
                      

Maatschappij Goudse HDI Gerling (Nassau) en 

Nationale Nederlanden

Zurich Centraal Beheer Reaal Opmerking

Algemeen Alleen mogelijk indien ook 

de aansprakelijkheid bij 

de Goudse loopt.

Los te sluiten                  

Ook gehanteerd door 

Nationale Nederlanden 

Los te sluiten Alleen mogelijk indien 

ook de aansprakelijkheid 

bij Reaal verzekerd is.

Voorwaarden VvE Pakketvoorwaarden 

2007 + aanvullende vwd 

Aanspr verz Bestuurders 

en toezichthouders VVE 

2007 

BTA.VVE.2010 VVE 2010 ZAV 05 (Voorwaarden 

VVE Meerkeuzepolis) 

LBB 05 

(produktvoorwaarden)

Polismantel BVE2011

Contractsduur 3 jaar, 1jaar + 5% 12 maanden Onbepaalde termijn 3 jaar, 1 jaar +10% % = de meerpremie

Opzegtermijn 2 maanden 2 maanden 1  maand 2 maanden 1 maand

Verzekerd bedrag € 250.000 100.000 / 250.000/ 

500.000 en 1 miljoen.

Min € 250.000 Max € 

500.000,-

Max € 250.000 € 250.000,-

Verzekerden zijn:

Verzekeringnemer (de VVE) Nee Ja Ja Nee Ja

Bestuurders Ja Ja Ja Ja, uitsluitend als op 

statutaire wijze benoemd

Ja, uitsluitend als op 

statutaire wijze benoemd

Profesionele bestuurders Nee Ja Ja Nee Nee

Vereffenaars Ja Ja Nee

Lid VVE Alleen in hoedanigheid als 

bestuurder

Alleen in hoedanigheid 

als  bestuurder

Ja, ieder lid van de VVE 

die als gevolg van 

bestuurlijk handelen of 

nalaten op basis van 

zijn hoofdelijke 

aansprakelijkheid voor 

zijn aandeel in de VVE 

door een derde wordt 

aangesproken

Nee Alleen in hoedanigheid 

als bestuurder

Toezichthouder/kascommissie Ja Ja Ja Nee Ja

Derden zijn:

Ieder ander dan de 

aansprakelijk gestelde 

verzekerde (dus niet 

onderling)

Iedereen, met 

uitzondering van de 

aangesproken 

verzekerde (dus niet 

onderling)

Ieder ander dan de 

aangesproken 

verzekerde + de VVE 

als collectief (dus ook 

onderling)

Iedereen, met 

uitzondering van de 

aangesproken 

verzekerde (dus niet 

onderling)

Iedereen, met 

uitzondering van de 

aangesproken 

verzekerde (dus niet 

onderling)

Verzekerde onderling Neen Neen Ja Neen Neen

Voorval Handelen of nalaten in 

hoedanigheid als 

verzekerde

Handelen of nalaten in 

hoedanigheid als 

verzekerde

Handelen of nalaten in 

de hoedanigheid als 

verzekerde, doch ook 

vermeend handelen of 

nalaten

Handelen of nalaten in 

hoedanigheid als 

verzekerde

Handelen of nalaten in 

hoedanigheid als 

verzekerde

Melding Voorval Binnen de 

contractstermijn of 

maximaal 5 jaar na 

beeindiging van de 

verzekering. Dat laatste 

tegen een premie van 

20% per verlopen jaar 

van de laatste jaarpremie

Binnen contractstermijn 

en uiterlijk binnen drie 

maanden na beeindiging 

verzekering, mits 

ontstaan binnen 

contractstermijn

Geen 

nameldingstermijn

Binnen contractsperiode Binnen contractsperiode 

gebeurd en binnen vijf 

jaar na beeindiging 

gemeld bij verzekeraar

Uitloopdekking Maximaal 5 jaar na 

beeindiging van de 

verzekering. Dat laatste 

tegen een premie van 

20%  van de laatste 

jaarpremie per uitloopjaar

Alleen bij faillissement, 

dan wel tegen premie 

van 25% van de laatste 

jaarpremie per 

uitloopjaar

Ja, de premie is 

afhankelijk van de 

reeds verstreken duur 

van de polis. 

Ja, onder voorwaarden 

maximaal 5 jaar na 

beeindiging van de 

verzekering. Dat laatste 

tegen een premie van 

20%  van de laatste 

jaarpremie per 

uitloopjaar

Maximaal 5 jaar na 

beeindiging van de 

verzekering. Dat laatste 

tegen een premie van 

20%  van de laatste 

jaarpremie per 

uitloopjaar

Opzegging na schade door 

Verzekeraar

Ja Nee, niet mogelijk Nee niet mogelijk Ja Ja

En bloc bepaling Ja Ja Nee Ja Ja 

Kosten van verweer Zijn inbegrepen in het 

verzekerde bedrag en 

maximaal € 50.000

zijn inbegrepen in het 

verzekerde bedrag en 

maximaal € 50.000

Komen bovenop 

verzekerd bedrag, 

maximaal 50% daarvan

zijn inbegrepen in het 

verzekerde bedrag

zijn inbegrepen in het 

verzekerde bedrag

Uitsluitingen:

Bevoordelen/frauduleus handelen Uitgesloten Uitgesloten, gemaakte 

kosten worden verhaald

Uitgesloten, gemaakte 

kosten tot bewijs 

worden niet verhaald.

Uitgesloten, gemaakte 

kosten worden verhaald

Uitgesloten

Het niet tot stand brengen/houden van 

adequate verzekeringen

Uitgesloten Uitgesloten Niet uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Niet voldoen aan wettelijke 

verplichtingen

Uitgesloten Uitgesloten Niet uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Exploitatietekort groter dan reserves Niet uitgesloten Uitgesloten

Milieu aantasting Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten, wel 

sublimiet verweerkosten

Uitgesloten Uitgesloten

Boetes met dwingend of bestraffend 

karakter

Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Asbest of asbesthoudende zaken Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Dekking primair of secundair Secundair Secundair Primair Secundair Secundair
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Polisvoorwaardenvergelijking VVE

Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering Uitsluitend aan de tekst in de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend!

Gelieve aanvullingen of onjuistheden door te geven via info@sagbv.nl of 020 4198009, dan zullen we het aanvullen of aanpassen

Uitsluitend aan de tekst in de polisvoorwaarden kunnen rechten ontleend worden!

Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering


