STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN
ONDERWERP: AANMELDING VERZEKERINGEN
Op dit moment nemen de meeste ANV’s deel aan de collectieve verzekeringen die via de koepels
lopen. Vanaf 2016 verandert er veel. De verantwoordelijkheid van de bestuurders neemt toe en de
taakuitvoering van het collectief is uitgebreider. Daarnaast is het collectief eindbegunstigde.
Met de nieuwe situatie als uitgangspunt zijn voor de collectieven nieuwe ‘maatwerkpolissen’
ontwikkeld. Het betreft:
1. De verzekering voor de aansprakelijkheid van Bestuurders- en Toezichthouders
2. De verzekering voor de Beroepsaansprakelijkheid.
Bij het opstellen van de polissen is gestreefd naar maximale dekking tegen een acceptabele premie.
De polissen worden op naam gesteld van SCAN of diens rechtsopvolger. De deelnemende
collectieven worden op de polissen bijgeschreven. Per collectief zijn de inliggende ANV’s
meeverzekerd.
De in de polissen vermelde dekkingsbedragen zijn op het totaal van de deelnemende collectieven
van toepassing. De verwijzing naar oude nummers is om duidelijk te maken dat er inloopdekking is
voor entiteiten die reeds op de ‘oude’ polis verzekerd waren.
Een deel van de ANV’s heeft op dit moment lopende verzekeringen via een eigen relatie. SCAN wijst
er op dat deze polissen geen ‘maatwerk’ dekking geven voor de taakuitvoering
/verantwoordelijkheden binnen de collectieven.
Bijgevoegd zijn:
A.
- De conceptpolis van de Bestuurders en Toezichthoudersverzekering
- Het polisoverzicht bij deze verzekering
- De algemene voorwaarden bij deze verzekering
- Het aanmeldingsformulier voor de Bestuurders- en Toezichthoudersverzekering
B.

- De conceptpolis van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
- De algemene voorwaarden bij deze verzekering ( incl. Rechtsbijstand)
- Het aanmeldingsformulier voor de Bestuurders- en Toezichthoudersverzekering

Aanmeldingsformulieren kunnen ingevuld en ondertekend retour gezonden worden naar:
Secretariaat SCAN
Bemuurde Weerd O.Z. 12
3514 AN Utrecht
Voor inhoudelijke vragen over de polis en / of dekking kunt u contact opnemen met Benjamin
Overkleeft van LTO Noord verzekeringen via b.overkleeft@ltonoordverzekeringen.nl of 06 - 19 67 30
66.
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