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Inleiding
Opbouw verzekeringscontractUw verzekeringscontract bestaat uit 2 delen:
- De algemene voorwaarden: de wederzijdse rechten en plichten van de verzekeraar en de
verzekeringnemer, de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen.
- De bijzondere voorwaarden: zij vullen de algemene voorwaarden aan en zijn specifiek
voor uw verzekeringscontract van toepassing. Zij hebben voorrang op de algemene
voorwaarden indien ze er mee strijdig zijn en bevatten de gegevens die op u betrekking
hebben, de onderschreven waarborgen, de Verzekerde bedragen en de premie.
Uw contract raadplegen
De inhoudsopgave geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw
contract.
Het lexicon op het einde van dit document geeft u de definitie en de juiste draagwijdte van een
aantal begrippen. Ze worden in de algemene voorwaarden van het contract in cursief en met
hoofdletter geschreven.
Inlichtingen en schade
Hebt u vragen of problemen met betrekking tot dit contract of een schadegeval, dan kunt u zich
steeds wenden tot uw makelaar of onze diensten. Raadpleeg hen gerust, ze zullen alles in het
werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval, raadpleeg de bijzondere voorwaarden
van uw contract en de desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. De te nemen acties
zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk ‘de schadegevallen’ van de algemene voorwaarden.
Klachten
Hebt u als klant een klacht over een product van MS Amlin Insurance SE, onze dienstverlening of
een namens ons optredende derde, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de
betreffende beheerder van het dossier en/of diens leidinggevende.
Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen via mail gericht
aan klachtenmanagement.be@msamlin.com of via brief op het volgende adres:
MS Amlin Insurance SE, t.a.v. Klachtenmanagement België, Koning Albert II -laan 37, B-1030
Brussel.
Wanneer u het oneens bent met het definitieve antwoord van onze klachtendienst, kunt u beroep
aantekenen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (zie
ook www.ombudsman.as ) zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid vo or de
verzekeringsnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.
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Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
Uw informatie is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin. Wij zullen
persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten van goede
kwaliteit te kunnen leveren, en we verzamelen enkel de persoonsgegevens die hiervoor
noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals uw naam, adres, contactgegevens,
identificatiegegevens, financiële informatie en risicogegevens. U kan de vol ledige MS Amlin
Kennisgeving inzake Gegevensbescherming terugvinden op www.msamlin.com/en/siteservices/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html. Een
papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer
(DataProtectionOfficer@msamlin.com).
The Data Protection Officer
MS Amlin Corporate Services - The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
Verenigd Koninkrijk - Londen
EC3V 4AG
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Afdeling I: De waarborgen
Hoofdstuk I: Basiswaarborgen
Artikel 1: Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Wij verzekeren:
A. De financiële gevolgen van de persoonlijke of hoofdelijke burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de Verzekerden, wegens Fouten door hen begaan en/of wegens
fouten niet door hen begaan, maar waarvoor ze als bestuurder wettelijk aansprakelijk zijn.
B. De vergoeding die door de verzekeringnemer en/of zijn filialen aan de Verzekerden wordt
toegekend voor de financiële gevolgen van de persoonlijke of h oofdelijke aansprakelijkheid
van de Verzekerde, wegens Fouten door hen begaan of waarvoor deze als bestuurder
wettelijk aansprakelijk zijn.
Artikel 2: Verdedigingskosten
Wij verzekeren eveneens de burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve kosten van
verdediging wanneer de Verzekerde als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Hoofdstuk II: Waarborguitbreidingen
Artikel 3: Externe mandaten
De waarborg is eveneens van toepassing, in excedent van iedere vergoeding en van ieder ander
verzekeringscontract, op de financiële gevolgen van Vorderingen tot Schadevergoeding tegen één
of meerdere Verzekerden wegens Fouten begaan in de uitoefening van hun functie als bestuurder
of zaakvoerder van een Externe entiteit.
Deze waarborg is automatisch uitgebreid tot de mandaten uitgeoefend in Externe entiteiten met
uitzondering echter van:
- Externe mandaten in entiteiten gevestigd in de USA en/of Canada;
- Externe mandaten in een beursgenoteerde onderneming;
- Externe mandaten in Financiële instellingen.
Deze uitbreiding geldt echter enkel:
- na uitputting van de verzekeringspolis ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’ die de betreffende
Externe entiteit eventueel reeds zelf elders ten behoeve van haar bestuurders heeft
afgesloten en meer algemeen, in aanvulling van iedere vergoeding en van ieder ander
reeds elders bestaand verzekeringscontract;
- ten voordele van de bestuurder met het externe mandaat, niet ten voordele van de Externe
entiteit en/of zijn overige bestuurders;
- voor feiten die binnen de Externe entiteit nog niet gekend waren op het moment dat het
extern mandaat wordt opgenomen.
Artikel 4: Tewerkstellingsaangelegenheden
Onderhavige polis waarborgt de Verzekerden tegen Vorderingen tot Schadevergoeding (andere
dan materiële en lichamelijke) gerelateerd aan Tewerkstellingsaangelegenheden en ingesteld
tegen een Verzekerde door een werknemer.
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Artikel 5: Voorafgaande toewijzing van verdedigingskosten (PDA100)
In geval van een Vordering tot Schadevergoeding gezamenlijk ingesteld tegen de Verzekerde en
verzekeringsnemer en zijn filialen, en voor zover beiden worden vertegenwoordigd door dezelfde
advocaat, vergoeden wij 100% van de verdedigingskosten, deel uitmakend van en tot maximum
het verzekerd bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden, behalve voor een Vordering tot
schadevergoeding wegens fouten in het kader van tewerkstellingsaangelegenheden of voor een
vordering tot schadevergoeding verbonden aan lichamelijke of materiële schade.
Artikel 6: Kosten van onderzoek tegen de vennootschap
Naar aanleiding van een verzekerd Schadegeval vergoeden wij een forfaitair bedrag van 250 EUR
per dag aan een bestuurder die zelf niet het voorwerp uitmaakt van het onderzoek maar die
wettelijk verplicht is om als getuige te verschijnen voor een rechtbank naar aanleiding van een
gerechtelijk onderzoek dat door een publiek overheidsorgaan tegen de verzekeringnemer en/of
diens filialen hetzij hun bestuurder(s) wordt ingeleid.
Dit bedrag wordt betaald per dag van daadwerkelijke verplichte aanwezigheid en is in ieder geval
beperkt tot maximaal 25.000 EUR per Schadegeval, als sub-limiet van het verzekerd bedrag.
Artikel 7: Onderzoeks- en vertegenwoordigingskosten
Naar aanleiding van een verzekerd Schadegeval vergoeden wij, de redelijke en noodzakelijke
erelonen, kosten en uitgaven die de Verzekerde maakt om overeenkomstig diens wettelijke
verplichting vertegenwoordigd te zijn in een onderzoek dat tegen hem is ingesteld.
Deze kosten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en zijn beperkt tot
maximaal 250.000 EUR per Schadegeval, als sublimiet van en/of beperkt tot het verzekerd bedrag.
Artikel 8: Rechtsvervolgingskosten
Naar aanleiding van een verzekerd Schadegeval vergoeden wij, indien het wettelijk is
toegestaan, de redelijke en noodzakelijke erelonen, kosten en uitgaven van iedere
verzekerde natuurlijke persoon, teneinde de intrekking of het ontslag te verkrijgen van
een rechterlijke beslissing ingesteld tijdens de verzekeringsperiode met als resultaat:
a) de inbeslagname, verwerving van eigendom en beheer, opschorting of bevriezing van
eigendomsrechten van een onroerend goed of van de persoonlijke bezittingen van d e
verzekerde;
b) een aanspraak op een onroerend goed of op de persoonlijke bezittingen van de
verzekerde;
c) een tijdelijk of permanent verbod van die verzekerde natuurlijke persoon om een
kantoor te leiden of de functie van bestuurder uit te oefenen;
d) de beperking van de vrijheid van de verzekerde of diens officiële aanhouding;
e) de uitzetting van een verzekerde ten gevolge van de herroeping van zijn geldende
immigratiestatus, en dit omwille van gelijk welke reden ook, behalve in geval van
strafrechtelijke veroordeling van de verzekerde.
Deze kosten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en zijn beperkt tot
maximaal 250.000 EUR per Schadegeval, als sublimiet van en/of beperkt tot het verzekerd bedrag.
Artikel 9: Herstel van Reputatieschade
Naar aanleiding van een verzekerd Schadegeval vergoeden wij de kosten voor imagoherstel,
zijnde de redelijke en noodzakelijke erelonen, uitgaven en kosten van externe
communicatiedeskundigen, die door een verzekerde worden gemaakt ten einde de Schade aan
zijn Reputatie te beperken.
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Deze Schade dient objectief te worden vastgesteld aan de hand van publicaties in de media of
andere publiek beschikbare gegevens van Derden.
Deze kosten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en beperkt tot
maximaal 250.000 EUR per Schadegeval, als sublimiet van en/of beperkt tot het verzekerd bedrag.
Artikel 10: Kosten van Psychologische bijstand
Wij nemen ten laste, de kosten voor psychologische bijstand ten behoeve van de verzekerde die
zich in een toestand van ‘psychisch lijden’ bevindt.
Deze kosten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en beperkt tot
maximaal 250.000 EUR per Schadegeval, als sublimiet van en/of beperkt tot het verzekerd bedrag.
Artikel 11: Samenstellingskosten borgsom
Naar aanleiding van een verzekerd Schadegeval vergoeden wij de kosten tot samenstelling van de
borgsom die Verzekerde dient te betalen in het kader van een gerechtelijke procedure, met
uitsluiting evenwel van het bedrag van de borgsom zelf.
Deze kosten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en zijn beperkt tot
maximaal 250.000 EUR per Schadegeval, als sublimiet van en/of beperkt tot het verzekerd bedrag.
Artikel 12: Uitleveringskosten
Naar aanleiding van een verzekerd Schadegeval, vergoeden wij de verdedigingskosten door de
Verzekerde gemaakt in het kader van een uitleveringsprocedure tegen hem ingesteld.
Deze kosten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en zijn beperkt tot
maximaal 250.000 EUR per Schadegeval, als sublimiet van en/of beperkt tot het verzekerd bedrag.
Artikel 13: Posterioriteit voor een gepensioneerde of ontslagnemende verzekerde
Wij verlenen een onbeperkte periode van posterioriteit in het voordeel van elke Gepensioneerde of
ontslagnemende bestuurder, behoudens indien de onderhavige polis intussen werd stopgezet of
vervangen door een andere verzekeringspolis « Bestuurders Aansprakelijkheid ».
Artikel 14: Onafhankelijke Bestuurders
Wij verhogen het verzekerde bedrag met 15% voor alle Onafhankelijke Bestuurders gezamenlijk,
maar uitsluitend voor schade met betrekking tot een Vordering tot schadevergoeding tegen hen
ingediend, met een absoluut maximum van 1.500.000 EUR per schade en per verzekeringsjaar.
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Afdeling II:
waarborgen

Gemeenschappelijke

bepalingen

voor

alle

Hoofdstuk I: Modaliteiten van de waarborgen
Artikel 15: Verzekeringsgebied
De waarborg is van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding ingesteld wereldwijd.
Blijven evenwel uitgesloten van de waarborg, de vorderingen tot schadevergoeding die vallen
onder Amerikaans of Canadees recht en/of ingesteld zijn voor Amerikaanse of Canadese
rechtbanken.
Artikel 16: Duur van de waarborg
De waarborg is van toepassing op de Vorderingen tot Schadevergoeding die schriftelijk tegen u
zijn ingesteld of tegen de Verzekeraar gedurende de geldigheidsperiode van het contract. Deze
vorderingen kunnen betrekking hebben op Fouten die de Verzekerde heeft begaan voordat deze
overeenkomst werd onderschreven, maar waarvan de Verzekerde toen nog niet op de hoogte was.
Worden eveneens in aanmerking genomen, op voorwaarde dat zij schriftelijk tegen de Verzekerde
of de Verzekeraar worden ingesteld binnen een termijn van 60 maanden na het einde van het
contract, de Vorderingen tot Schadevergoeding die betrekking hebben op Fouten begaan voor het
einde van het contract en indien het risico niet door een andere Verzekeraar wordt gedekt.
Voor het bepalen van het Verzekerde bedrag, de vrijstellingen en alle andere voorwaarden,
worden deze Vorderingen tot Schadevergoeding geacht te zijn ingediend gedurende het laatste
Verzekeringsjaar van dit contract.
De dekking geldt eveneens voor Vorderingen tot Schadevergoeding die betrekking hebben op
daden of feiten door de verzekeringnemer, zijn filialen en/of de Verzekerden aangegeven:
- Tijdens de geldigheidsduur van huidig contract OF
- Tijdens de uitloopperiode van 60 maanden, indien deze daden of feiten betrekking hebben
op Fouten begaan voor het einde van het contract en indien het risico niet door een andere
Verzekeraar wordt gedekt.
Voor het bepalen van het verzekerde bedrag, de vrijstellingen en alle andere voorwaarden, worden
deze Vorderingen tot Schadevergoeding die betrekking hebben op daden of feiten aangegeven
tijdens de uitloopperiode, geacht te zijn ingediend gedurende het laatste Verzekeringsjaar van dit
contract.
Artikel 17: Uitsluitingen
Zijn van de waarborg uitgesloten:
A. De Vorderingen tot Schadevergoeding gebaseerd op een opzettelijke Fout door de
Verzekerde begaan of met zijn medeweten gepleegd, met inbegrip van de Fouten met
bedrieglijk of frauduleus karakter evenals de opzettelijke schendingen van wettelijke of
reglementaire bepalingen
B. De Vorderingen tot Schadevergoeding gebaseerd op het feit dat de Verzekerde een
persoonlijk voordeel heeft genoten waarop hij wettelijk geen recht had.
C. De Vorderingen tot Schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit daden of f eiten
die de verzekeringnemer, zijn filialen en/of de Verzekerden kenden bij het sluiten van he t
contract;
D. De boetes en andere vergoedingen van strafrechtelijke aard, met inbegrip van
vergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden toegepast (zoals "punitive
damages" of "exemplary damages" in sommige buitenlandse rechtstelsels);
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E. De Vorderingen tot Schadevergoeding in verband met lichamelijke, materiële en nietmateriële gevolgschade
De Verdedigingskosten blijven evenwel in ieder geval verzekerd.
Evenwel, ingeval van de effectieve veroordeling van één of meer Verzekerden gesteund op
Fouten, daden of feiten uitgesloten in de punten A, B en C, dienen de Verdedigingskosten met
betrekking tot de verdediging van de veroordeelde personen aan de Verzekeraar terugbetaald
worden door de verzekeringnemer, zijn filialen en/of de betrokken Verzekerden.
Artikel 18: Vergoeding verschuldigd in hoofdsom
Voor de als hoofdsom verschuldigde vergoeding, verlenen wij onze waarborg ten belope van de
bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden. Die bedragen vormen onze maximale
tussenkomst van de verzekeraar per Schadegeval en per Verzekeringsjaar.
Artikel 19: Verdedigingskosten, reddingskosten, Intresten en kosten
Voor zover de Reddingskosten, de intresten en Verdedigingskosten en de in hoofdsom
verschuldigde vergoeding het Verzekerde totaalbedrag niet overschrijden, wordt het totaal van de
Reddingskosten, de intresten en Verdedigingskosten integraal door ons gedragen.
Indien de Reddingskosten, de intresten en Verdedigingskosten en de in hoofdsom verschuldigde
vergoeding het Verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de Reddingskosten enerzijds en de
intresten en Verdedigingskosten anderzijds elk beperkt als volgt:
- als het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR: 495.787,05
EUR;
- als het verzekerde totaalbedrag begrepen is tussen 2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24
EUR: 495.787,05 EUR plus 20 % van het gedeelte tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR;
- als het verzekerde totaalbedrag 12.394.676,24 EUR overschrijdt: 2.478.935,25 EUR plus
10% van het gedeelte boven 12.394.676,24 EUR, met een maximum van 9.915.740,99
EUR.
(de hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij
het basisindexcijfer dat is van november 1992 namelijk 113,77)
De Reddingskosten en de intresten en kosten zijn ten onze laste in de mate dat zij betrekking
hebben op de door dit contract verzekerde prestaties. Ze zijn slechts voor onze rekening naar
evenredigheid van onze verbintenis.

Hoofdstuk II: Beschrijving van het verzekerde risico
Artikel 20: Omschrijving van het risico
1.

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle door hem bekende
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als
gegevens die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het risico doo r Ons.
De gegevens die in het verzekeringsvoorstel door de verzekeringnemer aan Ons zijn
meegedeeld en alle andere documenten door de verzekeringnemer overgemaakt, maken
integraal deel uit van deze overeenkomst.
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2.
A. Wanneer Wij vaststellen dat er onopzettelijk gegevens zijn verzwegen of onjuist zijn
meegedeeld, stellen wij voor, binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag
waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen kennis heeft gekregen de
overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop wij van het verzwijgen of van
het onjuist meedelen kennis hebben gekregen.
Indien Wij bewijzen dat Wij het risico nooit zou hebben verzekerd, kunnen Wij de
overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen van de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen wij de overeenkomst
opzeggen binnen de vijftien dagen.
Als Wij de overeenkomst niet hebben opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld
binnen de hiervoor bepaalde termijnen, kunnen Wij Ons nadien niet meer beroepen op
feiten die ons bekend waren.
B. Indien zich een Schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is
geworden en indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan
verweten worden aan de verzekeringnemer, zijn Wij tot de overeengekomen prestatie
gehouden.
C. Indien zich een Schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is
geworden en indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten
worden aan de verzekeringnemer, zijn Wij slechts tot prestatie gehouden op basis van de
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben
moeten betalen indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.
D. Indien Wij echter bij een Schadegeval bewijzen dat wij het risico, waarvan de ware aard
door dat Schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd wordt onze
prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag gelijk aan alle betaalde premies.
3.

Wanneer Wij vaststellen dat er opzettelijk gegevens zijn verzwegen of onjuist zijn meegedeeld
waardoor Wij werden misleid bij de beoordeling van het risico, is de overeenkomst nietig.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop Wij kennis hebben gekregen van
het opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, komen ons toe.

Artikel 21: Wijziging van het risico
1.

Wanneer in de loop van de overeenkomst het risico dat het Verzekerde voorval zich voordoet,
aanzienlijk en blijvend is verminderd en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten
van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou den hebben verzekerd,
staan wij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop wij van
de vermindering kennis hebben gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie
niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de
verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.

2.
A. De verzekeringnemer heeft de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder
dezelfde voorwaarden als bij het sluiten van de overeenkomst, de nieuwe omstandigheden
of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn een aanmerkelijke
en blijvende verzwaring van het risico dat het Verzekerde voorval zich voordoet, te
bewerkstelligen.
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Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico dat het Verzekerde voorval
zich voordoet zo verzwaard is dat Wij, indien die verzwaring bij het sluiten van de
overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, moeten
Wij binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop Wij van de
verzwaring kennis hebben gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met
terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien Wij het bewijs leveren dat Wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben
verzekerd, kunnen Wij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen Wij de overeenkomst
opzeggen binnen vijftien dagen.
Indien Wij de overeenkomst niet hebben opgezegd noch de binnen de hierboven bepaalde
termijnen een wijziging hebben voorgesteld, kunnen Wij Ons later niet meer beroepen op
de verzwaring van het risico.
B. Indien zich een Schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de
opzegging van kracht is geworden, en indien de verzekeringnemer de verplichting vermeld
onder A) heeft vervuld, zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden.
C. Indien zich een Schadegeval voordoet en de verzekeringnemer is de verplichting vermeld
onder A) niet nagekomen:
- Zijn Wij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het
ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekeringnemer;
- Zijn Wij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de
verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving
aan de verzekeringnemer kan worden verweten.
Zo Wij evenwel het bewijs leveren dat Wij het verzwaarde risico in geen geval zouden
hebben verzekerd, dan is onze prestatie bij Schadegeval beperkt tot de terugbetaling van
alle betaalde premies.
D. Indien de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, kunnen wij onze
dekking weigeren. De premies vervallen tot op het ogenblik waarop Wij kennis hebben
gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen Ons toe als schadevergoeding.
3.

Worden onder andere beschouwd als daden of feiten die een verzwaring van het risico
uitmaken:
A. De overname of de oprichting van een andere vennootschap.
Als de verzekeringnemer en/of zijn filialen rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan tot
- de overname van aandelen of stemrechten in een andere vennootschap die na
deze overname een filiaal wordt;
- de oprichting van een filiaal;
- de overname van een vennootschap door fusie of opslorping;
zullen de maatschappelijke lasthebbers van deze vennootschap Verzekerden zijn onder
deze polis, maar enkel en alleen voor de Fouten begaan na de overname of oprichting.
Wij kunnen evenwel, na ontvangst van een verzekeringsvoorstel en alle andere vereiste
informatie, dekking verlenen voor de Fouten door deze maatschappelijke lasthebbers
begaan vóór de overname of de oprichting door middel van een bijvoegsel en na
eventuele wijziging van de voorwaarden van dit contract.
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B. De overname van de verzekeringnemer door een andere vennootschap.
In volgende gevallen zal de waarborg van dit contract enkel gelden voor de Fouten door
de Verzekerden van de verzekeringnemer begaan vóór de fusie, de associatie of de
overname:
- de verzekeringnemer rechtstreeks of onrechtstreeks fusioneert of zich associeert
met een andere vennootschap;
- een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een groep natuurlijke personen
of rechtspersonen die in gemeenschappelijk overleg handelen, aandelen of
stemrechten verwerven waardoor zij meer dan 50 % van de aandelen of
stemrechten van de verzekeringnemer verwerven;
C. De overdracht van filialen
Indien een vennootschap ophoudt een filiaal te zijn na de aanvang van huidig contract,
zal de waarborg voor de Verzekerden van dit filiaal blijven gelden, maar enkel en alleen
voor de Fouten begaan voordat deze vennootschap ophield een filiaal te zijn
D. Meldingsplicht
In de gevallen vermeld onder A, B en C is de verzekeringnemer ertoe verplicht deze
transactie zo vlug mogelijk schriftelijk aan ons aan te geven en haar eveneens alle
andere vereiste informatie te bezorgen die van belang kan zijn bij de beoordeling van
de impact van de transactie op het risico.

Hoofdstuk II: Schade
Artikel 22: Aangifte en aanmelding
1.

De verzekeringnemer, zijn filialen en/of de Verzekerde verbinden zich ertoe elke Vordering tot
Schadevergoeding zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de acht dagen na kennisname
schriftelijk bij ons aan te geven.
Zij zullen aan ons alle juiste, volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de
omstandigheden van het Schadegeval.
In elke aangifte moeten minstens de volgende elementen voorkomen:
- de omschrijving van de Vordering tot Schadevergoeding of van de daden of f eiten die
aanleiding kunnen geven tot een Vordering tot Schadevergoeding;
- de aard van de aangeklaagde Fout;
- de aard en een raming van de gevraagde schadevergoedingen;
- de identiteit van de eisers;
- de identiteit van de betrokken Verzekerden;
- de manier waarop de Verzekerde voor het eerst kennis heeft gekregen van de
Vordering tot Schadevergoeding of van de daden of feiten die aanleiding kunnen geven
tot een Vordering tot Schadevergoeding.
2. De verzekeringnemer, zijn filialen en/of de Verzekerden dienen de dagvaardingen en in het
algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken met betrekking tot het
Schadegeval onmiddellijk na hun afgifte of betekening en uiterlijk binnen 48 uur na hun
ontvangst aan ons te bezorgen.
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Artikel 23: Verdediging en regeling
1.

Het is de verplichting van de Verzekerden zich te verdedigen tegen de tegen hen ingestelde
Vorderingen tot Schadevergoeding.
Wij zijn evenwel gerechtigd deel te nemen aan het onderzoek, de verdediging en de regeling
van het Schadegeval.
Er kan geen erkenning van aansprakelijkheid gebeuren, noch een betaling, of een belofte van
betaling worden gedaan noch een minnelijke schikking of regeling wo rden getroffen zonder
onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Voor het maken van Verdedigingskosten is ons voorafgaandelijk akkoord nodig.
Wat de Verdedigingskosten betreft in verband met de waarborg vermeld in artikel 1.B., zullen
wij de Verdedigingskosten betalen bij de definitieve afhandeling van het Schadegeval.

Hoofdstuk IV: Modaliteiten van de premie
Artikel 24: Betaling van de premie
1.

De premie is haalbaar. Zij is betaalbaar volgens de modaliteiten vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

2.

Bij niet-betaling van de premie kunnen Wij de waarborg schorsen of de overeenkomst
opzeggen na ingebrekestelling van de verzekeringnemer bij gerechtsdeurwaarderexploot of bij
een ter post aangetekende brief. Daarin wordt aangemaand de premie te betalen binne n een
termijn van vijftien dagen vanaf de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van deze termijn.

3.

In geval van schorsing van de dekking zal de betaling van de achterstallige premies en
intresten door de verzekeringnemer een einde maken aan deze schorsing.
Bij schorsing van de dekking kunnen Wij de overeenkomst toch nog opzeggen indien wij ons
dit recht in de ingebrekestelling hebben voorbehouden. De opzegging wordt dan van kracht na
het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de
schorsing.
Indien Wij Ons het recht van opzegging niet hebben voorbehouden, kunnen Wij de
overeenkomst slechts opzeggen na een nieuwe ingebrekestelling.

Hoofdstuk V: Het verloop van het contract
Artikel 25: Aanvang en duur van het contract
Het contract treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Behoudens andersluidende overeenkomst is het contract gesloten voor een duur van één jaar. Op
het einde van deze verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd,
tenzij het door één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende
periode wordt opgezegd.
Artikel 26: Opzegging
1.

De opzegging gebeurt bij gerechtsdeurwaarderexploot, bij een ter post aangetekende brief of
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Behalve indien anders bepaald in het contract, heeft de opzegging pas uitwerking na het
verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening
of op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen
vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post.
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2.

De verzekeringnemer kan het contract opzeggen:
A. In geval van vermindering van het risico volgens de modaliteiten voorzien in art. 21.1;
B. Tegen het einde van elke verzekeringsperiode volgens de modaliteiten voorzien in art. 25;
C. In geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden binnen dertig dagen na ontvangst
van onze kennisgeving. In geval van een tariefwijziging wordt de termijn van 30 dagen
naar 3 maanden gebracht.
Deze mogelijkheid tot opzegging bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de
verzekeringsvoorwaarden het gevolg is van een aanpassing die wordt opgelegd door de
bevoegde autoriteiten en waarvan de toepassing gelijkvormig is voor alle Verzekeraars.

3. Wij kunnen het contract opzeggen:
A. In geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens betreffende het
risico bij het sluiten van het contract volgens de modaliteiten voorzien in art. 20.2.
B. In geval van aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico volgens de modaliteiten
voorzien in art. 20.2.
C. In geval van niet-betaling van de premie volgens de modaliteiten voorzien in artikel art.
24.2 en 24.3.
D. Tegen het einde van elke verzekeringsperiode volgens de modaliteiten voorzien in artikel
25.
E. Na Schadegeval, uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van
de Schadevergoeding. De opzegging zal uitwerking hebben 3 maanden na de dag van de
betekening.
F. In geval van faillissement van de verzekeringnemer, ten vroegste drie maanden na de
faillietverklaring. De waarborg van het contract geldt enkel voor de Fouten begaan vóór
het faillissement.
Artikel 27: Subrogatie
Ten belope van het bedrag van de uitgekeerde vergoeding treden Wij in de rechten en
rechtsvorderingen van de Verzekerden tegen de aansprakelijke derden.
Indien door toedoen van de Verzekerde de subrogatie niet langer uitwerking heeft in Ons voordeel,
kan deze de terugvordering vragen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden
nadeel.
Artikel 28: Domiciliëring
De woonplaats van beide partijen wordt in rechte gekozen:
- die van ons op onze maatschappelijke zetel vermeld in de bijzondere voorwaarden of
- die van de verzekeringnemer op zijn adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden of op
het adres dat hij later aan ons opgeeft.
Om geldig te zijn, dienen alle mededelingen aan bovenvermelde adressen te worden gericht
Artikel 29: Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
Het Belgisch recht is van toepassing op huidige verzekeringsovereenkomst. De geschillen die in
het kader van deze overeenkomst kunnen rijzen, vallen onder exclusieve bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken.
Artikel 30: Sanctieclausule
De Verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op de sanctiewet- en regelgeving.
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Artikel 31: Bescherming en verwerking van de persoonsgegevens
De Verzekeraar verbindt er zich toe de privacy van Verzekeringsnemers, Verzekerden en
Begunstigden te beschermen en hun Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en de nationale wetgeving
aangenomen op basis van de AVG.
A. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De Verzekeraar treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. De
Verzekeraar is MS Amlin Insurance SE, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37,
1030 Brussel toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092, RPR
Brussel -BTW BE0644921424.
B. Verwerkte Persoonsgegevens
Afhankelijk van de doelstelling kan de Verzekeraar volgende Persoonsgegevens verzamelen en
verwerken: contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en
kredietwaardigheid, alsook andere Persoonsgegevens die de Verzekeringsnemer verstrekt of die
de Verzekeraar in verband met haar relatie met de Verzekeringsnemer verzamelt.
C. Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
beheer van het contract, bv. communicatie, schadebeheer en betalingen;
het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking,
de verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling;
het verlenen van ondersteuning en advies;
beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur;
voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken;
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften
buiten het land waar u gevestigd bent);
monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en
beveiligingsdoeleinden; en
(direct) marketing, marktonderzoek en analyse.
D. Recht op toegang, rechtzetting en verzet
Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden, beroept de Verzekeraar zich op de volgende
rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens: (i) de noodzakelijkheid voor de
uitvoering van de polis, (ii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op
de Verzekeraar rusten en/of (iii) gerechtvaardigde belangen van de Verzeke raar. Daar waar de
Verzekeraar zich beroept op gerechtvaardigde belangen, omvat dit het ontwikkelen van
commerciële activiteiten en het nastreven van commerciële doelstellingen, de analyse en
verbetering van haar marktpositie, het verhandelen en promoten van haar diensten (met inbegrip
door middel van direct marketing) en het onderhoud en ontwikkeling van de betrekkingen met haar
klanten.
E. (Categorieën) van ontvangers van de Persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen binnen de Verzekeraar worden uitgewisse ld (vb. marketing, sales,
etc.), doch zullen enkel toegankelijk zijn voor personen die ze nodig hebben in de uitoefening van
hun taken. Verder kan de Verzekeraar de Persoonsgegevens overmaken aan onderaannemers,
leveranciers en dienstverleners (vb. marketingbureaus, IT dienstverleners, etc.). Daarnaast kunnen
Persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen van de MS Amlin Groep en/of de
verzekeringstussenpersonen en herverzekeraars waarmee de Verzekeraar samenwerkt, met de
toezichthoudende autoriteiten, alsook met derden in geval het contract het geheel of gedeeltelijk
vereist.
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F. Vertrouwelijkheid
Alle Persoonsgegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.
G. Bewaartermijnen
De Persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de duur van dit contract alsook daarna,
totdat de Persoonsgegevens niet langer vereist zijn, dit voor de hierboven bepaalde doeleinden.
Bovendien is er wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de Verzekeraar die minimale
bewaartermijnen opleggen voor bepaalde documenten en/of informatie.
H. Verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de Overeenkomst te
sluiten
De weigering door de potentiële Verzekeringsnemer om de Persoonsgegevens over te maken
waarnaar wordt verzocht door de Verzekeraar, kan de totstandkoming van de contractuele
verhouding verhinderen.
I. Rechten van de Verzekeringsnemer, Verzekerde en de Begunstigde
De Verzekeringsnemer, de Verzekerde en desgevallend de Begunstigde hebben, mits aan
bepaalde voorwaarden is voldaan, een recht op toegang tot de Persoonsgegevens, een recht om
onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, een recht om Persoonsgegevens te wissen of om de
Verzekeraar te verzoeken de verwerking van Persoonsgegevens te beperken. Zij hebben
eveneens, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, het recht om Persoonsgegevens aan een
andere organisatie over te dragen, het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van
Persoonsgegevens door de Verzekeraar, het recht om te verzoeken dat bepaalde
geautomatiseerde beslissingen die de Verzekeraar maakt menselijke tussenkomst hebben, het
recht voor de Verzekeringsnemer om zijn toestemming in te trekken en een recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.
J. Contact en functionaris voor gegevensbescherming
Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens, of indien u uw rechten wenst uit
te oefenen, kunt u een schriftelijke en gedateerde aanvraag richten tot de functionaris voor
gegevensbescherming via DataProtectionOfficer@msamlin.com.
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LEXICON
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Datum van het Schadegeval
De Datum van het Schadegeval is uitsluitend het tijdstip waarop:
Ofwel een eerste schriftelijke, door dit contract gedekte vordering tot Schadevergoeding
wordt ingesteld door een Derde tegen de Verzekerde of ons
Ofwel de verzekeringsnemer, zijn filialen en/of de Verzekerden voor het eerst bij ons daden
of feiten aangeven die aanleiding kunnen geven tot door dit contract gedekte Vorderingen
tot Schadevergoeding van Derden.
De oudste van de bovenvermelde data zal bepalend zijn.
Derde
Iedere andere persoon dan de Verzekerde.
Externe entiteit
Elk andere rechtspersoon dan de verzekeringsnemer en/of zijn filialen, binnen dewelke één of
meerdere Verzekerden de functie van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen, op uitdrukkelijk
verzoek van de verzekeringsnemer en/of zijn filialen.
Extern mandaat
De functie van bestuurder of zaakvoerder uitgeoefend door een verzekerde in een externe entiteit,
wanneer deze functie is uitgeoefend door deze verzekerde op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek
van de verzekeringnemer en/of zijn filialen.
Financiële instelling
Elke bank, spaarkas, kredietinstelling, (her)verzekeringsmaatschappij, durfkapitaal onderneming,
crowdfunding onderneming, organisatie van collectieve beleggingen (investeringsmaatschappij,
…).
Fout
Elke dwaling in feite of in rechte, nalatigheid of weglating, onjuiste verklaring, schending van de
wettelijke of statutaire bepalingen, Fout in verband met het beheer of controle, door personen
begaan in het kader van de functies die hun hoedanigheid van Verzekerde rechtvaardigen.
Gepensioneerde of ontslagnemende verzekerde
Elke persoon die vrijwillig zijn functie binnen de onderneming (zijnde de verzekeringnemer en/of de
filialen) beëindigt en die daarna binnen de onderneming geen functie van bestuurder of
aangestelde meer uitoefent.
Onafhankelijke bestuurder
Elke verleden, huidige of toekomstige bestuurder welke als onafhankelijke bestuurder wordt
beschouwd overeenkomstig de wetgeving en/of de regels van corporate governance van het land
waar de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld.
Onderzoekskosten / Kosten van Onderzoek
Elk formeel onderzoek, ingesteld door een reglementaire of regeringsoverheid of gesuperviseerd
door een parlementaire commissie, welk betrekking heeft op de activiteiten van de onderneming
(zijnde de verzekeringnemer en/of de filialen), inbegrepen de gedragingen van de persoon tegen
wie het onderzoek is gericht in zijn hoedanigheid van bestuurder.
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Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Reddingskosten
Kosten die voortvloeien uit de door ons gevraagde maatregelen om de gevolgen van een
gedekt Schadegeval te voorkomen of te beperken.
Kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die door ons uit eigen beweging als
goede huisvader worden genomen en overeenkomstig de regels van zakelijk beheer om
een gedekt Schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te
beperken.
-

In dat geval moet het gaan om dringende maatregelen, dat wil zeggen dat de Verzekerde
ze onverwijld moet nemen en geen mogelijkheid heeft eerst ons te waarschuwen en ons
akkoord te vragen, zonder onze belangen te Schaden. Als het gaat om maatregelen ter
voorkoming van een Schadegeval, moet er bovendien nakend gevaar zijn, dat wil zeggen
dat als deze maatregelen niet worden genomen, er onmiddellijk en zeker een gedekt
Schadegeval zal gebeuren.

Reputatieschade
Schade toegebracht aan de reputatie van de verzekerde, zijnde mededeling van negatieve f eiten,
gedurende de verzekerde periode, in persberichten of gepubliceerd in de geschreven of
electronische pers, in verband met een beweerde inbreuk op de boekhoudkundige verplichtingen
door de betrokken verzekerde.
Schade
Lichamelijke Schade: de geldelijke of morele gevolgen van iedere aantasting van de
lichamelijke gaafheid van een persoon;
Materiële Schade: iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling of verlies van
zaken.
Niet-materiële Schade: ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit de beroving van voordelen
verbonden aan de uitoefening van een recht, het genot van een goed of diensten van een
persoon.
Schadegeval
De vordering tot Schadevergoeding of de reeks Vorderingen tot Schadevergoeding. Onder reeks
Vorderingen tot Schadevergoeding wordt verstaan alle Vorderingen tot Schadevergoeding gegrond
op éénzelfde Fout of op samenhangende of voortdurende Fouten.
Tewerkstellingsaangelegenheden
Vorderingen met betrekking tot tewerkstellingsaangelegheden zijn vorderingen in verband met
onrechtmatig ontslag of onrechtmatige verbreking van een arbeidsovereenkomst, onrechtmatig
nalaten om iemand aan te nemen of te promoveren, misleidende voorstelling van zaken of
misleidende publiciteit, onrechtmatige discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of andere vormen
van intimidatie op de werkvloer, smaad en laster, vergelding, onrechtmatig in emotionele nood
brengen, dit alles begaan of beweerd te zijn begaan tegen een werknemer met b etrekking tot de
voormalige, huidige of toekomstige tewerkstelling van deze werknemer bij de vennootschap.
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Uitleveringsprocedure
De ontvangst door verzekerde van een officiële betekening van de bevoegde administratieve of
regeringsinstantie waarin hem wordt medegedeeld dat er tegenover hem een uitleveringsbevel
werd uitgevaardigd; of de arrestatie van de verzekerde in toepassing van een aanhoudingsbevel
tegenover hem uitgevaardigd.
Verdedigingskosten
Alle kosten, erelonen en andere uitgaven nodig voor de verdediging van de Verzekerden tegen
Vorderingen tot Schadevergoeding tegen hen ingesteld, met uitsluiting van elke vorm van
bezoldiging van een Verzekerde of een werknemer van de verzekeringnemer en/of zijn filialen.
Verzekerde
De natuurlijke personen of rechtspersonen, die overeenkomstig de wet of de statuten tot
bestuurder of zaakvoerder - of een gelijkaardige functie - benoemd geweest zijn, zijn of
zullen zijn, van de verzekeringsnemer en/of zijn filialen.
Indien de rechtspersonen bestuurders of zaakvoerder zijn, bezitten hun
vertegenwoordigers, natuurlijke personen, de hoedanigheid van Verzekerden.
Bezitten eveneens de hoedanigheid van Verzekerden:
• Elke natuurlijke persoon die, zonder bestuurder of zaakvoerder te zijn, door de
rechtbank aansprakelijk wordt gesteld als feitelijke bestuurder.
• Elke natuurlijke persoon die werknemer is geweest, is of zal zijn van de
verzekeringsnemer en/of zijn filialen, in een management functie of een
leidinggevende functie, en die in dit kader een persoonlijke aansprakelijkheid zou
kunnen oplopen analoog aan de aansprakelijkheid van de b estuurder of de
zaakvoerder.
• Elke natuurlijke persoon die bestuurder of zaakvoerder is geweest, is of zal zijn van
de verzekeringnemer en/of zijn filialen en die werd, is of zal aangesteld worden als
vereffenaar in der minne van de verzekeringnemer en/of zijn filialen.
• Elke natuurlijke persoon die bestuurder, zaakvoerder of werknemer is geweest, is of
zal zijn van de verzekeringsnemer en/of zijn filialen, in hun hoedanigheid van
bestuurder of zaakvoerder van een Externe entiteit.
De waarborg strekt zich bovendien uit tot:
• De erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden
van de Verzekerden in geval van overlijden of onbekwaamheid van
laatstgenoemden.
• De wettige echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een Verzekerde ,
in geval van vordering tot Schadevergoeding gesteund op een Fout begaan door
een Verzekerde, die erop gericht is herstel te bekomen op hun goederen in
gemeenschap.
Verzekeringsjaar
De periode begrepen tussen:
De aanvangsdatum van huidig contract en de eerste vervaldag.
Twee jaarlijkse vervaldagen.
De laatste vervaldag en de datum van verbreking of van beëindiging van huidig contract.
Vorderingen tot Schadevergoeding
Elk schriftelijk verzoek tot Schadevergoeding; elke burgerrechtelijke procedure; elk strafrechtelijk of
administratief onderzoek, elke strafrechtelijke of administratieve procedure, of vervolging; elke
arbitrageprocedure; tegen een Verzekerde wegens Fouten door hem begaan.
Wij, Ons
MS Amlin Insurance SE.
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