
Voor wie
De ABT verzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat 
gemaakte dekking voor de risico’s die bestuurders en toezichthouders 
lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen.

De verzekering is geschikt voor stichtingen, verenigingen en 
coöperaties met een gezonde financiële huishouding (positief eigen 
vermogen).

Waarom verzekeren

Er zijn verschillende redenen om een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Enkele 
belangrijke redenen zijn:

Rechtspraak
De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee 
veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van 
bestuurders en toezichthouders en het aansprakelijkheidsrisico. 

Toename in claims
Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich 
bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij bestuurders en 
toezichthouders.

Kosten van verweer
Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden 
door derden en/of uw eigen organisatie. De kosten van verweer 
kunnen daarbij hoog oplopen.

Waarom Markel 
Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling van 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in Europa.

Een ABT verzekering van Markel zorgt ervoor dat u in direct contact 
staat met deskundige juristen, advocaten en experts op het gebied van 
bestuurdersaansprakelijkheid en dat u een adequate dekking heeft, 
die aansluit bij de zich snel ontwikkelende wetgeving en rechtspraak.

Indicatieve premie
De premie is afhankelijk van meerdere factoren. Sommige factoren 
wegen zwaarder dan andere bij het bepalen van de premie. 
Zwaarwegende factoren zijn:

 – Omvang van de organisatie:  
Balanstotaal, eigen vermogen, baten en resultaat;

 – Juridische structuur;
 – Aard van de activiteiten;
 – Eventuele deelnemingen.

Onderstaande tabel is een indicatie van onze premies. De uiteindelijke 
premie verschilt per geval.

 Verzekerd bedrag Indicatieve premie
 € 250.000,- € 300,- – € 600,-
 € 500.000,- € 400,- – € 800,-
 € 1.000.000,- € 500,- – € 1.000,-
 € 2.500.000,- € 900,- – € 1.800,-
 € 5.000.000,- € 1.300,- – € 2.600,-

Welk verzekerd bedrag
Een kleine organisatie kiest vaak voor een verzekerd bedrag tot   
€ 500.000, middelgrote organisaties kiezen in de regel een verzekerd 
bedrag tot € 2,5 miljoen. De grotere organisaties kiezen voor hogere 
verzekerde bedragen. Markel heeft mogelijkheden tot een verzekerd 
bedrag van € 15 miljoen.

Benodigde informatie voor een offerte of polis
Voor een volledig uitgewerkte offerte hebben wij nodig:

 – Het meest recente volledige (geconsolideerde) financiële 
jaarverslag, of

 – De balans en de verlies-en winstrekening.
 – Voor de polis hebben wij slechts één aanvullend document nodig:
 – Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Aanvraagformulier, voorwaarden en verdere 
informatie
Voor het vinden van het aanvraagformulier en de  
algemene voorwaarden kunt u terecht op onze website:  
www.markelinternational.nl

Kies onder het kopje “Overseas Offices” Rotterdam en selecteer 
bestuurdersaansprakelijkheid.

Hier vindt u ook verdere informatie over Markel en 
bestuurdersaansprakelijkheid.
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