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Verzekering BA Bestuurder 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance NV Verzekering BA bestuurders 
Belgische verzekeringsonderneming erkend on het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein, 11 te 1210 Brussel 

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en gevallen van uitsluiting van deze verzekering. Het is niet gepersonaliseerd 
volgens uw specifieke behoeften en de informatie die erin vervat ligt, is niet volledig. Voor alle aanvullende informatie over de gekozen verzekering 
en uw verplichtingen verwijzen wij naar de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering.

Over welke soort verzekering gaat het?  
De verzekeringspolis BA bestuurders dekt de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap of van een vereniging om hen 
te beschermen tegen vorderingen die kunnen voortvloeien uit hun beslissingen en hun optreden in het kader van hun gebruikelijke functies.

Wat is verzekerd?

Basiswaarborgen:

PP Uw vergoedingen en verdedigingskosten na een vordering 
of een onderzoek tegen u in verband met de beheersfout die 
u hebt gemaakt in uw hoedanigheid als bestuurder;

PP Vergoedingen en verdedigingskosten waarvoor de 
vennootschap u schadeloos heeft gesteld en gevolg zijn van 
een vordering of een onderzoek tegen u voor een beheersfout 
die u zou hebben begaan in uw hoedanigheid als bestuurder;

PP Uw vergoedingen en verdedigingskosten na een vordering 
of een onderzoek tegen u in verband met de beheersfout die 
u hebt gemaakt in het kader van uw extern mandaat;

PP Uw verdedigingskosten als gevolg van een milieudelict;

PP Andere extra kosten die het gevolg zijn van een vordering of 
een onderzoek tegen u in verband met de beheersfout die u 
hebt gemaakt in uw hoedanigheid als bestuurder;

• Kosten voor het herstellen van het imago;

• Kosten voor uitlevering, gerechtelijke vervolging en kosten 
voor een hoorzitting i.v.m. een geval van insolvabiliteit;

• Borgstellingskosten;

• Uw burgerrechtelijke en administratieve boeten;

• Kosten voor psychologische ondersteuning;

• Verplaatsingskosten voor familieleden.

Wat is niet verzekerd? 

 O Een opzettelijke fout

 O Bekende feiten en omstandigheden en daaraan voorafgaande 
vorderingen

 O Lichamelijke letsels en stoffelijke schade

 O Klachten volgens de VS-wetgeving door, in naam of voor 
rekening vd. verzekerden en de vennootschap;

 O De burgerrechtelijke aansprakelijkheid beroep;

 O De lonen en opzeggingsvergoedingen inzake tewerkstelling;

 O De boetes en sancties, behalve als ze wettelijk verzekerbaar 
zijn;

 O Taksen, behalve bij individuele aansprakelijkheid verzekerde 
of insolvabiliteit vennootschap.
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Is de dekking beperkt? 

 ! Het verzekerde bedrag van de polis zoals het omschreven 
staat in de bijzondere voorwaarden.

 ! Het verzekerde bedrag van een polis is het nominaal bedrag 
dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, dat de 
maximale vergoeding per schadegeval bepaalt en voor de 
hele duur van de polis, dat de verzekeraar moet betalen 
krachtens de polis.

 ! De aanvullende limieten zoals ze omschreven staan in de 
bijzondere voorwaarden (voor zelfstandige bestuurders + 
uitbreiding milieu)

 ! De deellimieten zoals ze omschreven staan in de bijzondere 
en/of de algemene voorwaarden;

 ! Het eigen risico zoals het omschreven staat in de bijzondere 
voorwaarden (enkel voor vorderingen in de VS).

 ! De vergoeding van schadegevallen in het kader van deze 
polis moet gebeuren met inachtneming van de resoluties van 
de Verenigde Naties, de Belgische wet- en regelgeving en 
van de EU en de VS.
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Waar ben ik gedekt?
In de hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?
• De premie betalen;
• De aan u gestelde vragen eerlijke, duidelijk en volledig beantwoorden;
• Uw vorderingen zo snel mogelijk melden. Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van dit schadegeval te voorkomen 

en te beperken;
• Ons inlichten de omstandigheden waarvan u denkt dat ze aanleiding kunnen geven tot een vordering;
• Ons snel inlichten over de omstandigheden die het risico zouden kunnen verzwaren en over elke belangrijke wijziging zoals dat 

bepaald is in de polis.

Wanneer en hoe betalen?
U moet de premie jaarlijks betalen en u ontvangt daarvoor een betalingsuitnodiging. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De polis is geldig tijdens de verzekeringsperiode die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden of in een later opgesteld aanhangsel. 
Hij wordt automatisch verlengd op het einde van de verzekeringsperiode en op elke verjaardag van de overeenkomst voor een duur 
van 12 maanden, behalve als een van de partijen de polis opzegt op zijn minst 3 maanden vóór de verlengingsdatum.
Deze polis wordt onderschreven op basis van de “claims made”. De waarborg van deze verzekeringspolis geldt enkel voor de 
vorderingen die voor de eerste keer worden ingediend tegen een verzekerde tijdens de verzekeringsperiode (of tijdens de periode 
van automatische posterioriteit).
Bij de opzegging van de overeenkomst, behalve bij niet-betaling van de premie, wordt de dekking uitgebreid tot de vorderingen die 
tegen u werden ingediend en die ons ter kennis werden gebracht tijdens een posterioriteitsperiode van 60 maanden na de effectieve 
opzeggingsdatum van deze verzekeringspolis. Dit is conform de bepalingen van de Belgische wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen en meer bepaald artikel 142 §2 en de algemene polisvoorwaarden.

Hoe kan ik de overeenkomst opzeggen?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. De 
overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door de overhandiging 
van een opzegbrief met ontvangstbewijs. 


