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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering



Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor leden van de nvzd

persoonlijke aansprakelijkheid van zorgBestuurders 

Als bestuurder in de zorgsector bent u gewend om belangrijke en vergaande beslissingen te nemen.  

Het overzien van alle gevolgen is vaak niet eenvoudig, zeker bij een steeds veranderende wet- en regelgeving.  

Als bestuurder bent u bovendien persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten of voor zaken waarvoor  u als 

bestuurder zakelijk verantwoordelijk bent. Bij een aanspraak komt dan ook direct uw privé-vermogen in gevaar.

Ook lopen anderen, zoals de leden van het toezichthoudend orgaan op het bestuur, leden van directie en 

management dit risico.

Bescherming door middel van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en 

toezichthouders voor door derden geleden schade als gevolg van onjuiste handelingen in de hoedanigheid van 

bestuurder.

De verzekering voorziet niet alleen in dekking voor een uiteindelijke schadevergoeding bij aansprakelijkheid, maar biedt 

ook dekking voor de kosten van verweer en gespecialiseerde rechtsbijstand. 

uitgeBreide Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor leden nvzd

In nauwe samenwerking met de NVZD biedt Aon u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met zeer uitgebreide 

voorwaarden en een scherpe premiestelling.

Meer informatie vindt u op www.nvzdverzekeringen.nl

hoe vraagt u een offerte op maat aan?

Voor een offerte kunt u gebruik maken van bijgaand offerte-aanvraagformulier. De bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering biedt dekking voor de bestuurders en toezichthouders van de instelling waarvoor u werkzaam bent.  

De instelling zal om die reden als verzekeringnemer op de af te sluiten polis gaan optreden en de offerte dient dan 

ook door de instelling te worden aangevraagd. U kunt ook een offerte aanvragen via www.nvzdverzekeringen.nl. 

Nadat Aon uw offerte-aanvraag heeft ontvangen, wordt een drietal geselecteerde verzekeraars gevraagd om 

premieopgave te verstrekken.

Verzekeraars zullen offreren op basis van door Aon samengestelde polisvoorwaarden. Deze voorwaarden behoren 

tot de meest uitgebreide in de markt.

De door Aon ontvangen offertes zullen worden vergeleken en aan u worden gepresenteerd, waarna een definitieve 

keuze gemaakt kan worden.

het risicoprofiel van uw organisatie staat centraal

Vanzelfsprekend is van groot belang dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering naadloos aansluit op het 

risicoprofiel van uw zorginstelling. Daarom maakt een adviesgesprek standaard onderdeel uit van het offertetraject.

heeft u al een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Aon kan een second opinion uitvoeren op de huidige afdekking van het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico van uw 

zorginstelling. Daarbij wordt beoordeeld of de dekking aansluit op het risicoprofiel van uw organisatie en worden 

voorwaarden en premiestelling getoetst op marktconformiteit.

Bewezen kennis en ervaring aon

Binnen de afdeling Liability en Financial lines van Aon houdt een team van specialisten zich fulltime bezig met de 

advisering rondom het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en de verzekering daarvan. 

Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, hoogte van verzekerde bedragen en 

verzekeringsvoorwaarden op de voet. Dankzij deze aanpak is Aon uitgegroeid tot marktleider op het gebied van 

bestuurdersaansprakelijkheid.

In geval van schade kunt u vertrouwen op de begeleiding van ervaren specialisten die zich binnen Aon bezighouden 

met de afwikkeling van (bestuurders-) aansprakelijkheidsclaims.



Wat zijn de kenmerken van de verzekering

 www.aon.nl/zorg

 www.nvzd.nl

•	 	Verzekerd	zijn	bestuurders	(inclusief	de	leden	van	de	directie	en	

management)	en	toezichthouders	van	de	verzekeringnemer	en	

de meer dan 50% deelnemingen van de verzekeringnemer. 

•		 	Naast	dekking	voor	een	uiteindelijke	schadevergoeding	bij	

aansprakelijkheid,	zijn	de	kosten	van	verweer	en	rechtsbijstand	

meeverzekerd, ook wanneer later blijkt dat de aanspraken 

ongegrond waren. 

•		 	Gratis	uitlooptermijn	van	6	jaar	na	beëindiging	van	de	verzeke-

ring	voor	gepensioneerde	bestuurders	en	toezichthouders.	

•		 	Juridische	bijstand	door	ervaren	en	terzake	kundige	advocaten.	

De	keuze	van	de	in	te	schakelen	advocaat	zal	in	nauwe	samen-

spraak met de bestuurder plaatsvinden.

•		 	Standaard	dekking	voor	nevenfuncties	die	worden	uitgeoefend	

op verzoek van de verzekeringnemer.

•		 Scherpe	premiestelling.

•		 Flexibele	keuze	ten	aanzien	van	verzekerde	bedragen.


