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Productkenmerken; wat beoogt het product te doen?
Deze verzekering biedt onder meer dekking voor aanspraken met betrekking tot:
A) Door derden geleden vermogensschade als gevolg van een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder,
toezichthouder, medebeleidsbepaler of vereffenaar van de groep;
B) Door derden geleden vermogensschade als gevolg van een handelen of nalaten gedurende de oprichtingsfase van een tijdens
de verzekeringsperiode nieuw opgerichte dochtermaatschappij.

Voor wie is het product bedoeld?
Het product is bedoeld voor een bestuurder, toezichthouder, medebeleidsbepaler of vereffenaar een vereniging, stichting of
coöperatie en haar dochtermaatschappijen die zijn of haar privé vermogen wil beschermen tegen aanspraken van derden die
vermogensschade hebben geleden.
Het is bedoeld voor statutair in Nederland gevestigde (coöperatieve) verenigingen en stichtingen die bij aanvang van de verzekering
een (geconsolideerde) balanstotaal hebben van maximaal EUR 5.000.000,00 over het dan geldende afgelopen boekjaar.

Voor wie is het product niet bedoeld?

!

Daarbij is de vereniging, stichting of coöperatie die deze verzekering aangaat:
A) Geen stichting administratiekantoor; en
B) Geen stichting preferente aandelen; en
C) Geen Financiële onderneming - anders dan een financiële dienstverlener - zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht; en
D) Geen vereniging van eigenaars; en
E) Niet opgericht met als doel het organiseren van een éénmalig evenement; en
F) Bij aanvang van de verzekering “niet bekend met een” claimstichting; en
G) Bij aanvang van de verzekering geen (geconsolideerd) balanstotaal van groter dan EUR 5.000.000,00 over het dan geldende
afgelopen boekjaar.
Het product heeft een werelddekking, maar het product biedt geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA of
Canada van toepassing is en/of die in de USA of Canada in rechte aanhangig worden gemaakt.

Distributiestrategie
Markel biedt haar verzekeringsproducten enkel aan via bemiddelaars en adviseurs met wie Markel een samenwerkingsovereenkomst
heeft. Wij faciliteren het werk van de bemiddelaar door hulpmiddelen en accountmanagement ter beschikking te stellen.

Beschrijving van de risico’s
Deze verzekering biedt dekking voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid voor door derden geleden vermogensschade als gevolg
van een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, toezichthouder, medebeleidsbepaler of vereffenaar van de groep.
Deze verzekering biedt geen dekking voor personenschade en zaakschade.

Premie
Markel biedt concurrerende premies. De premie is in verhouding met de verzekeringsdekking die wij bieden. Markel maakt geen
gebruik van acties. Ingeval van een premieverhoging maken wij dat tijdig kenbaar en motiveren wij ook waarom.
Ondanks dat Markel zich inzet voor het zo goed en volledig verstrekken van informatie kan het zo zijn dat de gegeven informatie
onverhoopt onvolledig of onjuist is. Markel aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die mogelijk uit het
gebruik van dit document ontstaat of kan ontstaan.

