Hoe verzeker je
besluitvaardigheid?
De Bestuurders- en
Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering
van Nassau

Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

De BCA-verzekering houdt
rekening met de complexe
risico’s van bestuursfuncties
bij NV’s en BV’s.

Toen u besloot bestuurder of commissaris te worden
bij een NV, BV, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, realiseerde u zich misschien niet welke
complexe risico’s hieraan verbonden zijn. Want ondanks
uw inzet kunt u persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als een claim
niet terecht blijkt, kunnen de verweerkosten aanzienlijk zijn. Met de Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (BCA) van Nassau bent
u uitstekend verzekerd voor de persoonlijke financiële
risico’s van uw besluitvaardigheid.

Wie kunnen
u aansprakelijk
stellen?
- schuldeisers
- (ex-)werknemers
- curatoren
- fiscus
- banken
- aandeelhouders
- klanten
- belangenorganisaties
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Verzekerd zijn:
- alle bestuurders en commissarissen
- medebeleidsbepalers
- personen die daden van bestuur
verrichten maar niet formeel
en statutair als bestuurder zijn
benoemd
- afgetreden functionarissen
- rechtsopvolgers / echtgenoten
- vereffenaars
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krachtige adviseurs en toezichthouders
van het bestuur. Persoonlijke aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening
rust niet alleen op de bestuurders, maar
ook rechtstreeks op de commissarissen.
Voor commissarissen is een bestuurdersen commissarissenaansprakelijkheidsverzekering steeds vaker een vereiste voor
acceptatie van hun benoeming.

Als het ingewikkeld wordt,
zijn wij op ons best.
Nassau verzekeringen is een onafhankelijke internationale
verzekeraar die gespecialiseerd is in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. U kunt bij ons onder andere risico’s onderbrengen
Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
Westblaak 220
Postbus 65, 3000 AB Rotterdam
t +31 (0)10 441 81 00
f +31(0)10 414 83 42
e info-nl@nassau.eu
i www.nassauverzekeringen.nl

op het gebied van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid,
brand-, inbraak- en bedrijfsschade, product recall, kidnap &
ransom en technische verzekeringen. Nassau is al meer dan
50 jaar toonaangevend in specialistische verzekeringen. Onze
productspecialisten zijn op hun best als het gaat om maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde

Nassau verzekeringen maakt deel uit
van de Bloemers Nassau Groep.

risico’s. Wij streven ernaar om iedereen een perfect toegesneden
verzekeringsoplossing aan te bieden. Uiteraard niet alleen voor
de complexe, maar ook voor de meer eenvoudige risico’s.

Nassau werkt uitsluitend samen met een selecte groep professionele assurantietussenpersonen. Zij worden door ons optimaal
geïnformeerd en waar nodig met kennis bijgestaan. Zo krijgt u
als (potentieel) verzekerde altijd het beste advies. Goede
schadebehandeling staat of valt met de deskundigheid van de
medewerkers die de claims behandelen. Wij stellen daaraan hoge
eisen. Daardoor is onze schadebehandeling snel en doelgericht.

