
Bescherm 
je onderneming 
door je risico’s 
te verminderen

Group Casier lanceert 
een nieuwe firewall voor je risico’s 

exclusief voor FeWeb leden

Directors & 
Officers liability

Zet je persoonlijk vermogen als bestuurder 
én de activa van jouw onderneming 

niet op het spel

ICT Liability

Bescherm je tegen fouten en onachtzaamheden
tijdens het uitvoeren van jouw professionele

activiteiten

Cyber

Wapen je tegen de gevolgen van datalekken,
hacking en nog veel meer

es. 1893

GROUPCASIER
Embrace change to prosper



Directors & 
Officers liability
Enkele voorbeelden van mogelijke schade

– Je sluit geen brandverzekering af voor het gebouw van je 
bedrijf, of je volgt wijzigingen niet goed op. Het gebouw
brandt volledig of deels af. Aandeelhouders, leveranciers,
werknemers etc. kunnen tegen de bestuurder een “bestuurs-
fout” vorderen. Je wordt voor de rechtbank gedaagd, waar-
door je verdedigingskosten oploopt en een schadeclaim
moet betalen.

– Een van de bestuurders van jouw onderneming voert geen 
goed toezicht op dubieuze debiteuren of betaalt niet de in
aanmerking komende schulden. Gezien het solidariteits-
principe worden alle bestuurders (ook jij, zonder enige
fout) voor de rechtbank gedagvaard door de aandeel -
houders, de schuldeisers of een andere partij die schade
lijdt, voor een “bestuursfout”. 

– Als bestuurder word je meer en meer gecriminaliseerd,
zelfs wegens onachtzaamheden kan je strafrechtelijk 
worden veroordeeld. 

– Een ernstig arbeidsongeval doet zich voor. De inspectie ver-
wacht dat je alle preventiemaatregelen neemt en je wordt
gevraagd uitleg te geven, of zelfs voor de rechtbank gedaagd. 

Cyber

Enkele voorbeelden van mogelijke schade

– Een medewerker heeft zijn laptop die heel wat gevoelige
data van klanten bevat, achtergelaten in de trein. Dit wordt
beschouwd als een datalek en moet aan de bevoegde
instanties worden aangegeven. Er volgt een onderzoek in
het kader van de privacy. Er moeten onderzoekskosten 
en een administratieve boete betaald worden. Deze kosten
en de boete vallen onder de dekking van de polis, ook
verdedigingskosten zijn gedekt.

– Een hacker is erin geslaagd om in je netwerk te infiltreren. 
Hij vraagt een ransom om de gestolen gegevens vrij te
geven. Een response team van de verzekeringsmaatschappij
zal je helpen om jouw systeem terug waterdicht te krijgen,
opnieuw op de rails te zetten en je bedrijf terug operationeel
te maken. In samenspraak met de verzekeraar kan de
ransom ook eventueel betaald worden.

– Je e-mail account wordt gehackt waarna via mail een
verzoek tot betaling gedaan wordt naar een buitenlands
rekeningnummer. Je medewerker verricht de storting in
volle vertrouwen. De Cyber polis voorziet dekking voor
verliezen op de bankrekening door phishing.

ICT Liability

Enkele voorbeelden van mogelijke schade

– Je helpt een klant met het bouwen van een webshop. 
Door een programmeerfout wordt de verkeerde promotie
actie online gezet waardoor je klant veel geld verliest. 
Je moet de fout rechtzetten en je klant vergoeden voor de
omzet die hij is misgelopen. Een expert van de verzekeraar
zal helpen om het schadegeval te regelen.

– Je moet de website van een klant overschakelen naar een
andere server. Er wordt een parameter vergeten waardoor
online zoekmotoren de site niet kunnen terugvinden 
en er dus geen visibiliteit meer is. Je klant eist een schade -
vergoeding. Er wordt een expert aangesteld en het
schadegeval wordt afgehandeld.

– Je dient een project af te werken met twee deadlines. 
Door bijkomende eisen van de klant kan de tweede
deadline niet gehaald worden en de klant eist een
vergoeding voor laattijdige oplevering voor de rechtbank.
Een analyst van de verzekeraar helpt bij het bemiddelen
na becijfering van de reële schade. Een proces wordt
vermeden en naast een lager finaal schadebedrag is
dankzij deze bemiddeling het vertrouwen van jouw klant
intact gebleven. 

Group Casier is al meer dan 10 jaar partner 
van FeWeb voor risico- en verzekeringsbeheer.

Een nieuwe versie van het FeWeb verzekerings-
programma staat nu klaar voor download!

– Exclusieve concurrentiële voorwaarden, premies en 
vrijstellingen in Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, 
Cyber en Bestuurdersaansprakelijkheid voor bedrijven 
in de digitale wereld

– Contractmanagement
– Applicaties voor risico- en verzekeringsbeheer
– Gratis quick scan van jouw verzekeringspakket 

Neem contact op of scan onze QR-code vrijblijvend, 
het neemt slechts enkele minuten in beslag!
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www.groupcasier.eu
info@groupcasier.eu 
www.feweb.be/nl/toolbox/feweb-verzekering


