Technische Fiche
Makelaar
Dit document is
bestemd voor makelaars
in verzekeringen.
In het kader van de
Assur-MiFID wetgeving
mag dit niet bezorgd
worden aan klanten.

D&O Plan
Verzekering BA van bedrijfsleiders en lasthebbers van vennootschappen

Bestuurders van een vennootschap hebben een
risicoberoep. Belangrijke beslissingen, investeringen, een
pak dagdagelijkse uitdagingen waarbij iedere besluitvormer
iets over het hoofd kan zien. Maar dat kan wel financiële
gevolgen hebben die zijn privévermogen in gevaar brengen.
Om hen te helpen zodat ze verder durven te ondernemen,
heeft Allianz D&O Plan (Directors & Officers) uitgewerkt,
de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
bedrijfsleiders en lasthebbers van vennootschappen.

Sterken punten van D&O Plan
D&O Plan verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van bestuurders en de kosten van hun burgerrechtelijke
en strafrechtelijke verdediging (met vrije keuze van
advocaat) in geval van een fout in het beheer van hun
vennootschap.
Zijn onder andere gedekt:
• de verdedigingskosten naar aanleiding van een onderzoek
• voorschieten van het maandelijks salaris van de
verzekerde bij bevriezing van zijn persoonlijke bezittingen
• de kosten van psychologische bijstand
• de kosten van imagoherstel (bij imagoschade van de
verzekerde)
• de aansprakelijkheid in verband met een cybergebeurtenis
• de verdedigingskosten voortvloeiend uit een
milieuaantasting of in verband met lichamelijke en
stoffelijke schade
• de kosten voor samenstelling van een borg
• rechtsvervolgingskosten en het voorschieten van
persoonlijke uitgaven
• de uitleveringskosten
• de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in
verband met taksen en belastingen
• de clausule PDA 100.

Wie onderschrijft?
De onderneming, rechtspersoon, onderschrijft in naam
en voor rekening van haar bestuurders.
Een bestuurder, natuurlijke persoon, kan deze
verzekering niet afsluiten.
De aansprakelijkheidsverzekering D&O Plan van Allianz
is bestemd voor de ondernemingen:
• die minstens 2 jaar bestaan
• die niet beursgenoteerd zijn
• zonder filiaal buiten de Benelux, Frankrijk en Duitsland
• die niet actief zijn in volgende domeinen:
biotechnologie, petrochemie, financiële sector
(verzekeringen,
• herverzekering, verzekeringsmakelaars, boekhouding),
tabak, mijnindustrie en spitstechnologie
• met een zakencijfer < 50 miljoen euro
• met een positief eigen vermogen
• met een positief bedrijfsresultaat.
• met een positieve cash-flow
Als de onderneming niet aan alle criteria voldoet is een
dekking nog steeds mogelijk na analyse door de
maatschappij.

Wie is verzekerd?
Zijn onder andere gedekt:
• elke bestuurder, bedrijfsleider of zaakvoerder van de
maatschappij. Zij mogen optreden als natuurlijke
persoon of rechtspersoon
• elke aangestelde van de verzekeringnemer die een
mandaat van bestuurder of zaakvoerder heeft
uitgeoefend, uitoefent of zal uitoefenen in een ander
bedrijf
• elke aangestelde van de verzekeringnemer die samen
met een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt
gesteld.
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Waarborgen in detail
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdediging
Dekking:
1.	de financiële gevolgen (inclusief de kosten van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdediging), die
voortvloeien uit een eis ten aanzien van de verzekerde, voor een fout (verzuim, nalatigheid, onjuiste verklaring,…).
2.	de terugbetaling aan de verzekerde van de financiële gevolgen (inclusief de kosten voor burgerrechtelijke en
strafrechtelijke verdediging) wanneer die bedragen werden voorgeschoten aan de verzekerden.
Zijn ook gedekt
De onderzoekskosten
Dekking van de onderzoekskosten voor de persoonlijke verdediging van de verzekerde naar aanleiding van een
intern of extern onderzoek.

Aandachtspunten

De kosten voor imagoherstel
Dekking van de kosten en uitgaven van een
communicatieconsulent om de gevolgen te beperken
van een imagoschade van de verzekerde.

Sublimiet van 10% van het verzekerd bedrag met
een maximum van 300.000 € (per schadegeval
en per verzekeringsjaar).

De kosten voor samenstelling van een borg
Dekking van de kosten voor samenstelling van een borg (met inbegrip van de intresten van een banklening).
Verdedigingskosten voortvloeiend uit een milieuaantasting
Dekking van de kosten van burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van een eis die
gebaseerd is op een milieuaantasting.
Verdedigingskosten in verband met lichamelijke en stoffelijke schade
Dekking van de kosten voor strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van een fout van de verzekerde waarbij
vergoeding wordt geëist voor lichamelijke en stoffelijke schade.
Rechtsvervolgingskosten en persoonlijke uitgaven
	Dekking van de kosten voor de annulering of de herroeping van een gerechtelijke beslissing (beslag of bevriezing
van de bezittingen van de verzekerde, verbod om zijn functie van bestuurder uit te oefenen, huisarrest,…).
	Dekking, tegen voorwaarden, van de persoonlijke uitgaven van de verzekerde in geval van bevriezing van zijn
bezittingen (schoolkosten van de kinderen ten laste, huur, hypothecaire lening van de hoofdverblijfplaats, water,
elektriciteit, gas, telefoon, premies voor persoonlijke verzekeringen,…).
Voorschieten van het maandelijks salaris
Voorschieten van het maandelijks salaris van de verzekerde
(in geval van beslag of bevriezing van zijn persoonlijke
bezittingen) tot 75.000 € per verzekerde en 250.000 €
per verzekeringsjaar.

	Dat voorschot is terugvorderbaar
(modaliteiten te bepalen tussen de
maatschappij en de verzekerde).

De persoonlijke aansprakelijkheid in verband met taksen en belastingen
Dekking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in verband met taksen en belastingen.
Aansprakelijkheid in verband met een
cybergebeurtenis
Dekking van de financiële gevolgen naar aanleiding van
een cybergebeurtenis.

	De dekking geldt ook voor de IT Security
Manager van de vennootschap.
	De maatschappij zal tussenkomen voor de
morele schade van een derde.

Kosten voor psychologische bijstand
Dekking van de kosten en uitgaven voor psychologische bijstand aan de verzekerde na een gedekt schadegeval.
Uitleveringskosten
Dekking van de kosten voor de verdediging bij een uitleveringsprocedure tegen de verzekerde.
Crisiskosten die voortvloeien uit een actie van een officiële toezichthouder
Dekking van de kosten voor een juridisch advies als reactie op:
1. een huiszoeking of een inspectie ter plekke in de vennootschap
2. een persbericht of enig ander publiek bericht over die huiszoeking of inspectie.

Kosten voor naaste verwanten
Dekking van de reiskosten van een naaste verwant
(vader, moeder, echtgenoot, echtgenote, wettelijk
samenwonende partner, zoon of dochter) om de
verzekerde bij te staan tijdens een verhoor in een land
waar de verzekerde niet woont.

Sublimiet van 50.000 € per schadegeval en
250.000 € per verzekeringsjaar.

Onbeperkte uitloopperiode voor voormalige verzekerden
Dekking met onbeperkte uitloopperiode indien de verzekerde zijn mandaat beëindigt wegens een andere reden
dan een fusie of een belangrijke verandering (zoals beschreven in de algemene voorwaarden) voor zover een geen
dekking is in een andere polis (raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer info).
Eisen op het vlak van tewerkstelling
Dekking van de financiële gevolgen (inclusief de morele
schade, de kosten van burgerrechtelijke en strafrechtelijke
verdediging) voortvloeiend uit eisen op het vlak van
tewerkstelling.

	uitsluiting van de eisen ingesteld in de
Verenigde Staten of Canada
	uitsluiting van elke eis ingesteld in uitvoering
van een vonnis van een rechtscollege in de
Verenigde Staten of Canada, zelfs als de
uitvoering ervan is gevraagd voor de Belgische
rechtbanken of deze van een andere staat.
	Uitsluiting van lonen en opzeggings
vergoedingen.

Voorafgaand akkoord over de allocatie van de verdedigingskosten (PDA 100)
100% dekking (binnen de perken van de verzekerde bedragen) van de kosten van burgerrechtelijke en
strafrechtelijke verdediging in geval van een gezamenlijke eis tegen de vennootschap en tegen één of meer
verzekerden (op voorwaarde dat de twee partijen verdedigd worden door dezelfde advocaat).
Verzekerde tegen verzekerde
Dekking van de eisen ingesteld door een verzekerde
tegen een andere verzekerde ingevolge een fout die
door deze laatste gemaakt werd.

Blijven steeds uitgesloten van deze waarborg:
	elke eis ingesteld in de Verenigde Staten van
Amerika of Canada of voor feiten die zich
voorgedaan hebben in deze landen.
	elke eis ingesteld in uitvoering van een vonnis,
een rechterlijke beslissing of een uitspraak
gewezen door een rechtbank van de Verenigde
Staten van Amerika of Canada, zelfs als de
uitvoering ervan is gevraagd voor de Belgische
rechtbanken of deze van een andere staat.

Externe mandaten
Dekking van de financiële gevolgen (inclusief de kosten
van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdediging)
die voortvloeien uit de eisen voor fouten begaan als van
bestuurder of zaakvoerder van een externe entiteit.

Deze dekking is enkel verworven:
	voor zover de externe entiteit de verzekerde
niet schadeloos stelt
	in excedent, met andere woorden in aanvulling
en na uitputting van de waarborgen en
vrijstellingen van de verzekeringen
onderschreven door de externe entiteit.

Onafhankelijke bestuurders
De maatschappij neemt de financiële gevolgen ten laste
(inclusief de kosten van burgerrechtelijke en
strafrechtelijke verdediging) die voortvloeien uit de
eisen geformuleerd ten aanzien van onafhankelijke
bestuurders.

	Deze waarborguitbreiding komt enkel tussen
na uitputting van het verzekerd bedrag evenals
van elke waarborglimiet voorzien in een andere
polis die onderschreven is in excess.
	Het verzekerd bedrag kan 15% hoger liggen
dan het verzekerd bedrag vermeld in de
bijzondere voorwaarden, met een max. van
1.500.000 € per schadegeval en per
verzekeringsjaar.

Dit document maakt geen deel uit van het contract. Enkel de algemene en bijzondere voorwaarden bepalen de contractuele voorwaarden.

Omvang van de waarborgen

Premie

Territorialiteit:
De waarborg geldt overal in de wereld (alle landen waar
de waarborg wettelijk is toegestaan), met specifieke
voorwaarden voor de Verenigde Staten en Canada.

Vanaf 217 euro (exclusief taksen).

Vrijstelling
Geen.

Duur van de waarborgen:
• claims made: dekking van eisen die tijdens de
geldigheidsduur van het contract geformuleerd zijn
• anterioriteit: dekking van eisen voor feiten die bij
onderschrijving niet gekend zijn.
• posterioriteit: tot 60 maanden na het einde van het
contract.

Verzekerde bedragen
• 6 formules naar keuze: 250.000, 500.000,

750.000,1.000.000,1.250.000 of 2.500.000 euro.

Taksen
9,25%.

Snelle onderschrijving
Op basis van een eenvoudig in te vullen "Vragenlijst D&O
Plan". Zo vragen we voornamelijk:
• het positief eigen vermogen (10/15)
• het positief bedrijfsresultaat (9904) ja nee
• de positieve cash-flow (9904 +630+631/4+635/7)

• Formule op maat mogelijk op aanvraag.

Voorbeelden van gedekte fouten
Bestuursfouten

• systematisch afwezig zijn op vergaderingen van de raad van bestuur of van

het college van zaakvoerders
• het nalaten een aanmaning tot betaling te sturen naar een schuldenaar
• een te dure publiciteitscampagne voeren met financiële moeilijkheden voor
de onderneming tot gevolg.
Overtreding van de
vennootschapswetgeving
of de statuten

• het niet overgaan tot vereiste publicaties

Overtreding van de sociale
wetgeving

• elke ongeoorloofde discriminatie, seksuele intimidatie of pesterijen

• het niet bijeenroepen van de algemene vergadering wanneer deze

bijeenroeping wettelijk vereist is.
• onrechtmatig ontslag, de onrechtmatige verbreking of het onrechtmatig

niet- verlengen van een arbeidsovereenkomst.
Strafbare handelingen

• niet binnen de voorziene termijn het bedrijf failliet verklaren
• het manifest onredelijk voortzetten van verlieslatende activiteiten

