
 

 

Al jaren is HDI specialist op het gebied van 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Door onze 

gedegen kennis kunnen wij de verzekering afstemmen op 

uw specifieke beroepsrisico’s. Zo komen wij tot een 

verzekering ‘op maat’. Onze beroepsaansprakelijkheids-

verzekering voor advocaten kent de volgende pluspunten: 

 

Dekking en voorwaarden 
 

 De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is 

afgestemd op de specifieke beroepsrisico’s van 

advocatenkantoren 

 Leveringsvoorwaardenvrijheid, dus geen verplichting 

tot het hanteren van leveringsvoorwaarden 

 Standaard dekking voor nieuw toetredende vennoten 

en ondergeschikten 

 Standaard dekking voor uitgetreden vennoten en 

ondergeschikten bij beëindiging van de verzekering 

 Standaard werelddekking mits aanspraken worden 

ingesteld binnen de Europese Unie op basis van het 

recht van een EU-lidstaat 

 Maatwerk voor afwijkende zaken 

 De polisvoorwaarden voldoen minimaal aan de eisen 

die worden gesteld door de Nederlandse Orde van 

Advocaten 

 Standaard dekking voor alle reguliere 

werkzaamheden die als advocaat worden verricht o.a. 

curator in een faillissement, arbiter, bindend adviseur 

of mediator 

 Mogelijkheid voor meeverzekeren bestuurders-

aansprakelijkheid van de vereffenaar 

 

 Mogelijkheden voor losse curatorenpolissen 

 Mogelijkheid voor USA/Canada dekking 

 Standaard dekking voor aansprakelijkheid van 

verzekerden voor beroepsfouten begaan door 

ingeschakelde derden bij werkzaamheden binnen de 

hoedanigheid van de polis 

 Kosteloos dekking voor het inlooprisico voor de 

periode dat er voor hetzelfde risico voor 

beroepsaansprakelijkheid een verzekering is geweest 

 De verzekering wordt aangepast aan de structuur van 

de te verzekeren organisatie 

 Het eigen risico is niet van toepassing op kosten 

 Kosten van verweer, schaderegeling kosten, 

bereddingskosten en wettelijke rente worden tezamen 

vergoed tot één keer boven het verzekerd bedrag 

 Mogelijkheid voor meerjarige contracten 

 Mogelijkheid om bedrijfsaansprakelijkheid 

(kantoorrisico) mee te verzekeren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waarom kiezen voor onze 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

voor Advocaten? 

Deze informatiekaart bevat algemene informatie over de 
inhoud en de dekkingsmogelijkheden van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten. 
 
Aan deze informatiekaart kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
De algemene verzekeringsvoorwaarden en de eventuele 
bijzondere voorwaarden zijn bepalend voor de omvang van 
de dekking. 



 

 
Service 
 

 Zeer professionele ondersteuning bij een eventuele 

schade 

 Onze specialisten handelen uw vragen over uw 

verzekering snel en op een correcte wijze af. 

Contact 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling 

Special Lines Beroepsaansprakelijkheid. 

 

Tel: 010-40 36 395  

E-mail: bba@nl.hdi.global 

 

HDI is een van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen 

voor het bedrijfsleven in Nederland. 

Onze kernactiviteit is het verzorgen van specialistische 

schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, 

zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot 

multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied 

van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, 

Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, 

Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom. 

 

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste 

verzekeringsgroep binnen Duitsland. 

HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen. Kijk voor meer 

informatie op www.hdi.global. 
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