BSAEVerzekering

Towards Professional Recognition

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier Risk & Insurance een exclusieve
verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid laten ontwikkelen voor directeurs en managers binnen
beroepsverenigingen en sectorverenigingen. Dit is dus niet hetzelfde als de klassiek Burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekering en is ook niet te verwarren met een verzekering voor
bestuurdersaansprakelijkheid (enkel voor bestuurders van de vzw).
Daarnaast ontwikkelde Group Casier ook een bijzondere onafhankelijke verzekering rechtsbijstand
onder de naam ‘Association Executives Legal Assistance’. Deze verzekering wordt onderschreven
door de beroepsvereniging en sectorverenigingen ten behoeve van de managers, de bestuurders en
de gevolmachtigden van de vereniging, die een bijzondere eigen verantwoordelijkheid in de
uitvoering van hun mandaat of opdracht dragen. De verzekerden zijn dus de managers, bestuurders
en gevolmachtigden van de beroepsvereniging of de rechtspersoon waarin de activiteiten van de
verzekerde managers, bestuurders en gevolmachtigden zijn ondergebracht.
Deze verzekeringen kunnen enkel door BSAE-leden opgenomen worden.

Meer informatie hierover kan u verkrijgen via josefien@bsae.be of rechtstreeks bij:
Elien De Both
e.deboth@casier.be
GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvba/scrl
E3-Plein 3, B-9050 Gent-Ledeberg (Belgium)
FSMA 010001 A – RPR/RPD Gent 0417102770
Tel.09 231 25 25 – Dir. 09 210 88 60 – Fax 09 231 26 92

BSAE vzw – Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge – Tel. 09 233 48 66 – info@bsae.be – www.bsae.be
Ondernemingsnummer: 524.725.062 – KBC BE44 7370 3886 8145

Tariefblad Belgian Society of Association Executives – BSAE

A/ Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid

Budget tussen

Verzekerd bedrag beroepsaanprakelijkheid

Optie BA
vereniging

150.000

250.000

500.000

0

250.000

425€

575€

775€

+ 75€

250.000

500.000

675€

775€

1.050€

+100€

500.000

1.000.000

775€
Op
aanvraag

1.025€

1.425€

1.000.000

1.000.000

1.975€

+125€

Tarieven te verhogen met 9.25% verzekeringstaks

B/ Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders

Budget tussen

Verzekerd bedrag
250.000

500.000

1.000.000

1.250.000

2.000.000

0

1.000.000

495€

675€

810€

945€

1215€

1.000.000

2.500.000

585€

720€

920€

1050€

1350€

2.500.000

5.000.000

630€

765€

1.035€

1170€

1485€

Tarieven te verhogen met 9,25% verzekeringstaks
C/ Rechtsbijstand – Association Executives legal assistance
Verzekerde limiet 50.000EUR
Jaarpremie = 75 EUR taks inclusief

01/04/2014

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
ASSOCIATION EXECUTIVES LEGAL ASSISTANCE
AELAN0114

De verzekeringsnemer

De waarborg ‘Association Executives Legal Assistance’, wordt
onderschreven door de beroepsvereniging en sectorverenigingen ten
behoeve van de managers, de bestuurders en de gevolmachtigden van de
vereniging, die een bijzondere eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering
van hun mandaat of opdracht dragen.

De verzekerden

De managers, bestuurders en gevolmachtigden van de beroepsvereniging of
de rechtspersoon waarin de activiteiten van de verzekerde managers,
bestuurders en gevolmachtigden zijn ondergebracht.
De erfgenamen van de verzekerden zijn tevens verzekerd, doch enkel en
alleen in hun hoedanigheid van erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor hun
persoonlijke schade. Zij kunnen bovendien slechts beroep doen op de
waarborg, in de mate dat hun belangen niet strijdig zijn met deze van de
verzekeringsnemer.

Wanneer zijn de
waarborgen
van toepassing?

Wat is gewaarborgd?
Waarborggrens

De waarborgen zijn verworven voor:
- de typische activiteiten van beheer en bestuur en andere taken als
verantwoordelijke
- de beroepsverplaatsingen, verbonden aan de bovengenoemde
activiteiten.

In de formule “Association Executive Legal Assistance ” kunnen de
verzekerden genieten van volgende limitatief opgesomde waarborgen:
Strafrechtelijke verdediging -------------------------- (waarborggrens € 50.000)
bij vervolging wegens inbreuk op de wetten, besluiten, decreten en
reglementen ingevolge nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of
onvrijwillige daad. Euromex belast zich in voorkomend geval eveneens met
het indienen van een verzoek tot gratie enkel wanneer de verzekerde werd
veroordeeld tot een vrijheidsberovende straf.
Burgerlijk verhaal -------------------------------------- (waarborggrens € 50.000)
van de schade die door de verzekerde persoonlijk wordt geleden, en
waarvoor de aansprakelijke derde op extracontractuele basis kan
aangesproken worden
Burgerlijke verdediging -------------------------------- (waarborggrens € 50.000)
Euromex verleent administratieve en juridische bijstand telkens de
verzekerde wordt aangesproken door een derde, wanneer de verzekeraar
‘aansprakelijkheid’ zich niet achter zijn verzekerde stelt, bijvoorbeeld omwille
van een belangenconflict, of wanneer de verzekerde geen beroep kan doen
op de verzekering.
Administratief recht---------(wachttijd 6 maanden)(waarborggrens € 50.000)
Euromex verleent administratieve en juridische bijstand bij geschillen met de
met de Belgische Mededingingsautoriteit inclusief de beroepsprocedure bij
het Hof van Beroep te Brussel.. Deze geschillen zijn verzekerd, zelfs
wanneer ze enkel in naam van de verzekeringnemer kunnen gevoerd
worden.
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Verzekeringscontracten --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------(wachttijd 6 maanden)(waarborggrens € 7.500)
Euromex verleent juridische bijstand telkens de verzekerde een geschil heeft
met de verzekeraar ‘aansprakelijkheid’

Waar is het contract
toepasselijk?

De waarborgen zijn verworven voor de schadegevallen die zich voordoen in
België en in de andere EU-lidstaten.

Drempel

Voor het burgerlijk verhaal verleent Euromex de waarborg enkel indien de
hoofdsom van het geschil minimum € 123,95 EUR bedraagt, gekoppeld aan
de consumptie-index van december 1983 (119,64). Voor de waarborgen
‘verzekeringscontracten’ en ‘burgerlijke verdediging’ bedraagt de drempel
€ 500.

Niet gewaarborgd














een procedure voor het Hof van Cassatie en voor elk internationaal
rechtscollege (Gerechtshof van de Europese Unie, Hof voor de
Rechten van de Mens, Benelux Gerechtshof) indien de hoofdsom van
de betwisting minder dan 1.240 EUR bedraagt
de schadegevallen waarbij een verzekerde de hoedanigheid heeft van
eigenaar, bestuurder of houder van een motorrijtuig dat onderworpen is
aan de wetgeving inzake verplichte verzekering
de schadegevallen waarbij de verzekerde zich bevond in staat van
dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het
gebruik van producten andere dan alcoholische dranken
het burgerlijk verweer op de eis van een derde, wanneer de schade
beneden de vrijstelling van de eigen BA-verzekeraar blijft
schadegevallen ontstaan door actieve deelname aan vechtpartijen of
door provocatie
het verhaal voor schade aan onroerend goed
de geschillen veroorzaakt door:
o
een opzettelijke fout van de verzekerde of wanneer een
verzekerde medeplichtig is aan een opzettelijke fout;
o
door fouten met bedrieglijk of frauduleus opzet alsook de
opzettelijke schendingen van wettelijke of reglementaire
bepalingen.
o
het verwerven van een persoonlijk voordeel in speciën, in natura
of als bezoldiging waarop een verzekerde wettelijk geen recht
had, inclusief de vorderingen tot schadevergoeding met als
voorwerp het terugbetalen door de verzekerden van
bezoldigingen, emolumenten en tantièmes
Deze uitsluiting geldt slechts voor zover op definitieve wijze wordt
weerhouden dat de fout een opzettelijk of bedrieglijk karakter heeft, of
dat een voordeel onterecht werd verworven.
de geschillen tegen een andere verzekerde
de geschillen in toepassing of in uitvoering van wetgeving of vonnissen
van de VS en Canada, of een rechtbank uit deze landen
de kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe hij zich
verbonden heeft voor aangifte van het schadegeval of zonder het
akkoord van Euromex, tenzij zij betrekking hebben op bewarende of
spoedeisende maatregelen.

Het product “Association Executive Legal Assistance” is een ontwikkeling van de Group Casier, en behoort tot diens
intellectuele eigendom. Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing, wanneer de polis loopt via de bemiddeling van een
erkende verzekeringstussenpersoon die tot de Group Casier behoort.
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