
Als bestuurder of commissaris bent u gewend belangrijke beslissingen te nemen. Maar om  
alle gevolgen te overzien, is moeilijk. Steeds vaker worden bestuurders en commissarissen  
persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een gemaakte beslissing. Aon helpt u uw privévermogen 
te beschermen met een op maat gemaakt advies. De speciale aansprakelijkheidsverzekering 
voor bestuurders en commissarissen speelt daarbij een grote rol. 

De kans dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, is aanzienlijk toegenomen. Dat is niet alleen het 

gevolg van veranderende wet- en regelgeving, maar ook van de grotere claimbewustheid in Nederland en 

daar buiten. Niet alleen bestuurders bij een beursgenoteerde onderneming lopen risico. Het geldt even-

eens voor bestuurders van andere commerciële bedrijven, of van verenigingen en stichtingen. Aon biedt u 

de mogelijkheid om uw privévermogen te beschermen via een verzekering voor bestuurdersaansprakelijk-

heid. De polis wordt op maat afgesloten voor alle bestuurders en commissarissen bij de onderneming.

Juridische bijstand bij claims
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt dat u met uw privévermogen moet opkomen voor

(vermeende) schade. In de praktijk is het risico van claims vooral groot bij faillissement en bij fusies of

overnames. En wie de rechtszaak ook wint: alleen al de verweerkosten kunnen hoog oplopen. De aanspra-

kelijkheidspolis dekt daarom ook juridische bijstand. Zelfs voor gebeurtenissen uit het verleden, mits die 

op het moment van afsluiten nog niet bekend waren. Zodat u als bestuurder slagvaardig blijft, juist als de 

onderneming in zwaar weer terechtkomt.

Uitkomst bij schadevergoeding
Aon verdiept zich bij een aanvraag in de specifieke risico’s voor u en uw collega-bestuurders. Van belang

daarbij zijn onder meer de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het bedrijf, het aantal te verzekeren

personen, het balanstotaal en de landen waarin een organisatie actief is. Als een claim uitmondt in een

schadevergoeding kunnen de bedragen behoorlijk oplopen. De vraag is dan ook hoe u deze financiële

gevolgen kunt afwentelen. Hiervoor biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitkomst.

Internationaal netwerk van kennis en partners
Verankerd in de Nederlandse Aon-organisatie en ingebed in de internationaal werkende Financial Services

Group van Aon houdt een team senior adviseurs zich fulltime bezig met dit bijzondere risico en de

verzekering hiervan. Zo volgen wij de nationale en internationale ontwikkelingen op de voet en kunnen wij

hier optimaal op in spelen. Denk onder meer aan veranderingen in wet- en regelgeving, hoogte van

verzekerde bedragen, schaden en verzekeringsvoorwaarden. Dankzij deze aanpak is Aon uitgegroeid tot

marktleider op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Bescherm uw privévermogen
tegen schadeclaims
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 Meer weten?
Wilt u weten wat Aon u kan bieden op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op 

met een van onze adviseurs van de afdeling Liability & Financial lines via de volgende telefoonnummers:

T +31 (0)10 448 78 82 of T +31 (0)10 448 77 01. 

www.aon.nl


