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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering       
 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct  
Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 
AV Rotterdam, KvK Rotterdam nr. 24353249.  

Statutaire zetel: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, company no. 1112892. Chubb European 
Group SE heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (PRA) in het Verenigd 
Koninkrijk onder nummer 202803. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). 

Product: Elite V Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Toezichthouders 

 
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct 
(inclusief privacy aspecten) vindt u hier: 
http://www.chubb.com/international/netherlands/chubb21536.pdf. 

Welke soort verzekering is dit? 
Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  
 

Wat is verzekerd? 
 De vermogensschade die een  

bestuurder of toezichthouder van 
verzekeringnemer (of van één van 
zijn onder de verzekering vallende 
dochtermaatschappijen) moet 
vergoeden, als gevolg van een 
aanspraak die tegen deze bestuurder 
of toezichthouder is ingesteld in 
verband met een fout of omissie van 
deze bestuurder of toezichthouder. 

 De met toestemming van 
verzekeraar gemaakte kosten van 
verweer die door of namens een  
bestuurder of toezichthouder van 
verzekeringnemer (of van één van 
zijn dochtermaatschappijen) 
gemaakt worden om zich te 
verdedigen tegen een aanspraak die 
tegen deze bestuurder of 
toezichthouder is ingesteld in 
verband met een fout of omissie 
waarvan deze bestuurder of 
toezichthouder beschuldigd wordt. 

Wat is niet verzekerd? 
Schade gebaseerd op, voortvloeiend uit of verband 
houdende met: 
 Opzet/ fraude/verlies van genoten winst of voordeel 

waar verzekerde niet toe gerechtigd was. 
 Aanhangige of eerder gevoerde 

rechtszaken/procedures 
 Schademeldingen onder een eerdere polis 
 Aanspraken ingesteld in de Verenigde Staten van 

Amerika door verzekeringnemer (of van één van zijn 
dochtermaatschappijen) 

 Activiteiten in landen waartegen nationale of 
internationale sancties gelden  

 Vergoeding van schade voor lichamelijk letsel en 
zaakschade 

 Kosten van het opruimen van verontreinigende 
stoffen 

Zijn er 
dekkingsbeperkingen? 

!  Op de polis staat het maximale bedrag vermeld dat 
onder deze Polis vergoed wordt 

!  De aanspraak dient (voor het eerst) tijdens de 
verzekeringsperiode ingesteld te zijn 

http://www.chubb.com/international/netherlands/chubb21536.pdf
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Waar ben ik gedekt? 
 
 Wereldwijd, behoudens in landen waartegen nationale of internationale sancties zijn 

uitgevaardigd.  
 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Aan het begin van de verzekering 

• U dient alle door Chubb gevraagde informatie te verstrekken die voor Chubb van belang is 
voor het beoordelen van het risico. 

 
In geval van een claim 

• U dient alle aanspraken ingesteld tegen een bestuurder of toezichthouder zo spoedig 
mogelijk schriftelijk te melden aan Chubb (Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, Rotterdam, 
Nederland / E-mail: beneluxclaims@chubb.com). 

• U dient alles na te laten wat de belangen van Chubb met betrekking tot een onder deze 
polis ingediende claim zou kunnen schaden 

• U dient uw  volledige medewerking te verlenen aan en behulpzaam te zijn bij het uitvoeren 
van een onderzoek naar een claim onder deze polis 

• U dient zich tegen een ingestelde aanspraak te verdedigen 
 

Gedurende de looptijd 
• U dient binnen 30 dagen aan Chubb melding te doen van transacties zoals fusies en 

overnames die de zeggenschap of bezit van de onderneming wijzigen, als de onderneming 
failliet gaat of in surseance van betaling geraakt dan wel geliquideerd wordt. 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
De jaarpremie dient bij vooruitbetaling betaald te worden. Betaling vindt plaats aan Chubb of 
aan de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering gesloten is. Dit blijkt uit de nota 
die u wordt toegezonden. Op de nota staat ook het bankrekeningnummer vermeld waarop de 
premie overgemaakt dient te worden.  

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
• Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld 
• Looptijd: de op de polis vermelde verzekeringstermijn, met stilzwijgende verlenging voor  

een opeenvolgende periode van 12 maanden 
• Einde: u kunt deze verzekering op elk gewenst moment opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand. Chubb kan deze verzekering opzeggen tegen het einde van de 
lopende verzekeringstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 

 

Hoe zeg ik mijn contract op?   

• Telefonisch: neem contact op met de klantenservice via +31 (0)10 2893578  
• Email: stuur een mail naar bestuurdersaansprakelijkheid@chubb.com 
• Post: stuur een brief naar Chubb, Afdeling Financial Lines, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, 

Rotterdam 
 
 

mailto:beneluxclaims@chubb.com

