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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.
Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Verdediging in Strafrechtelijke Procedures is een verzekering die bedoeld is om de wettelijke belangen van de verzekerde ondernemingen, hun werknemers en bedrijfsleiders te verdedigen in het kader van procedures met betrekking tot een vermoedelijke inbreuk op de strafrechtelijke bepalingen, evenals in het kader van administratieve of disciplinaire procedures.
Wat wordt verzekerd?

Wat wordt niet verzekerd?



Zijn niet verzekerd:



De verzekering Verdediging in Strafzaken
biedt rechtsbijstand wanneer uw
onderneming, haar werknemers en
bedrijfsleiders betrokken zijn in een
procedure met betrekking tot een
(vermoedelijke) inbreuk op de
strafrechtelijke bepalingen, evenals in
administratieve of disciplinaire procedures.
Ze is bijvoorbeeld in de volgende
omstandigheden van kracht:
 Strafrechtelijke procedures of
procedures in niet-conformiteit
 Tuchtprocedures, fiscale,
administratieve procedures
 Opsporings- en confiscatiemaatregelen
 Bijstand aan getuigen

Wat wordt terugbetaald?



De verzekering dekt de procedurekosten en
tot op zekere hoogte de redelijke kosten
voor procedures buiten Europa.



De verzekering dekt ook de redelijke
erelonen van advocaten, experts,
vertalers/tolken, reis- en borgkosten.

Wat is het verzekerde bedrag?



We zullen de verzekerde
individueel met u afspreken.

bedragen

x

x

de kosten voor procedures gestart vóór
de invoegetreding van de dekking en
voor de procedures die ermee verband
houden.
de procedures die voortvloeien uit een
feit of gebeurtenis waarvan de verzekerde kennis had of had moeten hebben
bij de sluiting van deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
We kunnen niet alle denkbare gevallen verzekeren. Daarom hebben wij bepaalde gevallen uitgesloten van verzekeringsdekking.
Bijvoorbeeld:
!
burgerrechtelijke procedures en procedures met betrekking tot oneerlijke concurrentie;
!
veroordelingen
wegens
opzettelijke
feiten. In dat geval moet de verzekerde
de door de verzekeraar betaalde kosten
terugbetalen indien in de gerechtelijke
beslissing sprake is van opzet.

Waar ben ik gedekt?
 Tenzij anders bepaald, verzekeren wij de procedures in de hele wereld buiten de VS en
Canada, voor zover ze voortvloeien uit daden of tekortkomingen in het kader van de
verzekerde activiteiten.
Welke verplichtingen heb ik?
Verplichtingen zijn o.a.:
•
De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst
•
De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd
van de overeenkomst
•
Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader)
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•

U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in
de Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van
een schadegeval te beperken.

Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene
Voorwaarden
Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende
betalingsverzoeken in geval van spreiding van de premie
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. De duurtijd, en al dan niet de
automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden
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