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Domino-pakket - toelichting
Bestuurdersaansprakelijkheid
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve overeenkomst van Schoolverzekering.nl bij Zürich Insurance p/c
Netherlands Branche, in volmacht geplaatst bij Turien & Co en de daarbij behorende polisvoorwaarden en clausulebladen.
Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.
2.Verzekeringsvoorwaarden
• Polisvoorwaarden BZ 2014
• Bijzondere Voorwaarden 0711 verzekeringsduur onbepaalde tijd
Deze verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website: www.schoolverzekering.nl
3. Verzekerden:
• Verzekeringnemer en haar eventuele meerderheidsdeelneming(en), alsmede de Stichting Continuïteit en Stichting
Administratiekantoor van verzekeringnemer
• iedere voormalige of huidige bestuurder, commissaris, toezichthouder of vereffenaar van de rechtspersoon (ook indien
niet statutair benoemd of gekozen ), in die hoedanigheid. Als ook de rechtsopvolger(s) van deze verzekerden.
• een natuurlijk persoon die ten behoeve van de rechtspersoon een externe bestuursfunctie uitoefent.
• De dekking geldt als excedent van enige verzekering van de organisatie waar de externe bestuursfunctie wordt
uitgeoefend en als excedent van enige vrijwaring die wordt verleend door de organisatie waar de externe
bestuursfunctie wordt uitgeoefend
• geldt niet voor een aanspraak ingediend door de organisatie waar de externe bestuursfunctie wordt uitgeoefend.
4. Dekking voor o.a.:
• de schadevergoeding tot het bedrag dat u verzekerd hebt;
• extra kosten tot een bedrag van € 100.000;
• kosten van verweer;
• de kosten van verweer met betrekking tot letsel- en/of zaakschade tot een bedrag van € 250.000 verzekerd;
• kosten van verweer met betrekking tot een milieuaantasting tot een bedrag van € 250.000;
• indien bij een gedekte aanspraak een zekerheidsstelling moet worden gesteld dan is dit tot een bedrag van € 250.000;
• het niet of niet op juiste wijze melden dat de vereniging/stichting niet kan voldoen aan haar verplichtingen tot afdracht
van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenpremie, is niet uitgesloten;
• indien als gevolg van een gebleken ongegronde aanspraak in de media of op ander wijze de naam van de verzekerde
is beschadigd, vergoedt Zurich tot € 250.000 de kosten tot herstel van de goede naam of eer van verzekerde;
• de kosten verbonden aan een officieel onderzoek of van een tuchtrechtspraak worden vergoed tot maximaal € 250.000;
• aanspraken tegen verzekerde ingediend door voormalige, huidige en kandidaat-werknemers gebaseerd op
onrechtmatig ontslag, discriminatie en seksuele intimidatie en dergelijke zijn meeverzekerd;
• een automatische gratis uitlooptermijn van vijf jaar voor gepensioneerde bestuurders/ directeur(en);
• een zeer goede uitloopregeling met een mogelijke uitlooptermijn van vijf jaar. Zie hiervoor de voorwaarden.
Bovenop het verzekerde bedrag:
• de bereddingskosten worden vergoed tot éénmaal het verzekerde bedrag;
• tot een maximum van 20% van het verzekerde bedrag, de schade voortvloeiende uit handelen of nalaten als
commissaris of toezichthouder. Dit extra verzekerde bedrag is beschikbaar wanneer het op het polisblad genoemd
verzekerd bedrag en eventuele aansluitende excedent verzekeringen zijn uitgeput;
• indien noodzakelijk worden de rente en de kosten van verweer vergoed, met een maximum van 50% van dat verzekerd
bedrag.
5. Verzekerd bedrag
Naar keuze: € 500.000 of € 1.000.000 per aanspraak.
6. Premieberekening
De premie voor deze verzekering is afhankelijk van het balanstotaal van de verzekeringnemer en van het gekozen
verzekerde bedrag. eventuele gelieerde rechtspersonen kunnen ter beoordeling worden voorgelegd voor acceptatie
7. Uitgesloten:
Aanspraken in verband met of voortvloeiende uit of als gevolg van het onjuist inschalen van werknemerssalarissen.
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