ARENA
FINANCIAL PROTECTION

Aansprakelijkheid van
Bestuurders van Sport-v.z.w.’s
Administratief en geldelijk beheer
ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit contract wordt opgesteld op basis van de verklaringen gedaan
aan de Verzekeraar in het vragenlijst, zijn bijlagen en de documenten
overgemaakt door de Ondertekenende Vereniging, alsmede op
basis van de gegevens die ze bevatten. Het geheel van deze
elementen maakt integraal deel uit van dit contract.
Er wordt overeengekomen dat de waarborgen enkel van toepassing
zijn op de Schade-eisen ingesteld tegen de Verzekerden tijdens de
Verzekerde Periode of tijdens de Uitloopperiode.

1. Voorwerp van de Waarborgen
1.1. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS
Dit contract heeft tot doel de Financiële Gevolgen te dragen
dewelke voortvloeien uit elke Schade-eis ingesteld tegen een
Verzekerde tijdens de Verzekerde Periode, die zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, individueel of hoofdelijk, in het gedrang brengt en
die te wijten is aan een, werkelijke of beweerde, Professionele Fout
begaan tijdens de uitoefening van zijn functie van Bestuurder.
1.2. VERGOEDING VAN DE VERZEKERDE VERENIGING
Dit contract heeft tevens tot doel aan de Verzekerde Vereniging de
Financiële Gevolgen en de Verdedigingskosten terug te betalen, die
zij heeft ten laste genomen en dewelke voortvloeien uit elke Schadeeis tegen de Verzekerden ingesteld tijdens de Verzekerde Periode,
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die hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid, individueel of hoofdelijk,
in het gedrang brengt en die te wijten is aan een, werkelijke of
beweerde, Professionele Fout begaan tijdens de uitoefening van hun
functie van Bestuurder.
1.3. BURGERRECHTELIJKE EN STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING VAN DE
BESTUURDERS
Dit contract heeft tevens tot doel de Verdedigingskosten te dragen,
gemaakt
 voor de burgerrechtelijke verdediging (gerechtelijk, minnelijk of in
arbitrage), en/of
 voor de strafrechtelijke verdediging
van de Verzekerden, in het kader van elke Schade-eis tegen hen
ingesteld tijdens de Verzekerde Periode, die hun aansprakelijkheid,
individueel of hoofdelijk, in het gedrang brengt en die te wijten is aan
een, werkelijke of beweerde, Professionele Fout begaan tijdens de
uitoefening van hun functie van Bestuurder.
De Verzekeraar zal, in afwachting van een definitieve regeling van
het
Schadegeval,
de
Verdedigingskosten
voorschieten,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van deze Algemene
Voorwaarden.
1.4 Waarborg kosten van Reputatieherstel
De Verzekeraar betaalt uw Kosten van reputatieherstel, beperkt tot
een maximum van 250.000 € enkel voor wat betreft Punt 1 van de
definitie “kosten van reputatieherstel”.

2. Definities
Voor de uitvoering van dit contract wordt verstaan onder:
2.1. Ondertekenende Vereniging:
De vereniging of stichting aangeduid als verzekeringsnemer in de
Bijzondere Voorwaarden van dit contract, die handelt ten behoeve
van de Verzekerden.
2.2. Verzekerde Vereniging:
De Ondertekenende Vereniging en al haar Verwante Verenigingen
en Filialen.
2.3. Verwante Vereniging
Iedere Belgische of buitenlandse vereniging vermeld in het
voorstelformulier of anderzijds aangemeld, die een verbonden entiteit
vormt met de Ondertekenende Vereniging, doordat:
 de bestuursorganen voor ten minste de meerderheid zijn
samengesteld uit dezelfde personen, en/of
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de maatschappelijke of exploitatiezetel op hetzelfde adres is
gevestigd, en/of
zij rechtstreeks of onrechtstreeks, duurzaam en betekenisvol
verbonden zijn in termen van administratieve, financiële of
logistieke bijstand, personeel of infrastructuur.

Er wordt gepreciseerd dat:
 Indien de Bestuurders van de Verwante Verenigingen van een
andere verzekering genieten, dit contract slechts zal tussenkomen
in Verschil in Voorwaarden en/of Verschil in Limieten ten opzichte
van deze andere verzekering;
 Behoudens andersluidend beding, de waarborgen van dit
contract uitsluitend van toepassing zijn op de Schade-eisen
ingesteld tijdens de Verzekerde Periode en gebaseerd op of
voortvloeiend uit Professionele Fouten begaan:
 na de datum waarop deze vereniging een Verwante
Vereniging wordt of is geworden, en
 vóór de datum waarop deze vereniging ophoudt of
opgehouden heeft een Verwante Vereniging te zijn.
2.4. Filiaal:
Iedere Belgische of buitenlandse vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks gecontroleerd door de Ondertekenende Vereniging.
De controle door de Ondertekenende Vereniging wordt bepaald
door:
(i)
het bezit van meer dan de helft van de aandelen, en/of
(ii)
het bezit van meer dan de helft van de stemrechten
verbonden aan de aandelen, en/of
(iii)
het recht om de meerderheid van de leden van de raad
van bestuur te benoemen of te vervangen (i.e.
“management control”), en/of
(iv)
de exclusieve controle over meer dan de helft van de
stemrechten verbonden aan de aandelen, overeenkomstig een geschreven aandeelhoudersovereenkomst.
Er wordt gepreciseerd dat:
 Indien de Bestuurders van de Filialen van een andere verzekering
genieten, dit contract slechts zal tussenkomen in Verschil in
Voorwaarden en/of Verschil in Limieten ten opzichte van deze
andere verzekering;
 Behoudens andersluidend beding, de waarborgen van dit
contract uitsluitend van toepassing zijn op de Schade-eisen
ingesteld tijdens de Verzekerde Periode en gebaseerd op of
voortvloeiend uit Professionele Fouten begaan:
- na de datum waarop deze vennootschap een Filiaal wordt of
is geworden, en
- vóór de datum waarop deze vennootschap ophoudt of
opgehouden heeft een Filiaal te zijn.
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2.5. Externe Entiteit:
Iedere Belgische of buitenlandse vennootschap – andere dan een
Filiaal - waarvan de Ondertekenende Vereniging, rechtstreeks of
onrechtstreeks 50% of minder van de aandelen of van de
stemrechten verbonden aan de aandelen aanhoudt, of iedere
vereniging - andere dan een Verwante Vereniging.
Desalniettemin, behoudens indien er schriftelijk van afgeweken wordt
door de Verzekeraar, worden niet beschouwd als Externe Entiteit:
 de vennootschappen of entiteiten waarvan het eigen vermogen,
zoals weergegeven in de meest recente jaarrekening, negatief is,
en/of
 de vennootschappen of entiteiten opgericht in de Verenigde
Staten van Amerika, of in één van haar staten, territoria of
bezittingen, en/of
 pensioenfondsen, en/of
 Financiële Instellingen.
2.6. Verzekeraar:
AIG Europe S.A. is een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° B
218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John F. Kennedy, L1855, Luxemburg. AIG Europe S.A. is een verzekeraar met vergunning
van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van
het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840
Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu,
http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050
Brussel, België. RPR Brussel - BTW nummer: 0692.816.659. AIG Europe
S.A. Belgisch bijkantoor is ingeschreven bij de Nationale Bank van
België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.
2.7. Verzekerde:
a. Iedere huidige, vroegere en toekomstige Bestuurder, en/of
b. iedere werknemer van de Verzekerde Vereniging, uitsluitend
 indien betrokken bij een Schade-eis ingesteld tegen een
Bestuurder, en/of
 in het kader van een Schade-eis betreffende Tewerkstellingsaangelegenheden.

AV/FP/ 12.2018

4

2.8. Bestuurder:

De Bestuurders in Rechte en de Feitelijke Bestuurders van de
Verzekerde Vereniging, en/of

de natuurlijke personen die een uitdrukkelijk mandaat hebben
ontvangen van de Verzekerde Vereniging om de functie van
Bestuurder in Rechte uit te oefenen bij Externe Entiteiten, en/of

de bestuurders en werknemers van de Verzekerde Vereniging,
die de functie van minnelijke vereffenaar van Verwante
Verenigingen of Filialen uitoefent, en/of

de managementvennootschappen opgericht naar Belgisch
recht, alsmede de natuurlijke personen handelend als wettelijk
vertegenwoordiger van deze vennootschappen.
2.9. Bestuurder in Rechte:
(i) De leden van de raad van bestuur, de personen die het dagelijks
bestuur waarnemen, de zaakvoerders, de leden van het
directiecomité en de andere maatschappelijke lasthebbers,
rechtsgeldig aangesteld overeenkomstig de Belgische en
buitenlandse wetgeving of de statuten;
De rechtspersonen die de hierboven beschreven functies
uitoefenen worden slechts als Bestuurder in Rechte beschouwd
wanneer hun aansprakelijkheid in het gedrang komt hoofdelijk
of
“in
solidum”
met
die
van
hun
permanente
vertegenwoordiger(s) – natuurlijke perso(o)n(en), in het kader
van een zelfde Schade-eis.
(ii) De natuurlijke personen die handelen als permanente
vertegenwoordiger van rechtspersonen die één van de in punt
(i) geviseerde functies uitoefenen.
2.10. Feitelijke Bestuurder:
Iedere natuurlijke persoon die aansprakelijk wordt gesteld als
bestuurder van de Verzekerde Vereniging door een rechtbank of elke
natuurlijke persoon die louter persoonlijk wordt aangesproken voor
een Professionele Fout begaan in het kader van een effectieve
activiteit van gezag, leiding of toezicht, voor zover deze
aansprakelijkheid in geen geval ten laste kan vallen van de
Verzekerde Vereniging.
2.11. Professionele Fout:
Elke inbreuk vanwege de Verzekerden op de wettelijke,
reglementaire of statutaire verplichtingen, elke beheersfout begaan
door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid, door nalatigheid, bij
vergissing, door een verkeerde verklaring, iedere Inbreuk op de
Tewerkstellingsregelgeving, en, in het algemeen, gelijk welke foutieve
handeling die hun aansprakelijkheid, individueel of hoofdelijk, in het
gedrang brengt, zulks uitsluitend in het kader van hun functie van
bestuurder of werknemer van de Verzekerde Vereniging.
Samenhangende, herhaalde of voortdurende Professionele Fouten
maken één en dezelfde Professionele Fout uit.
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2.12. Schadegeval:
De Schade-eis, of het geheel van Schade-eisen voortvloeiende uit
een zelfde Professionele Fout, ingesteld tijdens de Verzekerde Periode
of Uitloopperiode.
2.13. Schade-eis:
(i)
Elke rechtsgeding aanhangig gemaakt door een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon tegen een Verzekerde met als
doel een vergoeding te bekomen voor een financiële of morele
schade veroorzaakt door een Professionele Fout;
(ii) Elke geschreven aanspraak gemaakt door iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon – met uitzondering van elke
geschreven aanspraak gemaakt door of voor rekening van de
Verzekerde Vereniging - met als doel een Verzekerde
aansprakelijk te stellen voor een Professionele Fout;
(iii) Elk(e) strafrechtelijk(e) onderzoek of vervolging ingesteld tegen
een Verzekerde voor een Professionele Fout;
(iv) Elk(e) administratieve onderzoek of vervolging gevoerd voor een
onafhankelijke administratieve overheid met regulerende en
controlerende bevoegdheid, ingesteld tegen een Verzekerde
voor een Professionele Fout.
De definitie van Schade-eis omvat elke Schade-eis betreffende
Tewerkstellingsaangelegenheden.
Vormen één en dezelfde Schade-eis, alle Schade-eisen voortvloeiend
uit samenhangende, voortdurende of herhaalde Professionele Fouten
of uit dezelfde Professionele Fout.
2.14. Gemeenrechtelijke Land:
De volgende staten of administratieve en territoriale eenheden,
waarvan het gemeen recht niet voortvloeit uit wetteksten maar uit de
toepassing van de rechtspraak: het Verenigd Koninkrijk, de Ierse
Republiek, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten van
Amerika, Canada, Zuid-Afrika, India, Singapore, Hong Kong.
2.15. Financiële Gevolgen:
De schadevergoedingen die de Verzekerden persoonlijk dienen te
betalen op basis van een vonnis van een burgerrechtelijke,
strafrechtelijke of administratieve rechtbank, een scheidsrechterlijke
beslissing of een, door de Verzekeraar voorafgaandelijk en schriftelijk
goedgekeurde, dading.
2.16. Verdedigingskosten:
De erelonen en diverse onkosten die betrekking hebben op een
Schade-eis ingesteld tegen de Verzekerden, die noodzakelijk zijn voor
hun verdediging en die voorafgaandelijk en schriftelijk werden
goedgekeurd door de Verzekeraar.
Zijn in geen geval Verdedigingskosten: de bezoldigingen betaald aan
de Bestuurders of aan de personeelsleden van de Verzekerde
Vereniging.
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2.17. Schade-eis betreffende Tewerkstellingsaangelegenheden:
Elke Schade-eis gebaseerd op of voortvloeiend uit een Inbreuk op de
Tewerkstellingsregelgeving.
2.18. Inbreuk op de Tewerkstellingsregelgeving:
Elk(e) beweerd(e) of bewezen:
(i)
onrechtmatig ontslag of onrechtmatige verbreking van de
arbeidsovereenkomst,
(ii)
valse verklaring met betrekking tot het werk,
(iii) onrechtmatige weigering van werk of promotie,
(iv)
onrechtmatige onthouding van carrièremogelijkheden,
(v)
onrechtmatige disciplinaire maatregel of elke seksuele of
professionele intimidatie (met name gebaseerd op
vermeende werkomstandigheden die aanleiding kunnen
geven tot dergelijke intimidatie),
(vi)
onwettige discriminatie, rechtstreeks of onrechtstreeks,
opzettelijk of onopzettelijk,
(vii) overtreding van de regels die gelden binnen de Verzekerde
Vereniging op het vlak van tewerkstellingsaangelegenheden,
wanneer deze feiten gepleegd zijn ten nadele van een huidige,
vroegere of potentiële werknemer van de Verzekerde Vereniging.
2.19. Financiële Instelling:
Elke bank, spaarkas, kredietinstelling, mutualiteit, verzekerings- of
herverzekeringsmaatschappij, financiële tussenpersoon (vermogensbeheerder, vennootschappen voor beleggingsadvies, wisselagent,
beursvennootschap,…) zuiver financiële holding (waarvan de
activiteit zich niet uitstrekt tot het operationeel beheer van
deelnemingen),
risico-kapitaalvennootschap,
instelling
voor
collectieve
belegging
(investeringsvennootschap,…),
factoringvennootschap, leasingvennootschap, of iedere andere
entiteit met een gespecialiseerde financiële activiteit.
2.20. Lichamelijke Schade:
Elke fysieke of morele aantasting ondergaan door een fysieke persoon
alsmede de Immateriële Gevolgschade.
2.21. Materiële Schade:
Elke vernietiging, beschadiging, wijziging, verlies of verdwijning van
een zaak of van een substantie alsmede de Immateriële
Gevolgschade.
2.22. Immateriële Gevolgschade:
Elke financiële schade die voortvloeit uit de beroving van voordelen
verbonden met de uitoefening van een recht of van het genot van
een goed of uit de onderbreking van een dienst verleend door een
persoon of uit winstverlies en die het rechtstreekse gevolg is van een
Materiële Schade of Lichamelijke Schade.
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2.23. Pollutie:
(i)
De gevolgen van ontploffing, van warmteontwikkeling, van
stralingen voortkomende uit de wijziging van een atoomkern of
van radioactiviteit, alsmede de gevolgen van stralingen
veroorzaakt door een nucleaire verbinding;
(ii)
De vraag of uitdrukkelijk bevel tot uitvoering van analyses,
reiniging, behandeling, ontgifting, verwijdering of neutralisatie
van verontreinigende stoffen, nucleair materiaal of nucleair
afval, schimmels of asbest;
(iii) De gevolgen van een reële, potentiële of veronderstelde
pollutie of besmetting van de bodem, van de lucht of van het
water door het ontsnappen, storten, verspreiden of vrijkomen
van om het even welke polluerende of besmettende substantie;
(iv) De effecten of gevolgen van schimmel of de schade
voortvloeiend uit de aanwezigheid of verspreiding van asbest,
asbestvezels of producten die asbest bevatten.
2.24. Verzekerde Periode:
De periode begrepen tussen:
 de ingangsdatum van dit contract en de eerste vervaldag, of
 twee opeenvolgende jaarlijkse vervaldagen, of
 de laatste jaarlijkse vervaldag en de datum waarop de opzegging
in werking treedt.
2.25. Uitloopperiode:
De periode van 60 maanden volgende op de datum waarop de
opzegging of niet-hernieuwing van dit contract in werking treedt.
2.26. Effect:
Elke titel die identieke rechten geeft voor een zelfde categorie en die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, toegang geeft tot een aandeel van
het kapitaal van de uitgevende rechtspersoon of tot een
schuldvordering op diens patrimonium.
2.27. Plaatsing van Effecten:
(i)
Elke plaatsing of poging tot plaatsing van Effecten, en/of
(ii) elke uitgifte of poging tot uitgifte van Effecten.
2.28. Verschil in Voorwaarden en/of Verschil in Limieten:
De toepassing van de waarborgen van dit contract, overeenkomstig
haar bepalingen en voorwaarden:
 in verschil in voorwaarden met een andere verzekeringspolis, in de
situatie waarin de waarborg in se niet verworven is in hoofde van
deze andere verzekeringspolis en na toepassing van de
vrijstellingen voorzien in dit contract;


in verschil in limiet met een andere verzekeringspolis, m.a.w. na
uitputting van het bedrag der waarborgen van deze andere
verzekeringspolis, waarbij verstaan wordt dat de vrijstellingen van

AV/FP/ 12.2018

8

dit contract enkel van toepassing zijn in geval de vrijstellingen van
de andere verzekeringspolis niet toegepast werden ten gevolge
van de uitputting van de dekking. Bovendien wordt het bedrag
der waarborgen van de andere verzekeringspolis afgetrokken van
de limiet van dit contract.
2.29. Schade-eis betreffende Effecten:
Iedere Schade-eis gebaseerd op of voortvloeiend uit een inbreuk op
de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende Effecten in elk
land, staat of rechtsgebied, ingesteld door:
 iedere natuurlijke of rechtspersoon in het kader van de aankoop,
verkoop, onderschrijving, wissel of aanbieding tot verkoop,
aankoop, onderschrijving of wissel van Effecten uitgegeven door
de Verzekerde Vereniging, of
 iedere aandeelhouder van de Verzekerde Vereniging teneinde
vergoeding te bekomen voor een schade, persoonlijk geleden in
zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de Verzekerde
Vereniging.
Vormt geen Schade-eis Betreffende Effecten, iedere Schade-eis
Betreffende Tewerkstellingsaangelegenheden gebaseerd op of
voortvloeiende uit het niet verkrijgen van aandelen, aandelenopties
of de uitoefening van een optierecht op aandelen.
2.30 Kosten van reputatieherstel
Redelijke en noodzakelijke erelonen, kosten en uitgaven van externe
communicatiedeskundigen die u met onze voorafgaande schriftelijke
toestemming maakt om de reputatieschade van de Verzekerde te
beperken, die voortvloeit uit
 negatieve verklaringen, die gemaakt worden gedurende de
Verzekeringsperiode in een persbericht of gepubliceerd via een
gedrukt of elektronisch communicatiemiddel met betrekking tot
een beweerde schending van de fiduciaire verplichtingen door
een dergelijke Verzekerde; of
 een Schade-eis, door de verspreiding van bevindingen uit een
gerechtelijke beschikking over deze Schade-eis waarbij de
Verzekerde wordt vrijgesproken van elke fout, aansprakelijkheid of
verwijtbaarheid.
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3. Uitbreidingen
De volgende uitbreidingen maken integraal deel uit van dit contract
en zijn onderworpen aan al zijn voorwaarden en uitsluitingen:
3.1 Nieuwe Verwante Verenigingen en Filialen
De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de
verenigingen en vennootschappen, verworven of opgericht door de
Ondertekenende Vereniging na de ingangsdatum van dit contract,
voor zover zij beantwoorden aan de criteria geformuleerd in artikel 2.3
of 2.4.
Dit geldt desalniettemin niet wanneer de Ondertekenende
Vereniging een vennootschap of vereniging opricht of verwerft
(1) waarvan het totaal actief hoger is dan 20% van het totaal
geconsolideerde actief van de Ondertekenende Vereniging,
zoals weergegeven in de meest recente geconsolideerde
jaarrekening, of
(2) die gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika of in één
van haar staten, territoria of bezittingen, of
(3) die een Financiële Instelling is.
De Ondertekenende Vereniging kan aan de Verzekeraar de
uitbreiding van dit contract vragen voor deze vennootschappen, op
voorwaarde dat alle gevraagde informatie wordt bezorgd. Deze
uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een geschreven
akkoord van de Verzekeraar, die zich het recht voorbehoudt om de
bepalingen van dit contract te wijzigen en/of een bijpremie te
vragen.
De waarborgen toegestaan nopens deze uitbreiding komen slechts
tussen in Verschil in Voorwaarden en/of Verschil in Limieten met iedere
andere verzekering onderschreven door de Verwante Verenigingen
of Filialen, die geheel of gedeeltelijk hetzelfde risico dekt.
3.2 Vertegenwoordiging in Externe Entiteiten
De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de
Bestuurders die een expliciet mandaat hebben ontvangen van de
Verzekerde Vereniging, om de functie van Bestuurder in Rechte uit te
oefenen bij Externe Entiteiten.
In de situatie waarin deze personen genieten van een andere
verzekering of geheel of gedeeltelijk werden vergoed door de Externe
Entiteit, zal dit contract enkel tussenkomen in exces van zulke andere
verzekeringspolis of vergoeding.
In de situatie waarin deze andere verzekeringspolis werd uitgegeven
door een vennootschap deel uitmakend van de AIG Groep, zal het
totale bedrag der schadevergoedingen verschuldigd door de AIG
Groep beperkt worden tot het hoogste bedrag der waarborgen in
één van deze polissen in kwestie.
De waarborgen van dit contract zijn uitsluitend van toepassing op de
Schade-eisen ingesteld gedurende de Verzekerde Periode en
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gebaseerd op of voortvloeiende uit Professionele Fouten begaan op
het ogenblik dat deze verenigingen of vennootschappen Externe
Entiteiten zijn of waren.
3.3 Uitloopperiode
De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de
Schade-eisen ingesteld tegen de Verzekerden en aangemeld bij de
Verzekeraar tijdens de Uitloopperiode, op voorwaarde dat die
Schade-eisen voortvloeien uit een Professionele Fout begaan vóór de
datum waarop de opzegging of niet-hernieuwing van dit contract
uitwerking heeft.
Deze Uitbreiding is niet van toepassing:
 ingeval van opzegging van dit contract wegens niet-betaling van
de premies, of
 ingeval van vervanging van dit contract door een ander contract
dat hetzelfde risico dekt, of indien het risico gedekt is door een
andere verzekeraar.
3.4 Onderzoek tegen de Verzekerde Vereniging
De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de
erelonen en diverse onkosten die noodzakelijk zijn voor de
voorbereiding van de persoonlijke verdediging van de Verzekerden,
in het kader van elke verschijning noodzakelijk gemaakt door een
onderzoek, vervolging of andere burgerrechtelijke, strafrechtelijke of
administratieve officiële procedure ingesteld tegen de Verzekerde
Vereniging, indien de feiten of omstandigheden geacht kunnen
worden aanleiding te zullen geven tot een Schade-eis ingesteld
tegen de Verzekerden, en voor zover deze erelonen en diverse
onkosten in geen geval ten laste kunnen vallen van de Verzekerde
Vereniging.
Voor wat betreft de toepassing van deze uitbreiding, worden deze
erelonen en diverse onkosten beschouwd als Verdedigingskosten.
De waarborgen verleend door deze uitbreiding zijn gelimiteerd ten
belope van het bedrag bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Deze
sub-limiet is begrepen in het Bedrag der Waarborgen vermeld in de
Bijzondere Voorwaarden.
3.5 Kosten van samenstelling van een strafrechtelijke borgsom
De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de
kosten van samenstelling van de borgsom dewelke de Verzekerden
dienen te betalen in het kader van een strafrechtelijk(e) onderzoek of
vervolging, mits voorafgaandelijk akkoord van de Verzekeraar en
voor zover de Schade-eis gedekt is onder dit contract.
Blijven uitgesloten van de waarborgen het bedrag van de borgsom
zelf die de Verzekerden verschuldigd zou zijn in het kader van elk(e)
strafrechtelijk(e) onderzoek of vervolging, wat ook de aard van de
borgsom moge zijn.
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Erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers en
rechthebbenden:
De waarborgen zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot al de Schade-eisen
gebaseerd op Professionele Fouten begaan door de Verzekerden, en
ingesteld
tegen
de
erfgenamen,
legatarissen,
wettelijke
vertegenwoordigers en rechthebbenden van overleden of
onbekwaamverklaarde Verzekerden of Verzekerden in staat van
persoonlijk onvermogen of die om een uitstel van betaling of een
moratorium hebben verzocht.
3.6

3.7 Echtgenoten :
De waarborgen zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de Schade-eisen
gebaseerd op Professionele Fouten begaan door de Verzekerden,
ingesteld tegen de echtgenoten van de Verzekerden om
schadevergoeding te bekomen lastens de gemeenschappelijke
goederen.
Onder echtgenoten in de zin van deze uitbreiding dient tevens te
worden verstaan: de samenwonenden die een contract van
gemeenschappelijke eigendom hebben afgesloten.

4. Uitsluitingen
Zijn uitgesloten van de waarborgen:
4.1. De Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit
A) een persoonlijk voordeel, geldelijk of in natura, of een beloning
waarop de Verzekerde wettelijk geen recht had, of
B)
een opzettelijke fout begaan door een Verzekerde, met inbegrip
van elke fout van bedrieglijke of frauduleuze aard of een
opzettelijke schending van wettelijke bepalingen.
De hierboven voorziene uitsluitingen zijn enkel en alleen van
toepassing op – voor wat artikel 4.1. A) betreft - de Verzekerde die het
voordeel of de beloning heeft ontvangen, en - wat artikel 4.1. B)
betreft - de Verzekerde die de desbetreffende handeling heeft
gesteld, indien wordt aangetoond door een definitieve rechterlijke of
arbitrale beslissing of wordt erkend door de Verzekerde, dat hij
effectief van dat voordeel of die beloning heeft genoten of die
handeling heeft gesteld.
4.2. De Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit om het
even welke minnelijke, gerechtelijke of arbitrageprocedure ingesteld
vóór de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde aanvangsdatum of
dewelke gebaseerd zijn op of voortvloeien uit identieke feiten die
samenhangen met die vroegere procedure.
4.3. De Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit
Professionele Fouten of omstandigheden, die werden aangemeld of
aangegeven in het kader van elk ander verzekeringspolis dat geheel
of gedeeltelijk hetzelfde risico dekt en waarvan dit contract een
hernieuwing, een vervanging of een opvolger in de tijd is.
4.4. De Schade-eisen dewelke de vergoeding beogen van een
Lichamelijke Schade of een Materiële Schade.
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Deze uitsluiting is niet van toepassing op:
de vergoeding van elke morele schade die betrekking heeft op een
Schade-eis betreffende Tewerkstellingsaangelegenheden, hierin
begrepen de schade die het gevolg is van een Materiële Schade of
een Lichamelijke Schade;
(i)

Verdedigingskosten gemaakt in het kader van een Schade-eis
dewelke de vergoeding beoogt van een Materiële of een
Lichamelijke Schade;
(ii) Verdedigingskosten gemaakt in het kader van een Schade-eis
dewelke de vergoeding beoogt van een Materiële of een
Lichamelijke Schade gebaseerd op of voortvloeiend uit Pollutie.
De Verdedigingskosten voorzien in voorgaande punten (ii) en (iii)
blijven gedekt ten belope van de sub-limieten bepaald in de
Bijzondere Voorwaarden. Deze sub-limieten zijn begrepen in het
Bedrag der Waarborgen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
De waarborg van deze Verdedigingskosten komt slechts tussen in
exces van elke andere verzekeringspolis waarvan de Verzekerde
Vereniging of de Externe Entiteit geniet, daaronder begrepen elke
verzekeringspolis, die de dekking beoogt van haar burgerrechtelijke
aansprakelijkheid uitbating.
4.5. Belastingen of taksen, boetes of andere penaliteiten opgelegd
aan de Verzekerden door of in toepassing van wetten en
reglementen.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op de schadevergoedingen met
punitief of exemplair karakter indien ze wettelijk verzekerbaar zijn,
tenzij indien toegekend in het kader van Schade-eisen betreffende
Tewerkstellings-aangelegenheden.
4.6. De Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit Pollutie.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op de Verdedigingskosten, die
gedekt blijven ten belope van de sub-limiet bepaald in de Bijzondere
Voorwaarden;
Deze sub-limiet is begrepen in het Bedrag der Waarborgen vermeld in
de Bijzondere Voorwaarden en is niet cumuleerbaar met de sub-limiet
vermeld onder Uitsluiting 4.4. hierboven.
4.7. De Schade-eisen betreffende Effecten of betreffende een
Plaatsing van Effecten.
4.8. De Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiende uit het al dan
niet leveren van professionele diensten en/of raadgevingen.
4.9 De Verzekeraar wordt niet verondersteld dekking te voorzien en

zijn niet gehouden enige schade te vergoeden of voordelen te
verlenen, wanneer dit haar moedervennootschap of haar ultieme
controlerende entiteit zou blootstellen aan eender welke sanctie,
verbod of beperking in gevolge de resoluties van de Verenigde Naties
of de handels- of economische sancties, wetten of regelgevingen van
de Europese Unie, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk of de
Verenigde Staten van Amerika.
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5. Bepalingen van toepassing op bepaalde
wijzigingen van het risico
Fusie of wijziging in de controle over de Ondertekenende Vereniging
Indien, tijdens de Verzekerde Periode
(i) de Ondertekenende Vereniging fusioneert met een andere
vereniging of vennootschap dan een Verwante Vereniging of
Filiaal, of
(ii) de Ondertekenende Vereniging wordt omgevormd tot een
Vennootschap met Sociaal Oogmerk (VSO),
zullen de waarborgen van dit contract verworven blijven ten gunste
van de Verzekerden voor Schade-eisen gebaseerd op Professionele
Fouten begaan vóór deze wijzigingen. Dit contract zal automatisch
beëindigd worden bij het einde van de Verzekerde Periode tijdens
dewelke deze wijziging plaats heeft gevonden.
De Ondertekenende Vereniging of de Verzekerden beschikken over
de mogelijkheid om aan de Verzekeraar behoud van dekking te
vragen voor Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit
Professionele Fouten begaan na deze wijziging.
Deze uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van het geschreven
akkoord van de Verzekeraar, die zich het recht voorbehoudt om een
bijpremie aan te rekenen en/of de voorwaarden van dit contract aan
te passen.

6. Bedrag van de Waarborgen
Het Bedrag der Waarborgen, bepaald in de Bijzondere Voorwaarden,
maakt de maximale vergoeding uit waartoe de Verzekeraar is
gehouden voor het geheel van Schade-eisen ingesteld tegen de
Verzekerden tijdens de Verzekerde Periode of de Uitloopperiode.
Het Bedrag der Waarborgen voor de Uitloopperiode is hetgene
beschikbaar voor de laatste Verzekerde Periode, waarvan het
integraal deel uitmaakt.
Behoudens voor datgene vermeld onder de uitsluitingen 4.4. en 4.6.
en uitbreiding 3.4. en 3.5. hierboven, is er geen sub-limiet van
toepassing voor wat betreft de Verdedigingskosten, die integraal deel
uitmaken van het Bedrag der Waarborgen vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden.
Boven dit Bedrag der Waarborgen zal de dekking der
Verdedigingskosten en van de door de Verzekerde persoon
opgelopen interesten in overeenstemming zijn met de artikel 146 van
de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De verhoging
zal beperkt zijn overeenkomstig de artikel 4 en artikel 6 ter uitvoering
van het Koninklijke Besluit van 24 December 1992 tot uitvoering van de
wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringen of enig ander
uitvoeringsbesluit dat nog genomen zal worden ter uitvoering van de
wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 of enige andere
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wetgeving/regelgeving, maar komt maar tussen in exces en na
uitputting van iedere andere verzekeringspolis die specifiek
tussenkomt in exces van dit contract.
De voorwaarden van toepassing op de vergoeding van de Financiële
Gevolgen zijn deze in voege gedurende de Verzekerde Periode tijdens
dewelke de Schade-eis wordt ingesteld tegen de Verzekerden.
De voorwaarden van toepassing op de vergoeding van de Financiële
Gevolgen volgend uit een Schade-eis ingesteld tegen de Verzekerden
tijdens de Uitloopperiode, zijn deze van kracht gedurende de
Verzekerde Periode voorafgaand aan de opzegging of niethernieuwing van dit contract.

7. Reddingskosten
De Verzekeraar waarborgt, onder de voorwaarden bepaald in artikel
106 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, met
inbegrip van haar uitvoeringsbesluiten, de reddingskosten die een
Verzekerde heeft gemaakt om een nakend Schadegeval - dat in het
toepassingsgebied van dit contract valt - te voorkomen of, indien het
Schadegeval zich heeft voorgedaan, er de gevolgen van te
beperken, voor zover het totaal van Financiële Gevolgen,
Verdedigingskosten en reddingskosten het Bedrag der Waarborgen
niet overschrijdt.
Boven dit bedrag zal de dekking der reddingskosten beperkt zijn
overeenkomstig de voormelde Wet en haar Koninklijke Besluiten (zie
Bijzondere Voorwaarden), maar komt maar tussen in exces en na
uitputting van iedere andere verzekeringspolis die specifiek
tussenkomt in exces van dit contract.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborgen: de kosten van de
producten of de diensten geleverd door de Verzekerde Vereniging,
een Externe Entiteit en/of de Verzekerden, van hun aanpassing of
verbetering, hierin begrepen de interne kosten om een slecht
functioneren van de producten of een gebrekkige dienstverlening van
de Verzekerde Vereniging, van een Externe Entiteit en/of van de
Verzekerde weg te werken of te verbeteren.

8. Aanmelding van een Schade-eis en
kennisgeving
De Verzekerde Vereniging of de Verzekerden zijn ertoe gehouden elke
Schade-eis die zou kunnen gedekt zijn onder dit contract aan te
melden bij de Verzekeraar zo spoedig als mogelijk en ten laatste 30
dagen te rekenen van de datum waarop de Schade-eis aan de
Verzekerde Vereniging, Externe Entiteit of Verzekerden werd gemeld.
De aanmelding dient schriftelijk te worden gericht aan :
ARENA N.V.
Departement Schade
Nervierslaan 85 / Bus 2
B-1040
BRUSSEL
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en dient onder meer de volgende gegevens te bevatten (voor zover
als beschikbaar):
aard en datum van de Professionele Fout,
gedetailleerde beschrijving van de feiten en omstandigheden die
geleid hebben tot de Schade-eis,
 datum en bedrag van de Schade-eis,
 identiteit van de betrokken Verzekerden,
 identiteit van de schadelijdende partij,
 schatting van de Financiële Gevolgen,
 kopie van de dagvaarding of van de buitengerechtelijke akte,
 kopie van de toepasselijke vergoedingsovereenkomst,
 elk document nuttig voor de evaluatie en beheer van de Schadeeis.
Alle Schade-eisen voortvloeiend uit eenzelfde Professionele Fout
worden geacht te zijn ingesteld op de datum van de eerste Schadeeis.
Indien tijdens de Verzekerde Periode de Verzekerde Vereniging of de
Verzekerden kennis krijgen van feiten of omstandigheden waarvan
redelijkerwijze mag verwacht worden dat zij aanleiding zullen geven
tot een Schade-eis dan kunnen ze deze omstandigheden tijdens de
Verzekerde Periode ter kennis brengen
aan de Verzekeraar,
inbegrepen de betrokken data en personen, en de reden
bekendmaken waarom ze verwachten dat daaruit een Schade-eis zal
volgen.
Bijgevolg zal elke Schade-eis die nadien wordt ingesteld tegen de
Verzekerden en die gegrond is op zulke feiten of omstandigheden,
geacht worden ter kennis te zijn gebracht op de datum van de eerste
kennisgeving.
De Verzekerde Vereniging en de Verzekerden dienen ten spoedigste
iedere gerechtelijke of buitengerechtelijke akte betreffende de
Schade-eis over te maken aan de Verzekeraar, de vragen tot
informatie van de Verzekeraar te beantwoorden, alle bijstand en
medewerking noodzakelijk voor het vaststellen van de
omstandigheden van de Schade-eisen en van de draagwijdte van
het Schadegeval te verlenen en zich te onthouden van iedere daad
die nadeel zou kunnen berokkenen aan de Verzekeraar of aan zijn
recht van recuperatie.



9. Betaling van de premies
De premies zijn haalbaar op de maatschappelijke zetel van de
Ondertekenende Vereniging.
Ingeval van niet-betaling van de premie, kan de Verzekeraar
overgaan tot de schorsing van de waarborg
en/of de opzegging van dit contract, volgens de bepalingen,
voorwaarden en modaliteiten van de wet van 4 april 2014
betreffende
de
verzekeringen,
met
inbegrip
van
haar
uitvoeringsbesluiten.
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10. Voorschieten van de Verdedigingskosten
De Verzekeraar zal, overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel
6 en 12 en in afwachting van een definitieve regeling van de Schadeeis, de Verdedigingskosten voorschieten overeenkomstig de
bepalingen van voorafgaandelijke overeenkomst afgesloten tussen
de Verzekeraar en de Verzekerde Vereniging of de Verzekerden.
Enkel
de
door
de
Verzekeraar
schriftelijk
toegestane
Verdedigingskosten komen in aanmerking voor vergoeding; de
Verzekeraar kan zijn toelating niet weigeren zonder geldig motief.
De eventueel door de Verzekeraar gedane voorschotten zullen hem
door de Verzekerde Vereniging en/of de Verzekerden, individueel of
hoofdelijk, terugbetaald worden indien nadien blijkt dat de waarborg
niet verworven was.

11. Organisatie van de Verdediging
De Verzekerden kiezen vrij hun raadsman en hebben de verplichting
zich te verdedigen. De Verzekeraar heeft geen enkele verplichting
om de verdediging van de Verzekerden op zich te nemen, maar kan,
indien hij dit wenst, samen met de Verzekerde(n) de verdediging
voeren en deelnemen aan het onderzoek en regeling van de
Schade-eis.
De Verzekerde Vereniging en Verzekerden ontzeggen zich, op straffe
van verval, elke dading, vergoeding, belofte tot vergoeding, of
erkenning van verantwoordelijkheid, indien zij over geen
voorafgaandelijk en geschreven akkoord van de Verzekeraar
beschikken. Worden evenwel niet beschouwd als erkenning van
verantwoordelijkheid, de erkenning van een materieel feit.

12. Verdeling van de Verdedigingskosten en
van de Financiële Gevolgen
Behoudens andersluidend beding in dit contract, draagt de
Verzekeraar niet - de Financiële Gevolgen die de Verzekerde
Vereniging of de Externe Entiteit persoonlijk gehouden zijn te betalen
op grond van een rechterlijke of arbitrale beslissing of krachtens een
dading, wegens het feit dat zijn eigen verantwoordelijkheid in het
gedrang wordt gebracht door een derde, voor een door hem
begane fout.
In geval een Schade-eis gezamenlijk wordt ingesteld tegen de
Verzekerde Vereniging of Externe Entiteit en de Verzekerden, dan
zullen dezen zo goed als mogelijk tot een overeenstemming komen
betreffende een billijke verdeling de Financiële Gevolgen dewelke zij
gehouden zijn te dragen krachtens een beslissing van een
burgerrechtelijke, administratieve of arbitragerechtbank, of krachtens
een dading gesloten tussen de Verzekerde Vereniging of Externe
Entiteit en de Verzekerden met het voorafgaandelijke en geschreven
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akkoord van de Verzekeraar, en meer bepaald rekening houdend
met de respectievelijke verantwoordelijkheden van elkeen in de
verwezenlijking van het Schadegeval.
In geval een schade-eis met betrekking tot Waarborg 1.1 of 1.2 wordt
ingesteld tegen de Vereniging of Externe Entiteit en de Verzekerden
gezamenlijk, en zowel de Vereniging of Externe Entiteit als de
Verzekerde worden gezamenlijk door dezelfde advocaat verdedigd,
dan betalen wij tot maximaal het verzekerd bedrag van de waarborg
de verdedigingskosten ten belope van 100% als verzekerd onder
Waarborg 1.1 of 1.2, behoudens in de gevallen van schade-eisen met
betrekking tot tewerkstellingsfouten of U.S. claims, of schade-eisen
voor lichamelijke schade, ziekte, een aandoening, overlijden of
morele schade van elke natuurlijke persoon; of beschadiging,
vernietiging, aantasting of gebruiksverlies van een tastbaar goed.
Deze verdeling zal afdwingbaar zijn voor de partijen zonder evenwel
van toepassing te zijn op of een veronderstelling te creëren wat
betreft de verdeling van de andere kosten en/of de
schadeloosstellingen
In geval een Schade-eis zowel gedekte als niet gedekte zaken omvat,
in toepassing van dit contract, dan zullen de Verzekerden en/of de
Verzekerde Vereniging tezamen met de Verzekeraar zo goed als
mogelijk tot een overeenstemming komen betreffende een billijke
verdeling van de Verdedigingskosten en de Financiële Gevolgen, en
meerbepaald rekening houdend met de juridische en financiële
implicaties respectievelijk toerekenbaar aan de gedekte en nietgedekte risico’s.
Ingeval de Verzekerden, de Verzekerde Vereniging, de Externe Entiteit
en de Verzekeraar niet tot een akkoord komen, zal de Verzekeraar
geleidelijk de Verdedigingskosten voorschieten die hij gedekt acht,
tot op het ogenblik dat een verdeling overeengekomen zou zijn of
opgelegd zou worden door een scheidsgerecht of een rechtbank.
Deze tijdelijke verdeling toegepast door de Verzekeraar creëert geen
enkel vermoeden wat betreft de definitieve overeengekomen of
opgelegde verdeling van de Verdedigingskosten of van de
Financiële Gevolgen.
Indien de Verzekerde Vereniging en/of de Externe Entiteit en de
Verzekerden dit vragen, zal het geschil betreffende de verdeling van
de Verdedigingskosten en van de Financiële Gevolgen voorgelegd
worden aan een scheidsgerecht waarvan de beslissingen van
rechtswege uitvoerbaar zullen zijn. Het scheidsgericht zal
samengesteld zijn uit één arbiter gekozen door de Verzekerde
Vereniging en/of Externe Entiteit en de Verzekerden en uit één arbiter
gekozen door de Verzekeraar, die in gemeen akkoord een derde
onafhankelijke arbiter zullen aanduiden.
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13. Territorialiteit
Wereldwijd, behoudens schade-eisen ingesteld in of voor de rechtbanken van Gemeenrechtelijke Landen.

14. Hernieuwingsinformatie
De Ondertekenende Vereniging verbindt er zich toe volgende
documenten aan de Verzekeraar over te maken ten minste 5
maanden voor het einde van iedere Verzekerde Periode:
 de meest recente geconsolideerde balans en resultatenrekening
van de Ondertekenende Vereniging of bij gebrek daaraan de
meest recente balans en resultatenrekening van de
Ondertekenende Vereniging en van elke Verwante Vereniging of
Filiaal, de toelichtingen en het meest recente jaarverslag;
 een
behoorlijk
ingevuld,
gedateerd
en
getekend
hernieuwingsvragenlijst;
 iedere andere informatie gevraagd door de Verzekeraar.

15. Duur
Dit contract vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden. Behoudens andersluidend beding, is dit contract
onderschreven voor een duur van 12 maanden en hernieuwt
vervolgens stilzwijgend voor een periode van 12 maanden,
behoudens opzegging drie maanden voor vervaldag.

16. Toepasselijk recht
Dit contract is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische
recht.

17. Bevoegde Rechtbank
Eventuele geschillen betreffende dit contract, zijn interpretatie of zijn
uitvoering behoren tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.

18. Persoonsgegevens
Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie
Wij, AIG Europe S.A. (Belgium Branch), streven ernaar de privacy van
klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten te beschermen.
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of
andere personen (bijv. uw partner of andere gezinsleden). Als u
Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, moet u
(tenzij wij anderszins zijn overeengekomen) deze persoon informeren
over de inhoud van deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien
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mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor het delen van
zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons.
De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom –
Afhankelijk van onze relatie met u kan verzamelde Persoonlijke
Informatie het volgende omvatten: contactinformatie, financiële
informatie
en
accountinformatie,
kredietinformatie
en
kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende gezondheid of
medische conditie (verzameld met uw toestemming waar dat door
de toepasselijke wet vereist is) alsook andere Persoonlijke Informatie
die u verstrekt of die wij in verband met onze relatie met u verzamelen.
Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt
worden:











Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het
verwerken en behandelen van schades en betalingen;
Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het
verstrekken van dekking, de verzekeringsvoorwaarden en de
schaderegeling;
Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken;
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;
Marktonderzoek en analyse;
(Interne) audit.

Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken
van verzekeringen en schadebeheer, zullen wij bepaalde Gevoelige
Persoonlijke Informatie betreffende uw gezondheid en medische
toestand verzamelen, en delen. We zullen dit doen mits uw
uitdrukkelijk akkoord of indien anders toegestaan door de wet.
Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor
de bovenstaande doeleinden gedeeld worden met de
ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals makelaars en
andere verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars,
kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere
dienstverleners). Indien vereist door wetten en voorschriften, zal
Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen
(inclusief overheidsinstanties). Persoonlijke Informatie (inclusief
informatie over lichamelijke schade) kan worden opgeslagen in
schaderegisters die met andere verzekeraars gedeeld kunnen
worden. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke
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overnemers en overnemers en mag overgedragen worden bij de
verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa.
Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van
onze activiteiten, kan uw Persoonlijke Informatie worden
doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen
(inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen,
Bermuda
en
andere
landen
waar
de
gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving in het
land waar u gevestigd bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij
altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke
Informatie
afdoende
beveiligd
en
verstuurd
wordt
in
overeenstemming
met
de
vereisten
van
de
gegevensbeschermingswetgeving.
Verdere
informatie
over
internationale doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder).
Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en
fysieke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke
Informatie veilig en beveiligd te houden. Wanneer wij Persoonlijke
Informatie leveren aan een derde partij (inclusief onze
dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons
Persoonlijke Informatie te verzamelen, dan zal de derde partij
zorgvuldig geselecteerd en vereist worden om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen.
Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de
gegevensbeschermingswetgeving in verband met ons gebruik van
Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts in
bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde
uitzonderingen onderworpen zijn. Deze rechten kunnen onder andere
zijn een recht op toegang tot Persoonlijke Informatie, een recht om
onjuiste gegevens te corrigeren, een recht om gegevens te wissen of
een verzoek de verwerking van Persoonlijke Informatie te beperken.
Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw Persoonlijke
Informatie naar een andere organisatie over te dragen, een recht om
bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie,
een recht om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde
beslissingen die wij maken menselijke tussenkomst hebben, een recht
om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie over uw
rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in ons Privacybeleid
(zie hieronder).

AV/FP/ 12.2018

21

Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw
Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken,
vindt
u
in
ons
volledige
Privacybeleid
via:
http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op door
te schrijven naar: Data Protection Officer, AIG Europe S.A. (Belgium
Branch), Pleinlaan 11, 1050 Brussel, of per e-mail naar:
dataprotectionofficer.be@aig.com.

19. Klachten
Indien de Verzekeraar geen toereikende oplossing aan de
Verzekerde kan bieden en indien de klacht van de Verzekerde
betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst, kan de
Verzekerde zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen te
de Meeussquare 35, 1000 Brussel – TEL 02 547 5871 – FAX 02 547 5975 –
info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.
Het indienen van een klacht verhindert het recht van de Verzekerde
niet om een gerechtelijke procedure op te starten.
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