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VOORWOORD

Welke documenten omvat uw contract?

Uw contract bestaat uit:

 – De algemene voorwaarden: zij zijn het reglement van uw contract. Ze beschrijven de wederzijdse verbintenissen van de 
maatschappij en de verzekeringnemer.

 – De bijzondere voorwaarden: zij vermelden de gegevens van het contract die voor u persoonlijk van toepassing zijn. 
Ze bevatten ook de afgesloten waarborgen, de verzekerde bedragen en de premie.

Hoe uw contract raadplegen?

 – De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de structuur van uw contract. Zo kan u gemakkelijk een artikel 
terugvinden dat u wenst te raadplegen.

 – Het lexicon op pagina 16 geeft u de definitie en de juiste draagwijdte van een aantal begrippen, die de eerste keer dat ze in 
de tekst voorkomen, in het vet worden aangeduid.

Inlichtingen en klachten

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw makelaar, uw verzekeringsadviseur of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk stellen om u te helpen.

Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich schriftelijk wenden tot:

AG NV 
Dienst Klachtenbeheer 
E. Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel 
Tel.: 02/664.02.00

E-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan u, onverminderd het verhaal in 
rechte, het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeûsplantsoen 35 
1000 Brussel

www.ombudsman.as
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HOOFDSTUk I. DE WAARBORGEN

Deel 1. Algemene omschrijving

Artikel 1: Voorwerp van de waarborg

Overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van huidig contract verzekeren wij:

A. De financiële gevolgen van uw persoonlijke of hoofdelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die voortvloeit uit een 
vordering tot schadevergoeding wegens één of meerdere fouten waarvoor u aansprakelijk bent, en dit voor zover 
de vergoeding niet door de verzekeringnemer en/of zijn filialen moet worden gedragen ingevolge de wet of een 
overeenkomst.

B. De financiële gevolgen van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge van een vordering tot schadevergoeding 
die tegen u werd ingesteld in verband met een fout die niet door u werd gemaakt maar waarvoor u als bestuurder wettelijk 
gezien aansprakelijk bent, en dit voor zover de vergoeding niet door de verzekeringnemer en/of zijn filialen wordt gedragen 
ingevolge de wet of een overeenkomst.

C. De verdedigingskosten die voortvloeien uit een vordering tot schadevergoeding.

De verzekerden worden onderling als derden beschouwd.

Deel 2. Omschrijving van een aantal bijzondere gevallen

Artikel 2: Filialen

A. Indien een entiteit op de aanvangsdatum van dit contract beantwoordt aan de definitie van filiaal, verzekeren wij de 
financiële gevolgen en verdedigingskosten die voortvloeien uit vorderingen tot schadevergoeding tegen één of meerdere 
verzekerden wegens fouten door hen begaan. De waarborg geldt niet langer zodra een entiteit niet langer beantwoordt 
aan de definitie van filiaal. 

B. De verzekeringnemer heeft de plicht om het feit dat er een nieuw filiaal is, zo snel mogelijk aan ons mee te delen. In alle 
geval geven wij een voorlopige dekking van 3 maanden vanaf het moment dat een nieuwe entiteit beantwoordt aan de 
definitie van filiaal. Tijdens deze periode van 3 maanden dienen partijen tot een akkoord te komen aan welke voorwaarden 
dit nieuwe filiaal verzekerd zal worden na de voorlopige dekking van 3 maanden. Bij gebrek aan akkoord binnen een termijn 
van één maand na ontvangst van het voorstel tot aanpassing, en in elk geval uiterlijk na het verstrijken van de voorlopige 
dekkingsperiode van 3 maanden neemt de voorlopige dekking een einde zonder meer. 

Artikel 3: Externe mandaten

Wij verzekeren de financiële gevolgen en verdedigingskosten die voortvloeien uit vorderingen tot schadevergoeding tegen één 
of meerdere verzekerden wegens fouten door hen begaan in het kader van hun functie als lid van het bestuursorgaan, lid van 
het directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en/of als lid van het orgaan van dagelijks 
bestuur van een externe entiteit. 

Een extern mandaat is niet langer verzekerd zodra het wordt uitgeoefend binnen een entiteit die niet langer beantwoordt aan 
de definitie van externe entiteit.

Artikel 4: Kosten voor reputatieherstel

Wij vergoeden de billijke erelonen, kosten en uitgaven van een externe communicatiedeskundige die noodzakelijk en urgent zijn 
om uw reputatieschade, ingevolge een tegen u ingestelde gedekte vordering tot schadevergoeding, te beperken. Wij verlenen 
enkel tussenkomst na ons voorafgaand schriftelijk akkoord. 

Deze waarborg, die inbegrepen is in het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde bedrag (art. 15), is beperkt tot 
beloop van 50% van het verzekerde kapitaal per schadegeval en per verzekeringsjaar. Onze tussenkomst kan in elk geval nooit 
meer bedragen dan 250.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar.
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Artikel 5: Tewerkstellingsfouten

Wij verzekeren de financiële gevolgen, inclusief de morele schade, en de verdedigingskosten die het gevolg zijn van vorderingen 
tot schadevergoeding, ingesteld door of voor rekening van een vroegere, huidige of toekomstige aangestelde van de 
verzekeringnemer en/of zijn filialen, tegen een verzekerde voor een tewerkstellingsfout gemaakt ten opzichte van die aangestelde.

Onder tewerkstelllingsfouten verstaan wij de hieronder opgesomde fouten die begaan zijn of waarvan beweerd wordt dat 
zij zijn begaan ten opzichte van een aangestelde in het kader van zijn vroegere, huidige of toekomstige tewerkstelling bij de 
verzekeringnemer en/of zijn filialen:

 – onrechtmatig ontslag of het foutief verbreken van de arbeidsovereenkomst; 

 – seksuele intimidatie of enige andere strafbare vorm van intimidatie op het werk;

 – overtreden van de wetgeving met betrekking tot discriminatie op het werk;

 – eerroof en laster;

 – verkeerde voorstelling van werkgerelateerde zaken (dwaling);

 – het foutief of onzorgvuldig evalueren van iemand;

 – iemand ten onrechte niet aanwerven of promoveren.

Artikel 6: Gezamenlijke vordering tegen één of meerdere verzekerde(n) en de verzekeringnemer

Wij betalen de verdedigingskosten volledig terug indien op cumulatieve wijze aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 – De vordering tot schadevergoeding werd ingesteld tegen de verzekeringnemer en één of meerdere verzekerde(n); 

 – Alle personen tegen wie de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld, worden door dezelfde advocaat verdedigd; en

 – De vordering tot schadevergoeding valt binnen de grenzen van onze algemene en bijzondere voorwaarden. 

Onze tussenkomst blijft echter te allen tijde beperkt tot de verdedigingskosten en schept bijgevolg geen enkel vermoeden wat 
betreft de verdeling van de andere kosten en/of schadevergoedingen.

Deze waarborg, die inbegrepen is in het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde bedrag (art. 15), is niet van 
toepassing op vorderingen tot schadevergoeding op het vlak van:

 – tewerkstelling (art. 5);

 – lichamelijke schade; en/of

 – materiële schade.

Artikel 7: Rechtsvervolgingskosten

A. In het kader van een gedekte vordering tot schadevergoeding en wanneer dit wettelijk toegelaten is, komen wij tussen 
voor de door u (natuurlijke persoon) gemaakte erelonen en kosten, om de vernietiging of de herroeping te verkrijgen van 
een gerechtelijke uitspraak, die (i) tijdens de duur van het contract werd uitgesproken, (ii) die verband houdt met fout(en) 
die te uwen laste word(t)(en) gelegd en (iii) die één van de onderstaande zaken als resultaat had:

1. beslag, verbeurdverklaring, sekwester en opschorting of bevriezing van eigendomsrechten van uw onroerend goed of 
van uw persoonlijke bezittingen;

2. een aanspraak op uw onroerend goed of op uw persoonlijke bezittingen ingevolge een voorrecht.

3. een tijdelijk of permanent verbod dat u niet toelaat om de functie uit te oefenen die uw hoedanigheid van verzekerde 
rechtvaardigt;

4. de inperking van uw vrijheid tot een buitenlandse woonplaats door middel van huisarrest of elektronisch toezicht of uw 
officiële aanhouding;

5. uw uitzetting als gevolg van de herroeping van uw immigratiestatus die momenteel van toepassing is, en dit omwille 
van welke reden ook, behalve in het geval van uw strafrechtelijke veroordeling.

B. In het geval van beslag, verbeurdverklaring, sekwester en opschorting of bevriezing van eigendomsrechten van uw 
(natuurlijke persoon) onroerend goed of van uw (natuurlijke persoon) persoonlijke bezittingen (art. 7-A1) schieten wij in 
het kader van een gedekte vordering tot schadevergoeding de hierna opgesomde persoonlijke kosten voor: 

1. de onderwijskosten van uw kinderen die nog ten laste zijn;

2. de kosten van uw huur of de betaling van uw maandelijkse hypothecaire aflossing voor zover die huur of maandelijkse 
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hypothecaire aflossing betrekking heeft op uw hoofdverblijfplaats;

3. de kosten voor elektriciteit, gas en water;

4. de kosten voor het privégebruik van uw telefoon– en internetabonnement; en

5. de premies van uw persoonlijke verzekeringen, met inbegrip van de premies die betrekking hebben op de brand-, leven- 
en hospitalisatieverzekering.

Wij zullen de hierboven opgesomde persoonlijke kosten aan u (natuurlijke persoon) voorschieten, indien aan de 
onderstaande voorwaarden op cumulatieve wijze is voldaan: 

 – Deze kosten worden rechtstreeks door ons betaald aan een derde partij die uw leverancier is voor één van de in art. 7-B 
opgesomde diensten;

 – De contracten die betrekking hebben op deze diensten werden gesloten voorafgaand aan het beslag, de verbeurdverklaring, 
de sekwester en opschorting of bevriezing van eigendomsrechten van uw onroerend goed of van uw persoonlijke bezittingen;

 – De kosten zijn door u persoonlijk verschuldigd;

 – De kosten zijn hoger dan de persoonlijke uitkering die aan u werd toegekend in het kader van de uitspraak met 
betrekking tot het beslag, de verbeurdverklaring, de sekwester en opschorting of bevriezing van de eigendomsrechten 
van uw onroerend goed van uw persoonlijke bezittingen; en

 – Er is een wachttijd van 30 dagen van toepassing die aanvangt na de datum van de uitspraak die betrekking heeft op 
het beslag, de verbeurdverklaring, de sekwester en opschorting of bevriezing van eigendomsrechten van uw onroerend 
goed of van uw persoonlijke bezittingen. Pas na het verlopen van deze wachttijd zullen wij deze kosten voorschieten en 
dit met een maximumtermijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitspraak van de maatregel. Indien de 
maatregel herroepen zou worden voor afloop van deze termijn van 12 maanden, dan zullen wij op het moment van de 
herroeping stoppen met die kosten voor te schieten.

Blijft uitgesloten van deze waarborg (art. 7):
Uw verloning, de kosten van uw tijd en enige andere kost van de verzekeringnemer en/of zijn filialen. Deze bepaling doet geen 
afbreuk aan de bepalingen van artikel 8.

De persoonlijke kosten die wij op basis van deze waarborg (art. 7B) aan u voorgeschoten hebben, zullen wij nadien recupereren 
conform de bepalingen die wij samen bij gemeen akkoord zullen vastleggen.

Artikel 8: Voorschieten van maandelijks salaris

Wij zullen uw maandelijks salaris (natuurlijke persoon) voorschieten indien aan de onderstaande voorwaarden, op cumulatieve 
wijze, werd voldaan:

 – Er is sprake van beslag, verbeurdverklaring, sekwester en opschorting of bevriezing van eigendomsrechten van onroerend 
goed of van persoonlijke bezittingen die u als natuurlijke persoon bezit.

 – Er werd een gedekte vordering tot schadevergoeding tegen u ingesteld die de oorzaak was van het beslag, de verbeurdver-
klaring, het sekwester en de opschorting of bevriezing van uw onroerend goed of van uw persoonlijke bezittingen.

Deze waarborg, die inbegrepen is in het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde bedrag (art. 15), is beperkt tot 
beloop van 50.000 euro per verzekerde (natuurlijke persoon) en 150.000 euro per verzekeringsjaar. 

Dit voorschot aan maandelijks salaris dat wij op basis van deze waarborg aan u voorgeschoten hebben, zullen wij nadien 
recupereren conform de bepalingen die wij samen bij gemeen akkoord zullen vastleggen.

Artikel 9: Terugbetaling aan de verzekeringnemer en/of aan één van zijn filialen

Deze waarborg beoogt de verzekeringnemer en/of één van zijn filialen terug te betalen in de veronderstelling dat: 

 – de verzekeringnemer en/of één van zijn filialen de financiële gevolgen en/of verdedigingskosten op wettige wijze ten laste 
genomen hebben; en

 – die financiële gevolgen en/of verdedigingskosten voortvloeien uit een gedekte vordering tot schadevergoeding die tegen u 
werd ingesteld conform de modaliteiten van art. 12 en die het gevolg is van fouten waarvoor u mogelijk aansprakelijk bent.

De verplichting van art. 18-A met betrekking tot het verkrijgen van ons voorafgaandelijk akkoord is niet van toepassing op deze 
waarborg.
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Artikel 10: Kosten voor de samenstelling van een borg

Wij verzekeren de kosten (inclusief de intresten van een banklening) voor de samenstelling van een borg indien deze kosten 
door u gemaakt werden en indien de borg het gevolg is van een door dit contract gedekte vordering tot schadevergoeding. 

Het bedrag van de borg zelf is nooit gedekt binnen deze waarborg. 

Deze waarborg is inbegrepen in de in het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde bedrag (art. 15).

Artikel 11: Reis– en verblijfkosten voor familieleden

Wij betalen de reis– en verblijfkosten van uw familieleden terug indien op cumulatieve wijze aan de onderstaande voorwaarden 
is voldaan.

 – De kosten zijn gemaakt om u (natuurlijke persoon) te kunnen bijstaan tijdens een ondervraging in het kader van een 
gedekte vordering tot schadevergoeding die werd ingesteld tijdens de verzekerde periode (art. 12) in een land waar u 
(natuurlijke persoon) niet uw voornaamste verblijfplaats heeft.

 – De kosten zijn gemaakt door een familielid. Met familielid bedoelen wij uw vader, moeder, echtgeno(o)t(e), wettelijk 
samenwonende partner, zoon of dochter.

Deze waarborg, die inbegrepen is in de in het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde bedrag (art. 15), is beperkt tot 
beloop van 50.000 euro per schadegeval en 150.000 euro per verzekeringsjaar.



p. 8/18
AG Insurance

HOOFDSTUk II. BEPERkINGEN VAN DE WAARBORGEN

Artikel 12: Duur van de waarborg

A. De dekking geldt voor vorderingen tot schadevergoeding die schriftelijk tegen de verzekerde of de maatschappij worden 
ingesteld tijdens de duur van het contract voor schade voorgevallen voor of tijdens diezelfde duur. 

B. De dekking geldt eveneens voor vorderingen tot schadevergoeding die tijdens de uitloopperiode van 60 maanden 
schriftelijk tegen de verzekerde of de maatschappij werden ingesteld en die betrekking hebben op:

 – daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van huidig contract zijn voorgevallen en aan 
de verzekeraar zijn aangegeven; of

 – schade die zich tijdens de duur van huidig contract heeft voorgedaan indien bij het einde van dit contract, het risico 
niet door een andere verzekeraar is gedekt. 

Voor het bepalen van het verzekerde bedrag, de vrijstellingen en alle andere voorwaarden, worden deze vorderingen 
tot schadevergoeding, die betrekking hebben op daden of feiten aangegeven tijdens de uitloopperiode, geacht te zijn 
ingediend gedurende het laatste verzekeringsjaar van dit contract.

Artikel 13: Geografische uitgestrektheid van de waarborg 

De waarborg geldt voor de vorderingen tot schadevergoeding die over de hele wereld zijn ingesteld met uitzondering van:

 – elke vordering tot schadevergoeding ingesteld in of onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada of voor 
feiten die zich hebben voorgedaan in één van deze landen;

 – elke vordering tot schadevergoeding ingesteld in uitvoering van een gerechtelijke of arbitrale beslissing die uitgesproken 
werd door een gerechtelijke of arbitrale instantie van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Artikel 14: Uitsluitingen

Wij verzekeren u niet voor:

A. de vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een door u begane opzettelijke fout of een opzettelijke fout die met 
uw medeweten werd gepleegd, met inbegrip van de fouten met bedrieglijk of frauduleus karakter evenals de opzettelijke 
schendingen van wettelijke of reglementaire bepalingen;

B. de vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op het feit dat u een persoonlijk voordeel heeft genoten waarop u 
wettelijk geen recht had; 

C. de vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit daden of feiten die de verzekeringnemer, zijn 
filialen en/of u kenden bij het sluiten van het contract; 

D. de aansprakelijkheid die u heeft opgelopen in uw hoedanigheid als oprichter van een vennootschap overeenkomstig 
de bepalingen van het Belgisch wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of iedere andere gelijkaardige 
rechtsbepaling in het buitenland;

E. de administratieve, disciplinaire, economische , fiscale, gerechtelijke of strafrechtelijke boetes, vergoedingen of 
schikkingen, met inbegrip van vergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden toegepast zoals “punitive 
damages” of “exemplary damages” in sommige buitenlandse rechtstelsels; 

F. de vorderingen tot schadevergoeding gesteund op een dienstverlening of een professioneel advies of het niet verlenen 
van een dergelijke dienst of advies en waarvoor u aansprakelijk zou kunnen gesteld worden (m.a.w. feiten die verzekerbaar 
zijn in een contract burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid);
Blijven evenwel verzekerd, de vorderingen tot schadevergoeding gesteund op een fout (zoals gedefinieerd in dit contract) 
gericht tegen een verzekerde wegens een beroepsfout begaan door een medewerker (al dan niet werknemer) die geen 
verzekerde is of niet in de hoedanigheid van verzekerde gehandeld heeft; 

G. de vorderingen tot schadevergoeding in verband met lichamelijke schade, materiële schade en de niet-materiële 
gevolgschade.

Deze uitsluiting is niet van toepassing op de verdedigingskosten:

1. in het kader van een vordering tot schadevergoeding in verband met lichamelijke schade, materiële schade en de niet-
materiële gevolgschade op voorwaarde dat deze niet in verband staan met pollutie;
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2. in het kader van een vordering tot schadevergoeding in verband met pollutie, voor zover dat: 

 – deze pollutie niet werd veroorzaakt, noch verzwaard door het niet naleven van enige bepaling van de wetten, 
normen, voorschriften, reglementeringen, decreten, ordonnanties, verordeningen, instructies, richtlijnen of 
bedrijfsvergunningen, uitgevaardigd door de overheden bevoegd inzake milieubescherming, voor zover deze niet-
naleving geduld werd door of niet onopgemerkt had mogen blijven voor de verzekeringnemer, zijn filialen en/of u en 
in het bijzonder door diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor aangelegenheden betreffende pollutie; 

 – deze pollutie niet onvermijdelijk, noodzakelijk of aanvaard was, en dit gezien de aard van de activiteiten van de 
verzekeringnemer en/of zijn filialen;

H. de schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten; 

I. de lonen en ontslagvergoedingen met betrekking tot tewerkstelling;

J. de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard;

K. de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, gewelddaden met 
collectieve inslag (politieke, sociale, ideologische en andere) al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, 
tenzij wordt aangetoond dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval;

L. de schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits dat feit of deze feiten 
of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit of het gevolg is van de radioactieve, giftige, explosieve of andere 
gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen, alsook de schade die rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortkomt uit een bron van ioniserende stralingen. 

Indien één van de bovenvermelde uitsluitingsgronden eigen is aan één van de verzekerden geldt deze uitsluiting voor hem/haar 
persoonlijk en kan deze niet aan andere verzekerden worden tegengeworpen.

Artikel 15: Vergoeding verschuldigd in hoofdsom

Voor de als hoofdsom verschuldigde vergoeding verlenen wij onze waarborg ten belope van de verzekerde bedragen vermeld in 
de bijzondere voorwaarden, onder voorbehoud van de (niet-geïndexeerde) limieten of sublimieten (art.4, 8 & 11) voorzien in de 
algemene voorwaarden.

Artikel 16: Vergoeding van de reddingskosten, intresten en verdedigingskosten

A. Wij verzekeren u voor:

 – De reddingskosten. 

 – De intresten betreffende de als hoofdsom verschuldigde vergoeding en de verdedigingskosten met betrekking tot de 
burgerrechtelijke vorderingen voor zover deze kosten door ons of met onze toestemming gemaakt werden of, in geval 
van een belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover deze kosten niet op onredelijke wijze zijn 
gemaakt.

B. Voor zover de reddingskosten, de intresten, de verdedigingskosten (art. 16-A) en de in hoofdsom verschuldigde 
vergoeding het verzekerde totaalbedrag niet overschrijden, wordt het totaal van de reddingskosten, de intresten en 
verdedigingskosten integraal door de maatschappij gedragen.

Indien de reddingskosten, de intresten, de verdedigingskosten (art. 16-A) en de in hoofdsom verschuldigde vergoeding 
het verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en verdedigingskosten 
anderzijds elk beperkt als volgt:

 – als het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR: 495.787,05 EUR;

 – als het verzekerde totaalbedrag begrepen is tussen 2.478.935,25 en 12.394.676,24 EUR: 495.787,05 EUR plus 20 % 
van het gedeelte tussen 2.478.935,25 en 12.394.676,24 EUR;

 – als het verzekerde totaalbedrag 12.394.676,24 EUR overschrijdt: 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het gedeelte boven 
12.394.676,24 EUR, met een maximum van 9.915.740,99 EUR. 

(de hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen waarbij het basisindexcijfer 
dat is van november 1992 namelijk 113,77). 

C. De reddingskosten en de intresten en verdedigingskosten (art. 16-A) zijn ten laste van de maatschappij als en in de mate 
dat zij betrekking hebben op de door dit contract verzekerde prestaties. 
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HOOFDSTUk III. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL

Artikel 17: Aangifte en aanmelding

A. De verzekeringnemer, zijn filialen en/of de verzekerden verbinden zich ertoe elke vordering tot schadevergoeding zo vlug 
mogelijk en ten laatste binnen de acht dagen na kennisname schriftelijk bij de maatschappij aan te geven. 

Zij zullen aan de maatschappij alle juiste, volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de omstandigheden van het 
schadegeval.

In elke aangifte moeten minstens de volgende elementen voorkomen: 

1. de omschrijving van de vordering tot schadevergoeding; 

2. de aard van de aangeklaagde fout;

3. de aard en een raming van de gevraagde schadevergoedingen;

4. de identiteit van de eisers; 

5. de identiteit van de betrokken verzekerden; 

6. de manier waarop de verzekerde voor het eerst kennis heeft gekregen van de vordering tot schadevergoeding.

B. De verzekeringnemer, zijn filialen en/of de verzekerden dienen de dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken met betrekking tot het schadegeval onmiddellijk na hun afgifte of betekening en uiterlijk 
binnen 48 uur na hun ontvangst aan de maatschappij te bezorgen, bij verzuim waarvan de verzekerde de maatschappij 
moet vergoeden voor de schade die de maatschappij hierdoor geleden heeft.

Artikel 18: Verdediging en regeling

A. Uw verplichtingen

Het is de verplichting van de verzekerden zich te verdedigen tegen de tegen hen ingestelde vorderingen tot 
schadevergoeding. De maatschappij is evenwel gerechtigd deel te nemen aan het onderzoek, de verdediging en de 
regeling van het schadegeval. Er kan geen erkenning van aansprakelijkheid gebeuren, noch een betaling, of een belofte 
van betaling worden gedaan noch een minnelijke schikking of regeling worden getroffen zonder de voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de maatschappij. Voor het maken van verdedigingskosten is het voorafgaandelijk akkoord 
van de maatschappij nodig, behoudens in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde zoals vermeld 
in artikel 16-A. 

Daarnaast moet u steeds persoonlijk verschijnen telkens als de rechtspleging dit vergt en moet u zich onderwerpen aan 
de onderzoeksmaatregelen in opdracht van de rechtbank. Wanneer u bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt 
aan een door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet u de schade vergoeden die wij hierdoor hebben geleden.

B. Leiding van het geschil

In het geval van een burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding hebben wij de verplichting u te verdedigen binnen 
de grenzen van de dekking vanaf het ogenblik dat wij tot het verlenen van dekking zijn gehouden en voor zover deze wordt 
ingeroepen. Wat betreft de burgerrechtelijke belangen en voor zover onze belangen en die van u samenvallen, hebben wij 
het recht om namens u, de vordering van de schadelijder te bestrijden. Indien daar grond toe bestaat zullen wij tevens de 
schadelijder vergoeden. Onze tussenkomsten houden bovendien geen enkele erkenning van uw aansprakelijkheid in en 
mogen u tevens geen enkel nadeel berokkenen.

De verzekeringnemer en/of de verzekerden hebben een vrije keuze van advocaat. De verdedigingskosten zullen weliswaar 
enkel in samenspraak met ons worden gemaakt. Wij zullen bijgevolg enkel tussenkomen in de verdedigingskosten 
overeenkomstig de modaliteiten van een voorafgaandelijk opgestelde conventie tussen de maatschappij en de 
verzekeringnemer, zijn filialen en/of de verzekerden, in geval van vorderingen tot schadevergoeding die ingesteld werden 
tegen u met betrekking tot door dit contract gewaarborgde materies. 

Indien de maatschappij een minnelijke schikking voorstelt die door de verzekeringnemer, zijn filialen en/of de verzekerde 
niet wordt aanvaard, zal de vergoeding door de maatschappij worden beperkt tot het bedrag van de minnelijke schikking. 
In dit geval zullen enkel deze kosten gemaakt tot op het ogenblik van de weigering van de minnelijke schikking door de 
maatschappij worden gedragen. 
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In het geval van een strafrechtelijke vordering tot schadevergoeding verbinden de verzekerden zich ertoe de naam van 
hun advocaat aan ons mee te delen en verbinden zij zich er tevens toe om ons op de hoogte te houden van het verdere 
verloop van de procedure. U heeft in dit geval immers de leiding over het geding.

C. De rechtsplegingsvergoeding 

Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de 
rechtsplegingsvergoeding aan de maatschappij terugbetaald worden. 

Artikel 19: Subrogatie 

Wij treden in uw rechten en rechtsvorderingen of in die van de begunstigde tegen de voor de schade aansprakelijke derden, ten 
belope van het bedrag van de uitgekeerde vergoeding.

Bijgevolg kan u een afstand van verhaal ten gunste van om het even welke natuurlijke of rechtspersoon of instelling niet 
aanvaarden zonder onze voorafgaande toestemming.

Indien door uw toedoen of dat van de begunstigde, de subrogatie niet langer uitwerking kan hebben in ons voordeel, kunnen wij 
u alsmede de begunstigde de terugvordering vragen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.

De subrogatie mag u of de begunstigde niet benadelen, in de mate waarin de schadeloosstelling slechts gedeeltelijk zou 
zijn geweest. In dat geval heeft u, alsook de begunstigde, een voorkeurrecht ten aanzien van ons, voor het gedeelte van de 
vergoeding dat nog verschuldigd is.

Behalve in geval van kwaad opzet, hebben wij geen enkel verhaalsrecht tegenover de bloedverwanten in de rechte opgaande 
of neerdalende lijn, de echtgen(o)t(e) en de aanverwanten van de verzekerde, noch tegen de bij u inwonende personen, gasten 
en leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel een verhaal uitoefenen tegenover deze personen in de mate dat hun 
aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract gewaarborgd is.

Wij behouden ons tevens het recht voor om de terugbetaling van de taksen en belastingen, die wij op basis van dit contract 
betaald hebben, terug te vorderen vanwege de betrokken vennootschap. 
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HOOFDSTUk IV. BESCHRIJVING VAN HET VERZEkERDE RISICO

Artikel 20: Omschrijving van het risico

A. De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle door hem bekende omstandigheden nauwkeurig 
mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het 
risico door de maatschappij. 

De gegevens die in het verzekeringsvoorstel door de verzekeringnemer aan de maatschappij zijn meegedeeld en alle 
andere documenten door de verzekeringnemer overgemaakt, maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 

B. 

1. Wanneer de maatschappij vaststelt dat er onopzettelijk gegevens zijn verzwegen of onjuist zijn meegedeeld, stelt zij 
voor, binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen 
kennis heeft gekregen de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij van het verzwijgen of van het 
onjuist meedelen kennis heeft gekregen. 

Indien de maatschappij bewijst dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen 
dezelfde termijn.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het 
verstrijken van de termijn van een maand te rekenen van de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, 
kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen. 

Als de maatschappij de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hiervoor 
bepaalde termijnen, kan zij zich nadien niet meer beroepen op feiten die haar bekend waren.

2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien 
het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer, is de 
maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden.

3. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien het 
verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer, is de maatschappij 
slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de 
verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.

4. Indien de maatschappij echter bij een schadegeval bewijst dat zij het risico, waarvan de ware aard door dat 
schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd wordt haar prestatie beperkt tot het betalen van 
een bedrag gelijk aan alle betaalde premies. 

C. Wanneer de maatschappij vaststelt dat er opzettelijk gegevens zijn verzwegen of onjuist zijn meegedeeld waardoor zij 
werd misleid bij de beoordeling van het risico, is de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik 
waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, komen 
haar toe.

Artikel 21: Wijziging van het risico 

A. Wanneer in de loop van de overeenkomst het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend is 
verminderd en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, 
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de 
dag waarop zij van de vermindering kennis heeft gekregen. 

Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering 
door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen. 

B. 

1. De verzekeringnemer heeft de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder dezelfde voorwaarden als bij het sluiten 
van de overeenkomst, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn 
een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 

Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard 
is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere 
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voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van 
de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de 
dag van de verzwaring.

Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de 
overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. 

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien bij het 
verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel dit laatste niet wordt 
aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

Indien de maatschappij de overeenkomst niet heeft opgezegd noch de binnen de hierboven bepaalde termijnen een 
wijziging heeft voorgesteld, kan zij zich later niet meer beroepen op de verzwaring van het risico. 

2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is 
geworden, en indien de verzekeringnemer de verplichting vermeld onder 21-B1 heeft vervuld, dan is de maatschappij 
tot de overeengekomen prestatie gehouden. 

3. Indien zich een schadegeval voordoet en de verzekeringnemer is de verplichting vermeld onder 21-B1 niet nagekomen:

a. is de maatschappij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van de 
kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekeringnemer;

b. is de maatschappij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar verhouding tussen de betaalde premie en 
de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer 
het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan worden verweten.

Zo de maatschappij evenwel het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, dan is 
haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies. 

4. Indien de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, kan de maatschappij haar dekking weigeren. 
De premies vervallen tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, 
komen haar toe als schadevergoeding.

C. Overeenkomstig artikel 21-B worden onder andere beschouwd als daden of feiten die een verzwaring van het risico uitmaken: 

1. De overname van een andere entiteit

Als de verzekeringnemer en/of zijn filialen overgaan tot de overname van (een deel van) het gehele vermogen van een 
andere entiteit (door fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak of anderszins). 

2. De overname van de verzekeringnemer

Als 

 – de verzekeringnemer wordt ontbonden zonder vereffening ingevolge fusie of splitsing; 

 – een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die in 
gemeenschappelijk overleg handelen, aandelen of stemrechten verwerven waardoor zij meer dan 50% van de 
aandelen of stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de verzekeringnemer verwerven.

3. Verzekeringnemer en/of filiaal in moeilijkheden

Wordt beschouwd als een verzwaring van het risico: 

 – de benoeming van een vereffenaar, voorlopige bewindvoerder, ad hoc mandataris, gerechtsmandataris, 
ondernemingsbemiddelaar, sekwester of curator bij de verzekeringnemer en/of zijn filialen; en/of

 – de verzekeringnemer en/of zijn filialen: 

 – kunnen hun financiële verplichtingen niet meer voldoen ; 

 – hebben gedurende twee opeenvolgende jaren hun jaarrekening niet neergelegd; en/of

 – bevinden zich in omstandigheden die kunnen leiden tot hun nietigheid, gerechtelijke ontbinding of ontbinding van 
rechtswege.

4. Verplaatsing van de statutaire zetel naar het buitenland

Indien, gedurende de duur van het contract, de verzekeringnemer haar statutaire zetel naar het buitenland verplaatst.

5. Meldingsplicht

In de gevallen vermeld onder 21-C 1, 2, 3, en 4 is de verzekeringnemer ertoe verplicht deze gebeurtenis zo vlug 
mogelijk schriftelijk aan de maatschappij aan te geven en haar eveneens alle andere vereiste informatie te bezorgen 
die van belang kan zijn bij de beoordeling van de impact van de gebeurtenis op het risico.
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HOOFDSTUk V. MODALITEITEN VAN DE PREMIE

Artikel 22: Premie 

A. De premie is haalbaar. Zij is betaalbaar volgens de modaliteiten vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

B. Bij niet-betaling van de premie zal de maatschappij de verzekeringnemer per deurwaardersexploot of per aangetekend 
schrijven een herinnering sturen die geldt als ingebrekestelling. Bij die ingebrekestelling behoudt de maatschappij zich het 
recht voor een forfaitair bedrag van 12,50 EUR (index 111,31 - augustus 2009 - basis 2004 = 100) aan te rekenen voor 
de administratieve kosten, verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In afwijking van de bepalingen van 
deze algemene voorwaarden met betrekking tot de indexering, varieert die vergoeding ieder jaar op 1 januari in functie van 
de evolutie van de index der consumptieprijzen, op basis van de index van de maand december van het vorige jaar. In geen 
geval zal dit bedrag lager zijn dan 12,50 EUR.

Bij niet-betaling van de premie binnen de 15 dagen vanaf de dag na deze ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van 
het contract geschorst worden en zal het contract opgezegd worden na afloop van een nieuwe termijn van ten minste 15 
dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

C. Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen, verschuldigd, 
op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke gesteld werd zoals hogervermeld. In dat geval herinnert de 
ingebrekestelling aan de schorsing van de waarborgen. Onze vordering kan echter niet meer bedragen dan de premies 
voor twee opeenvolgende jaren. De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden op het moment van de effectieve en 
integrale betaling van de premies.

HOOFDSTUk VI. HET VERLOOP VAN HET CONTRACT

Artikel 23: Aanvang en duur van het contract

Het contract treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden. De duur ervan is vastgesteld in de 
bijzondere voorwaarden. 

Op het einde van de verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend verlengd voor de periode vastgesteld in de 
bijzondere voorwaarden, tenzij één van de partijen er verzet tegen aantekent per bij de post afgegeven aangetekende brief, 
per deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, tenminste drie maanden vóór de 
afloopdatum van het contract. 

De maatschappij behoudt zich het recht voor de documenten op te vragen die nodig zijn voor de beoordeling van het risico.

Artikel 24: Opzegging

A. De opzegging gebeurt bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behalve indien anders bepaald in het contract, heeft de opzegging pas uitwerking 
na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of op de datum van 
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post. 

B. De verzekeringnemer kan het contract opzeggen: 

1. in geval van vermindering van het risico volgens de modaliteiten voorzien in artikel 21-A;

2. tegen het einde van elke verzekeringsperiode volgens de modaliteiten voorzien in artikel 23;

3. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of de tariefvoorwaarden binnen de 3 maanden na ontvangst van 
de kennisgeving van de maatschappij. Deze mogelijkheid tot opzegging bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief 
of van de verzekeringsvoorwaarden het gevolg is van een aanpassing die wordt opgelegd door de bevoegde autoriteiten 
en waarvan de toepassing gelijkvormig is voor alle maatschappijen. 
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C. De maatschappij kan het contract opzeggen: 

1. in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van het 
contract volgens de modaliteiten voorzien in artikel 20-B;

2. in geval van aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico volgens de modaliteiten voorzien in artikel 21-B;

3. in geval van niet-betaling van de premie volgens de modaliteiten voorzien in artikel 22-B en 22-C;

4. tegen het einde van elke verzekeringsperiode volgens de modaliteiten voorzien in artikel 23; 

5. na schadegeval, ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, 
met uitwerking drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van 
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan. 
Indien de verzekeringnemer of de begunstigde van de verzekering één van de verplichtingen die voortvloeien uit het 
schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling de maatschappij te misleiden, kan deze het contract te allen tijde 
opzeggen. In dit geval wordt de opzegging van kracht één maand te rekenen van de dag die volgt op de betekening, op 
de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de 
afgifte ervan, op voorwaarde dat de maatschappij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling 
heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de 
artikelen van het Strafwetboek. 

Artikel 25: Faillissement

In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de 
schuldeisers, die tegenover ons gehouden is tot betaling van de te vervallen premies vanaf de faillietverklaring.

Niettemin hebben de curator van het faillissement en wijzelf het recht om het contract op te zeggen.

Wij kunnen het contract echter ten vroegste opzeggen drie maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het 
faillissement het contract enkel kan opzeggen binnen de drie maanden na de faillietverklaring.

Artikel 26: Domiciliëring

De woonplaats van beide partijen wordt in rechte gekozen: 

 – die van de maatschappij op haar maatschappelijke zetel vermeld in de bijzondere voorwaarden;

 – die van de verzekeringnemer op zijn adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden of op het adres dat hij later aan de 
maatschappij opgeeft.

Om geldig te zijn, dienen alle mededelingen aan bovenvermelde adressen te worden gericht. De voor de verzekeringnemer 
bestemde berichten zijn geldig verzonden, naar het adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder ander 
adres, desgevallend elektronisch dat ons zou zijn meegedeeld.

Artikel 27: Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht 

Het Belgisch recht is van toepassing op huidige verzekeringsovereenkomst. De interpretatie van huidige 
verzekeringsovereenkomst alsook de geschillen die in het kader van deze overeenkomst kunnen rijzen, vallen onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 28: Verplichting tot vertrouwelijkheid

De verzekeringnemer, zijn filialen en/of de verzekerden verbinden zich ertoe het bestaan van deze verzekeringsovereenkomst 
geheim te houden.
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Externe entiteit

Elke andere rechtspersoon dan de verzekeringnemer en/of zijn filialen, binnen dewelke één of meerdere verzekerden de functie 
van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen 
en/of lid van het orgaan van dagelijks bestuur uitoefenen, op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer en/of zijn filialen, 
en voor zover en zolang als: 

 – de statutaire zetel van die andere rechtspersoon in België gevestigd is;

 – die andere rechtspersoon geen organisatie van openbaar belang is in de zin van artikel 1:12 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen; en

 – die andere rechtspersoon geen IVZW of stichting is. 

Filiaal

Elke vennootschap met statutaire zetel in België die: 

 – geen organisatie van openbaar belang is in de zin van artikel 1:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; 
en 

 – rechtstreeks of onrechtstreeks door de verzekeringnemer wordt gecontroleerd tijdens de geldigheidsduur van het contract, 
namelijk elke vennootschap waarvan:

 – de verzekeringnemer de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen bezit;

 – de verzekeringnemer het recht heeft de meerderheid van de leden van de bestuurders of zaakvoerders aan te duiden of 
af te zetten; en/of

 – de verzekeringnemer, op basis van de statuten of op basis van een geschreven overeenkomst met de andere aandeelhou-
ders of vennoten, beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen.

Fout(en) 

Elke dwaling in feite of in rechte, nalatigheid of weglating, onjuiste verklaring, schending van de wettelijke of statutaire 
bepalingen of van de algemene zorgvuldigheidsnorm, fout in verband met het beheer of controle, door personen begaan in het 
kader van de functie(s) die hun hoedanigheid van verzekerde rechtvaardigen. De functie(s) die de hoedanigheid van verzekerde 
rechtvaardigen, staan vermeld in de definitie van verzekerde. 

Internationale vereniging zonder winstoogmerk of IVZW

De internationale vereniging zonder winstoogmerk, afgekort IVZW, is een vereniging waarvan de rechtspersoonlijkheid wordt 
erkend door de Koning en die een doel van internationaal nut nastreeft. Haar leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk 
voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Pollutie

De verslechtering, door wijziging van de bestaande kenmerken, van de kwaliteit van de atmosfeer, het water of de bodem door 
het inbrengen of onttrekken van stoffen of energie.

Reddingskosten

 – De kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen van een schadegeval te 
voorkomen of te beperken; 

 – De kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die u uit eigen beweging hebt genomen om bij nakend 
gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, 
mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest. 

Schade

 – Onder lichamelijke schade verstaat men: De geldelijke of morele gevolgen van iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid 
van een persoon en onder meer: inkomensverlies, de herstel-, transport- en begrafeniskosten en andere dergelijke schade. 
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 – Onder materiële schade verstaat men: Iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling of verlies van zaken of energie 
of iedere schade geleden door een dier. 

 – Onder morele schade verstaat men: de schade die noch het patrimonium van een persoon noch diens inkomen aantast. 
Het gaat hier dus om een extra-patrimoniale, niet-tastbare, immateriële schade die de vergoeding uitmaakt voor morele 
pijnen, smarten en gekrenkte eer, eigenwaarde en zelfbeeld. De morele schade omvat aldus onder meer: pijnen, smarten, 
immateriële reputatieschade, genegenheidsschade, seksuele schade en genoegenschade.

 – Onder niet-materiële schade verstaat men: Ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit de beroving van voordelen verbonden 
aan de uitoefening van een recht, het genot van een goed of diensten van een persoon en in het bijzonder: onbruikbaarheid 
van roerende en/of onroerende goederen, toename van algemene onkosten, productievermindering, bedrijfsstilstand, 
winstverlies, verlies van cliënteel of marktaandeel en ander dergelijk nadeel. 

 – Onder niet-materiële gevolgschade verstaat men: Ieder geldelijk nadeel dat het gevolg is van een door dit contract gedekte 
lichamelijke of materiële schade. 

 – Onder zuivere niet-materiële schade verstaat men: De schade die niet het gevolg is van lichamelijke of materiële schade.

Schadegeval 

De vordering tot schadevergoeding of de reeks vorderingen tot schadevergoeding. Met een reeks vorderingen tot schadevergoeding 
bedoelen wij dat alle vorderingen tot schadevergoeding met dezelfde fout beschouwd worden als één schadegeval.

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen, stichters genoemd. 
Haar vermogen wordt bestemd om een belangeloos doel na te streven in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten 
die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks nog onrechtstreeks enige vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de 
stichters, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Sublimiet

Het verzekerd bedrag dat als sublimiet in de polis vermeld staat, maakt deel uit van de polis en komt niet bovenop het 
verzekerd bedrag.

Uitloopperiode

Periode van 60 maanden te rekenen vanaf het einde van het contract.

Verdedigingskosten

Alle kosten, erelonen en andere uitgaven nodig voor de verdediging van de verzekerde tegen vorderingen tot schadevergoeding 
tegen hem ingesteld, met uitsluiting van elke vorm van bezoldiging van een verzekerde of een aangestelde van de 
verzekeringnemer en/of zijn filialen.

Rechtsvervolgingskosten worden in het kader van dit contract niet beschouwd als verdedigingskosten en zij maken bijgevolg 
deel uit van het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde bedrag.

Verzekerde - u - uw

A. De natuurlijke personen of rechtspersonen die tot lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité in de zin van 
artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en/of lid van het orgaan van dagelijks bestuur - of een gelijkaardige 
functie - benoemd (geweest) zijn of zullen zijn van de verzekeringnemer en/of van zijn filialen. 

Indien een rechtspersoon tot die functie benoemd (geweest) is of zal zijn, bezit de vaste vertegenwoordiger, die in naam 
en voor rekening van de rechtspersoon, die functie uitoefent, ook de hoedanigheid van verzekerde.

B. Bezitten eveneens de hoedanigheid van verzekerden:

Elk natuurlijke persoon en rechtspersoon (met inbegrip van de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon) die:

 – ten aanzien van de verzekeringnemer en/of van zijn filialen werkelijke bestuursbevoegdheid heeft (gehad) en die door 
de rechtbank in die hoedanigheid aansprakelijk wordt gesteld; 

 – een aangestelde is geweest, is of zal zijn van de verzekeringnemer en/of zijn filialen, die een management functie 
uitoefent die leiding, gezag en toezicht vereist, en die in dit kader een persoonlijke aansprakelijkheid zou kunnen 
oplopen analoog aan de aansprakelijkheid van de bestuurder; 
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 – lid van het bestuursorgaan is geweest, is of zal zijn van de verzekeringnemer en/of zijn filialen en die werd, is of zal 
aangesteld worden als vereffenaar in der minne van de verzekeringnemer en/of zijn filialen;

 – lid van het bestuursorgaan, lid van het orgaan van dagelijks bestuur en/of aangestelde (geweest) is, of zal zijn van de 
verzekeringnemer en/of zijn filialen, in hun hoedanigheid van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité in 
de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en/of lid van het orgaan van dagelijks bestuur van een 
externe entiteit.

C. De waarborg strekt zich bovendien uit tot: 

 – de erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden van de verzekerden in geval van 
overlijden of onbekwaamheid van laatstgenoemden; 

 – tot de wettige echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een verzekerde, in geval van vordering tot 
schadevergoeding gesteund op een fout begaan door een verzekerde, die erop gericht is herstel te bekomen op hun 
goederen in gemeenschap.

D. In het kader van artikel 6 bezit de volgende rechtspersoon, voor wat de verdedigingskosten betreft, eveneens de 
hoedanigheid van verzekerde:

 – de verzekeringnemer.

Verzekeringnemer

De rechtspersoon die het contract onderschrijft.

Verzekeringsjaar 

De periode begrepen tussen:

 – de aanvangsdatum van huidig contract en de eerste vervaldag; 

 – twee jaarlijkse vervaldagen;

 – de laatste vervaldag en de datum van verbreking of van beëindiging van huidig contract.

Voorrecht

Een voorrecht is een recht dat uit hoofde van de bijzondere aard van de schuldvordering aan een schuldeiser toekomt en hem 
voorrang verleent boven de andere schuldeisers, zelfs de hypothecaire schuldeisers.

Vordering tot schadevergoeding

Elk schriftelijk verzoek tot schadevergoeding, elke burgerrechtelijke procedure, elk strafrechtelijk of administratief onderzoek, 
elke strafrechtelijke of administratieve procedure, of vervolging, elke arbitrageprocedure, tegen een verzekerde wegens 
fouten door hem begaan in het kader van de functie die zijn hoedanigheid van verzekerde rechtvaardigt. De functie die zijn 
hoedanigheid van verzekerde rechtvaardigt, staat vermeld in de definitie van verzekerde.

Wij – maatschappij – ons – onze
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