
Bij HDI kunt u voor veel (vrije) beroeps-

beoefenaars een beroepsaansprakelijkheids-

verzekering afsluiten (voor meer informatie 

raadpleegt u de doelgroepenkaart). Speciaal voor 

adviesbureaus bieden wij de mogelijkheid om via 

ons extranet direct een polis te sluiten. 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor 

adviesbureaus is afgestemd op de specifieke 

aansprakelijkheidsrisico’s van vrijwel alle typen 

consultants. Deze verzekering biedt dekking voor 

beroepsaansprakelijkheid (BA) en optioneel voor 

bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). 

Doelgroep 

De verzekering is geschikt voor adviesbureaus met 

een omzet tot EUR 1.000.000,- die werkzaamheden 

verrichten binnen (één van) de hieronder genoemde 

(advies)gebieden: 

• aanbestedingen 

• arbeidsomstandigheden 

• bedrijfseconomisch 

• communicatie 

• facilitair 

• financiën 

• HRM/P&O 

• inkoop 

• juridisch 

• kwaliteitszorg- en 

managementsystemen 

• logistiek 

• marketing 

• marktonderzoek 

• organisatie 

• public relations 

• strategie/strategische 

beleidskeuzen 

• veiligheid 

• werving- en selectie 

Alsmede training, coaching, interim- en/of 

projectmanagement op deze gebieden. 

De BA-polis voor adviesbureaus is niet bedoeld voor 

verenigingen en stichtingen. 

Wanneer een adviesbureau buiten de doelgroep valt, 

kunt u met ons contact opnemen voor een offerte voor 

een maatwerk beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Informatiekaart online BA-Polis  
voor adviesbureaus 

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor 
adviesbureaus met een omzet tot € 1.000.000,--



Premies en verzekerde bedragen 

Voor beroepsaansprakelijkheid kan er worden 

gekozen uit twee verzekerde bedragen, namelijk  

€ 500.000,- en € 1.250.000,- per aanspraak en per 

contractjaar. Het eigen risico bedraagt € 500,- 

per aanspraak. De premie is afhankelijk van de omzet 

en het verzekerd bedrag. In onderstaande tabel 

geven wij een indicatie. 

*per jaar excl. kosten en assurantiebelasting 

Voor bedrijfsaansprakelijkheid kan er ook worden 

gekozen uit twee verzekerde bedragen: 

€ 1.250.000,- per aanspraak en  

€ 2.500.000,- per contractjaar en  

€ 2.500.000,- per aanspraak en 

€ 5.000.000,- per contractjaar.  

Het eigen risico voor zaakschade bedraagt 

€ 125,- per aanspraak. 

De premie wordt berekend over het SV-loon en 

varieert met de hoogte van het verzekerd bedrag. In 

onderstaande tabel geven wij een indicatie. 

*per jaar excl. kosten en assurantiebelasting 

N.B. Er wordt eenmalig een korting van 15% over 

de eerste jaarpremie berekend. 

Aanvragen via extranet 

(Offerte)aanvragen voor de BA-polis voor 

adviesbureaus kunnen snel en eenvoudig via het 

inloggedeelte van onze website www.hdi.global

worden ingediend. Tijdens het doorlopen van de 

vragenmodule wordt direct duidelijk of de aanvraag 

online kan worden gesloten, of deze in aanmerking 

komt voor een maatwerkverzekering, of dat wij er 

geen mogelijkheden voor hebben. 

Na acceptatie van de aanvraag wordt de polis binnen 

enkele werkdagen toegestuurd. 

Op het extranet kunt u terecht voor een formulier met 

de acceptatievragen die u (mogelijk) tijdens het 

aanvraagtraject tegenkomt. 

Contact 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met 

de afdeling Special Lines Beroepsaansprakelijkheid. 

T: 010-40 36 395  

E:  bba@nl.hdi.global

Omzet  
Verzekerd 
bedrag 

Premie* 

Tot € 200.000 €    500.000 € 480 
€ 1.250.000 € 675 

€ 500.000 - € 650.000 €    500.000 € 1.225 
€ 1.250.000 € 1.715 

Uniform loon Verzekerd bedrag 
Premie-
indicatie* 

€ 150.000 – 
€ 200.000 

€ 1.250.000 p/aanspraak 
€ 2.500.000 p/jaar 

€ 190 

€ 2.500.000 p/aanspraak 
€ 5.000.000 p/jaar 

€ 235 

€ 500.000 – 
€ 550.000 

€ 1.250.000 p/aanspraak 
€ 2.500.000 p/jaar 

€ 575 

€ 2.500.000 p/aanspraak 
€ 5.000.000 p/jaar 

€ 720 

HDI 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,  

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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