NAP121-039 NEVENFUNCTIES BIJ EXTERNE RECHTSPERSONEN
In aanvulling op het bepaalde in art. 3.1 van de verzekeringsvoorwaarden dekt de verzekering tevens
de aansprakelijkheid van de verzekerden overeenkomstig het bepaalde in deze clausule. De in deze
clausule gehanteerde voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden
van de verzekeringsvoorwaarden.
1

Begripsomschrijvingen

1.1

Externe rechtspersoon
Onder externe rechtspersonen worden verstaan alle rechtspersonen waaronder non-profit
organisaties, niet zijnde:
verzekeringnemer, haar meerderheidsdeelnemingen en Stichting Beheer Derdengelden.
Onder
meerderheidsdeelnemingen
worden
verstaan
rechtspersonen
waarin
verzekeringnemer (in)direct meer dan 50% van het aandelenkapitaal of het stemrecht
bezit en die worden geconsolideerd door verzekeringnemer;
een rechtspersoon met een negatief eigen vermogen op het moment dat aan
verzekeringnemer toestemming wordt gevraagd voor dekking op basis van deze
clausule;
een rechtspersoon genoteerd aan een aandelen- en/of optiebeurs;
een rechtspersoon opgericht en/of gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika
en/of Canada;
een financiële instelling, zijnde iedere bank met inbegrip van iedere zaken- of
investeringsbank, kredietinstelling, verzekerings- of herverzekeringsmaatschappij,
beleggingsinstelling,
spaarkas,
wisselagent,
effectenmakelaar,
trustkantoor,
pensioenfonds, private of collectieve vermogensbeheerder of gelijk welke andere
soortgelijke vennootschap of entiteit.

1.2

Verzekerden
In afwijking van het bepaalde in art. 1.8 van de verzekeringsvoorwaarden worden onder
verzekerden verstaan de onder art. 1.8.2 van de verzekeringsvoorwaarden genoemde
verzekerden in hun hoedanigheid van bestuurder/commissaris/toezichthouder bij externe
rechtspersonen, met ingang van het moment dat verzekeringnemer aan hen toestemming
heeft verleend voor dekking op basis van deze clausule.

1.3

Bestuurder/commissaris/toezichthouder
Onder bestuurder/commissaris/toezichthouder wordt verstaan ieder verzekerde die in de
hoedanigheid van bestuurder/commissaris/toezichthouder bij de externe
rechtspersoon is benoemd of gekozen.

1.4

Financieel onvermogen
Onder financieel onvermogen wordt verstaan de positie waarin een externe rechtspersoon
zich bevindt als gevolg van de benoeming door een rechtbank of toezichthoudend orgaan
of als gevolg van de benoeming door of namens een overheidsinstelling van een
bewindvoerder, curator, lasthebber, executeur, vereffenaar of een soortgelijke functionaris
die belast is met het besturen, beheren, controleren of vereffenen van deze externe
rechtspersoon.

2

Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt met inachtneming van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden
van de verzekeringsvoorwaarden de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerden voor
door derden geleden vermogensschade als gevolg van een voorval.
De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.

3

Wijziging van het risico
Het bepaalde in art. 9 van de verzekeringsvoorwaarden is niet van toepassing.
Verzekerden zullen binnen 2 maanden, of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk, nadat
zij bekend zijn met betalingsmoeilijkheden bij de externe rechtspersoon, dit bij
verzekeraars melden.
Blijft verzekerde met de in lid 3.1 genoemde verplichting in gebreke dan verliest hij zijn
recht op dekking krachtens deze clausule, indien en voorzover verzekeraars aantonen dat
zij daardoor in een redelijk belang zijn geschaad.

3.1

3.2
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4.1

Premieberekening
Per nevenfunctie geldt een op het polisblad vermelde jaarpremie, ongeacht de duur van de

4.2

5

dekking. Verzekeringnemer dient aan het einde van ieder verzekeringsjaar verzekeraars
een actueel overzicht te verschaffen van de door verzekerde(n) beklede nevenfunctie(s) in
dat verzekeringsjaar, waarna de over die termijn definitief verschuldigde premie
overeenkomstig art. 7 van de verzekeringsvoorwaarden wordt vastgesteld.
Bij het einde van een nevenfunctie tijdens een verzekeringsjaar en bij einde van de
verzekering overeenkomstig art. 10.2 van de verzekeringsvoorwaarden vindt in afwijking
van art. 7 en art. 10.3 van de verzekeringsvoorwaarden geen premierestitutie plaats.

5.5

Uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in art. 4.1, 4.2 en 4.4 van de verzekeringsvoorwaarden zijn niet
van toepassing. Tenzij anders is overeengekomen zijn in aanvulling op art. 4 van de
verzekeringsvoorwaarden tevens uitgesloten aanspraken:
in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een voorval dat heeft plaatsgevonden
gedurende de tijd dat de verzekerde geen aanstelling als bestuurder/commissaris/
toezichthouder bij de externe rechtspersoon had;
voortvloeiend uit omstandigheden die bij de tot schadevergoeding aangesproken
verzekerde bekend waren op het moment dat verzekeringnemer toestemming verleende
voor dekking op basis van deze clausule;
ingesteld door de externe rechtspersoon;
in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een door een van de verzekerden:
gepleegd vermogensdelict zoals onder meer diefstal, afpersing, afdreiging,
verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte;
behaald of beoogd persoonlijk (in)direct voordeel.
Verzekeraars zullen op deze uitsluiting geen beroep doen tegenover de verzekerde, van
wie een rechterlijke of arbitrale uitspraak heeft geleid tot de vaststelling dat de betreffende
gedragingen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan. De kosten van
verweer voor de gerechtelijke of arbitrale uitspraak zullen bij vaststelling dat de
betreffende gedragingen zich met weten/instemming van een verzekerde hebben
voorgedaan op die verzekerde worden verhaald;
verbandhoudend met een milieuaantasting.

6

Dekkingslimieten

6.1

Limiet
In afwijking van art. 3.5.1 van de verzekeringsvoorwaarden wordt op grond van deze
clausule per nevenfunctie, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerd
bedrag per aanspraak en tevens als maximum per verzekeringsjaar, dekking geboden.

6.2

Andere vergoedingen
De dekking krachtens deze clausule geldt als excedent van een eventuele vrijwaring van
de externe rechtspersoon én in excedent van het verzekerd bedrag van welke andere
verzekeringsdekking of vergoeding uit welke hoofde dan ook, waaronder specifiek een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de externe rechtspersoon, waarop
verzekerde een beroep zou kunnen doen wanneer deze aanvullende dekking niet zou
hebben bestaan.

7

Einde van de dekking
In aanvulling op art. 10.2 van de verzekeringsvoorwaarden eindigt de dekking krachtens
deze clausule tevens voor de betreffende verzekerde:
aan het einde van het verzekeringsjaar waarbinnen er sprake is van financieel onvermogen
van de externe rechtspersoon. Vanaf de datum van financieel onvermogen wordt
uitsluitend dekking verleend voor aanspraken als gevolg van voorvallen plaatsgevonden
voor de datum van financieel onvermogen.
aan het einde van het verzekeringsjaar waarin aan de aanstelling bij de externe
rechtspersoon van die verzekerde een einde komt;
aan het einde van het verzekeringsjaar waarin aan de verbondenheid van die verzekerde
aan verzekeringnemer een einde komt.
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8.2

Uitloopdekking
Indien als gevolg van art. 10.2.1 of 10.2.2 van de verzekeringsvoorwaarden en/of lid 7
de dekking krachtens deze clausule eindigt, hebben verzekerden het recht om een
uitloopdekking in te kopen voor een periode van 3 jaar aansluitend op de datum van
beeindiging van de dekking van de nevenfunctie.
Wanneer verzekerde(n) van dit recht gebruik wil(len) maken, dient dit door verzekerde(n)
schriftelijk voor de datum van beëindiging van de dekking voor de nevenfunctie aan

8.3

verzekeraars te worden medegedeeld. Tevens dient de verschuldigde premie voor de
uitloopdekking en de eventueel nog openstaande premie binnen 3 maanden te worden
voldaan. De uitlooppremie bedraagt 125% van de laatst verschuldigde jaarpremie voor die
nevenfunctie.
In afwijking van het in art. 2.1 en in aanvulling op het in art. 2.4 van de
verzekeringsvoorwaarden bepaalde, blijft de dekking van kracht voor aanspraken die
tijdens de looptijd of gedurende de uitlooptermijn van de dekking tegen verzekerde zijn of
worden ingesteld en tijdens de uitlooptermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld ter
zake van voorvallen begaan vóór de ingangsdatum van de overeengekomen uitlooptermijn.
Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s), de van kracht zijnde
voorwaarden en de hoogte van het verzekerd bedrag is bepalend het moment direct voor
de ingangsdatum van de uitlooptermijn.

