CHUBB PRO BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
VOOR INTERIM-MANAGERS
Kenmerken van de dekking
Beroepsaansprakelijkheid
Dekking voor financiële schade van derden die voortvloeit uit de uitvoering van de
werkzaamheden als interim-manager.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bescherming van privé-vermogen van de interim-manager in geval van aanspraken
ontstaan uit het waarnemen van een bestuurlijke functie op beleidsniveau bij de
opdrachtgever.
Bedrijfsaansprakelijkheid
Dekking voor zaak- of letselschade van derden veroorzaakt door de interim-manager.
Algemeen:

• geen verplichting tot hantering van leveringsvoorwaarden;
• dekking voor verdedigingskosten (rechtsbijstand) boven het verzekerd bedrag met
een maximum van eenmaal het verzekerd bedrag;
• eigen risico niet van toepassing op verdedigingskosten;
• geen eigen risico bij bestuurdersaansprakelijkheid;
• dekking voor kosten in verband met bemiddeling, mediation en arbitrage;
• ruime definitie verzekerde: naast de verzekeringnemer zijn alle bestuurders en ondergeschikten automatisch verzekerd;
• werelddekking met uitzondering van USA/Canada.

Uitbreidingen:

Beroepsaansprakelijkheid
• erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers van de verzekerden zijn meeverzekerd;
• echtgenoten en partners zijn meeverzekerd;
• huisgenoten en familieleden die voor de interim-manager werken zijn meeverzekerd;
• bereddingskosten verzekerd boven het verzekerd bedrag;
• dekking voor reconstructiekosten indien documenten verloren gaan.
Bestuurdersaansprakelijkheid
• erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers van de verzekerden zijn meeverzekerd;
• echtgenoten en partners zijn meeverzekerd;
• verdedigingskosten voor milieuverontreiniging tot EUR 100.000 zijn gedekt.
Bedrijfsaansprakelijkheid
• huisgenoten en familieleden die voor de interim-manager werken zijn meeverzekerd;
• bereddingskosten verzekerd boven het verzekerd bedrag;
• dekking voor werkgeversaansprakelijkheid.

Aanvullende
uitbreidingen:

• inloop: dekking voor fouten gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering;
• uitloop: indien Chubb de verzekering opzegt, of indien verzekeringnemer zijn
bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, bestaat de mogelijkheid de dekking voor een jaar te
verlengen voor alle secties;
• gelieerde bedrijven: deze kunnen worden aangetekend op de verzekering.

Waar staat Chubb voor:

Voordeel:

Maatwerk en hoogwaardige
verzekeringsoplossingen

4 Chubb biedt u de mogelijkheid om de dekking aan te passen aan de specifieke wensen en

Ervaring, kennis en expertise in een
wereldwijd netwerk

4 Binnen Nederland beschikt Chubb over ervaren medewerkers die zowel lokaal als internationaal

Schadebehandeling

4 Chubb heeft een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van speciale en complexe

Financiële draagkracht en stabiliteit

4 De verzekeringsprogramma’s van Chubb worden ondersteund door de uitstekende financiële

Samenwerking en overleg

4 Een medewerker van Chubb zal regelmatig contact met u opnemen, uiteraard afgestemd op

behoeften van de verzekeringnemer of de verzekerden. Ook is het mogelijk voor hogere
verzekerde bedragen te kiezen. Kortom: optimale flexibiliteit.

met u kunnen meedenken om een passende dekking voor uzelf en uw onderneming te vinden.
Desgewenst kan daarbij een beroep worden gedaan op de expertise van medewerkers binnen
ons wereldwijde netwerk, bestaande uit meer dan 120 kantoren in 26 landen.

schades. Ieder kantoor van Chubb hanteert dezelfde unieke schadefilosofie. Waar ter wereld
de schade zich dus voordoet, u kunt rekenen op integere behandeling met als belangrijkste
kenmerken: kennis, snelheid en billijkheid. Zo wordt de behandeling van een nieuw gemelde
schade binnen 24 uur opgepakt en, zodra overeenstemming is bereikt over het uit te keren
bedrag, zal binnen 48 uur een betaling volgen.

positie van de wereldwijde organisatie. Deze sterke positie en ons vermogen om grote schaden
te betalen wordt regelmatig bevestigd door onafhankelijke rating bureau’s, zoals A.M. Best en
Standard & Poors.

uw behoefte. Om er zeker van te zijn dat deze bezoeken of telefonische contacten relevant en
efficiënt zijn zal Chubb een vaste contactpersoon aan u toewijzen, die u en uw zaken kent.

Mogelijkheden voor Chubb beroepsaansprakelijkheid:
Dit is geen limitatieve opsomming maar een korte uiteenzetting van de doelgroepen waar wij in ieder geval mogelijkheden voor hebben.
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Accountants
Advocaten
Arbiters / Mediators
Arbeidsdeskundigen
Architecten
Bewindvoerders
Binnenhuisarchitecten
Coaches en Trainers
Consultants (management, HRM)
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Creditmanagementbureaus
Detacheringsbedrijven
Excedent Advocaten
Grafisch Ontwerpers
ICT-bedrijven
Ingenieurs
Interim-Managers
Landschapsarchitecten
Loopbaanadviseurs
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Marketingadviesbureaus
Marktonderzoekbureaus
Organisatieadviesbureaus
P&O adviesbureaus
PR adviesbureaus
Schade-experts
Telemarketing / Call centra
Tolken / Vertaalbureaus

Chubb Insurance Company of Europe SE
Postbus 704 - 2130 AS Hoofddorp / Wegalaan 43 - 2132 JD Hoofddorp
T. 023 - 566 18 00 / F. 023 - 565 13 71
E. informatie@chubb.com / W. www.chubb.nl (www.chubb.com)
120 offices in 26 countries
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