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

De Online ABT verzekering is geschikt voor (coöperatieve) 
verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot €5 miljoen.

Deze verzekering is niet geschikt voor verenigingen en stichtingen die:
 – een voetbalvereniging zijn,
 – een pensioenfonds zijn, 
 – een financiële onderneming zijn, 
 – een stichting administratiekantoor zijn, 
 – een stichting preferente aandelen zijn,
 – voor een eenmalig evenement zijn,
 – een VVE zijn,
 – een negatief eigen vermogen hebben,
 – twee keer verlies hebben geleden in de afgelopen twee jaar.

Voor VVE’s hebben wij een apart product.

Waarom een online ABT
Het acceptatieproces is eenvoudig en snel. Er is geen offertetraject of 
handtekening nodig, na acceptatie krijgt u de polis direct opgestuurd.

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

Een Online 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.

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. Ook 
als u onbetaald werk verricht kunt u evengoed aansprakelijk zijn.

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 rechtspersoon. De kosten van verweer 
kunnen daarbij hoog oplopen.

Premie
Onderstaande tabel is een overzicht van onze premies. 

Indien een (coöperatieve) vereniging of stichting net is opgericht 
en/of vennootschapsbelastingplichtig is, geldt een toeslag op de 
basispremie van 15% in beide gevallen.

 Verzekerd  Premie Opslag 15% Opslag 30%
 Bedrag  Starter of vpb Starter en vpb
 € 100.000,- € 150,- € 170,- € 195,-  
 € 250.000,- € 200,- € 230,- € 260,-  
 € 500.000,- € 275,-   € 315,-   € 355,-  
 € 1.000.000,- € 375,-   € 430,-  
 € 1.500.000,- € 500,-   € 575,-  
 € 2.000.000,- € 625,-   € 715,-  

Welk verzekerd bedrag
In de regel kiest een organisatie een verzekerd bedrag dat in 
verhouding staat met het balanstotaal. Indien het balanstotaal minder 
dan € 100.000 is, kiest de organisatie in het algemeen voor een 
verzekerd bedrag van € 100.000.

Indien u een starter bent kunt u kiezen voor een verzekerd bedrag van 
maximaal € 500.000.

Het aanvragen 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.
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