Hoe vraag ik een offerte aan?
Checklist voor de assurantieadviseur

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
(voor Verenigingen van Eigenaren is een specifiek op hen afgestemde checklist beschikbaar)
Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Als een rechtspersoon zijn (financiële) verplichtingen niet kan nakomen, kunnen de bestuurders en commissarissen/toezichthouders van die rechtspersoon
daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Iedere bestuurder is (mede)verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van zijn medebestuurders. Ook staat
het privévermogen op het spel.
Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering begeleidt verzekerden wanneer zij geconfronteerd worden met een aanspraak, neemt hen de
(gerechtelijke) procedure uit handen en vergoedt de schade.
Heel belangrijk is de dekking tegen verweerskosten. De kosten van verweer tegen een (ongegronde) claim kunnen namelijk hoog oplopen.

U adviseert uw relatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Welke informatie is daarvoor nodig? Met deze checklist helpen
wij u graag op weg, zodat wij gezamenlijk het offerte- en aanvraagtraject zo plezierig mogelijk kunnen laten verlopen.

1.

Voor wie kan een verzekering worden aangevraagd?

Ook bij een BV of NV blijft een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van belang. Sinds de invoering van de antimisbruikwetgeving kunnen bestuurders zich
niet meer achter de BV of NV verschuilen.

Vereniging
Stichting
BV
NV

2.

Heeft de rechtspersoon een positief eigen vermogen?
Ja

 ga verder bij stap 3
Nee

 er kan geen verzekering worden aangevraagd

(claims ontstaan vaak bij een penibele financiële situatie waarin men niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen
of – in het ergste geval – bij faillissement).

3.

Bestaat de rechtspersoon langer of korter dan twee jaar? (Dit kunt u terugvinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel)
Korter dan twee jaar

Langer dan twee jaar

 ga verder bij stap 4

 ga verder bij stap 5

• Korter dan 2 jaar •
Een offerte kan worden aangevraagd door het insturen van:
businessplan (indien van toepassing)





4.

5.

• Langer dan 2 jaar •
Een verzekering of offerte kan worden aangevraagd door
het insturen van:

openingsbalans (verplicht)

óf verkort aanvraagformulier* (indien aan de daarop

financiële meerjarenbegoting (ca. 4 jaar) (verplicht)

gestelde parameters is voldaan)

uittreksel Kamer van Koophandel of KvK-nr. (verplicht)

óf aanvraagformulier* (+ eventuele stukken waar

organogram met percentages van deelneming (indien

om verzocht wordt in het aanvraagformulier)

van toepassing)

volledig financieel jaarverslag (indien beschikbaar)

subsidiebeschikking (indien van toepassing)

organogram met percentages van deelneming (indien

 ga verder bij stap 6

van toepassing)

óf gebruik dit aanvraagformulier indien u de verzekering

 ga verder bij stap 6

bij Hiscox wilt afsluiten.

 ga verder bij stap 6
* Kijk voor de meest recente aanvraagformulieren op www.turien.nl/voorwaarden-documenten. Kies voor Aansprakelijkheid > Bestuurdersaansprakelijkheid
05-2018

pagina 1 van 2

Hoe vraag ik een offerte aan?
Checklist voor de assurantieadviseur
Waarom is het moeilijk om pas opgerichte rechtspersonen te verzekeren?
Het aansprakelijkheidsrisico hangt nauw samen met de financiën van een organisatie. Bij recent opgerichte organisaties is vaak sprake van
een onzekere financiële toekomst. Deze onzekerheid brengt het grote risico met zich mee dat men niet aan financiële verplichtingen kan
voldoen. En in zijn algemeenheid is gebleken dat starters vaker failliet gaan.
Natuurlijk zijn er ook starters die hun financiële planning voor de komende jaren zeker hebben gesteld. Indien men de bij stap 4
genoemde stukken kan overleggen kan soms toch een dekking tegen bestuurdersaansprakelijkheid worden afgegeven.

6.

De aanvraag of het offerteverzoek mag worden gezonden aan:
aansprakelijkheid@turien.nl
Indien u de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Zurich wilt aanvragen kunt u dat ook online doen via www.mijnturien.nl.

Marketingondersteuning
Speciaal voor u is een marketingkit beschikbaar. Hierin vindt u onder andere productinformatie en voorbeeldbrieven voor een mailing.
U kunt deze opvragen via onze commerciële binnendienst. Via 072 5 181 942 of commercielebinnendienst@turien.nl.

Persoonlijk contact
Heeft u vragen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Neemt u gerust contact op met onze collega’s van de acceptatieafdeling. Onze gespecialiseerde
acceptanten helpen u graag verder! Zij zijn goed thuis in deze producten en kunnen u door hun jarenlange ervaring helpen bij het geven van het juiste advies.
Telefonisch via 072 5 181 134 of per e-mail aansprakelijkheid@turien.nl.
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