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Bijkomende Voorwaarden B.BA 

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 B.BA of een van haar 
leden de volgende bijkomende voorwaarden van 
toepassing zijn. 

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

Clausule Wijziging Sublimiet  

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

Directors & Officers Liability 
Uitbreiding Beslag op 
Goederen 

50% - max 
EUR 500.000  

Uitbreiding Kosten 
Aanwezigheid in de 
Rechtbank 

EUR 25.000 

Uitbreiding Reputatieschade 
& Sociale-mediacrisis 100% 
Uitbreiding Psychologische 
Ondersteuning EUR 250.000 

Affirmatieve dekking Externe Mandaten  

De volgende Definitie in Hoofdstuk 2 – 
Definities van de Verzekeringsvoorwaarden 
werd als volgt gewijzigd: 

Externe Mandataris  
Een persoon die optreedt of handelt in 
haar/zijn capaciteit als een bestuurder of 
directielid van een Externe Entiteit 
a) volgens de specifieke richtlijnen en op 

schriftelijk verzoek van de Vennootschap, 
of 

b) in zijn of haar persoonlijke hoedanigheid 
van bestuurder van een liefdadigheids- of 
non-profitorganisatie, of  

c) in een van de volgende ondernemingen: 
(i) landelijke, regionale en provinciale 

(beroeps-) verenigingen; 
(ii) onderlinge verzekeringsvereniging en 

voorzorgkassen voor notarissen. 
 

Affirmatieve dekking Notariële 
Vennootschappen  

De volgende Definities in Hoofdstuk 2 – 
Definities van de Verzekeringsvoorwaarden 
werd als volgt gewijzigd: 

Bestuurder 
Elke persoon die tijdens de Verzekerde Periode 
een rechtmatig verkozen of aangestelde 
bestuurder van een Vennootschap was, is of 
wordt. 
Hiertoe behoren: 
[…] 
ii. een rechtspersoon (daaronder 
begrepen een Notariële Participatie-
vennootschap of Notariële Bestuurs-
vennootschap) die optreedt in een van de 
onder a) genoemde functies; 
[...] 
 
Vennootschap  
De Professionele Notarisvennootschap als 
Verzekeringsnemer, elke Zusteronderneming 
aangeduid in Punt V van de Bijzondere 
Voorwaarden en elke Dochteronderneming, 
alsmede elke ermee verbonden Notariële 
Participatievennootschap, Notariële 
Bestuursvennootschap en Middelen-
vennootschap zoals bepaald in de Notariswet 
en Reglement voor de vennootschappen van 
notarissen 
 

 


