Polisoverzicht bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Ten behoeve van collectieven aangesloten bij Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) of
diens rechtsopvolger.

Dekking
Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Aanspraken in het privé vermogen van verzekerde ingesteld in de hoedanigheid van bestuurder,
medebeleidsbepaler, vereffenaar of toezichthouder van de op de polis genoemde rechtspersonen.
De verzekering dekt zowel de schadevergoeding of schikking als de kosten van verweer. Het maakt
voor de dekking niet uit of de claim uiteindelijk door de rechter gegrond wordt verklaard of niet.
Omdat bestuurdersaansprakelijkheidszaken bijna per definitie complex zijn en lang duren, kunnen
de kosten van verweer flink de pan uit rijzen. Daarom is het belangrijk hiervoor goed verzekerd te
zijn.
Wie zijn verzekerd?
De kring van verzekerden is zo breed gedefinieerd, dat feitelijk iedereen die aangesproken kan
worden in zijn hoedanigheid van bestuurder van de verzekerde rechtspersoon automatisch is
meeverzekerd. Nieuw aangestelde bestuurders/toezichthouders vallen automatisch onder de
dekking en hoeven niet aangemeld te worden. (zie voor een gedetailleerde opgave artikel 2.19 van
de algemene voorwaarden)
Potentiële claimanten?
Iedereen die vermogensschade lijdt als gevolg van het handelen/nalaten van de bestuurders kunnen
de schade proberen te verhalen op de bestuurders. Mogelijke claimanten zijn bijvoorbeeld
financiers zoals de bank, de fiscus, subsidieverstrekkers, subsidieontvangers, curator etc.
Wat kan er zoal mis gaan?
-

financiële administratie niet op orde
protocollen niet goed naleven
onvoldoende toezicht
misleidende informatie verstrekken aan belanghebbenden
het nemen van onverantwoorde risico’s
fraude
het op zijn beloop laten van problemen

Wat dekt de verzekering niet?
-

opzet, doch derden die vanwege dit opzettelijk handelen/nalaten worden aangesproken
zijn wel verzekerd
zaak en letsel schade, doch kosten van verweer zijn wel gedekt
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-

aanspraken jegens de rechtspersoon

B. Poliscondities
Polisnummer:

nader te bepalen

Verzekerd bedrag:

EUR 500.000,00 als maximum per aanspraak en per contractsjaar

Eigen risico:

N.V.T.

Premie:

EUR 250,00 per jaar

Algemene voorwaarden:

BTA.ALG.2010

Verzekerden: de bestuurders, medebeleidsbepalers, vereffenaars en/of toezichthouders van de
collectieven én de aan het collectief verbonden natuurverenigingen/stichtingen:
Toelichting natuurverenigingen/stichtingen
De aan het collectief verbonden natuurverenigingen/stichtingen worden automatisch meeverzekerd
bij aanmelding van het collectief. De namen van de verzekerde natuurverenigingen/stichtingen
zullen niet op de polis worden opgenomen.
Voor natuurverenigingen die reeds verzekerd waren op de polis van BoerenNatuur VCS0600433,
geldt dat aanspraken voortvloeiende uit handelen of nalaten begaan vóór de datum dat het
collectief is aangemeld ook verzekerd zijn.
Voor natuurverenigingen die niet reeds verzekerd waren op de polis van
Boeren Natuur geldt dat aanspraken voortvloeiende uit handelen of nalaten begaan vóór de datum
dat het collectief is aangemeld zijn uitgesloten van dekking.

C. Aanmeldprocedure
Aanmeldingsformulier: Voor aanmelding is een volledig ingevuld aanmeldingsformulier vereist,
gedateerd en ondertekend door de statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen.
Premiebetaling bij aanmelding: Tot aan de eerste contractvervaldatum zal geen premie
verschuldigd zijn.
Premiebetaling bij afmelding: Bij afmelding zal geen premierestitutie plaatsvinden.

D. Contact
Bij vragen kunt u zich wenden tot Benjamin Overkleeft van LTO-Noord Verzekeringen
Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van een
meningsverschil zal de meest recente polis en de van toepassing zijnde polisvoorwaarden te allen
tijde prevaleren.
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