Vraag vandaag nog een
persoonlijke offerte aan op

Draait u als bestuurder
persoonlijk op voor de
schadeclaims tegen uw
vennootschap of vzw?

www.gelukkigniet.be

Gelukkig niet!

Groep
ADMB
ondersteunt
dagelijks
het
personeelsbeleid
van
vele
tienduizenden
organisaties. Aan deze klanten bieden we op elk
moment het gepaste HR-dienstenpakket: van
opstart tot loonadministratie, van rekrutering tot
preventie, van kinderbijslag over verzekeringen tot
HR-advies. In dialoog met onze klanten pakken we
hun HR-uitdagingen aan van vandaag en morgen.

(met de juiste verzekering
van ADMB)

ADMB Verzekeringen maakt onderdeel uit
van Groep ADMB en richt zich als een van de
grootste erkende verzekeringsmakelaars in België
hoofdzakelijk op kmo’s en ondernemers.

Bestuurders van vennootschappen en vzw’s
worden steeds vaker persoonlijk aangesproken voor
(vermeende) bestuursfouten, waar ze zich al dan
niet bewust van zijn. Hierdoor komt het persoonlijk
vermogen in gevaar. Bescherm uzelf daarom met
de juiste verzekering.

ADMB Verzekeringen nv

info@admbverzekeringen.be
Jan Breydellaan 107 – 8200 Brugge
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Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 013334A in de
categorie verzekeringsmakelaar.
ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid is een commerciële benaming
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ADMB
Bestuurdersaansprakelijkheid

ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid
in een notendop
Ondersteuning door dé verzekeringsspecialist

		 ter zake

 Eenvoudige opstartprocedure
 Geen vrijstellingen
 Fiscaal aftrekbare polis

Ook voor u?
Bestuurders (in rechte en in feite) van elke in België
gedomicilieerde vennootschap of vzw kunnen intekenen
op de polis ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is verzekerd?
ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid dekt uw persoonlijke verdedigingskosten naar aanleiding van schade-eisen voor bestuursfouten die u of een collega-bestuurder
maakte. Ook voor schadeloosstellingen die hieruit voortvloeien, bent u verzekerd.
Gedagvaard maar toch niet aansprakelijk? Met de polis
ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid recupereert u ook de
kosten die gepaard gaan met reputatieherstel.

Start u met een nieuwe zaak?

20%

Geniet nu
korting op uw premie tijdens
het eerste jaar.

Extra troeven
tussenkomst voor onafhankelijke
Verhoogde
bestuurders en bij procedures met betrekking tot
inbreuken op het milieu.
uitbreiding voor dekking van de
 Gratis
vennootschap in geval van procedures inzake
tewerkstellingsfouten.
van een gezamenlijke dagvaarding
 Invangeval
vennootschap en bestuurders worden
advocaatkosten voor de volle 100 % vergoed bij 		
verdediging door dezelfde advocaat.
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