
Casier bijvoegsel
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Bijkomende Voorwaarden Group
Casier

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

Deze conventionele bedingen kunnen afwijken
van en hebben daarom voorrang op
de Verzekeringsvoorwaarden en Algemene
Voorwaarden van de polis, behalve wanneer deze
laatsten voordeliger zouden zijn voor de Verzekerde.
Als de huidige bedingen op een specifiek gebied niets
bepalen, dan gelden de toepasselijke Bijzondere,
Verzekerings- en Algemene Voorwaarden van de
polis. In geval van twijfel of verwarring over de
interpretatie van de voorwaarden van de polis, wordt
de voor de Verzekerde voordeligste interpretatie
gevolgd.

Onderstaande bedingen zijn integraal op het
contract van toepassing, tenzij ze in de Bijzondere
Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten worden.

Sectie 1. Bijzondere Uitbreidingen

Clausule Wijziging Uitsluiting
De volgende Uitsluiting werd als volgt gewijzigd
in Hoofdstuk 4 – Uitsluitingen van de
Verzekeringsvoorwaarden:

Lichamelijk Letsel en Materiële Schade
De Verzekeraar betaalt geen Schade met
betrekking tot:

[…]
Deze uitsluiting niet van toepassing is op: 
a) [...]
b) geestelijk en emotioneel leed in verband met

een Schade-eis betreffende Tewerkstellings-
aangelegenheden of een Schade-eis
ingediend door Derden (natuurlijke persoon)
op basis van vermeende discriminatie of
pesterijen of naar aanleiding van een
arbeidsongeval;

[…]

Uitbreiding Bedrijfsjurist en Compliance Officer

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 bedrijfsjurist of
directeur juridische dienst of compliance
officer, milieucoördinator, transportcoördinator,
data protection officer, preventie-adviseur of
compliance manager verantwoordelijk voor de
naleving van de mededingingsregels binnen de
Vennootschap.

De definitie van Verzekerde werd hiervoor
uitgebreid.

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

Verzekerde
Elke persoon die tijdens de Verzekerde Periode
het volgende was, is of wordt: 
[…]

c) een Werknemer van de Vennootschap,

i. terwijl zij of hij optreedt als
bedrijfsjurist of directeur juridische dienst
of compliance officer, milieucoördinator,
transportcoördinator, data protection
officer, preventieadviseur of compliance
manager verantwoordelijk voor de naleving
van de mededingingsregels binnen de
Vennootschap; of

[…]

Clausule Wijziging Definitie
De volgende definitie in Hoofdstuk 2. Definities
van de Verzekeringsvoorwaarden, wordt als volgt
aangepast:

Onafhankelijke Bestuurder
Een bestuurder die als onafhankelijk wordt
beschouwd overeenkomstig de wetgeving of
corporate governance-codes van het land waar de
Schade-eis is ingesteld.

Daaronder is begrepen:
a) Gelijk welke natuurlijke persoon benoemd

als bestuurder van de Vennootschap, die
geen lid van het uitvoerend comité of geen
werknemer van de Vennootschap is en die van
de Vennootschap noch direct noch indirect
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remuneratie ontvangt of heeft ontvangen voor
diensten geleverd als consultant in een andere
hoedanigheid dan deze van bestuurder van de
Vennootschap;

b) Gelijk welke natuurlijke persoon benoemd als
bestuurder van de Vennootschap en die een
onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder lid
van de directieraad is.

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

Directors & Officers Liability

Uitbreiding Beslag op
Goederen

35% - max. EUR
350.000

Uitbreiding Kosten
Aanwezigheid in de Rechtbank EUR 15.000
Uitbreiding Reputatieschade &
Sociale-mediacrisis

35% - max.
EUR 350.000

Uitbreiding Psychologische
Ondersteuning EUR 350.000

Sectie 2. Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen

Bedingen n.a.v. het Wetboek van Vennoot-schappen
en Verenigingen (WVV) van 23 maart 2019 (KB van
29 april 2019), het vernieuwde Insolventierecht van
11 augustus 2017 en het Ondernemingsrecht van 15
april 2019.

Toepassing van de Wettelijke aansprakelijk-
heidsbeperking
De Verzekeraar zal in geen geval de wettelijk
voorziene aansprakelijkheidsbeperking kunnen
inroepen ter evaluatie van dekkingsrond en
tussenkomst voor verdedigingskosten  in geval
van:

• Een herhaaldelijk lichte fout;

• Een zware fout, bedrieglijk opzet of opzettelijke
fout voor de verzekerden van deze feiten;

• Een overtreding van wettelijke
garantieverplichtingen;

• Aansprakelijkheid voor fiscale schulden of RSZ-
schulden;

• Aansprakelijkheid in het kader van
buitenlandse filialen.

Bovenstaande clausule doet geen afbreuk aan
de algemene polisvoorwaarden van onderhavig
contract.

Verzekering van Verenigingen
De Verzekeraar zal in geen geval een verzwaring
van risico inroepen die gebaseerd zou zijn is op de
invoering van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen van 23 maart 2019, van het KB
van 29 april 2019 of van de Insolventiewet van 11
augustus 2017.

Vorderingen gebaseerd op Wrongful Trading
De Verzekeraar zal vorderingen die gebaseerd
zijn op de kwalificatie “Wrongful Trading“, zoals
gedefinieerd in de Insolventiewet van 11 augustus
2017, in geen geval uitsluiten louter omwille van
de aard van de vordering.

Sectie 3. Premies

Haalbaarheid
De premies van deze verzekering zijn haalbaar in
de zetel of ten huize van de Verzekeringsnemer
door tussenkomst van de makelaar van deze polis,
daartoe gemachtigd, of door de Verzekeraar.

De premies worden dus geldig betaald in handen
van de makelaar en/of van de Verzekeraar.

Geen verval van rechten kan tegen de Verzekerde
ingeroepen worden, noch schorsing toegepast
wegens niet-betaling van de premie, dan na
verloop van vijftien dagen na de verzending
van een ingebrekestelling, per aangetekende
brief via de post, aan de Verzekeringsnemer
gericht.  Het verval van rechten of de schorsing
zullen desgevallend slechts gelden voor de
schadegevallen die zich na genoemde periode
hebben voorgedaan.

Sectie 4. Algemene Bepalingen

Mededelingen via de makelaar
Berichten en mededelingen betreffende de
uitvoering van dit contract en op het gebied van
schadegevallen, zullen geldig door tussenkomst
van de makelaar van de polis worden
overgemaakt.

Wijziging van wetgeving
De Verzekeringsnemer geniet automatisch van
alle aan de Belgische of buitenlandse wetgeving
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over de toepasselijke aansprakelijkheid gebrachte
wijzigingen. In dat geval zal de Verzekeraar de
verzekeringsvoorwaarden echter mogen herzien
en, bij gebrek aan overeenkomst, de polis
mogen opzeggen ten laatst binnen de dertig
dagen volgend op de schriftelijke weigering
van de Verzekeringsnemer. Deze opzegging
zal slechts uitwerking hebben binnen de 60
dagen volgend op de datum van verzending
aan de Verzekeringsnemer van de per post
aangetekende brief waarin hem kennis gegeven
wordt van de opzegging.

Bestaande medeverzekering
Wanneer eenzelfde belang tegen hetzelfde risico
is verzekerd bij verscheidene verzekeraars, kan de
Verzekeringsnemer, ingeval van schade, van elke
verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de
grenzen van ieders verplichtingen en tot beloop
van de vergoeding waarop hij recht heeft.

Behalve in geval van fraude, kan geen verzekeraar
zich beroepen op het bestaan van andere
overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om
zijn waarborg te weigeren.

Uitvoering te goeder trouw – de geest van het
contract
Dit contract werd aangegaan om volgens art. 1134
B.W. door alle partijen te goeder trouw nageleefd
en uitgevoerd te worden.

De Verzekeringsnemer wenst over de risico’s en
over feiten in alle waarachtigheid en transparant
met de Verzekeraar te communiceren. Hij staat
garant voor eenzelfde houding vanwege de
Verzekerden.

De verwachting van de Verzekeringsnemer is
dat de Verzekeraar de Verzekerden, inzake de
afgesproken risico’s, waarborgen en dekkingen,
vrijwaart voor de vorderingen tegen hen ingesteld.
Hij rekent daarbij op de afgesproken coulance en
op een verdediging die rekening houdt met de
maatschappelijke positie van de Verzekerden.

De Verzekeringsnemer acht de materie bijzonder
technisch en complex. Hij vertrouwt op de

Verzekeraar en ziet hem in die materie als
een terdege deskundige. Daarom rekent de
Verzekeringsnemer bij gebeurlijke schade op de
Verzekeraar voor de nodige zorg, de nuttige
informatie en een proactieve benadering, om de
afgesproken verzekering doelmatig te maken en
de verwachtingen in te lossen. Zijn perceptie
over de verzekering is er één van comfort en
voorspelbaarheid.

De Verzekeraar heeft de intentie de Verzekerden
en hun patrimonium te beschermen door hen te
vrijwaren voor de vorderingen tegen hen ingesteld.
Hij verklaart het verzekeringscontract met zorg
voor de verwachtingen van de Verzekeringsnemer
opgesteld te hebben. Hij verklaart tevens de
intentie te hebben de tekst en de onderdelen
ervan, in geval van twijfel, in het voordeel van
de Verzekerden te interpreteren voor zover de
wet dit toelaat, vertrouwend op hun transparante
communicatie en hun zorg. De perceptie van de
Verzekeraar over deze verzekering is er één van
waarachtigheid en rendabele samenwerking op de
lange termijn.

De geest van het contract is aldus te onderzoeken
hoe in voorkomend geval de aangemelde
schade onder de waarborgen van de polis een
uitwerking kan krijgen, eerder dan te zoeken naar
redenen om geen waarborg te moeten verlenen.
Desalniettemin worden de waarborggrenzen van
onderhavig contract gerespecteerd en geldende
uitsluitingen toegepast.

Geschillen m.b.t. het contract
Bij geschillen m.b.t. dit contract, zal
de Verzekeraar zich onderwerpen aan de
rechtsmacht van de rechtbanken van de
woonplaats van de verzekeringnemer.

Wet van toepassing op het contract
Onder voorbehoud van afwijking in de Bijzondere
Voorwaarden, wordt huidig contract beheerst
door de Belgische wetgeving.
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