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Bijkomende Voorwaarden feXpro

Er wordt overeengekomen tussen de Verzekeraar,
de Verzekerde Personen en de Vennootschap dat
gedurende de Verzekeringsperiode zoals bepaald
in de Bijzondere Voorwaarden, en zolang de polis
loopt onder bemiddeling door Van Dessel Insurance
Brokers of een van haar entiteiten de volgende
bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

De volgende wijzigingen aan de hogervermelde polis
werden door de partijen overeengekomen:

Herstel van het Verzekerd Bedrag
De volgende paragraaf werd toegevoegd aan 
Hoofdstuk 2, paragraaf 1. Verzekerd Bedrag van de 
Algemene Voorwaarden:

Na kennisgeving aan de Verzekeraar van een 
Schade-eis ingesteld tegen een Verzekerde of 
een Verzekerde Gebeurtenis voorgevallen aan 
een Verzekerde of van omstandigheden die 
redelijkerwijs aanleiding zouden kunnen geven
tot een Verzekerde Gebeurtenis, zal deze polis 
geacht worden eenmalig te zijn hersteld voor een
Verzekerd Bedrag zoals vermeld in artikel XII van 
de Bijzondere Voorwaarden (het Hersteld 
Verzekerd Bedrag), dat dan van toepassing zal zijn 
gedurende de Verzekerde Periode en 
Uitloopperiode, mits:• het Hersteld Verzekerd Bedrag enkel

betaalbaar is namens de Verzekerde Persoon;
• deze polis die in werking zal blijven gedurende

de Verzekerde Periode of de Uitloopperiode
met haar eigen Verzekerd Bedrag (zoals
beschreven in artikel XII van de Bijzondere
Voorwaarden) eerst zal uitgeput worden door
de betaling van één of meerdere Schades.

Het aldus Hersteld Verzekerd Bedrag zal enkel
dekking bieden voor een volgende Verzekerde
Gebeurtenis die totaal niet in verband staat
met de Schade-eis, Verzekerde Gebeurtenis of
omstandigheden die de Verzekerde Gebeurtenis
redelijkerwijze doen ontstaan, die reeds werd
meegedeeld.

De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan
artikel XII van de Bijzondere Voorwaarden:

• Hersteld Verzekerd Bedrag:

hetzelfde Verzekerd Bedrag voorzien voor de
Verzekeringsdekking Directors & Officers Liability,

met een maximum van 1.000.000 EUR per Schade
en per Verzekerde Periode

Clausule Wijziging Verzekerd Bedrag
De volgende paragraaf van artikel XII van de
Bijzondere Voorwaarden werd als volgt gewijzigd:

• Bijkomend Verzekerd Bedrag voor de Uitbreiding
Onafhankelijke Bestuurders:

20% van het Verzekerd Bedrag Directors &
Officers Liability

Clausule Wijziging Sublimiet
De volgende sub-limieten werden aangepast in
artikel XIII van de Bijzondere Voorwaarden:

Directors & Officers Liability
Uitbreiding Psychologische
Ondersteuning EUR 250.000

Uitbreiding Projectcoördinatoren
De volgende dekking in Hoofdstuk 1
Verzekeringsdekking A. Directors & Officers Liability
van de Verzekeringsvoorwaarden:

Uitbreiding Aansprakelijkheid Specifieke Functies

De Verzekeraar betaalt de Schade van
een Werknemer van de Vennootschap
veroorzaakt door een Schade-eis tegen
deze Werknemer in zijn hoedanigheid van
projectcoördinator, milieucoördinator, transport-
coördinator, data protection officer, preventie-
adviseur of compliance manager verantwoordelijk
voor de naleving van de mededingingsregels
binnen de Vennootschap.

De Verzekeraar betaalt de Schade van een
externe projectcoördinator in opdracht van de
Vennootschap veroorzaakt door een Schade-eis
tegen deze persoon uitsluitend in zijn hoedanigheid
van projectcoördinator namens de Vennootschap.

De definitie van Verzekerde Persoon werd hiervoor
uitgebreid.

Tevens wordt de volgende definitie in Hoofdstuk
2. Definities van de Verzekeringsvoorwaarden, als
volgt aangepast:

Verzekerde Persoon 
Elke persoon die tijdens de Verzekerde Periode het
volgende was, is of wordt: 
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[…]
c) een Werknemer van de Vennootschap,

i. terwijl zij of hij optreedt
als projectcoördinator, milieucoördinator,
transportcoördinator, data protection
officer, preventieadviseur of compliance
manager verantwoordelijk voor de naleving
van de mededingingsregels binnen de
Vennootschap; of […]

[…]
g) een externe projectcoördinator van de

Vennootschap,

i. terwijl zij of hij optreedt als
projectcoördinator binnen of in opdracht
van de Vennootschap; of

ii. terwijl zij of hij optreedt in een
leidinggevende, management- & toezicht-
houdende functie voor de Vennootschap;
of

iii. voor elke Schade-eis betreffende
Tewerkstellingsaangelegenheden of elke
Schade-eis op basis van vermeende
discriminatie of pesterijen ingediend door
een Derde (natuurlijke persoon); of

iv. voor elke andere Schade-eis tegen deze
Werknemer waarbij deze Schade-eis ook
werd ingediend en tegelijkertijd loopt tegen
een Bestuurder; of

v. genoemd in verband met een Onderzoek
naar een Verzekerde Persoon optredend
voor de vennootschap.
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