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19  Verzekerde
 
  Het bepaalde in artikel 2.4 van Rubriek A komt te vervallen en wordt vervangen door:

  Onder verzekerde wordt verstaan:
 
19.1  verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid;
 
19.2  de ondergeschikten van verzekeringnemer voor zover zij binnen de verzekerde hoedanigheid aansprakelijk zijn;
 
19.3  de interim-manager die, eventueel via zijn persoonlijke rechtspersoon door bemiddeling van verzekeringnemer, interim-management- 
  werkzaamheden uitvoert bij derden.

 
20  Verzekerde hoedanigheid
 
  Verzekerd is de hoedanigheid van (bemiddelings)bureau voor interim-management, interim-management en counsellor voor  
  interim-management.
 

21  (Bemiddelings)bureau voor interim-management
 
   Onder (bemiddelings)bureau voor interim-management wordt verstaan een onderneming, die conform het bepaalde in artikel 7:400 

e.v. B.W. bemiddelt bij het plaatsen van interim-managers bij derden en/of een onderneming die interim-managers bij derden plaatst. 
Onder (bemiddelings)bureau voor interim-management wordt uitdrukkelijk niet verstaan de persoonlijke rechtspersoon van een interim-
manager als genoemd in artikel 19.3.

 
22  Interim-management
 
   Onder interim-managementwerkzaamheden wordt verstaan het tijdelijk vervullen van leidinggevende en uitvoerende taken, met de 

daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, bij derden. Hieronder wordt ook verstaan het tijdelijk (statutair) deel uit-
maken van het bestuur of het besturen van een rechtspersoon en/of organisatie.

 

23  Counsellor
 
   Onder counsellor wordt verstaan degene die een interim-manager bij de uitvoering van de interim-management werkzaamheden  

begeleidt ter waarborging van de kwaliteit van die werkzaamheden.
 

24  Derden
 
   In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.5 van Rubriek A worden met betrekking tot een vermogensschade als genoemd in arti-

kel 2.9.3 van Rubriek A niet als derden beschouwd de (mede-)bestuurders van de rechtspersoon en/of organisatie waar de interim- 
managementwerkzaamheden worden uitgevoerd, behoudens in geval dat een andere bestuurder op basis van hoofdelijke aansprakelijk-
heid tot volledige schadevergoeding is aangesproken en/of gehouden en verzekerde ter zake hiervan tot vergoeding van deze schade 
aanspreekt in de mate waarin verzekerde hiertoe heeft bijgedragen. Onder derden worden in ieder geval wel begrepen de eigen cliënten 
(rechtspersonen of organisaties) van verzekeringnemer.

 
25  Omvang van de dekking
 
25.1   Verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde voor vermogensschade van derden als omschreven in artikel 2.9.3 van Rubriek A 

voortvloeiende uit handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, mits de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen 
verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij Zurich is 
gemeld. 

 
25.2   Niet verzekerd zijn aanspraken en omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangs-

datum van deze verzekering. 
 
25.3   Indien sprake is van een reeks van handelen of nalaten die met elkaar verband houdt of uit elkaar voortvloeit, is voor de toepassing van 

dit artikel bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
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26  Kosten van verweer in verband met inbreuk op intellectueel 
  eigendom
 
   In afwijking van het in artikel 28.4 bepaalde dekt deze verzekering als onderdeel van het voor Rubriek F verzekerde bedrag tot een maxi-

mum van € 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar de kosten van verweer indien verzekerde wordt aangesproken in verband 
met inbreuk op intellectueel eigendom.

27  Geldigheidsgebied
 
27.1    In tegenstelling tot artikel 5 van Rubriek A biedt deze verzekering dekking voor aanspraken, die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/

of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Unie, in verband met verzekerde activiteiten die zijn 
of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en ten behoeve van binnen de Europese Unie gevestigde 
opdrachtgevers.

 
27.2    Ongeacht de overige bepalingen van deze polis zal geen dekking bestaan voor aanspraken, die tegen een verzekerde worden ingesteld 

op grond van het in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada geldende recht, alsmede aanspraken, die aldaar worden berecht, 
geregeld of geschikt door of onder enige rechterlijke, arbitrale of bemiddelende instantie. 

 
28  Aanvullende uitsluitingen
 
28.1  Andere rubrieken

   In aanvulling op artikel 3 van Rubriek A geldt dat onder deze Rubriek niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als  
omschreven in de andere Rubrieken. De bepalingen in Rubriek A zijn wel van toepassing op deze Rubriek tenzij specifiek wordt  
afgeweken van de bepalingen uit Rubriek A.

 
28.2  Insolventie of faillissement
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten verband houdende met of voortvloeiende uit insolventie of  

faillissement van verzekerde.
 
28.3  Honorarium, salarissen, verschotten en onkosten
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten verband houdende met of voortvloeiende uit het honorarium, 

verschotten en onkosten van verzekerde zelf, welke niet bij de opdrachtgever in rekening zijn te brengen of welke door de opdracht-
gever van verzekerde worden teruggevorderd.

 
28.4  Intellectueel eigendom
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten verband houdende met of voortvloeiende uit inbreuk op  

intellectueel eigendom, onverminderd het bepaalde in artikel 26. 
 
28.5  Rendement-, medische-, beleggings- en investeringsadviezen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten verband houdende met of voortvloeiende uit interim- 

managementwerkzaamheden welke bestaan uit rendement-, medische-, beleggings- en investeringsadviezen.
 
28.6  Bewindvoerder
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten verband houdende met of voortvloeiende uit de hoedanigheid 

als bewindvoerder of een daarmee gelijk te stellen functie. 
 
28.7  (Eigendoms)belang 
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade indien verzekerde, geheel of gedeeltelijk eigenaar is van of een ander  

belang heeft in een onderneming of project waarop de verstrekte opdracht betrekking heeft.
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