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Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid 

1. Dekkingsomschrijving 

Deze rubriek dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde in de verzekerde hoedanigheid voor zuivere 
vermogensschade geleden door een derde voortvloeiende uit een handelen of nalaten, mits dit betreft het leveren of 
verrichten, te laat of niet leveren of verrichten van een ICT product of dienst, waarvoor deze derde een aanspraak 
indient tegen een verzekerde. 

Dekking onder deze rubriek bestaat alleen indien de aanspraak zowel voor de eerste maal tijdens de 
verzekeringstermijn tegen verzekerde wordt ingediend als voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn 
schriftelijk bij Chubb wordt gemeld, tenzij in de voorwaarden anders is aangegeven. 

2. Uitbreidingen met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid 

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering, biedt deze rubriek tevens dekking voor: 

2.1 Vergoeding verzekerde ter voorkoming aanspraak 

(a) Indien naar het oordeel van Chubb een potentiële aanspraak kan worden voorkomen, heeft Chubb de 
bevoegdheid om aan verzekerde de vergoeding te betalen die door verzekerde aan een cliënt in rekening 
is gebracht maar niet is geïnd, omdat deze cliënt weigert deze vergoeding te betalen als direct gevolg van door 
hem geleden zuivere vermogensschade voortvloeiende uit een handelen of nalaten zoals omschreven in 
artikel 1. 

(b) Dekking onder deze uitbreiding bestaat alleen indien het verzoek tot betaling onder deze uitbreiding voor de 
eerste maal tijdens de verzekeringstermijn door verzekerde schriftelijk bij Chubb wordt ingediend. 

(c) Alvorens aanspraak te kunnen maken op deze uitbreiding, dient verzekerde aan te tonen dat hij redelijke 
pogingen heeft ondernomen om de vergoeding te innen en dat het voortzetten van deze pogingen 
waarschijnlijk een onder artikel 1 gedekte aanspraak zou uitlokken. 

(d) Verzekerde dient alle aanwijzingen van Chubb op te volgen en alle relevante informatie te overleggen. 

(e) Betaling onder deze uitbreiding wordt in mindering gebracht op het verzekerde bedrag voor deze rubriek zoals 
vermeld op het polisblad. Indien alsnog een aanspraak wordt ingediend die te maken heeft met hetzelfde ICT 
product of dienst als waarvoor betaling onder deze uitbreiding heeft plaatsgevonden, dan wordt deze betaling 
geacht te zijn gedaan ten aanzien van deze aanspraak. 

(f) Indien Chubb onder deze uitbreiding heeft betaald, dan stopt verzekerde met verdere pogingen om de 
vergoeding te innen. Indien verzekerde toch doorgaat met deze pogingen, dan is er geen dekking voor elke 
aanspraak die vervolgens tegen verzekerde wordt ingediend. 

(g) Op de betaling van de vergoeding onder deze uitbreiding wordt de winstopslag en belasting die in de nota is 
inbegrepen in mindering gebracht. 

(h) Betaling van de vergoeding onder deze uitbreiding houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in of 
bevestiging dat het betreffende ICT product of dienst gebrekkig, te laat of niet geleverd is. 

(i) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad. 

2.2 Verlies van gegevens 

(a) Deze verzekering biedt tevens dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door een derde 
geleden zuivere vermogensschade als gevolg van verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van 
elektronische gegevens van deze derde. 

(b) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad. 

Alleen indien dit blijkt uit het polisblad en met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering, 
biedt deze rubriek tevens dekking voor: 

2.3 Vergoeding verzekerde als onderdeel aanspraak 

(a) In afwijking van onderdeel (a) van artikel 8.4, biedt deze verzekering dekking voor de vergoeding die een 
cliënt van een verzekerde terugvordert als gevolg van een handelen of nalaten zoals omschreven in artikel 1. 
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(b) Dekking onder deze uitbreiding bestaat alleen indien de vordering omschreven in onderdeel (a) hierboven 
zowel voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn tegen verzekerde wordt ingediend als voor de 
eerste maal tijdens de verzekeringstermijn schriftelijk door verzekerde bij Chubb wordt gemeld. 

(c) Deze uitbreiding biedt tevens dekking voor kosten van verweer die een verzekerde maakt voor het voeren 
van verweer tegen een vordering omschreven in onderdeel (a) hierboven. 

(d) Op deze uitbreiding (inclusief de kosten van verweer) is een sublimiet en een eigen risico van toepassing 
zoals vermeld op het polisblad. 

2.4 Kosten meldplicht verzekerde bij verlies persoonsgegevens 

(a) Deze verzekering biedt tevens dekking voor de kosten meldplicht gemaakt door een verzekerde die 
voortvloeien uit een daadwerkelijk of potentieel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens als 
gevolg van een inbreuk. 

(b) Dekking onder deze uitbreiding bestaat alleen indien: 

(i) verzekerde een wettelijke plicht heeft om de inbreuk te melden; 

(ii) de inbreuk na de ingangsdatum van deze verzekering zoals vermeld op het polisblad heeft 
plaatsgevonden; 

(iii) de inbreuk niet is uitgesloten onder deze verzekering; en 

(iv) de kosten meldplicht binnen een jaar na de inbreuk schriftelijk aan Chubb zijn gemeld. 

(c) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad.  

2.5 Reputatieschade 

(a) In afwijking van artikel 8.9, biedt deze verzekering dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde 
voor reputatieschade geleden door een derde waarvoor deze derde een aanspraak indient tegen een 
verzekerde. 

(b) Deze uitbreiding biedt geen dekking voor aansprakelijkheid in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
een contractuele aansprakelijkheid of verplichting, behalve indien en voor zover de aansprakelijkheid voor 
reputatieschade ook zonder een dergelijk contract zou hebben bestaan. 

(c) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad. 

2.6 Intellectuele eigendomsschade 

(a) In afwijking van artikel 3.5, onderdeel (a), biedt deze verzekering dekking voor de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor intellectuele eigendomsschade geleden door een derde waarvoor deze derde een 
aanspraak indient tegen een verzekerde. 

(b) Deze uitbreiding biedt geen dekking voor aansprakelijkheid: 

(i) Contractuele aansprakelijkheid 

in verband met, voortvloeiende uit of als een gevolg van een contractuele aansprakelijkheid of 
verplichting, behalve indien en voor zover de aansprakelijkheid voor intellectuele eigendomsschade 
ook zonder een dergelijk contract zou hebben bestaan; 

(ii) Winst 

indien de aanspraak betreft winst die verzekerde heeft genoten als gevolg van de inbreuk. 

(c) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad. 

2.7 Kosten cyberdreiging 

(a) Deze verzekering biedt tevens dekking voor kosten cyberdreiging. 

(b)  Verzekerde dient voordat hij kosten cyberdreiging maakt Chubb schriftelijk in kennis te stellen van zijn 
voornemen deze te maken, maar in ieder geval binnen achtenveertig uur nadat hij dergelijke kosten 
cyberdreiging heeft gemaakt.  

(c) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad.
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2.8 Kosten beloning 

(a) Deze verzekering biedt tevens dekking voor kosten beloning. 

(b) Dekking onder deze uitbreiding bestaat alleen indien verzekerde voordat hij kosten beloning maakt, 
Chubb van dat voornemen schriftelijk in kennis heeft gesteld en toestemming heeft verkregen. 

(c) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad. 

2.9 Contractueel overeengekomen kosten meldplicht 

(a) Deze verzekering biedt tevens dekking voor contractueel overeengekomen kosten meldplicht. 

(b) Dekking onder deze uitbreiding bestaat alleen indien: 

(i) er een wettelijke plicht bestaat om de inbreuk te melden; 

(ii) de inbreuk na de ingangsdatum van deze verzekering zoals vermeld op het polisblad heeft 
plaatsgevonden; 

(iii) de inbreuk niet is uitgesloten onder deze verzekering; en 

(iv) de kosten meldplicht binnen een jaar na de inbreuk schriftelijk aan Chubb zijn gemeld. 

(c) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad. 

3. Uitsluitingen met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid 

Deze rubriek biedt geen dekking voor aansprakelijkheid of kosten: 

3.1 Inlooprisico 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór de retroactieve 
datum zoals vermeld op het polisblad; 

3.2 Antitrust of ongeoorloofde mededinging 

in verband met, voortvloeiende uit of als een gevolg van een daadwerkelijke of vermeende overtreding van elke wet 
of regulering bedoeld om ongeoorloofde mededinging, misbruik van dominant marktaandeel, kartelvorming, 
prijsafspraken of andere ongeoorloofde concurrentiebeperkende afspraken te voorkomen; 

3.3 Opzet, fraude, oneerlijkheid 

(a) in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten dat voor de aansprakelijk gestelde 
verzekerde gericht is op een beoogd of zeker gevolg; 
Echter deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken voor door ondergeschikten van een onderneming 
opzettelijk veroorzaakte zuivere vermogensschade waarvoor deze onderneming als werkgever 
aansprakelijk is; 

(b) in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van frauduleus of ander oneerlijk gedrag met toestemming of 
voorafgaand medeweten van een bestuurder, commissaris, toezichthouder of vennoot van een onderneming; 

3.4 Pensioenen en andere regelingen 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een daadwerkelijke of vermeende overtreding van een wet of het 
niet nakomen van een overeenkomst of verplichting door een verzekerde met betrekking tot fondsen, plannen of 
regelingen die pensioenen, winstuitkeringen, ziekte-, arbeidsongeschiktheids- of andere uitkeringen op het gebied 
van sociale zekerheid of andere regelingen die ten bate van de verzekerde komen, aanbieden; 

3.5 Intellectueel eigendom 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een daadwerkelijke of vermeende bewering, inbreuk of 
schending door wie dan ook begaan van een: 

(a) intellectueel of industrieel eigendomsrecht; 

(b) handelsgeheim, knowhow of vertrouwelijke informatie;  

(c) piraterij, oneerlijke concurrentie of soortgelijke praktijken; of 

(d) recht of wet dat soortgelijk is aan het bovenstaande waar dan ook ter wereld; 
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3.6 Zaakschade en/of personenschade 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van zaakschade geleden door een derde en/of personenschade; 

3.7 Milieuverontreiniging 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van milieuverontreiniging; 

3.8 Surseance of faillissement 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een (voorlopige) surseance van betaling die aan de 
onderneming is verleend of faillissement of insolventie van de onderneming; 

3.9 Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van uit een onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde 
verrijking; 

3.10 Aansprakelijkheid als werkgever, discriminatie 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van verplichtingen of aansprakelijkheid van een onderneming als 
werkgever ten opzichte van voormalige, huidige of kandidaat-ondergeschikten van een onderneming, inclusief 
verplichtingen of aansprakelijkheid in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van discriminatie, pesterij, 
onrechtmatig ontslag of een beschuldiging daarvan;  

3.11 Aansprakelijkheid bestuurder/commissaris 

in verband met, voortvloeiende uit of als een gevolg van de persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of 
commissaris.
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Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 

4. Dekkingsomschrijving 

Deze rubriek dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde in de verzekerde hoedanigheid voor door een derde 
geleden personenschade en/of zaakschade en waarvoor deze derde een aanspraak indient tegen een verzekerde. 

Dekking onder deze rubriek bestaat alleen indien de aanspraak zowel voor de eerste maal tijdens de 
verzekeringstermijn tegen verzekerde wordt ingediend als voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn 
schriftelijk bij Chubb is gemeld, tenzij in de voorwaarden anders is aangegeven. 

5. Uitbreidingen met betrekking tot Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering, biedt deze rubriek tevens dekking voor: 

5.1 Aanspraken tegen personeelsvereniging en pensioenfonds 

personenschade en/of zaakschade geleden door een derde en waarvoor deze derde een aanspraak indient 
tegen de personeelsvereniging of het pensioenfonds van verzekeringnemer alsmede de bestuursleden daarvan, 
handelend als zodanig; 

5.2 Onderlinge aansprakelijkheid 

personenschade en/of zaakschade geleden door een verzekerde en waarvoor deze verzekerde een 
aanspraak indient tegen een andere verzekerde, dit in afwijking van de definitie voor aanspraak in artikel 28; 

5.3 Zaken- en studiereizen in Amerika en/of Canada 

personenschade en/of zaakschade geleden door een derde voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een 
verzekerde tijdens zaken- en studiereizen in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en waarvoor deze 
derde een aanspraak indient tegen een verzekerde, dit in afwijking van artikel 11; 

5.4 Goed werkgeverschap 

(a) personenschade en/of zaakschade geleden door een ondergeschikte van een onderneming als gevolg van 
een ongeval waarvoor verzekerde overeenkomstig artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek een behoorlijke 
verzekering of vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering had dienen te verzorgen. 

(b) deze uitbreiding biedt geen dekking voor aanspraken voor schade als omschreven in onderdeel (a) hierboven 
indien het ongeval heeft plaatsgevonden: 

(i) voor 1-1-2009; of 

(ii) voor de ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op het polisblad (indien deze datum later is dan 1-
1-2009); 

(c) indien ten tijde van de in onderdeel (a) hierboven omschreven personenschade en/of zaakschade ten 
behoeve van de daar genoemde ondergeschikte een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering van kracht 
is, dan biedt de onderhavige verzekering in afwijking van artikel 6.5, dekking indien de personenschade 
en/of zaakschade is veroorzaakt met of door motorrijtuigen, echter met inachtneming van de volgende 
aanvullende bepalingen: 

(i) indien de andere verzekering geen aansprakelijkheidsverzekering betreft, wordt de uitkering onder die 
andere verzekering in mindering gebracht op de schadevergoeding op basis van deze uitbreiding; 

(ii) niet gedekt blijven echter aanspraken voor personenschade en/of zaakschade: 

(A) veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten; 

(B) waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken 
en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat het besturen van een 
motorrijtuig door de wet of overheid is of zou zijn verboden; 

(C) waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk 
is ontzegd. 
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De uitsluitingen als omschreven in onderdelen (B) en (C) hierboven gelden niet ten aanzien van 
personenschade en/of zaakschade geleden door ondergeschikten die aantonen dat de daarin 
genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen 
daarvan geen enkel verwijt treft. 

(d) indien de in onderdeel (a) hierboven omschreven personenschade en/of zaakschade niet gedekt is onder 
een andere verzekering, dan worden de insluitingen zoals omschreven in artikel 6.5 geacht te zijn doorgehaald. 

6. Uitsluitingen met betrekking tot Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 

Deze rubriek biedt geen dekking voor aansprakelijkheid: 

6.1 Inlooprisico 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van personenschade en/of zaakschade ontstaan vóór de 
retroactieve datum zoals vermeld op het polisblad; 

6.2 Verlies gegevens 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van 
elektronische gegevens;  

6.3 Opzet 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten dat voor de aansprakelijk gestelde 
verzekerde gericht is op een beoogd of zeker gevolg; 
Echter deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken voor door ondergeschikten van een onderneming opzettelijk 
veroorzaakte personenschade en/of zaakschade waarvoor deze onderneming aansprakelijk is; 

6.4 Milieuverontreiniging 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van milieuverontreiniging, tenzij deze milieuverontreiniging 
is ontstaan uit een plotselinge onzekere gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het gevolg is van een langzaam 
(in)werkend proces; 

6.5 Motorrijtuigen 

voor personenschade en/of zaakschade veroorzaakt met of door motorrijtuigen; 

Deze uitsluiting geldt niet voor personenschade en/of zaakschade veroorzaakt: 

(a) met of door motorrijtuigen waarvan een tot schadevergoeding aangesproken verzekerde geen eigenaar is of 
waarover hij niet uit hoofde van huur, huurkoop en/of leasing beschikt dan wel waarvan hij geen 
verzekeringsplichtige houder is in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dan wel in 
enige opvolgende of vergelijkbare buitenlandse wet; 

(b) met of door zaken terwijl deze worden geladen op, vervoerd met of afgeladen van een motorrijtuig dan wel 
daarvan afvallen of zijn afgevallen; 

(c) als passagier (niet bestuurder). Chubb zal in dit geval geen beroep doen op uitsluiting 6.7; of 

(d) met of door een aanhanger of oplegger die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, buiten 
het verkeer tot stilstand is gekomen. 

Chubb verleent de dekking onder bovenstaande insluitingen niet in de hoedanigheid van verzekeraar 
overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dan wel van enige opvolgende of 
vergelijkbare buitenlandse wet. Gelet op het voorgaande heeft verzekerde door het aangaan van deze verzekering 
derhalve niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering overeenkomstig genoemde wetten; 

6.6 Vaartuigen en luchtvaartuigen 

voor personenschade en/of zaakschade veroorzaakt met of door vaartuigen of luchtvaartuigen; 

6.7 Opzicht 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van zaken die een verzekerde ter vervoer, ter bewaarneming of ter 
bewerking zijn toevertrouwd of die hij in huur, pacht, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst onder zijn 
opzicht heeft. 
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Deze uitsluiting geldt niet voor: 

(a) vervoermiddelen zolang zij op of aan de terreinen van een onderneming of daar waar verzekerde 
werkzaamheden verricht, aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan wel wanneer daarop, daarin, 
daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost; 

(b) zaken van ondergeschikten waarvoor een onderneming als werkgever aansprakelijk is; of 

(c) zaken die verzekerde anders dan in bewaarneming, huur, pacht of bruikleen onder zich had, indien en voor 
zover de schade terzake daarvan is vergoed door een brandverzekeraar; 

(d) zaken die worden beschadigd op het moment dat aan deze zaken wordt gewerkt (op deze insluiting is een 
sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad); 

6.8 Eigendom onderneming 

voor zaakschade aan zaken die eigendom zijn van een onderneming toegebracht door personen die krachtens 
enige overeenkomst werkzaam zijn bij dezelfde onderneming.
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Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid en Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 

7. Uitbreidingen met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid en Rubriek 2 
Bedrijfsaansprakelijkheid  

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering, biedt deze verzekering tevens dekking voor 
het navolgende. 

7.1 Nieuwe deelnemingen 

Indien een onderneming tijdens de verzekeringstermijn: 

(a) een andere onderneming verkrijgt of een andere onderneming opricht, waardoor een dergelijke onderneming 
een deelneming wordt; of 

(b) een onderneming verkrijgt door fusie of consolidatie met deze onderneming, 

dan zijn een dergelijke onderneming en haar verzekerde personen verzekerden onder deze verzekering, echter 
alleen voor handelen of nalaten dat plaatsvindt na de datum van deze verkrijging of oprichting. De 
verzekeringnemer stelt Chubb binnen zes maanden na de verkrijging of oprichting schriftelijk hiervan in kennis 
en voorziet Chubb van alle benodigde gegevens over deze onderneming. Chubb heeft het recht de 
verzekeringsvoorwaarden aan te passen en/of een aanvullende premie te verlangen. Indien verzekeringnemer 
niet binnen de gestelde termijn Chubb in kennis stelt, de aangepaste voorwaarden accepteert of de aanvullende 
premie voldoet, vervalt de dekking voor de verkregen of opgerichte onderneming en haar verzekerde personen 
voor aanspraken ingediend vanaf de datum van de verkrijging of oprichting. In geval een deelneming alleen een 
andere naam krijgt (en er geen sprake is van een situatie zoals omschreven in onderdeel (a) of (b) hierboven) of als 
deelnemingen juridisch worden samengevoegd onder een nieuwe naam, dan loopt de dekking voor deze 
deelnemingen ongewijzigd door. De verzekeringnemer stelt Chubb binnen zes maanden na een dergelijke 
wijziging schriftelijk hiervan in kennis. 

7.2 Nameldingstermijn 

Indien Chubb (om andere reden dan niet betaling van de premie) de verzekering opzegt, dan verkrijgen 
verzekerden een nameldingstermijn van drie maanden zonder dat hiervoor een aanvullende premie hoeft te 
worden betaald. Deze nameldingstermijn gaat in op het moment dat de verzekering wordt beëindigd en is alleen van 
toepassing op aanspraken die zowel voor de eerste maal tijdens de nameldingstermijn tegen verzekerde worden 
ingediend als voor de eerste maal tijdens de nameldingstermijn schriftelijk bij Chubb worden gemeld voor handelen 
of nalaten dat plaatsvond vóór het einde van de verzekeringstermijn (rubriek 1), dan wel voor personenschade 
en/of zaakschade ontstaan vóór het einde van de verzekeringstermijn (rubriek 2). 
Een aanspraak die voor de eerste maal tijdens een verkregen nameldingstermijn wordt ingediend en gemeld, 
wordt geacht tijdens de verzekeringstermijn direct voorafgaand aan de nameldingstermijn te zijn ingediend en 
gemeld. 

7.3 Compensatie kosten getuige en medewerking verzekerde 

(a) Deze verzekering biedt tevens dekking voor: 

(i) EUR 200,00 compensatie voor elke dag dat de aanwezigheid van een verzekerde persoon als getuige 
vereist is bij een rechtszaak, mediation of arbitrage met betrekking tot een aanspraak die gemeld en 
gedekt is onder deze verzekering;  

(ii) redelijke kosten (inclusief compensatie voor gederfde inkomsten tot een maximum van EUR 500,00 per 
aanspraak) gemaakt door een verzekerde persoon die op verzoek van Chubb medewerking verleent 
in het onderzoeken van of het voeren van verweer tegen een aanspraak die gemeld en gedekt is onder 
deze verzekering. 

(b) Op deze uitbreiding is geen eigen risico van toepassing.  

Alleen indien dit blijkt uit het polisblad en met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering, 
biedt deze verzekering tevens dekking voor: 

7.4 Medeverzekering van zzp’ers 

(a)  Zzp’ers die conform een schriftelijke overeenkomst met verzekerde handelen, zullen als medeverzekerde 
onder deze verzekering worden beschouwd, maar alleen indien en voorzover de aansprakelijkheid voortvloeit 
uit bedrijfsactiviteiten binnen de verzekerde hoedanigheid en verzekerde hen conform de overeenkomst 
verplicht is overeenkomstig deze verzekering dekking te verlenen; 
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(b)  Geen enkele zzp’er wordt echter als een medeverzekerde beschouwd met betrekking tot iedere door hen in een 
overeenkomst aangenomen aansprakelijkheid, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid van deze zzp’er 
ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan; 

(c)  Zzp’ers kunnen nimmer zelfstandig rechten aan deze verzekering ontlenen; 

(d) Op deze uitbreiding is een sublimiet en een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad.  

8. Uitsluitingen met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid en Rubriek 2 
Bedrijfsaansprakelijkheid  

Deze verzekering biedt geen dekking voor aansprakelijkheid of kosten: 

8.1 Bekende omstandigheden 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van omstandigheden die bekend waren bij een onderneming of 
een van de personen als gedefinieerd in onderdeel (a) van de definitie voor verzekerde persoon in artikel 32 vóór 
de ingangsdatum van deze verzekering zoals vermeld op het polisblad en waarvan deze onderneming of deze 
persoon wist of behoorde te weten dat ze mogelijkerwijs konden leiden tot een aanspraak; 

8.2 Eerder gemelde omstandigheden en aanspraken 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten resulterend in een omstandigheid of 
aanspraak, waarvan schriftelijk melding is gemaakt onder een eerdere verzekering, ongeacht wanneer deze eerdere 
verzekering van kracht was en ongeacht of deze eerdere verzekering met Chubb of met een andere verzekeraar 
afgesloten was; 

8.3 Eerdere vorderingen, procedures e.d. 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een vordering, procedure, vervolging, aanklacht, uitspraak of 
vonnis tegen een verzekerde vóór de ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op het polisblad (of in geval 
van een verhoging van het verzekerde bedrag en dan uitsluitend ten aanzien van het verhoogde deel, vóór de datum 
van de verhoging) of in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van eenzelfde of een vergelijkbare 
omstandigheid, situatie of feit als omschreven in een dergelijke vordering, procedure, vervolging, aanklacht, 
uitspraak of vonnis; 

8.4 Geleverde zaken en diensten 

(a) indien de aanspraak betreft de vergoeding, indien verzekerde deze niet aan zijn cliënt in rekening kan 
brengen of zijn cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen; 

(b) voor zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd; 

(c) voor het aanpassen, opruimen, inspecteren, verbeteren, herstellen, repareren, vervangen, terugroepen (recall), 
verwijderen of het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van: 

(i) zaken of diensten die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd of verricht; 

(ii) zaken waarin zaken of diensten van verzekerde zijn verwerkt of opgenomen; 

(iii) zaken waarop diensten van verzekerde zijn of worden verricht; 

(iv) elke content, informatie of materiaal (behalve indien gedekt onder artikel 2.2), 

tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten; 

De in onderdelen (b) of (c) hierboven genoemde uitsluitingen gelden ook voor andere prestaties die voor de 
genoemde zaakschade en kosten in de plaats treden en ongeacht door wie de zaakschade is geleden of de kosten 
zijn gemaakt. De in onderdelen (b) of (c) hierboven genoemde uitsluitingen gelden niet voor alle daaruit 
voortvloeiende schade. 

Echter indien: 

(d) zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd zaakschade toebrengen aan 
andere, eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken, dan worden door 
de in onderdelen (b) of (c) hierboven genoemde uitsluitingen slechts die zaken getroffen waarin de oorzaak van 
de zaakschade is gelegen; 
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(e) de diensten die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn verricht zaakschade toebrengen aan 
andere, eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken, dan worden door 
de in onderdelen (b) of (c) hierboven genoemde uitsluitingen slechts die zaken getroffen waarin de oorzaak van 
de zaakschade is gelegen; 

8.5 Asbest 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van asbest en asbesthoudende producten; 

8.6 Atoomkernreacties 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van atoomkernreacties; 

8.7 Molest 

veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en 
muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 
november 1981 ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981; 

8.8 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een boetebeding, schadevergoedingsbeding, vrijwaringbeding of 
soortgelijk beding, behalve indien en voor zover: 

(a) gedekt onder artikel 2.9; of 

(b) aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan.  

Deze uitsluiting geldt niet voor garantiebedingen, maar geldt onverkort voor een hieraan gekoppeld boetebeding; 

8.9 Reputatieschade 

in verband met, voortvloeiende uit of als een gevolg van daadwerkelijke of vermeende reputatieschade of een 
dreiging van reputatieschade toegebracht door een persoon of organisatie; 

8.10 Aansprakelijkheid opvolger 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten:  

(a) dat betrekking heeft op activa die door verzekerde worden verkregen ongeacht op welke titel, waaronder 
eigendom, licentie, huur, fusie of overname; of 

(b) door personen wiens activa, bedrijf of organisatie door verzekerde worden/wordt verkregen, 

en voor zover dit handelen of nalaten geheel of gedeeltelijk voor deze verkrijging heeft plaatsgevonden;  

8.11 Geld 

van dan wel gemaakt of geleden door een verzekerde of anderen voor de waarde van geld: 

(a) dat van verzekerde is;  

(b) waarvoor verzekerde verantwoordelijk is; of 

(c) dat verzekerde onder zich heeft in welke hoedanigheid ook, 

indien dit geld verloren gaat als gevolg van een daadwerkelijk of vermeend verlies, diefstal of schade.



 

PRO/NL/3.0/11-18/WOR 
 Chubb European Group Limited  

14 

 

Rubriek 3 Cyberrisico’s  

9. Dekkingsomschrijvingen 

9.1 Privacy-aansprakelijkheid 

Chubb vergoedt de schade en de onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een privacyclaim, die voor het 
eerst tijdens de verzekeringstermijn tegen verzekerde is ingediend en aan Chubb is gemeld overeenkomstig artikel 
16, voor iedere privacy gerelateerde onrechtmatige daad die heeft plaatsgevonden na de retroactieve datum en 
vóór het einde van de verzekeringstermijn.  

In het kader van de dekking onder deze rubriek gelden de onderstaande definities:  

Privacyclaim: 

(a) een ontvangen aansprakelijkstelling, waarin betaling van schadevergoeding wordt gevorderd en/of een handelen of 
nalaten;  

(b) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte civielrechtelijke procedure, waarin betaling van schadevergoeding 
wordt gevorderd en/of een handelen of nalaten; 

(c) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte arbitrageprocedure, waarin betaling van schadevergoeding wordt 
gevorderd en/of een handelen of nalaten;  

(d) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte regelgevingsprocedure, inclusief regelgevingsboete; of 

(e) een melding door verzekerde aan Chubb van een door verzekerde (mogelijk) gepleegde privacy gerelateerde 
onrechtmatige daad, die zou kunnen leiden tot een privacyclaim zoals bedoeld in onderdeel (a), (b), (c) of (d) 
hierboven. 

Onkosten voor privacyclaims: 

(a) de redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en 
andere kosten, door Chubb, of met voorafgaande toestemming van Chubb, door verzekerde gemaakt in verband 
met het onderzoek en het verweer in het kader van een privacyclaim;  

(b) de redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat 
Chubb niet verplicht is om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en  

(c) de cyber incident kosten.  

Privacy gerelateerde onrechtmatige daad:  

betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, niet-
nakoming van plichten, of handeling leidend tot personenschade, hetgeen geresulteerd heeft in een daadwerkelijk of 
vermoedelijk onrechtmatig handelen of poging tot handelen door verzekerde, of door een niet-ondergeschikte, al dan 
niet een natuurlijk persoon of een onderneming, waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, terzake de 
verwerking, behandeling, het beheer, de bewaring, vernietiging of anderszins de controle van:  

(a) persoonsgegevens; of  

(b) bedrijfsgegevens van derden, in welke vorm ook, die aan de verzekerde zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn 
aangeduid als vertrouwelijk en zijn beschermd door een geheimhoudingsovereenkomst of een vergelijkbaar contract 
met de verzekerde. 

Onder privacy gerelateerde onrechtmatige daad wordt tevens verstaan een onopzettelijke schending van het 
privacybeleid van verzekerde dat resulteert in de overtreding van privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van persoonsgegevens door verzekerde. 

9.2 Aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging  

Chubb vergoedt de schade en de onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  
netwerkbeveiligingsclaim, die voor het eerst tijdens de verzekeringstermijn tegen verzekerde is ingediend en 
aan Chubb is gemeld overeenkomstig artikel 16, voor iedere netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige 
daad die heeft plaats gevonden na de retroactieve datum en vóór het einde van de verzekeringstermijn. 

In het kader van de dekking onder deze rubriek gelden de onderstaande definities:  
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Netwerkbeveiligingsclaim: 

(a) een ontvangen aansprakelijkstelling, waarin betaling van schadevergoeding wordt gevorderd en/of een handelen of 
nalaten; 

(b) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte civielrechtelijke procedure, waarin betaling van schadevergoeding 
wordt gevorderd en/of een handelen of nalaten; 

(c) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte arbitrageprocedure, waarin betaling van schadevergoeding wordt 
gevorderd en/of een handelen of nalaten; 

(d) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte regelgevingsprocedure; of 

(e) een melding door verzekerde aan Chubb van een door een verzekerde (mogelijk) gepleegde 
netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad, die zou kunnen leiden tot een 
netwerkbeveiligingsclaim zoals bedoeld in onderdeel (a), (b), (c) of (d) hierboven. 

Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims: 

(a) de redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en 
andere kosten, door Chubb, of met voorafgaande toestemming, door verzekerde gemaakt in verband met het 
onderzoek en het verweer in het kader van een gedekte netwerkbeveiligingsclaim;  

(b) de redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat  
Chubb niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en  

(c) de cyber incident kosten.  

Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad:  

Iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, niet-nakoming van 
plichten, of handeling leidend tot personenschade, hetgeen geresulteerd heeft in een daadwerkelijk of vermoedelijk 
onrechtmatig handelen of poging tot handelen door een verzekerde terzake netwerkbeveiliging, waaronder eveneens 
wordt begrepen het nalaten om enige kwaadwillige computerhandeling  te verhinderen, te beletten, op te sporen of 
daartegen verdediging te bieden. Met kwaadwillige computerhandeling wordt onder andere bedoeld: 

(a) kwaadwillende software;  

(b) hacken;  

(c) denial of service attacks; of 

(d) ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang. 

9.3 Media-aansprakelijkheid  

Chubb vergoedt de schade en de onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een mediaclaim, die voor het 
eerst tijdens de verzekeringstermijn tegen verzekerde is ingediend en aan Chubb is gemeld overeenkomstig artikel 
16, voor iedere media gerelateerde onrechtmatige daad die heeft plaats gevonden na de retroactieve datum en 
vóór het einde van de verzekeringstermijn.  

In het kader van de dekking onder deze rubriek gelden de onderstaande definities: 

Mediaclaim: 

(a) een ontvangen aansprakelijkstelling, waarin betaling van schadevergoeding wordt gevorderd en/of een handelen of 
nalaten; 

(b) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte civielrechtelijke procedure, waarin betaling van schadevergoeding 
wordt gevorderd en/of een handelen of nalaten; 

(c) een tegen verzekerde aanhangig gemaakte arbitrageprocedure, waarin betaling van schadevergoeding wordt 
gevorderd en/of een handelen of nalaten; of 

(d) een melding door verzekerde aan Chubb van een door verzekerde (mogelijk) gepleegde media gerelateerde 
onrechtmatige daad, die zou kunnen leiden tot een mediaclaim zoals bedoeld in onderdeel (a), (b) of (c) 
hierboven.
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Onkosten voor mediaclaims: 

(a) de redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en 
andere kosten, door Chubb, of met voorafgaande toestemming van Chubb, door verzekerde gemaakt in verband 
met het onderzoek en het verweer in het kader van een gedekte mediaclaim;  

(b) De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat 
Chubb niet verplicht is om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en  

(c) mits gemaakt met voorafgaande toestemming van Chubb, de cyber incident kosten met het oog op het managen 
van public relations en crisiscommunicatie zoals bedoeld in onderdeel (d)(vi) van de definitie voor cyber incident 
kosten in artikel 32. 

Media gerelateerde onrechtmatige daad:   

Iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:  

(a) minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, 
smaad, belediging, geringschatting van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en 
schadelijke onwaarheid; 

(b) afluisteren, onrechtmatige aanhouding of kwaadwillige vervolging; 

(c) plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige media-inhoud; 

(d) schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de uitburgering of aantasting 
van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig 
octrooirecht of handelsgeheim; 

(e) nalatigheid ten aanzien van de creatie of verspreiding van media-inhoud van de verzekerde; 

een en ander begaan door de verzekerde uitsluitend in de uitvoering van mediadienstverlening. 

9.4 Digitale afpersing 

Chubb vergoedt de digitale afpersingsschade en de onkosten voor digitale afpersing die voortvloeien uit een 
gebeurtenis van digitale afpersing, die voor het eerst heeft plaats gevonden na de ingangsdatum van deze 
verzekering en vóór het einde van de verzekeringstermijn en aan Chubb is gemeld overeenkomstig artikel 16 tijdens 
de looptijd van de verzekering. 

In het kader van de dekking onder deze rubriek gelden de onderstaande definities: 

Onkosten voor digitale afpersing: 

De redelijke en noodzakelijke kosten die rechtstreeks voortvloeien uit een gebeurtenis van digitale afpersing, met 
inbegrip van bedragen die betaald worden om IT-adviseurs, pr-adviseurs, juridisch adviseurs, toezichtrechtelijke 
adviseurs en crisisonderhandelaars in te huren.  

Digitale afpersingsschade:  

Het, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Chubb, door verzekerde te betalen losgeld om een gebeurtenis 
van digitale afpersing te beëindigen; deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd. Het losgeld 
zal niet hoger zijn dan het bedrag dat, naar de redelijke mening van Chubb overeenkomt met het verlies dat in 
afwezigheid van deze dekkingsvoorwaarden zou zijn geleden.  

Gebeurtenis van digitale afpersing:  

Ieder geloofwaardig dreigement of reeks van dreigementen van een derde partij tegen verzekerde, waarin deze derde 
partij blijkt geeft van de intentie om: 

(a) vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op het 
computersysteem van verzekerde vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen of te gebruiken; 

(b) data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in het computersysteem 
van verzekerde te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te 
manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of te vernietigen; 
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(c) enige kwaadwillende software te introduceren die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van 
data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te 
beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, te infecteren, of te verslechteren; 

(d) een aanval op het computersysteem van verzekerde te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het 
systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem; 

(e) kwaadwillende software of ander materiaal te introduceren met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang 
tot het computersysteem van verzekerde te ontzeggen; of 

(f) de toegang tot het computersysteem van verzekerde te beperken of te verhinderen; 

een en ander met als doel losgeld van de verzekerde te verkrijgen. 

9.5 Verlies van data 

Chubb vergoedt de herstelkosten die voortvloeien uit een data incident, die voor het eerst heeft plaats gevonden na 
de retroactieve datum en vóór het einde van de verzekeringstermijn en aan Chubb is gemeld overeenkomstig 
artikel 16 tijdens de looptijd van de verzekering. 

In het kader van de dekking onder deze rubriek gelden de onderstaande definities: 

Data incident:  

binnendringing, onvolledig of onbetrouwbaar maken, beschadiging, wijziging, verlies of vernietiging van data van 
verzekerde veroorzaakt door: 

(a) kwaadwillige computerhandelingen; 

(b) kwaadwillende software; 

(c) hacken; 

(d) ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang;  

(e) denial of service attack; 

(f) menselijke fout; 

(g) programmeerfout; of 

(h) stroomuitval, spanningspiek of spanningsdaling, met negatieve gevolgen voor het computersysteem van 
verzekerde.  

9.6 Bedrijfsschade  

Chubb vergoedt de schade door bedrijfsonderbreking gedurende de vergoedingsperiode en de herstelkosten 
die voortvloeien uit een bedrijfsonderbrekingsincident, welk bedrijfsonderbrekingsincident voor het eerst 
heeft plaats gevonden na de retroactieve datum en vóór het einde van de verzekeringstermijn en aan Chubb is 
gemeld overeenkomstig artikel 16 tijdens de looptijd van de verzekering. 

In het kader van de dekking onder deze rubriek gelden de onderstaande definities:  

Bedrijfsonderbrekingsincident:  

De ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot het computersysteem van verzekerde of 
data van verzekerde als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van: 

(a) kwaadwillige computerhandelingen;  

(b) kwaadwillende software;  

(c) hacken;  

(d) ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang;  

(e) denial of service attack; 

(f) menselijke fout;  
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(g) programmeerfout; 

(h) stroomuitval, spanningspiek of spanningsdaling van een elektrisch systeem dat door verzekerde wordt beheerd; 

een en ander niet voortvloeiende uit zaakschade.  

Schade door bedrijfsonderbreking:  

Het omzetverlies dat verzekerde lijdt gedurende de vergoedingsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van 
een bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of 
onbeschadigde data, beschikbare voorraden, handelswaar, vervangende faciliteiten, apparatuur of personeel.  

Schade door bedrijfsonderbreking betekent niet:  

(a) financiële schade vanwege de onmogelijkheid om enige financiële zekerheid of activa te kunnen verhandelen, te 
beleggen, af te stoten, te kopen of te verkopen; 

(b) schommelingen in de waarde van activa; 

(c) de financiële waarde op een rekening aangehouden bij een financiële instelling; of 

(d) de onmogelijkheid om rente of meerwaarde op een activa te verdienen. 

Omzetverlies:  

Het verschil aan nettowinst gedurende de vergoedingsperiode in vergelijking met de nettowinst over een zelfde 
periode in de twaalf maanden direct voorafgaand aan het bedrijfsonderbrekingsincident.   

Een door verzekerde ingediend verzoek tot schadevergoeding moet gepaard gaan met een berekening van de schade. 
Hierin dient verzekerde gedetailleerd te beschrijven hoe de schade is berekend en op welke veronderstellingen  
verzekerde zich heeft gebaseerd. Verzekerde dient alle bewijsstukken te overleggen, waaronder de toepasselijke 
verslagen, rekeningboeken, facturen, nota's, andere boekstukken en kopieën daarvan, die voor Chubb van belang 
kunnen zijn.  

Bij de beoordeling van de schade zal Chubb rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed 
zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het 
bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden, inclusief alle materiële veranderingen in de markt 
die invloed hebben op de gegenereerde nettowinst. 

Nettowinst:  

Het bedrijfsresultaat dat voortvloeit uit de activiteiten van de onderneming nadat een voorziening is getroffen voor alle 
vaste kosten. 

Vergoedingsperiode:  

De periode waarin de verzekerde schade door bedrijfsonderbreking lijdt na het verstrijken van de wachttijd en 
niet langer dan drie maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen voor het geval dat verzekerde nadien nog 
schade lijdt door bedrijfsonderbreking of herstelkosten moet maken als gevolg van het 
bedrijfsonderbrekingsincident. 

Indien de schade door bedrijfsonderbreking langer duurt dan de wachttijd zoals vermeld op het polisblad dan is 
uitsluitend het overeengekomen eigen risico van kracht.  

10. Uitsluitingen met betrekking tot Rubriek 3 Cyberrisico’s  

Deze rubriek biedt geen dekking voor schade en onkosten wegens een claim of regelgevingsprocedure: 

10.1 Opzet, fraude en oneerlijkheid 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten van verzekerde of van enige persoon 
voor wie verzekerde wettelijk aansprakelijk is. Een dergelijk handelen of nalaten omvat: 

(a) schade veroorzaakt door (voorwaardelijk) opzet of roekeloosheid; of 

(b) het begaan of toestaan van enige strafrechtelijke, opzettelijk frauduleuze of opzettelijk oneerlijke handeling of 
nalatigheid; of 

(c) het daadwerkelijk verkrijgen of pogen te verkrijgen van persoonlijk voordeel, heimelijk voordeel of gewin door  
verzekerde waartoe verzekerde niet gerechtigd was. 
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Deze uitsluiting geldt niet tot het moment waarop een gerechtelijke uitspraak of een schriftelijke erkenning dit 
handelen of nalaten bevestigt. 

Het handelen of nalaten door een verzekerde zal niet aan een andere verzekerde worden toegerekend tenzij dit 
handelen of nalaten is gepleegd of plaatsvindt door of met kennis van een vroegere, huidige of toekomstige Chief 
Executive Officer, Risk manager, Chief Technology Officer, Chief Information Security Officer, Chief Financial 
Officer, algemeen directeur, voorzitter, secretaris van de onderneming, of een andere persoon met een vergelijkbare 
functie; 

10.2 Lichamelijk letsel en/of materiële schade 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van lichamelijk letsel en/of materiële schade; 

10.3 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 

wegens de niet-nakoming van een uitdrukkelijke, impliciete, daadwerkelijke of feitelijke overeenkomst, garantie, 
waarborg of belofte, waaronder een afspraak terzake schadevergoeding of door verzekerde veronderstelde 
aansprakelijkheid.Deze uitsluiting is niet van toepassing op: 

(a) een verantwoordelijkheid of verplichting die verzekerde zou hebben in de afwezigheid van een dergelijke 
overeenkomst, garantie, waarborg, belofte of afspraak; of 

(b) een door verzekerde met een cliënt in een schriftelijke overeenkomst overeengekomen vrijwaring met 
betrekking tot een door verzekerde geleden privacyclaim, die tot gevolg heeft dat verzekerde de 
vertrouwelijkheid of privacy van persoonsgegevens van klanten van een cliënt niet kan beschermen; 

10.4 Claims van verzekerde 

ingesteld of in stand gehouden door of namens verzekerde, of door enige andere natuurlijke persoon of entiteit 
waarvoor verzekerde wettelijk aansprakelijk is.  

Deze uitsluiting geldt niet voor privacy gerelateerde onrechtmatige daden die uitdrukkelijk zijn gedekt door 
artikel 9.1; 

10.5 Aansprakelijkheid als werkgever, discriminatie  

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van: 

(a) onwettige discriminatie van welke aard ook; 

(b) vernedering, pesterijen of wangedrag gebaseerd op, voortvloeiend uit of verband houdend met dergelijke 
discriminatie; 

(c) onrechtmatige gedraging jegens werknemers. 

Deze uitsluiting geldt niet voor het gedeelte van een privacyclaim of netwerkbeveiligingsclaim waarin inbreuk 
op de privacy of onrechtmatige toebrenging van emotioneel leed wordt aangevoerd indien een dergelijke claim 
voortvloeit uit een verlies van persoonsgegevens gedekt onder artikel 9.1. of 9.2; 

10.6 Honoraria  

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van honoraria, uitgaven of kosten, die of aan of door de verzekerde 
zijn betaald of in rekening zijn gebracht; 

10.7 Eerdere onrechtmatige daden  

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een onrechtmatige daad, die daadwerkelijk of beweerdelijk is 
begaan vóór aanvang van de verzekeringstermijn indien, op of vóór de ingangsdatum van deze verzekering of de 
ingangsdatum van enige door Chubb uitgegeven verzekering waarvan deze verzekering een ononderbroken 
verlenging of een vervanging is, naargelang welke datum het eerst komt, enige bestuurder, partner, leidinggevende, 
directeur of organisatorisch gelijkwaardige medewerker van enige verzekerde wist of redelijkerwijs kon weten dat 
de onrechtmatige daad tot een claim of regelgevingsprocedure zou kunnen leiden; 

10.8 Eerdere vorderingen, procedures e.d 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van:  

(a) een vroeger(e) of aanhangig(e) procedure, claim, sommatie, arbitrage, administratieve- bestuursrechtelijke of 
regelgevingsprocedure of onderzoek tegen verzekerde en waarvan verzekerde op de hoogte was of behoorde 
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te zijn op of vóór de ingangsdatum van deze verzekering dan wel de ingangsdatum van enige door Chubb 
uitgegeven verzekering waarvan deze verzekering een ononderbroken verlenging of een vervanging is, of 
die/dat is afgeleid van hetzelfde of wezenlijk hetzelfde feit of dezelfde omstandigheid of situatie die of dat 
daarin wordt aangevoerd of daaraan ten grondslag ligt; of  

(b) een onrechtmatige daad, feit, omstandigheid of situatie waarvoor krachtens enige andere verzekering een 
melding onder die verzekering heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van deze verzekering; of 

(c) een andere onrechtmatige daad, wanneer deze tegelijk optreedt met een onrechtmatige daad die het 
voorwerp van een dergelijke melding is geweest, vormt een enkele claim; 

10.9 Storing internetservice 

in verband met, voortvloeiende uit of gevolg van een fout, onderbreking of storing van de internetservice door de 
serviceprovider die de website van verzekerde host of die een dergelijke fout, onderbreking of storing aanvoert, 
tenzij deze infrastructuur onder operationele controle van verzekerde staat; 

10.10 Brand, ontploffing e.d. 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een van de volgende omstandigheden: brand, rook, ontploffing, 
bliksem, wind, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting, vloedgolf, aardverschuiving, hagel, force majeure of 
enige andere natuurlijke gebeurtenis, ongeacht de oorzaak; 

10.11 Groot molest 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een van de volgende omstandigheden in Nederland: gewapend 
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals gedefinieerd in de tekst die door 
het Verbond van Verzekeraars d.d. 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage; 

10.12 Oorlog, staking e.d. 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandigheden 
of oorlogsoperaties (ongeacht of de oorlog is verklaard), staking, lock-out, muiterij en revolutie; 

10.13 Atoomkernreacties 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van atoomkernreactie, ongeacht hoe deze is ontstaan; 

10.14 Octrooi of handelsgeheim 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een inbreuk op of de geldigheid, ongeldigheid, schending of het 
onrechtmatig gebruik van enig octrooi of handelsgeheim door of namens verzekerde; 

10.15 Intellectueel eigendomsrecht 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een inbreuk op, schending of onrechtmatig gebruik door 
verzekerde van enig auteursrecht, dienstmerk, handelsnaam, fabrieksmerk of andere intellectuele eigendom van 
enige derde partij.  

Deze uitsluiting geldt niet voor privacy gerelateerde onrechtmatige daden en media gerelateerde 
onrechtmatige daden die uitdrukkelijk gedekt zijn onder artikel 9.1 en 9.3; 

10.16 Ongeoorloofde verwerking persoonsgegevens 

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van de ongeoorloofde, heimelijke of onrechtmatige verzameling 
en/of verwerking van persoonsgegevens door verzekerde of het nalaten om duidelijk kenbaar te maken dat deze 
informatie wordt verzameld en/of verwerkt, of het voornoemde aanvoert.  

Deze uitsluiting geldt niet voor een onopzettelijke schending van privacyregelgeving door verzekerde, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling en/of verwerking van 
persoonsgegevens; 

10.17 Media-inhoud 

uitsluitend ten aanzien van de dekking onder artikel 9.3, in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
goederen, producten of diensten beschreven, geïllustreerd of weergegeven in media-inhoud;
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10.18 Slijtage, overheidsingrijpen 

uitsluitend ten aanzien van de dekking onder artikel 9.5 en 9.6: 

(a) in verband met, voortvloeiende uit of gevolg van gewone slijtage of geleidelijke verslechtering van data, met 
inbegrip van gegevensverwerkende media; 

(b) in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handeling van een publieke of overheidsinstantie, 
met inbegrip van het beslag op, confiscatie van of de vernietiging van de computersystemen van 
verzekerde of data van verzekerde.
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Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid, Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid en Rubriek 
3 Cyberrisico’s 

11. Uitbreiding met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid, Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 
en Rubriek 3 Cyberrisico’s 

11. Andere verzekeringen 

11.1  Indien een onder deze verzekering gedekte schade, claim en/of onkosten tevens is/zijn gedekt onder een andere 
verzekering, al dan niet van een oudere datum, of daarop gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou bestaan, 
geldt onderhavige verzekering als excedentverzekering van deze andere verzekering maar alleen voor het verschil 
tussen het verzekerd bedrag van deze verzekering en de andere verzekering, onverminderd de toepasselijkheid van 
de voorwaarden en bepalingen van deze verzekering. 

11.2  Met betrekking tot rubriek 3 is artikel 11.1 niet van toepassing op enige andere verzekering die specifiek is afgesloten 
als excedentverzekering voor het schadebedrag boven het totale verzekerde bedrag van rubriek 3 vermeld op het 
polisblad. 

12. Beperking terrorismedekking met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid, Rubriek 2 
Bedrijfsaansprakelijkheid en Rubriek 3 Cyberrisico’s 

Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen en handelingen of 
gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, is de 
dekking onder deze verzekering beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad Terrorismedekking van de 
Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De uitkering van de NHT strekt zich niet 
uit tot risico's gelegen buiten Nederland, vast te stellen op basis van het bepaalde in artikel 1:1 onder "staat waar het risico 
is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht. 
De tekst van het Clausuleblad Terrorismedekking is te raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl en maakt integraal 
deel uit van deze verzekering.. De beperking geldt niet voor een daad van cyberterrorisme die leidt tot een claim onder 
rubriek 3.  

13. Uitsluiting met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid, Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 
en Rubriek 3 Cyberrisico’s 

Deze verzekering biedt geen dekking voor aansprakelijkheid of kosten en er zal geen betaling of andere uitkering worden 
gedaan indien van toepassing zijnde economische sancties, sanctieregulering of handelsembargo’s dit Chubb of de 
uiteindelijke moedermaatschappij direct of indirect verbieden. 
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Algemene Bepalingen met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid, 
Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid en Rubriek 3 Cyberrisico’s 

14. Toepasselijkheid Algemene Bepalingen 

De bepalingen en definities van deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle verzekerde rubrieken. 

15. Verzekeringsgebied 

(a) Met betrekking tot rubriek 1 en 2: deze dekking is van kracht voor aanspraken ingediend waar ook ter wereld, 
behalve aanspraken geheel of gedeeltelijk ingediend of voortgezet in de Verenigde Staten van Amerika en/of 
Canada of gebaseerd op enige wet van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada. 

(b) Met betrekking tot rubriek 3: voor zover toegestaan door de verordeningen en de wet (een term die in deze context 
wordt geacht zich uit te strekken tot, maar niet beperkt te zijn tot economische en handelssancties die van toepassing 
zijn op een of beide partijen), en overeenkomstig de voorwaarden van deze verzekering, dekt deze verzekering 
onrechtmatige daden en ingediende claims, waar ter wereld deze ook hebben plaatsgevonden. Deze verzekering 
is echter niet van toepassing op claims of regelgevingsprocedures die zijn ingediend of ontstaan in de 
Verenigde Staten van Amerika en/of Canada of hebben plaatsgevonden op enig grondgebied dat onder de jurisdictie 
van een van deze landen valt.   

16. Kennisgeving bij aanspraken, claims, regelgevingsprocedures en omstandigheden 

(a) Alvorens zij rechten kunnen ontlenen aan deze verzekering, stellen verzekerden zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk, zowel Chubb als het intermediair schriftelijk in kennis van (het vermoeden van) een aanspraak, claim 
of regelgevingsprocedure.  

(b) Indien een verzekerde gedurende de verzekeringstermijn bekend wordt met een omstandigheid die zou 
kunnen leiden tot een aanspraak, claim of regelgevingsprocedure, dan dient verzekerde zowel Chubb als 
het intermediair zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk van deze omstandigheid in kennis te stellen. 
Iedere aanspraak, claim of regelgevingsprocedure voortvloeiende uit deze omstandigheid wordt geacht te zijn 
ingediend gedurende de verzekeringstermijn tijdens welke de omstandigheid aan Chubb en het intermediair 
werd gemeld.  

(c) Verzekerden dienen Chubb alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen die redelijkerwijs mag 
worden verlangd, waaronder een omschrijving van de aanspraak, claim of regelgevingsprocedure of 
omstandigheid die tot een aanspraak, claim of regelgevingsprocedure zou kunnen leiden, de aard van het 
vermeende handelen of nalaten en de datum waarop dit handelen of nalaten heeft plaatsgevonden, de vermeende of 
vermoedelijke schadeomvang, de namen van de daadwerkelijke of vermoedelijke eisers en gedaagden, een kopie van 
de door een derde ingediende claim of regelgevingsprocedure en de wijze waarop verzekerden voor het eerst 
bekend werden met de aanspraak, claim of regelgevingsprocedure of voornoemde omstandigheid. 

(d) Verzekerde dient Chubb binnen zes maanden, of redelijke termijn indien dat korter is, na een kennisgeving als 
bedoeld in artikel 2.7(b) en 2.8(b) te voorzien van schriftelijk bewijs van schade. 

(e)  Als een verzekerde Chubb tijdens de verzekeringstermijn had moeten informeren over een claim of 
regelgevingsprocedure, maar dit hem was verboden door een toezichthouder op grond van een 
geheimhoudingsovereenkomst, dan: 

(i) dient Chubb de schriftelijke melding van de betreffende claim of regelgevingsprocedure uiterlijk binnen 
vierentwintig maanden na afloop van de verzekeringstermijn te hebben ontvangen; en 

(ii) dient verzekerde binnen dertig dagen te melden na het moment waarop de verzekerde wettelijk in staat is de 
melding te doen. 

(f) Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden de verplichtingen onder de 
artikelen 2.1(d), 16(a), 16(b), 16(c), 16(d) en 16(e) niet nakomen, voor zover daardoor de redelijke belangen van 
Chubb zijn benadeeld. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerden deze verplichtingen niet 
nakomen met het opzet Chubb te misleiden.
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(g) Mededelingen aan Chubb onder deze verzekering, waaronder de kennisgeving van aanspraken, dienen schriftelijk 
te worden toegestuurd aan: 

Chubb European Group Ltd. 
T.a.v. de Claims Afdeling  
Postbus 704 
2130 AS  Hoofddorp 
Nederland 

Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan op de datum waarop deze mededeling door Chubb op dit adres is 
ontvangen. 

17. Verweer en schaderegeling 

(a) Met betrekking tot rubriek 1, 2 en artikel 9.1, 9.2 en 9.3 van rubriek 3 heeft Chubb het recht om, na overleg met 
verzekerden, ten laste van het betreffende verzekerde bedrag zoals vermeld op het polisblad, verweer te voeren 
tegen een aanspraak of claim (en in dit kader advocaten te benoemen) en te schikken. Alvorens rechten te kunnen 
ontlenen aan deze verzekering, verlenen verzekerden Chubb alle medewerking die Chubb redelijkerwijs mag 
verlangen.  

(b) Het is verzekerden niet toegestaan om een aanspraak of claim te schikken of een aanbod tot schikking te doen, 
gebruik te maken van mediation, kosten van verweer of onkosten te maken of op een andere wijze enige 
contractuele verplichting te aanvaarden of enige aansprakelijkheid te erkennen met betrekking tot een aanspraak 
of claim, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Chubb die niet op onredelijke gronden zal worden 
onthouden. 
Chubb is niet gehouden tot uitkering van enig bedrag overeengekomen na schikking of mediation, kosten van 
mediation, kosten van verweer, enige aanvaarde verplichting of erkende aansprakelijkheid waarvoor door 
Chubb geen voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verleend. 

(c) Indien in verband met een gedekte aanspraak een zekerheid (niet zijnde een beslag) moet worden gesteld, zal 
Chubb deze zekerheid stellen en de daaraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. Het bedrag van deze 
zekerheidsstelling bedraagt maximaal EUR 150.000,00 per aanspraak en per verzekeringstermijn. 
Verzekerden dienen Chubb te machtigen over deze zekerheidsstelling te beschikken zodra deze wordt 
vrijgegeven. Verzekerden verlenen Chubb alle medewerking om terugbetaling van de zekerheidsstelling te 
verkrijgen. 

(d) Verzekerden hebben de plicht om Chubb op de hoogte te stellen van mogelijke regres- of verhaalsrechten. 
Verzekerden zullen niets doen en/of nalaten dat de positie en/of de mogelijke of daadwerkelijke regres- of 
verhaalsrechten van Chubb of het verweer van een aanspraak of claim kan schaden. 

(e) Chubb zal geen verhaal zoeken voor kosten cyberdreiging, kosten beloning en contractueel 
overeengekomen kosten meldplicht voordat zestig dagen zijn verstreken nadat het bewijs van schade voor deze 
kosten bij Chubb is ingediend. 

(f) In afwijking van bovenstaande bepalingen geschiedt de afwikkeling van schades als gevolg van terrorisme, 
kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding 
van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen overeenkomstig het Protocol Afwikkeling 
Claims van de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De tekst van het Protocol 
Afwikkeling Claims is te raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl en maakt integraal deel uit van deze 
verzekering. 

18. Buitenlandse munteenheden 

In deze verzekering zijn alle premies, verzekerde bedragen, sublimieten, eigen risico’s, schades en andere bedragen 
uitgedrukt in de munteenheid waarin de verzekerde bedragen vermeld op het polisblad zijn uitgedrukt. Indien een 
veroordeling, schikking of een ander deel van de schade wordt uitgedrukt in een andere munteenheid, dan vindt betaling 
plaats in de munteenheid waarin de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad zijn uitgedrukt op basis van de 
wisselkoers gepubliceerd in Het Financieele Dagblad op de dag waarop de definitieve veroordeling wordt gedaan, de dag 
waarop een schikking wordt overeengekomen, de dag waarop kosten van verweer worden betaald of de dag dat een 
ander deel van de schade dient te worden voldaan. 

19. Mededelingsplicht en gevolgen 

(a) Met uitzondering van de mededelingen genoemd in artikel 16 (a), (b) en (c), worden mededelingen die verzekerde 
en Chubb aan elkaar doen geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze ter kennis van het intermediair zijn 
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gebracht. Mededelingen van Chubb aan het bij Chubb laatst bekende adres van verzekeringnemer worden ook 
geacht rechtsgeldig te zijn gedaan. 

(b) Verzekerden erkennen en stemmen ermee in dat bij het afsluiten van deze verzekering, Chubb bij haar beslissing 
om deze verzekering af te sluiten er van is uitgegaan dat mededelingen in het aanvraagformulier en/of enige 
informatie die aan Chubb wordt gegeven of enige (financiële) informatie die openbaar is gemaakt door 
verzekerden juist en accuraat is. Al deze mededelingen en informatie zijn van belang voor de beoordeling van het 
risico door Chubb en bij het nemen van haar beslissing tot het afsluiten van deze verzekering, al dan niet tegen een 
hogere premie. Zij vormen de basis voor deze verzekering en worden geacht onderdeel uit te maken van deze 
verzekering. 

20. Premie 

(a) Verzekeringnemer betaalt de premie en/of de kosten, te verhogen met de verschuldigde assurantiebelasting, 
binnen dertig dagen nadat zij deze verschuldigd is. Indien verzekeringnemer niet binnen dertig dagen heeft 
betaald, dan wordt zonder nadere ingebrekestelling geen dekking meer verleend voor claims, 
regelgevingsprocedures, schade als gevolg van aanspraken, omstandigheden of gebeurtenissen die bij 
verzekerden voor het eerst bekend worden of plaatsvinden nadat het bedrag verschuldigd werd. 

(b) Verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht de dag 
nadat het verschuldigde alsnog is voldaan, echter alleen voor claims, regelgevingsprocedures, schade als 
gevolg van aanspraken, omstandigheden of gebeurtenissen die bij verzekerden voor het eerst bekend worden of 
plaatsvinden de dag nadat het verschuldigde door Chubb is ontvangen. 

(c) Het polisblad vermeldt of de premie een vaste premie of een voorschotpremie is. Indien de premie een vaste premie 
is, vindt er geen naverrekening plaats. 

(d) Indien de premie een voorschotpremie is, dan wordt deze premie gebaseerd op de geschatte omzetgegevens van 
verzekeringnemer op de ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op het polisblad. Na afloop van elke 
verzekeringstermijn vindt naverrekening plaats. Dit kan leiden tot een suppletie- of restitutiepremie. Voor de 
naverrekening dient verzekeringnemer na afloop van elke verzekeringstermijn een opgave te verstrekken van 
de definitieve omzetgegevens, op basis waarvan de definitieve premie over die verzekeringstermijn wordt 
vastgesteld. Bedragen tot EUR 250,00 (exclusief kosten en assurantiebelasting) zullen niet worden naverrekend. 
Chubb heeft het recht een definitieve premie vast te stellen indien verzekeringnemer niet binnen zes maanden 
na afloop van de verzekeringstermijn de definitieve omzetgegevens heeft verstrekt. 
Bij elke verlenging van deze verzekering wordt de nieuwe voorschotpremie berekend op basis van de meest actuele 
geschatte omzetgegevens voor de betreffende verzekeringstermijn. 

21. Begin, duur, verlenging en beëindiging van de verzekering 

De verzekering is van kracht tijdens de verzekeringstermijn zoals vermeld op het polisblad en wordt verlengd door 
stilzwijgende verlenging voor een termijn van twaalf maanden aan het einde van de verzekeringstermijn vermeld op 
het polisblad, daarna op elke contractvervaldatum met uitzondering van de volgende situaties. 

De verzekering eindigt: 

(a) aan het einde van de verzekeringstermijn indien verzekeringnemer of Chubb minstens twee maanden voor 
het einde van de verzekeringstermijn een schriftelijke opzegging van de andere partij heeft ontvangen; of 

(b) op het tijdstip zoals gezamenlijk overeengekomen door verzekeringnemer en Chubb; of 

(c) dertig dagen na ontvangst door verzekeringnemer van een schriftelijke opzegging door Chubb wegens niet 
betaling van de premie; of 

(d) aan het einde van de verzekeringstermijn waarin de verzekeringnemer zijn bedrijfsactiviteiten heeft 
beëindigd. 

22. Klachtenregeling 

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te 
worden voorgelegd aan de directie van Chubb. Indien de klacht niet naar tevredenheid door de directie van Chubb is 
behandeld, kan verzekeringnemer of verzekerde zich wenden tot de bevoegde rechter in Amsterdam.
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23. Toepasselijk recht / Geschillen 

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze verzekering voortvloeien, dienen te 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 

24. Privacy 

Chubb maakt gebruik van persoonsgegevens die de verzekerde aan Chubb of het intermediair verstrekt voor het 
accepteren en beheren van deze verzekering, waaronder begrepen daaruit voortvloeiende claims.  

De ingezamelde gegevens omvatten de basiscontactgegevens zoals de naam, het adres en polisnummer van verzekerde, 
maar kunnen tevens meer gedetailleerde informatie bevatten (bijvoorbeeld de leeftijd, medische gegevens, 
vermogenssituatie of schadehistorie) voor zover dit relevant is voor het door Chubb te verzekeren risico, de door Chubb 
te verlenen diensten of voor de door verzekerde in te dienen claims.   

Chubb maakt deel uit van een wereldwijd concern, en deze persoonsgegevens kunnen met Chubb’s 
groepsmaatschappijen in andere landen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor de dekking van de verzekering of het 
opslaan van de gegevens. Chubb maakt daarnaast ook gebruik van erkende dienstverleners die toegang hebben tot de 
persoonsgegevens met inachtneming van Chubb’s instructies en zeggenschap.  

De verzekerde heeft een aantal rechten met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens, waaronder begrepen 
inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.  

In dit artikel is in het kort uitgelegd op welke manier Chubb gebruik maakt van de persoonsgegevens. Voor meer 
informatie raadt Chubb de verzekerde ten zeerste aan om haar Algemene Privacybeleid te raadplegen, dat hier kan 
worden ingezien: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx. De verzekerde kan Chubb altijd 
vragen om een papieren versie van het Privacybeleid door een e-mail te sturen naar 
dataprotectionoffice.europe@chubb.com.  

Bij het verwerken van persoonsgegevens binnen Nederland houdt Chubb zich tevens aan de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars. De verzekerde kan dit raadplegen via de website van het Verbond 
van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl, of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den 
Haag, telefoon 070-3338500.

https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx
mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com
http://www.verzekeraars.nl/
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Algemene Bepalingen met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid en  
Rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid  

25. Verzekerde bedragen, eigen risico 

(a) Chubb vergoedt per rubriek per aanspraak ten hoogste het betreffende verzekerde bedrag zoals vermeld op het 
polisblad, behoudens voor aanspraken waarvoor een sublimiet geldt. In dat geval vergoedt Chubb ten hoogste de 
betreffende sublimiet. Deze sublimiet maakt onderdeel uit van het betreffende verzekerde bedrag zoals vermeld op 
het polisblad. 

(b) Met betrekking tot rubriek 1 vergoedt Chubb de zuivere vermogensschade inclusief: 

(i) schadevergoeding toegewezen in een gerechtelijke uitspraak of arbitraal vonnis; 

(ii) bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van een schikking of mediation; 

(iii) kosten van de tegenpartij indien een verzekerde tot betaling daarvan wordt veroordeeld; 

(iv) kosten van verweer; 

(v) kosten in rekening gebracht door Stichting Geschillenoplossing Automatisering; en 

(vi) bereddingskosten. 

(c) Met betrekking tot rubriek 1 vergoedt Chubb wettelijke rente ook boven het op polisblad vermelde verzekerde 
bedrag, mits en voor zover deze voortvloeit uit een schade die is gedekt onder deze verzekering. 

(d) Met betrekking tot rubriek 2 vergoedt Chubb de personenschade en/of zaakschade inclusief: 

(i) schadevergoeding toegewezen in een gerechtelijke uitspraak of arbitraal vonnis; 

(ii) bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van een schikking of mediation; 

(iii) kosten van de tegenpartij indien een verzekerde tot betaling daarvan wordt veroordeeld; en 

(iv) kosten van verweer. 

(e) Met betrekking tot rubriek 2 vergoedt Chubb ook boven het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag: 

(i) kosten van verweer (met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag als vermeld op het 
polisblad); 

(ii) bereddingskosten; en 

(iii) wettelijke rente, 

mits en voor zover deze voortvloeien uit of zijn gemaakt in het kader van een schade die is gedekt onder deze 
verzekering. 

(f) De kosten van verweer met betrekking tot rubriek 2 maken onderdeel uit van het verzekerd bedrag zoals vermeld 
op het polisblad. De betaling van kosten van verweer door Chubb wordt in mindering gebracht op dit verzekerd 
bedrag. Echter, betaling van kosten van verweer wordt alleen in mindering gebracht op dit verzekerd bedrag 
nadat het additionele verzekerde bedrag voor kosten van verweer overeenkomstig onderdeel (e)(i) hierboven is 
uitgeput. 

(g) Indien een aanspraak is gedekt onder beide rubrieken, dan kunnen de verzekerde bedragen van deze rubrieken 
cumuleren. 

(h) De verzekerde bedragen en sublimieten zoals vermeld op het polisblad gelden als excedent van de eigen risico’s 
zoals vermeld op het polisblad. Indien meerdere eigen risico’s van toepassing zijn op een aanspraak 
(uitgezonderd eigen risico’s die van toepassing zijn op sublimieten 2.3 en 2.4), dan is alleen het hoogste eigen 
risico van toepassing op de schade als gevolg van deze aanspraak. 

(i) Alle aanspraken die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien worden beschouwd als één aanspraak 
voor de eerste maal ingediend op: 

(i) de datum waarop de eerste van deze aanspraken voor de eerste maal tegen verzekerde is ingediend; of 
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(ii) de eerste datum waarop één van deze aanspraken wordt geacht voor de eerste maal tegen verzekerde te zijn 
ingediend op grond van deze verzekering of enige eerdere verzekering, ongeacht wanneer deze eerdere 
verzekering van kracht was en ongeacht of deze eerdere verzekering met Chubb of met een andere verzekeraar 
was (indien deze eerste datum eerder is dan de in (i) bovenvermelde datum),  

ongeacht of deze datum voor of tijdens de verzekeringstermijn is. 

(j) (i) Indien een aanspraak in een andere verzekeringstermijn bij Chubb wordt gemeld dan dat de aanspraak 
voor de eerste maal tegen verzekerde wordt ingediend, dan gelden met betrekking tot die aanspraak de 
voorwaarden, bepalingen en eigen risico’s van de verzekeringstermijn tijdens welke de aanspraak voor de 
eerste maal tegen verzekerde werd ingediend. 

(ii) Indien tijdens de verzekeringstermijn het verzekerd bedrag of de verzekerde bedragen worden gewijzigd, dan 
gelden met betrekking tot de wijziging de voorwaarden, bepalingen en eigen risico’s van het moment dat de  
wijziging is ingegaan.  
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Algemene Bepalingen met betrekking tot Rubriek 3 Cyberrisico’s   

26. Eigen risico 

Chubb vergoedt uitsluitend het gedeelte van de schade en/of onkosten voortvloeiend uit een claim dat hoger is dan 
het eigen risico. Wanneer meerdere eigen risico’s op één claim van toepassing zijn, geldt eenmalig het hoogste van 
toepassing zijnde eigen risico. 

27. Verzekerde bedrag 

(a) Het totale verzekerde bedrag van deze rubriek betreft het totaalbedrag dat krachtens deze rubriek door Chubb kan 
zijn verschuldigd, zowel per dekkingsomschrijving als voor het geheel, binnen de verzekeringstermijn, ongeacht 
het aantal claims en/of het aantal eisers en/of het aantal verzekerden en/of enige andere factor, zoals vermeld op 
het polisblad.  

(b) Het totale bedrag dat (met inbegrip van onkosten) voor iedere claim door Chubb wordt betaald, kan niet hoger 
zijn dan het totale verzekerde bedrag, zoals bedoeld onder (a); 

(c) Als een (sub)limiet eenmaal is bereikt, wordt deze niet aangevuld; 

28. Aanverwante claims en omstandigheden 

Een enkele claim komt uitsluitend in aanmerking voor dekking onder deze rubriek als de melding van de eerste claim, 
regelgevingsprocedure of ander feit of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot een claim onder deze 
verzekering of een andere verzekering, en die resulteerde in deze enkele claim, gedurende de verzekeringstermijn 
door verzekerde werd gemeld onder deze verzekering. 

29. Transacties 

Indien tijdens de verzekeringstermijn een van de volgende transacties (hierna: ‘de transactie’) plaatsvindt ten 
aanzien van de verzekeringnemer: 

(a) de onderneming of al haar activa zijn of worden overgenomen door een andere entiteit; 

(b) de onderneming en een andere entiteit worden samengevoegd of gefuseerd;  

(c) een persoon, entiteit of gelieerde groep personen en/of entiteiten het recht of de macht verwerft om ten minste 
vijftig procent van de bestuurders van de onderneming te verkiezen, te benoemen of aan te wijzen;  

(d) een persoon, entiteit of gelieerde groep personen en/of entiteiten vijftig procent of meer van het uitgegeven kapitaal 
van de onderneming verwerft; of 

(e) een bewindvoerder, bewindvoerder en manager, curator, vereffenaar, gevolmachtigde, officiële leidinggevende of 
bewaarder wordt aangesteld voor beheer, vereffening, toezicht of om anderszins de leiding te nemen,   

dan biedt Chubb uitsluitend de volgende dekking: 

(i) ten behoeve van artikel 9.1, 9.2 en/of 9.3 onkosten en schade voor een onrechtmatige daad die is begaan 
vóór de transactie en die verder onder deze verzekering is gedekt; en 

(ii) ten behoeve van artikel 9.4, 9.5 en/of 9.6 onkosten en schade voor een claim die is ingesteld vóór de 
transactie en die verder onder deze verzekering is gedekt. 

De verzekeringnemer kan echter tot vijfenveertig dagen na de transactie bij Chubb een voorstel aanvragen voor een 
verlengde meldingsperiode met een duur tot zesendertig maanden vanaf de vervaldatum van de 
verzekeringstermijn. Bij ontvangst van een dergelijk verzoek en na het verkrijgen van alle door Chubb gevraagde 
informatie, zal Chubb aanbieden de dekking van deze verzekering te verlengen voor een verlengde meldingsperiode 
van maximaal zesendertig maanden, conform de voorwaarden en tegen de premie die Chubb naar eigen goeddunken 
vaststelt. Eventuele aanvullende premie wordt niet gerestitueerd. 

30. Nieuwe deelnemingen 

(a) De definitie van deelneming wordt uitgebreid met iedere onderneming die gedurende de looptijd van deze 
verzekering een deelneming wordt, mits: 
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(i) de nieuwe deelneming de totale activa van de verzekeringnemer niet meer doet toenemen dan 20% 
gebaseerd op de meest recent gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening of jaarverslag van de 
verzekeringnemer; en 

(ii) de nieuwe deelneming gevestigd is buiten de Verenigde Staten van Amerika of het grondgebied van de 
Verenigde Staten van Amerika; en 

(iii) de nieuwe deelneming niet geregistreerd staat als Investment Advisor bij de US Securities and Exchange 
Commission; en 

(iv) de bedrijfsactiviteiten van de nieuwe deelneming niet wezenlijk anders van aard zijn dan die van de 
onderneming. 

(b) Met betrekking tot nieuwe deelnemingen die buiten de uitbreiding van onderdeel (a) valt, wordt automatisch 
dekking verleend voor een periode van zestig dagen vanaf verkrijging of ontstaan van deze deelneming. Deze 
automatische dekking kan worden uitgebreid na zestig dagen met schriftelijke toestemming van Chubb onder de 
door Chubb nader aan deze verzekering gestelde voorwaarden. 

(c) Met betrekking tot de uitbreiding genoemd in ondereel (a) en (b), geldt dekking alleen voor claims die tijdens de 
looptijd van deze verzekering zijn ingesteld voor onrechtmatige daden die beweerdelijk zijn gepleegd na 
verkrijging of ontstaan van de nieuwe deelneming. 

31. Uitloop 

Indien een van de dekkingen onder rubriek 3 niet wordt verlengd of niet wordt vervangen door een verzekering bij een 
andere verzekeraar, dan heeft de verzekerde automatisch recht op een verlengde meldingsperiode van vijfenveertig 
dagen zonder extra premie verschuldigd te zijn. Na een aanvullende betaling van 100% van de premie, kan een 
verlengde meldingsperiode van twaalf maanden vanaf de einddatum van de verzekeringstermijn worden 
verkregen, met dien verstande dat: 

(a) de verlengde dekking uitsluitend van toepassing is:  

(i) ter zake de artikelen 9.1, 9.2 en 9.3, op onrechtmatige daden die hebben plaatsgevonden vóór afloop van de 
verzekeringstermijn en aan Chubb zijn gemeld vóór afloop van de verlengde meldingsperiode; 

(ii) ter zake de artikelen 9.4, 9.5 en 9.6, op claims die betrekking hebben op de periode vóór afloop van de 
verzekeringstermijn en aan Chubb zijn gemeld vóór afloop van de verlengde meldingsperiode; en 

(iii) op claims waarvoor de toepasselijke dekkingsomschrijving van deze verzekering, die wordt verlengd noch 
vervangen, vóór of gedurende de verlengde meldingsperiode, niet door een andere polis wordt gedekt; 

(b) de verzekeringnemer binnen vijfenveertig dagen na afloop van de verzekeringstermijn: 

(i) aan Chubb een schriftelijke verzoek voor de verlenging van twaalf maanden dient te doen; en 

(ii) de aanvullende premie dient te betalen. 

De verlengde meldingsperiode is niet beschikbaar indien zich een transactie voordoet als bedoeld in artikel 29. 
De verlengde meldingsperiode is niet (meer) van toepassing indien deze verzekering tussentijds wordt beëindigd of 
vernietigd. Terzake de aanvullende premie op basis van dit artikel vindt geen premierestitutie plaats. 
De verzekeringnemer stemt ermee in dat, indien de voorwaarden, uitsluitingen of premielimieten van het 
verlengingsaanbod afwijken van deze verzekering, dit niet gelijkstaat aan een weigering tot verlenging van de verzekering. 
De verzekeringnemer heeft geen recht op dekking onder de verlengde meldingsperiode in het geval dat en vanaf 
de datum waarop de verzekeringnemer een vergelijkbare verzekeringsdekking verwerft. In dat geval eindigt de reeds 
aangeschafte verlengde meldingsperiode automatisch met terugwerkende kracht. De premie blijft echter 
onverminderd verschuldigd, doordat de verlengde meldingsperiode was afgesloten.
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Definities met betrekking tot Rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid, Rubriek 2 
Bedrijfsaansprakelijkheid en Rubriek 3 Cyberrisico’s 

32. Definities 

Aanspraak: 

Een schriftelijke vordering tot financiële schadevergoeding door een derde tegen een verzekerde. Een aanspraak 
wordt geacht tegen verzekerde te zijn ingediend op het moment dat deze door verzekerde is ontvangen. 
Met betrekking tot rubriek 2 wordt onder aanspraak tevens verstaan een strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen een 
verzekerde. 

Atoomkernreactie: 

(a) ioniserende bestralingen of besmettingen door radioactiviteit van nucleair materiaal als gevolg van de verbranding 
van dit nucleaire materiaal; of 

(b) radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van nucleair materiaal of een bestanddeel 
daarvan. 

Bedreiging: 

Een mondelinge of schriftelijke verklaring van een persoon direct gemaakt tegen verzekerde tijdens de 
verzekeringstermijn dat een cyberaanval op een systeem heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. 

Bereddingskosten: 

Kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan bijzondere maatregelen die tijdens de verzekeringstermijn door, namens 
of ten behoeve van verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs nodig zijn om een onmiddellijk dreigend gevaar van 
schade af te wenden of om die schade te beperken, mits, indien dit gevaar zich zou verwezenlijken, verzekerde 
aansprakelijk zou zijn en deze verzekering daarvoor dekking biedt. Hieronder worden verstaan kosten, die gezien hun 
omvang en noodzaak redelijkerwijs verantwoord zijn. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband tevens verstaan 
schade aan zaken die met het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 

Betaalkaartboete: 

Een boete, die de verzekerde verplicht is te betalen als gevolg van een privacy gerelateerde onrechtmatige daad 
of netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad, mits een dergelijk bedrag opeisbaar is vanwege niet 
nakoming van de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS ofwel gegevensbeveiligingsnormen van de 
betaalkaartenbranche).  

Chubb: 

Chubb European Group Ltd. 
Postbus 704 
2130 AS  HOOFDDORP 

Claim: 

Een privacyclaim, netwerkbeveiligingsclaim, mediaclaim, gebeurtenis van digitale afpersing, een data 
incident of bedrijfsonderbrekingsincident. 

Computersysteem: 

Computer hardware, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende 
invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, netwerkapparatuur en storage area network of andere 
elektronische faciliteiten voor gegevensback-up, alsook telecommunicatieapparatuur. 

Computersysteem van verzekerde:  

een computersysteem: 

(a) dat verzekerde bezit, huurt of bedient; of 

(b) dat ten gunste van verzekerde wordt bediend door een derde in het kader van een schriftelijke overeenkomst met 
verzekerde.
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Contractueel overeengekomen kosten meldplicht: 

De kosten meldplicht die verzekerde maakt op grond van een verplichting in een overeenkomst voor het leveren of 
verrichten van een ICT product of dienst door verzekerde en die voortvloeien uit de ontdekking van een inbreuk. 

Cyber incident kosten: 

De redelijke en noodzakelijke onkosten die verzekerde heeft moeten maken of die verzekerde wettelijk verplicht is te 
betalen: 

(a) om forensische informaticadiensten van een derde in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-
nakoming inzake netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, 
waarvoor verzekerde aansprakelijk is, adequaat te managen, opslaan, verwerken, vernietigen of anderszins te 
controleren; 

(b) om te voldoen aan privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake 
kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten; 

(c) om een juridisch adviseur in te huren die de communicatie met een overheidsorgaan ter hand kan nemen teneinde 
de noodzakelijke maatregelen te bepalen die dienen te volgen zodat voldaan wordt aan de toepasselijke 
privacyregelgeving. Hieronder vallen ook de kosten die gepaard gaan met een reactie op informatieverzoeken of 
sommaties van een overheidsorgaan met betrekking tot de overtreding van enige privacyregelgeving, inclusief de 
kosten die gepaard gaan met een beoordeling van de gevolgen van de overtreding(en), of de kosten voor het 
bijwonen van hoorzittingen.   

(d) om met voorafgaande toestemming van Chubb: 

(i) vrijwillig personen te informeren van wie de persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt; 

(ii) een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een callcenter, om vrijwillig personen te 
informeren van wie de persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn 
gecompromitteerd; 

(iii) een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal een jaar fraudeconsultatie te 
bieden aan personen van wie de persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn 
gecompromitteerd; 

(iv) onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, 
kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met het 
aanbod van verzekerde voor kredietbewaking, kredietbevriezing of fraudemeldingsdiensten;  

(v) een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker 
heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een 
onrechtmatige daad, daadwerkelijk of beweerdelijk door verzekerde begaan en uitdrukkelijk gedekt door 
artikel 9.1. 

(vi) een pr-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde 
communicatie, met als enige doel de reputatie van verzekerde te beschermen of herstellen naar aanleiding 
van een onrechtmatige daad; 

(vii) een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat de juridische positie van verzekerde is op 
grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een privacy gerelateerde 
onrechtmatige daad of netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad die uitdrukkelijk is 
gedekt onder deze verzekering en daadwerkelijk of beweerdelijk door opdrachtnemer is begaan; 

Onder cyber incident kosten wordt niet verstaan: 

(a) kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging 
tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan 
privacyregelgeving te voldoen; 

(b) belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties;  

(c) of honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen van verzekerde.



 

PRO/NL/3.0/11-18/WOR 
 Chubb European Group Limited  

33 

 

Cyberaanval: 

Daadwerkelijk of verwacht onbevoegde toegang tot of gebruik van software, gegevens of andere informatie in 
elektronische vorm dat dergelijke software, gegevens andere informatie: 

(a) kopieert; 

(b) besmet; 

(c) verwijdert; 

(d) vernietigt; 

(e) openbaart; 

(f) vervormt; of 

(g) manipuleert, 

of een ICT product vertraagt. 

Daad van cyberterrorisme:  

Iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen het 
computersysteem van verzekerde door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met 
een organisatie(s) of regering(en) handelen, om ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een gerichte 
denial of service attack op of overdracht van ongeoorloofde, schade toebrengende softwarecode naar het 
computersysteem van verzekerde te veroorzaken ten behoeve van het bevorderen van maatschappelijke, 
ideologische, religieuze, economische of politieke doelstellingen, het intimideren of afpersen van een overheid of de 
burgerbevolking daarvan of het ontwrichten van enig segment van de economie. 

Data:  

Elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor 
een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks, CD-
ROMs, tapes, drives, cells, data verwerkingsapparatuur of enige ander medium dat gebruikt wordt bij elektronisch 
aangestuurde apparatuur of ander elektronische backup faciliteiten. 

Deelneming: 

Met betrekking tot rubriek 1 en 2: iedere onderneming waarin verzekeringnemer direct of indirect controle heeft door: 

(a) een meerderheid van de aandelen met stemrecht te bezitten; of 

(b) het recht te hebben de meerderheid van de raad van bestuur en/of raad van commissarissen te benoemen dan wel te 
laten aftreden; of 

(c) een meerderheid van het stemrecht te hebben op grond van een schriftelijke overeenkomst met andere 
aandeelhouders. 

Met betrekking tot rubriek 3: een entiteit die niet is opgericht als een compagnonschap of joint venture en waarvan de 
verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten 
die het huidige recht vertegenwoordigen om te stemmen voor de benoeming van directeuren, of de bestuurders of leden 
van het bestuur of vergelijkbare leidinggevenden van een bijzondere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op of 
voor de ingangsdatum van de verzekering, hetzij direct of indirect, in welke combinatie ook, door één of meer andere 
deelnemingen. Een deelneming van de verzekeringnemer is uitsluitend onder deze verzekering gedekt voor 
onrechtmatige daden, gebeurtenissen van digitale afpersing, verlies van data of 
bedrijfsonderbrekingsincidenten indien deze optreden gedurende de tijd dat deze onderneming een deelneming 
is. 

Indien de verzekeringnemer een deelneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de verzekeringstermijn, 
blijft de betreffende deelneming onder deze verzekering vallen, maar uitsluitend voor onrechtmatige daden of 
handelen of nalaten voor de effectieve datum van verkoop of ontbinding.  

Denial of service attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken van het 
computersysteem van verzekerde, zonder dat de IT-uitrusting, telecommunicatie-uitrusting of infrastructuur van 
verzekerde, met inbegrip van de bijbehorende software, enige wijziging of vernieling ondergaan.
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Derde: 

Met betrekking tot rubriek 1: iedereen, met uitzondering van: 

(a) verzekerden; 

(b) iedere persoon of organisatie die direct of indirect controle heeft over verzekerde door: 

(i) controle of het bezit van de meerderheid van stemrechten; of 

(ii) het recht te hebben de meerderheid van de raad van bestuur en/of raad van commissarissen te benoemen dan 
wel te laten aftreden; 

(c) iedere deelneming; 

(d) iedere rechtspersoon, partnership of joint venture waarin verzekerde een aandeel heeft; 

(e) iedere rechtspersoon die hetzelfde moederbedrijf heeft als verzekeringnemer;  

(f) iedere bestuurder, commissaris of werknemer van iedere persoon of organisatie als hierboven in deze definitie 
omschreven;  

(g) iedere erfgenaam, vertegenwoordiger of rechtsopvolger van iedere persoon of organisatie als hierboven in deze 
definitie omschreven. 

Met betrekking tot rubriek 2: iedereen, met uitzondering van verzekerden. 

Eigen risico:  

Met betrekking tot rubriek 1 en 2: het bedrag dat door verzekerde zelf dient te worden gedragen (waaronder ook 
kosten van verweer) voor iedere  aanspraak, vergoeding, inbreuk, bedreiging of per kosten beloning. Het bedrag van 
het eigen risico wordt vermeld op het polisblad. 

Met betrekking tot rubriek 3: het eerste deel van de schade en onkosten voor iedere claim dat door verzekerde zelf 
dient te worden gedragen. Het bedrag van het eigen risico wordt vermeld op het polisblad.  

Geaccepteerd programma: 

Een programma dat volledig is ontwikkeld, succesvol is getest en toereikend is gebleken in de operationele werkomgeving 
gedurende ten minste dertig dagen. 

Geld: 

(a) een wettig betaalmiddel (inclusief elektronisch geld); 

(b) een overeenkomst, document of effect dat geld omschreven in onderdeel (a) hierboven vertegenwoordigt; of 

(c) data of andere informatie dat geld omschreven in de onderdelen (a) en (b) hierboven vertegenwoordigt. 

Hacken: 

Het kwaadwillig binnendringen of inbreken in het computersysteem van verzekerde met het oog op het aanmaken, 
verwijderen, in beslag nemen, verzamelen, ontregelen, onthullen, onderbreken of beschadigen van data of diensten van 
verzekerde. 

Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, 
methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het 
feit dat deze niet algemeen bekend of gemakkelijk te achterhalen is door andere personen die waarde kunnen verkrijgen 
uit de openbaarmaking of het gebruik ervan, mits redelijke inspanningen zijn verricht om deze geheim te houden. 

Herstelkosten: 

Alle redelijke en noodzakelijke kosten om kwaadwillende software te verwijderen van het computersysteem van 
verzekerde en/of data te reconstrueren in verband met een data incident of om schade door 
bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een bedrijfsonderbrekingsincident te beperken; met inbegrip van maar 
niet beperkt tot: 

(a) het gebruik van externe apparatuur, gehuurd of geleast; 

(b) de invoering van alternatieve werkmethode in overeenstemming met een bedrijfscontinuïteitsplan; 
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(c)  de kosten voor uitbesteding aan een externe dienstverlener; 

(d) hogere arbeidskosten; en 

(e) cyber incident kosten die gemaakt zijn met voorafgaande schriftelijke toestemming van Chubb. 

Onder herstelkosten wordt niet verstaan: 

(i) kosten of uitgaven voor het bijwerken, vervangen, herstellen of anderszins verbeteren van media-inhoud tot 
een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis; 

(ii) kosten of uitgaven terzake het opsporen of verhelpen van fouten of zwakke plekken in softwareprogramma's,  

(iii) kosten voor het bijwerken, herstellen, vervangen, upgraden, onderhouden of verbeteren van enig 
computersysteem; 

(iv) kosten voor onderzoek en ontwikkeling van media-inhoud, waaronder handelsgeheimen; 

(v) de economische of marktwaarde van media-inhoud, waaronder handelsgeheimen; of 

(vi) elke andere schade of gevolgschade. 

ICT product: 

(a) communicatie-, computer-, gegevensbeveiligings-, elektronische, informatie-, internet-, netwerk- of website-: 

(i) apparatuur of onderdelen; of 

(ii) programma´s of systemen; of 

(b) software, gegevens of andere informatie in elektronische vorm. 

Inbreuk: 

Onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens of inbreuk op beveiligingsmaatregelen die genomen 
zijn om persoonsgegevens te beschermen.  

Intellectuele eigendomsschade: 

Schade voortvloeiende uit een handelen of nalaten dat resulteert in een inbreuk op:  

(a) auteursrecht (inclusief objectcode en broncode); 

(b) databankrecht; 

(c) chiprecht; 

(d) modellenrecht; 

(e) handelsnaamrecht, exclusief certificatietekens; 

(f) merkenrecht, exclusief certificatietekens; of 

(g) recht of wet dat vergelijkbaar is aan het bovenstaande waar dan ook ter wereld. 

Kosten beloning: 

Bezittingen of andere beloningen die verzekerde aan een persoon (anders dan een rechtshandhaver) verstrekt voor 
informatie die leidt tot een veroordeling van een misdrijf voortvloeiende uit een cyberaanval waarop deze verzekering 
betrekking heeft. 

Kosten bij maatregel toezichthouder: 

Redelijke en noodzakelijke kosten voor onderzoek van of verdediging (inclusief bezwaar en beroep) tegen een maatregel 
van een toezichthoudende instelling voortvloeiende uit een inbreuk. 
Onder kosten bij maatregel toezichthouder wordt niet verstaan lonen, salarissen en kosten van verzekerde 
personen of ondergeschikten van de onderneming of de kosten gemaakt om aan de wettelijke eisen te voldoen die op 
grond van de bedrijfsactiviteiten van verzekerde noodzakelijk zijn.
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Kosten cyberdreiging: 

(a) bezittingen of andere beloningen die verzekerde overhandigt ter opheffing of vermindering van een bedreiging; 
en 

(b) de redelijke en noodzakelijke kosten gemaakt door verzekerde voor: 

(i) diensten van een onafhankelijke onderhandelaar of adviseur; en 

(ii) reis- en verblijfkosten, 

die uitsluitend en rechtstreeks gemaakt zijn als een gevolg van een bedreiging. 

Kosten meldplicht: 

Redelijke en noodzakelijke: 

(a) kosten voor uitgezonden, elektronische, gedrukte of telefonische aankondigingen, berichten of mededelingen; 

(b) kosten voor adverteren en andere mediadiensten; 

(c) kosten om de oorzaak van de inbreuk op de beveiligingsmaatregelen en de omvang van het verlies van of het 
onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens vast te stellen;  

(d) kosten voor kredietbewakingsdiensten en public relations diensten; en 

(e) kosten bij maatregel toezichthouder. 

Onder kosten meldplicht wordt niet verstaan lonen, salarissen en kosten van verzekerde personen of 
ondergeschikten van de onderneming. 

Kosten van verweer: 

Alle redelijke en noodzakelijke kosten, vergoedingen (inclusief maar niet beperkt tot vergoedingen voor advocaten en 
andere deskundigen) en uitgaven, waaronder niet begrepen lonen, salarissen, vergoedingen voor overwerk en andere 
vergoedingen van verzekerde personen of ondergeschikten van de onderneming, gemaakt voor het onderzoeken 
van of voeren van verweer tegen een aanspraak, waaronder proceskosten en kosten voor hoger beroep en cassatie. 

Kwaadwillige besmetting: 

Het, buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van 
molest, (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, 
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, 
bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische 
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden, al dan niet in enig organisatorisch 
verband, is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen 
te verwezenlijken. 

Kwaadwillige computerhandeling:  

Iedere oneerlijke daad opzettelijk begaan tegen het computersysteem van verzekerde, bestaande uit het invoeren, 
veranderen of vernietigen van data van verzekerde, zonder dat enige materiële schade wordt toegebracht aan het 
computersysteem van verzekerde, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur. 

Kwaadwillende software: 

Kwaadaardige programma's, bestanden of instructies die de werking van data in enige software of enig 
computersysteem kunnen ontregelen, beschadigen, de toegang ertoe kunnen verhinderen of deze op enige andere 
wijze kunnen aantasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadelijke codes, ransomware, cryptoware, virussen, 
Trojaanse paarden, wormen, logic bombs en tijdbommen.  

Lichamelijk letsel:  

Letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk 
leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al dan niet voortvloeiend uit 
letsel aan het lichaam, ziekte, aandoening of overlijden van enige persoon. Lichamelijk letsel als gevolg van een 
privacy gerelateerde onrechtmatige daad of een media gerelateerde onrechtmatige daad is uitdrukkelijk 
gedekt ingevolge artikel 9.1 en 9.3.
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Materiële schade: 

Beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van de 
artikelen 9.4, 9.5 en 9.6, alsmede ten aanzien van cyber incident kosten zoals gedekt onder de artikelen 9.1 en 9.2 
wordt lichamelijk letsel, verlies of vernietiging van data en gebruiksderving van data niet als materiële schade 
aangemerkt.  

Mediadienstverlening:  

De publicatie, verspreiding of uitzending van media-inhoud. 

Media-inhoud: 

Elektronische media die door of namens verzekerde verspreid wordt via internet, waaronder via sociale 
netwerkwebsites. 

Menselijke fout: 

Een bedieningsfout of nalatigheid, waaronder in de keuze van het gebruikte programma, een fout in de instelling van 
parameters of een enkele verkeerde ingreep door een werknemer of derde die diensten aan verzekerde verleent, 
resulterend in verlies, wijziging of vernietiging van data van verzekerde.  

Milieugevaarlijke stoffen: 

Iedere stof die schadelijke eigenschappen of nadelige invloed heeft voor het milieu, waaronder vaste stoffen, vloeistoffen, 
gassen of thermisch irriterende middelen, verontreinigende middelen, rook, stoom, roet, giftige dampen, zuren, zouten, 
chemicaliën of afvalstoffen, uitstoot in de atmosfeer, stank, afvalwater, olie en olieproducten, infecterende stoffen, 
medisch afval, aarde en enig geluid. 

Milieuverontreiniging: 

(a) enige daadwerkelijke, vermeende of dreigende blootstelling aan, voortbrenging, opslag, vervoer, lozing, uitstoot, 
ontsnapping, bevrijding, verspreiding, behandeling, verwijdering of verplaatsing of het zich op enigerlei wijze 
ontdoen van milieugevaarlijke stoffen; of 

(b) enige regeling, wet, opdracht, instructie of aanvraag om milieugevaarlijke stoffen te testen, controleren, 
opruimen, verwijderen, bedwingen, behandelen, ontgiften of neutraliseren of enige daad gepleegd in afwachting van 
of met het oog op deze regeling, wet, opdracht, instructie of aanvraag. 

Motorrijtuigen: 

De motorrijtuigen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dan wel in 
enige opvolgende of vergelijkbare buitenlandse wet. 

Netwerkbeveiliging:  

De maatregelen die verzekerde neemt, of die anderen namens verzekerde nemen, om bescherming te bieden tegen 
ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een denial of service attack door een derde of overdracht van 
kwaadwillende software naar het computersysteem van verzekerde. 

Onderneming: 

Met betrekking tot rubriek 1 en 2: 

(a) de verzekeringnemer; 

(b) enige andere onderneming, vof of eenmanszaak die als onderneming is aangetekend op het polisblad of in een 
aanhangsel; of 

(c) een onderneming die een verzekerde wordt overeenkomstig artikel 7.1. 

Met betrekking tot rubriek 3:  

(d) de verzekeringnemer; of 

(e) een deelneming.



 

PRO/NL/3.0/11-18/WOR 
 Chubb European Group Limited  

38 

 

Ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang: 

Het inbreken in of toegang verschaffen tot het computersysteem van verzekerde door een niet-gemachtigde partij of 
niet-gemachtigd individu, met inbegrip van een werknemer of gemachtigde partij die zijn of haar bevoegdheden 
overschrijdt.  

Ongeval: 

Een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld. 

Onkosten: 

De onkosten voor privacyclaims, onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims, onkosten voor mediaclaims, 
onkosten voor digitale afpersing, herstelkosten voor data en cyber incident kosten. 

Onrechtmatige daad: 

Een daadwerkelijke of beweerdelijke privacy gerelateerde onrechtmatige daad, netwerkbeveiliging 
gerelateerde onrechtmatige daad of media gerelateerde onrechtmatige daad. 

Onrechtmatige gedraging jegens werknemers: 

Iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder: 

(a) een inbreuk op de privacy van de werknemer, behoudens ten aanzien van het gedeelte van een claim voortvloeiend 
uit het verlies van persoonsgegevens dat anderszins is gedekt uit hoofde van artikel 9.1; 

(b) een onrechtmatige toebrenging van emotioneel leed, behoudens ten aanzien van het gedeelte van een claim 
voortvloeiend uit het verlies van persoonsgegevens dat anderszins is gedekt uit hoofde van artikel 9.1. 

Personenschade: 

Met betrekking tot rubriek 1 en 2: letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg 
hebbende inclusief alle daaruit voortvloeiende schade. 

Onder personenschade wordt niet verstaan: 
De door (potentieel) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade overeenkomstig artikel 
6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, inclusief alle daaruit voortvloeiende schade, tenzij het 
onder de betreffende rubriek gedekte bereddingskosten betreffen. 

Met betrekking tot rubriek 3: 

Letsel voortvloeiend uit: 

(a) onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting; 

(b) kwaadwillige vervolging; 

(c) smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal; 

(d) een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of 

(e) onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk. 

Persoonsgegevens:  

(a) de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, 
andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, 
debitcardnummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, accountnummer, accountgeschiedenis, wachtwoorden; en 

(b) alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de privacyregelgeving;  

Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact 
met hem of haar op te nemen. 

Preventieve maatregelen: 

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar 
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of, indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt, de 
gevolgen daarvan te beperken.
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Privacyregelgeving: 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van 
persoonsgegevens. 

Programmeerfout: 

Een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassing of besturingssysteem en die, na 
inbedrijfstelling, leidt tot een storing van het computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat. 

Programmeerfout omvat niet de integratie, installatie, upgrade of corrigeren van enige software, hardware of firmware 
op het computersysteem van verzekerde tenzij verzekerde kan bewijzen dat de programmeerfout voortkomt 
uit een geaccepteerd programma. 

Regelgevingsboete:  

Iedere civiel-, bestuurs- en administratiefrechtelijke verzekerbare boete opgelegd door een landelijke, provinciale, 
gemeentelijke of buitenlandse toezichthouder op grond van overtreding van wet- en regelgeving met betrekking tot een of 
meer van de dekkingsomschrijvingen in rubriek 3. 

Onder regelgevingsboete wordt niet verstaan: boetes, voor zover niet verzekerbaar volgens het toepasselijke recht; 
strafrechtelijke boetes, gedwongen terugbetaling van winst of meervoudige schadevergoeding. 

Regelgevingsprocedure: 

Een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of 
administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichthouder, door de betekening van een 
klacht of vergelijkbaar document waarin wordt gesteld dat sprake is van schending van privacyregelgeving als gevolg 
van een privacy gerelateerde onrechtmatige daad of netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad 
van verzekerde, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze aanleiding zal geven tot een gedekte claim zoals 
bedoeld in artikel 9.1 of 9.2.  

Reputatieschade: 

Zuivere vermogensschade en immateriële schade voortvloeiende uit een handelen of nalaten dat resulteert in: 

(a) een mondelinge uitlating, een elektronische, schriftelijke of andere vorm van publicatie via het internet of andere 
media die: 

(i) beledigend is voor een persoon of organisatie; of 

(ii) de producten of diensten van een persoon of organisatie in diskrediet brengt; of 

(b) discriminatie of pesterij gebaseerd op menselijke eigenschappen zoals beschermd en vastgelegd in de wet. 

Retroactieve datum betekent de datum zoals vermeld op het polisblad voor de toepasselijke dekkingsomschrijving van 
rubriek 3. 

Schade: 

(a) met betrekking tot rubriek 1: zuivere vermogensschade; 

(b) met betrekking tot rubriek 2: personenschade en/of zaakschade; 

(c) met betrekking tot rubriek 3: schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en 
schikkingsbedragen die verzekerde wettelijk verplicht is te betalen wegens een privacyclaim, 
netwerkbeveiligingsclaim of mediaclaim, die voor het eerst tegen verzekerde wordt ingediend tijdens de 
verzekeringstermijn of, indien van toepassing, de verlengde meldingsperiode, voor een onrechtmatige 
daad die onder deze verzekering valt. 

Onder schade wordt niet verstaan: 

(i) zaken, aangelegenheden of onderdelen die onverzekerbaar zijn volgens het toepasselijke recht; 

(ii) de kosten die gepaard gaan met het voldoen aan een voorlopige voorziening of niet-geldelijke veroordeling, 
inclusief nakoming, al dan niet middels een overeenkomst; 

(iii) verlies van loon of winst, terugbetaling van loon, provisie of royalties of opnieuw uitvoeren van diensten door 
verzekerde of onder toezicht van verzekerde; 
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(iv) gedwongen terugbetaling van enige winst of vergoeding of enig financieel voordeel waar verzekerde wettelijk 
geen recht op heeft; en 

(v) alle andere bedragen dan die uitsluitend schadeloosstelling bieden voor schade veroorzaakt door een 
onrechtmatige daad, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze rubriek? 

Schade omvat schadevergoeding met een boetekarakter, schadevergoeding bij wijze van voorbeeld, boetes en 
strafbetalingen, voor zover dergelijke schadevergoedingen verzekerbaar zijn volgens het toepasselijke recht.  

Ten aanzien van artikel 9.1 en 9.2 omvat schade tevens het schadefonds voor consumenten, 
betaalkaartboetes en regelgevingsboetes. 

Schadefonds voor consumenten: 

Een geldbedrag dat verzekerde wettelijk verplicht is in een fonds te storten als billijke genoegdoening van 
consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een regelgevingsprocedure. 
Betaalde bedragen bestaande uit belastingen, boetes, strafbetalingen, bevelen of sancties zijn niet inbegrepen in het 
schadefonds voor consumenten. 

Sociale netwerkwebsite: 

Een website van een derde die ten doel heeft het creëren en uitwisselen van, door gebruikers gegenereerde, inhoud door 
middel van blogs, microblogs, sociale netwerksites, en wiki's.  

Systeem: 

Een computer en alle invoer-, uitvoer-, verwerkings-, opslag-, offline mediabibliotheek en communicatie-faciliteiten die 
zijn verbonden met een dergelijke computer mits een dergelijke computer en faciliteiten; 

(a) eigendom zijn en bediend worden door verzekerde; 

(b) geleasd of bediend worden door verzekerde; 

(c) overeenkomstig een schriftelijke overeenkomst gebruikt worden door verzekerde. 

Terrorisme: 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan, buiten het kader van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het 
financieel toezicht genoemde vormen van molest, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met 
elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 
tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, 
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, al dan niet in enig organisatorisch verband, is beraamd en/of uitgevoerd 
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

Vergoeding: 

De beloning, onkosten en vergoedingen voor ICT producten en diensten die door verzekerde aan een cliënt zijn geleverd 
of voor een cliënt zijn verricht. 

Verlengde meldingsperiode: 

De periode(s) waarin dekking onder de verzekering is wordt verlengd, indien van toepassing, zoals beschreven in artikel 
29 en 31 van de algemene bepalingen met betrekking tot rubriek 3 cyberrisico’s. 

Verzekerde(n): 

Een verzekerde persoon of een onderneming. 

Verzekerde hoedanigheid: 

Met betrekking tot rubriek 1: de hoedanigheid zoals omschreven onder rubriek 1 op het polisblad. 

Met betrekking tot rubriek 2: de hoedanigheid zoals omschreven onder rubriek 2 op het polisblad. 

Verzekerde persoon: 

Met betrekking tot rubriek 1 en 2:  

(a) bestuurders, commissarissen, toezichthouders en vennoten van een onderneming; 

(b) ondergeschikten van een onderneming. 



 

PRO/NL/3.0/11-18/WOR 
 Chubb European Group Limited  

41 

 

Met betrekking tot rubriek 3: 

(c) iedere voormalige, huidige of toekomstige bestuurder, vennoot, directeur, gevolmachtigde, werknemer, ingehuurde 
of tijdelijke werknemer van de onderneming terwijl hij of zij namens de onderneming of onder leiding en 
toezicht van de onderneming handelt; 

(d) een advocaat in dienstbetrekking bij de onderneming, die staat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse 
Orde van Advocaten; en 

(e) onafhankelijke uitvoerders, die natuurlijke personen zijn en die in opdracht van de onderneming werkzaam zijn. 

En voor rubriek 3 tevens: 

(i) iedere samenwonende partner van een bestuurder, vennoot, directeur, gevolmachtigde of werknemer, mits de 
bestuurder, vennoot, directeur, gevolmachtigde of werknemer persoonlijk aansprakelijk is gesteld;  

(ii) de nalatenschap, erfgenaam of wettelijk vertegenwoordiger van een overleden bestuurder, vennoot, directeur, 
gevolmachtigde of werknemer, mits de overleden bestuurder, vennoot, directeur, gevolmachtigde of werknemer 
persoonlijk aansprakelijk is gesteld. 

Onder verzekerde wordt niet verstaan: enige auditor, (faillissements)curator, bewindvoerder, administrateur, 
vereffenaar, hypotheekhouder die het recht op bezit van het gehypothekeerde goed heeft uitgeoefend of een vergelijkbare 
persoon, of enige werknemer of ondergeschikte van een dergelijke persoon. 

Verzekeringnemer: 

De rechtspersoon, vof of eenmanszaak die met Chubb deze verzekering is aangegaan en als zodanig op het polisblad is 
vermeld. 

Verzekeringstermijn: 

(a) de termijn vermeld op het polisblad; of indien deze termijn is geëindigd, 

(b) de termijn tussen het einde van de termijn zoals vermeld op het polisblad en de contractvervaldatum twaalf 
maanden later; of indien deze termijn is geëindigd, 

(c) de termijn tussen twee contractvervaldata; of indien deze termijn is geëindigd, 

(d) de termijn tussen de laatste contractvervaldatum en de datum waarop deze verzekering overeenkomstig artikel 21 
eindigt. 

Indien de verzekeringstermijn korter of langer is dan twaalf maanden, dan zijn de verzekerde bedragen zoals vermeld 
op het polisblad de maximale verzekerde bedragen voor deze kortere of langere termijn. 

Wachttijd: 

Het aantal uren zoals vermeld op het polisblad. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder 
artikel 9.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van toepassing zijn.  

Zaakschade: 

(a) beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke objecten inclusief alle daaruit voortvloeiende schade; en 

(b) het verontreinigd of vuil worden van stoffelijke objecten, of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen 
inclusief alle daaruit voortvloeiende schade. 

Ten aanzien van artikel 9.4, 9.5 en 9.6, alsmede ten aanzien van cyber incident kosten zoals gedekt onder artikel 9.1 en 
9.2 wordt lichamelijk letsel, verlies of vernietiging van data en gebruiksderving van data niet als zaakschade 
aangemerkt. 

Onder zaakschade wordt niet verstaan de door (potentieel) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot 
voorkoming van schade overeenkomstig artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, inclusief 
alle daaruit voortvloeiende schade, tenzij het onder de betreffende rubriek gedekte bereddingskosten betreffen. 

Zuivere vermogensschade: 

Financieel nadeel. 

Zzp’er(s):  

Zelfstandig een bedrijf uitoefenende persoon of personen.  



 

 
 

 
 

 

Contact 

 
Chubb 
 
Wegalaan 43 Marten Meesweg 8-10 Emiel Banningstraat 41-47 Nerviërslaan 9-31, bus 7 
NL - 2132 JD Hoofddorp  NL - 3068 AV Rotterdam  B - 2000 Antwerpen B – 1040 Brussel 
T: + 31 (0)23 566 18 00 T: + 31 (0)800 22 55 22 3 T: + 32 (0)800 743 94 T: + 32 (0) 800 743 94 
F: + 31 (0)23 565 13 71 F: + 31 (0)10 289 35 99 F: + 32 (0)3 241 38 01 F: + 32 (0)2 513 08 84 
M: informatie@chubb.com M: info.benelux@chubb.com M: info.benelux@chubb.com M: info.benelux@chubb.com 
www.chubb.com www.chubb.com www.chubb.com www.chubb.com 

 
 
 
 
 

Over Chubb 

Chubb is de grootste beursgenoteerde Property & Casualty verzekeraar ter wereld. Het bedrijf is gevestigd in 54 
landen en biedt een diverse groep zakelijke en particuliere klanten schadeverzekeringen, 
aansprakelijkheidsverzekeringen, persoonlijke ongevallenverzekeringen, aanvullende verzekeringen bij ziekte, 
herverzekeringen en levensverzekeringen. 

Chubb verzekert een gevarieerde klantengroep: 

• Multinationals, het midden- en kleinbedrijf, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en overige 
instellingen. 

• Bedrijven en branche organisaties die op zoek zijn naar collectieve verzekeringsoplossingen voor hun 
werknemers of leden; 

• Verzekeraars die hun risico’s willen herverzekeren 
• Vermogende particulieren 

In 2014 had Chubb $ 150 miljard aan activa en $ 37 miljard aan bruto premie-inkomsten (op pro forma-basis). De 
financiële draagkracht van Chubb wordt dan ook door Standard & Poor's beoordeeld met een AA notering, en door 
A.M. Best met een A++-notering. 

Het moederbedrijf Chubb Limited is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: CB) en maakt onderdeel 
uit van de Standard & Poor’s 500-index. 
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