
Een bedrijfsleider moet vaak snel belangrijke beslissingen nemen: contracten sluiten met klanten en  
leveranciers, personeel aanwerven of ontslaan, investeringen … 

Het risico op vergissingen, nalatigheden of fouten is reëel. De aansprakelijkheid van de bedrijfsleider kan  
daardoor in het gedrang komen, ten koste van zijn privévermogen. Dank zij de verzekering Leaders Liability  

van AXA Belgium wordt dit risico beperkt.

leaders liability
Bescherming van het privévermogen van de bedrijfsleider

 Inhoud van de dekkking

  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: bedrag van de schadevergoeding  
(aan derden)+ verdedigingskosten (advocaten …) 

  Strafrechtelijke verdediging: verdedigingskosten (vrije keuze van  
advocaat…).

 Waarom? 

 Het risico op vergissingen, nalatigheden of fouten is reëel. 

  Dit risico vergroot door verschillende factoren waarmee de bedrijfsleider  
geconfronteerd wordt zoals de moeilijke economische context en de 
groeiende complexiteit van de regelgeving.

  De bedrijfsleider kan in alle sereniteit de nodige stappen ondernemen  
om zijn bedrijf verder te laten bloeien.

 Onderschrijving

  Het verzekeringsvoorstel en de algemene voorwaarden bevinden zich op 
extranet pro

 Contact

  Voor nieuwe zaken: newbizz.corporate@axa.be

  Voor bestaande contracten: portfolio.corporate@axa.be

  Telefoon: 02/ 622.84.37

uitsluitend bestemd voor verzekeringstussenpersonen

  Voor wie?

 Naamloze vennootschappen (NV)

 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

 Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) 

 of groepen samengesteld uit deze vennootschappen:

 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België

 met of zonder filialen in de Europese Economische Ruimte +  Zwitserland
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 Verzekerden: 

  de bedrijfsleiders in rechte, de feitelijke bedrijfsleiders (verleden, heden,  
toekomst), natuurlijke personen, rechtspersonen en hun vaste vertegen- 
woordigers (crisismanagers inbegrepen)

  de werknemers van wie de aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht 
samen met deze van een bedrijfsleider.

  Dekking voor de echtgenoten, erfgenamen, rechtverkrijgenden, wettelijk samen-
wonenden en de wettelijke vertegenwoordigers.

  Automatische dekking voor de filialen en externe mandaten binnen  
de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

 Voorschieten van de verdedigingskosten. 

 Vergoeding van de verzekeringnemer of van een van de filialen:

  terugbetaling aan de verzekeringnemer of aan het betrokken filiaal van de 
geldelijke gevolgen die het gevolg zijn van eisen die tegen verzekerden werden 
ingesteld, en die ten laste werden genomen overeenkomstig een aan de eis 
vooraf bestaand vrijwaringsbeding.

  Verdedigingskosten ten voordele van de verzekeringnemer en/ of een van  
haar filialen:

  ingeval een eis gezamenlijk en gelijktijdig wordt ingesteld tegen een bedrijfs-
leider en de verzekeringnemer en/ of een van haar filialen, naar aanleiding 
van een fout van de bedrijfsleider, zal de verzekeraar, binnen de grenzen van 
de verzekerde bedragen, de verdediging van de belangen van de verzekerings-
nemer en/of het betrokken filiaal samen met die van de bedrijfsleider op zich 
nemen. Deze tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot de burgerrechte-
lijke verdedigingskosten. 

 Onderzoekskosten (zonder toepassing van een onderlimiet).

 Kosten van imagoherstel.

 Kosten voor de samenstelling van de strafrechtelijke borgsom

 Kosten van uitlevering:

  tenlasteneming van de erelonen en gerechtskosten verbonden aan ieder 
contentieus beroep of aan iedere beroepsprocedure die tegen een aanvraag 
tot uitlevering van een verzekerde wordt gevoerd en die tot doel heeft de  
rechtmatigheid van de uitleveringsprocedure te betwisten.

  Burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdedigingskosten in geval van  
lichamelijke en materiële schade. 

 Nadekkingsperiode van 5 jaar.

  Dekking van de geldelijke gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de verzekerde en de strafrechtelijke verdedigingskosten  in geval van een 
tewerkstellingsfout, te weten elke fout begaan in het kader van individuele 
arbeidsrelaties (verbreking of niet-hernieuwing van een arbeidsovereenkomst, 
discriminatie bij de aanwerving of in de loop van de tewerkstelling, elke vorm 
van pesten).

 Schadebeheer door een gespecialiseerd team.

Verzekering  leaders liability van AXA:  
onze troeven  


