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Van de termen die cursief zijn weergegeven is een definitie 
opgenomen.

I ALGEMEEN 

1  GRONDSLAG 
Deze verzekering is gebaseerd op het door verzekeringnemer en/of 
verzekerde volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende 
vragenformulier en/of de daarbij verstrekte gegevens alsmede de 
tijdens de contracttermijn door verzekeringnemer en/of verzekerde
verstrekte gegevens. 

2 ONZEKERHEIDSVEREISTE 
Deze verzekering beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid zoals bedoeld in 
artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een 
derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraars 
respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is 
van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van 
de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde
respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop 
van omstandigheden nog zou ontstaan. 

3  DEFINITIES 
3.1 Atoomkernreacties 
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, 
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 
3.2  Bereddingskosten 
De kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of een 
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien 
gevallen – (een verzekerde aansprakelijk zou zijn en) de verzekering 
dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van 
maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij 
het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
3.3 Contractjaar  
Elke periode van 12 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van 
de verzekering en elke afzonderlijke daarop aansluitende verlenging 
voor een periode van 12 maanden. Indien een periode te rekenen 
vanaf de ingangsdatum tot de verlengingsdatum of vanaf een 
verlengingsdatum tot de datum van beëindiging van de verzekering 
korter is dan 12 maanden, dan wordt een dergelijke periode ook als 
één contractjaar beschouwd. Bij een contracttermijn korter dan 12 
maanden wordt het contractjaar beschouwd gelijk te zijn aan de 
contracttermijn. 
3.4 Contracttermijn 
De periode aanvangende op de ingangsdatum van de verzekering tot 
de contractvervaldatum. 
3.5 Contractvervaldatum 
De datum waarop de verzekering eindigt. 

3.6 Eigen risico 
Het op het polisblad vermelde bedrag dat in geval van schade voor 
rekening van verzekerde blijft. 
3.7  Franchise 
Het op het polisblad vermelde bedrag waaronder schade niet wordt 
vergoed. 
3.8 Milieuaantasting 
Uitstoot, lozing, doorsijpeling, het loslaten of de ontsnapping van enige 
vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die een prikkelende 
werking en/of besmettende en/of bederf veroorzakende en/of 
verontreinigende werking heeft in of op de bodem, lucht, het 
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 
3.9 Molest 
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 
bij de Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd 
onder nummer 136/1981. 
3.10  Verzekeraars 
De maatschappijen die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder 
voor het door of namens haar geaccepteerde aandeel. 
3.11  Verzekerde 
Degene die als zodanig op het polisblad en/of in de bijzondere 
voorwaarden is vermeld. 
3.12  Verzekeringnemer 
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met wie 
verzekeraars deze verzekering zijn aangegaan. 

II OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING  

De dekking is omschreven op het polisblad en/of in de bijzondere 
voorwaarden.  

III PREMIE EN VOORWAARDEN 

4 PREMIEBETALING 
4.1 Aanvangspremie 
De aanvangspremie, kosten en assurantiebelasting zijn per de 
ingangsdatum dan wel per de wijzigingsdatum van de verzekering 
verschuldigd. Verzekeringnemer is verplicht de volledige aanvangs-
premie, kosten en assurantiebelasting uiterlijk binnen 30 dagen na 
dagtekening van de premienota te voldoen. Indien verzekeringnemer
deze verplichting niet nakomt wordt, zonder dat een nadere ingebreke-
stelling door verzekeraars is vereist, de dekking de 31e dag na 
dagtekening van de premienota geschorst. Verzekeringnemer blijft 
verplicht de volledige premie, kosten en assurantiebelasting aan 
verzekeraars te voldoen. 
4.1.1  Weigering tot betalen 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, kosten en 
assurantiebelastingen weigert te betalen, wordt de dekking direct 
ingaande geschorst. 
4.2 Vervolgpremie  
De vervolgpremie, kosten en assurantiebelasting zijn, tenzij anders 
overeengekomen, per de op het polisblad genoemde premie-
vervaldatum, dan wel per de datum die op de premienota is vermeld, 
verschuldigd. Verzekeringnemer is verplicht de volledige 
vervolgpremie, kosten en assurantiebelasting op de premie-
vervaldatum dan wel per de datum die op de premienota is vermeld te 
hebben voldaan. Indien verzekeringnemer ook na aanmaning deze 
verplichting niet nakomt, wordt de dekking geschorst met inachtneming 
van een termijn van 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning. 
Verzekeringnemer blijft verplicht de volledige premie, kosten en 
assurantiebelasting aan verzekeraars te voldoen. 
4.2.1  Weigering tot betalen
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie, kosten en 
assurantiebelastingen weigert te betalen, wordt de dekking zonder dat 
een nadere ingebrekestelling door verzekeraars is vereist, direct 
ingaande geschorst.   
4.3  De consequenties van de in artikel 4.1 en 4.2 bedoelde 
schorsing van dekking wordt omschreven in de bijzondere 
voorwaarden. 
4.4  De dekking zal worden hersteld de dag na de dag waarop 
verzekeraars het verschuldigde bedrag voor het geheel hebben 
ontvangen zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden. In geval 
van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in 
kracht wordt hersteld nadat alle onbetaalde en verschuldigde termijnen 
zijn voldaan. 
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4.5 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die 
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de 
verzekering verschuldigd is. 
4.6 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die 
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering 
verschuldigd is, alsmede de premie die verzekeringnemer in geval van 
naverrekening als suppletiepremie verschuldigd is. 
4.7 Ingeval van wanbetaling van de premie, kosten en assurantiebe-
lasting komen alle gemaakte incassokosten en wettelijke rente, zowel 
in als buiten rechte, ten laste van de verzekeringnemer. 

5 WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN 
5.1 Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden 
van bepaalde groepen verzekeringen te wijzigen. Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerechtigd de premie 
en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging 
aan te passen en wel op een door hen te bepalen datum. 
Verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt 
geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving schriftelijk heeft opgezegd. In dit laatste 
geval eindigt de verzekering op de datum die in de mededeling door 
verzekeraars is genoemd. 
5.2 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door 
verzekeringnemer geldt niet indien: 
a.  de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 
wettelijke regelingen of bepalingen; 
b.  de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende 
dekking inhoudt; 
c.  de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder 
premieverhoging inhoudt; 
d.  de wijziging verband houdt met voor verzekeraars bindende  
(gedrags)regels die in de verzekeringsbranche in het kader van  
zelfregulering tot stand zijn gekomen.   

IV  DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 

6 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
6.1 De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde 
contracttermijn en vangt aan om 00.00 uur en eindigt om 00.00 uur op 
de betreffende ingangsdatum en contractvervaldatum, tenzij in de 
bijzondere voorwaarden anders is vermeld.  
6.2 De verzekering wordt per de contractvervaldatum verlengd voor 
de op het polisblad genoemde periode dan wel de door 
verzekeringnemer en verzekeraars overeengekomen periode, indien 
en voor zover dit nadrukkelijk is overeengekomen, tenzij de 
verzekering twee maanden voor die datum door verzekeraars en/of 
verzekeringnemer schriftelijk is opgezegd.  
6.3 Indien de verzekering, na afloop van de geldende 
contracttermijn, stilzwijgend wordt verlengd, dan wordt deze steeds 
verlengd voor een periode van maximaal 12 maanden.  
6.4 Indien verzekeringnemer in gebreke is de volledige premie, 
kosten en assurantiebelasting te betalen, hebben verzekeraars het 
recht de verzekering tussentijds op te zeggen, met inachtneming van 
een opzegtermijn van twee maanden. 
6.5  De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde 
datum indien binnen twee maanden na ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft 
gehandeld met het opzet verzekeraars te misleiden dan wel 
verzekeraars de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken 
niet zouden hebben gesloten. 

V OVERIGE BEPALINGEN 

7 GESCHILLEN 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die uit deze overeenkomst en de uitvoering daarvan 
mochten voortvloeien, worden ter beslechting voorgelegd aan de 
bevoegde sector van de Rechtbank te Rotterdam, die in eerste 
instantie bij uitsluiting bevoegd is over dergelijke geschillen te 
oordelen. 

8 KLACHTENBEHANDELING 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en 
uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan: 
HDI Global SE, the Netherlands 
Afdeling Klachtenbehandeling 
Postbus 925 
3000 AX  Rotterdam  
Tel: 010 – 40 36 100 
Website: www.hdi.global 

Indien verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf (of een rechtspersoon, 
waarvan de doelstelling is gericht op het particuliere belang van 

bestuurders en/of deelnemers c.q. leden) dan kan zij zich - wanneer zij 
het oordeel van verzekeraars niet bevredigend vindt - wenden tot de: 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
Postbus 93257 
2509 AG  Den Haag 
Tel: 070 - 333 8 999 
Website: www.kifid.nl 

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening beslist over 
de ontvankelijkheid en de wijze van afhandeling van de klacht. 
Wanneer verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze 
klachtenbehandelingsmogelijkheden kan verzekeringnemer het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 

9 MEDEDELINGEN 
Alle mededelingen van verzekeraars en verzekeringnemer onderling 
kunnen geschieden via de op het polisblad genoemde bemiddelaar in 
verzekeringen. Mededelingen van verzekeraars rechtstreeks aan 
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan het laatste door 
verzekeringnemer, al dan niet via de bemiddelaar in verzekeringen, 
aan verzekeraars opgegeven adres. 

10 PERSOONSGEGEVENS 
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens 
opgevraagd. Deze worden door HDI Global SE, the Netherlands 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van: 
a. overeenkomsten;  
b. voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;  
c. ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële  
instellingen;  
d. voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke  
verplichtingen. 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan HDI Global SE, 
the Netherlands gegevens doorgeven aan en raadplegen bij de 
Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en 
fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing. Zie ook www.stichtingcis.nl. 

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van 
toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u 
opvragen bij HDI Global SE, the Netherlands. De volledige tekst van 
de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond 
van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook 
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL 
Den Haag). 

11 VOORRANGSREGEL 
Deze algemene voorwaarden zijn op iedere gesloten verzekering van 
toepassing en vormen een geheel met de bijzondere, per verzekering 
geldende voorwaarden. De voorrangsregel is op deze verzekering van 
toepassing, hetgeen betekent dat de clausules voorgaan op de 
bijzondere voorwaarden en dat de bijzondere voorwaarden voorgaan 
op de algemene voorwaarden. 

12 INBREUK OP HANDELS- EN/OF ECONOMISCHE SANCTIES 
Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te 
bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen 
op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars
verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een 
schadeloosstelling uit te keren. De bijzondere voorwaarden kunnen 
aanvullende dan wel branchespecifieke sanctiebepalingen bevatten.  

13 TERRORISMEDEKKING 
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting 
en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter 
voorbereiding daarvan, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk 
te noemen het “terrorismerisico”, is de schadevergoeding/dekking 
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in artikel 13.1, 13.2 en 13.3.  

De afwikkeling van een schademelding op grond van het 
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het van toepassing 
zijnde Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het 
Protocol is te downloaden via www.terrorismeverzekerd.nl. 

De tekst van artikel 13.1, 13.2 en 13.3 is door het Verbond van 
Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en geadviseerd en is 
gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de 
Kamer van Koophandel Amsterdam. De tekst is te downloaden via 
www.terrorismeverzekerd.nl. 
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Artikel 13.1 Begripsomschrijvingen 

In artikel 13 wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:  

13.1.1  Terrorisme: 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het 
kader van een 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. 

13.1.2  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.  

13.1.3  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. 

13.1.4  Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT): 
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte 
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit 
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland 
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 
verwezenlijking van de in artikel 13.1.1, 13.1.2 en 13.1.3 omschreven 
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 

13.1.5  Verzekeringsovereenkomsten: 
a.    overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar het risico 
is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op 
in Nederland gelegen risico's. 
b.    overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten 
met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, 
indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering 
betrekking heeft. 
c.    overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover 
gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in 
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de 
in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de 
verzekering betrekking heeft. 
13.1.6  In Nederland toegelaten verzekeraars: 
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de 
Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het 
verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

Artikel 13.2 Begrenzing van de dekking voor het 
terrorismerisico 

13.2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 13.1.1, 
13.1.2 en 13.1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van 
de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van 
een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 
a.   terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
b.   handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, 
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de 
uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar 
ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt 
tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die 
aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico 
bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw 
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken 
verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij 
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde 
vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel 

toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 
verzekering. 

13.2.2  De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor 
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. 
Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en 
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een 
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk 
verschijnende dagbladen. 

13.2.3  In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel 
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: 
a.    schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
b.    gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de 
inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per 
jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in 
artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. 
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer 
verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door 
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de 
bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. 
Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door 
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter 
afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het 
risicoadres is gelegen. 
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en 
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in 
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle 
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een 
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 

Artikel 13.3 Uitkeringsprotocol NHT 

13.3.1  Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van 
toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het 
Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is 
de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding 
of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan 
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen 
beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking 
biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over 
voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd 
overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan 
de verzekeraar te doen. 

13.3.2  De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 
van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een 
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt 
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico 
moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig 
voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens 
verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot 
uitkeringsgerechtigden. 

13.3.3  Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld 
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een 
vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de 
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 13.3.1 
bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak 
maken. 

13.3.4  De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 
van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op 
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar 
nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft 
vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in 
de zin van artikel 13 wordt beschouwd. 

Artikel 13.4       Uitsluiting 

Van deze verzekering is uitgesloten alle overige schade veroorzaakt 
door, als gevolg van en/of verband houdende met het terrorismerisico. 
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Cyber+  
Bijzondere Voorwaarden CYB.ALG.3

Inhoudsopgave 
I  Definities 
Definities artikel 1 
II  Dekkingsrubrieken 
Rubriek I: Aansprakelijkheid en regelgevingsacties artikel 2  
Rubriek II: Eigen schade artikel 3
Rubriek III: Bedrijfsschade artikel 4  
III  Algemene bepalingen 
Uitsluitingen artikel 5  
Nieuwe dochtermaatschappijen artikel 6  
Omvang van de schadevergoeding artikel 7  
Duur en einde van de verzekering artikel 8  
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Verplichtingen bij risicowijziging(-en) artikel 10   
Verplichtingen in geval van schade artikel 11 
Verplichtingen ten aanzien van het voorkomen van schade artikel 12 
Rechtsgevolgen bij niet-nakoming van verplichtingen artikel 13 
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Andere verzekeringen/cumulatie artikel 15 
Cumulatie eigen risico artikel 16 
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Indien niet expliciet anders vermeld wordt bij een verwijzing naar een 
artikelnummer gerefereerd aan een artikel in de bijzondere 
voorwaarden. 

I  DEFINITIES 

1  DEFINITIES 
In deze polis wordt verstaan onder: 
1.1 Aanspraak 
Een vordering van derden tot vergoeding van vermogensschade. 
1.2  Bedieningsfout 
Een door onwetendheid, misverstand, onvoorzichtigheid of nalatigheid 
van meeverzekerde personen veroorzaakte fout in de IT-infrastructuur.  
1.3 Bedrijfsschade
De vermindering van de brutowinst die rechtstreeks voortvloeit uit de 
onderbreking of belemmering van de gebruiksmogelijkheid van 
gegevens en/of software. Onder brutowinst wordt verstaan de vaste 
lasten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met 
het nettoverlies. Dit is gelijk aan de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, 
verminderd met de variabele kosten. 
1.4   Betrokkenen 
a. de natuurlijke personen op wie de door een privacy incident
getroffen persoonsgegevens betrekking hebben;   
b. derden die zijn getroffen door een vertrouwelijkheidsincident. 
1.5    Beveiligingsincident 
Een inbreuk op de netwerkbeveiliging door: 
a.      de verzending van malware waardoor de op de IT-infrastructuur
aanwezige gegevens of software zijn verwijderd, veranderd of de 
toegang hiertoe is belemmerd, of heeft geleid tot een verstoring van de 
werking van de IT-infrastructuur;  
b.      een Denial-of-Service-aanval gericht op de IT-infrastructuur; 
c.      de ongeautoriseerde binnendringing van de IT-infrastructuur door 
derden (hacking); 
d.      een onbevoegde verandering of verwijdering van op de IT-
infrastructuur opgeslagen gegevens; 
e.      verlies en/of diefstal door derden van gegevensdragers van 
verzekerde waarop persoonsgegevens en/of vertrouwelijke gegevens 
van derden zijn opgeslagen; 
f.       de onbevoegde verkrijging of publicatie van toegangscodes van 
verzekerde; 
g.      de onbevoegde verhindering van de toegang van verzekerde tot 
de IT-infrastructuur en/of de toegang van derden tot hun gegevens die 
op de IT-infrastructuur zijn opgeslagen; 
h.      de overbrenging van malware van de IT-infrastructuur van 
verzekerde naar de IT-infrastructuur van derden. 
1.6    Buitenstaande derden  
Personen met wie op geen enkel tijdstip een contractuele relatie met 
verzekerde heeft bestaan. 
1.7     Cyberincident
a.       een privacy incident en/of; 
b.       een vertrouwelijkheidsincident en/of;
c.      een beveiligingsincident.  
1.8  Cyberterrorisme 
Elke digitale daad van terrorisme (zie artikel 13.1.1 van de algemene 
voorwaarden) gericht op de IT-infrastructuur. 

1.9     Derden 
Iedereen met uitzondering van verzekerde of meeverzekerde 
personen. Ten aanzien van artikel 2.1 (aansprakelijkheid) geldt dat
meeverzekerde personen wel als derden worden gezien indien zij een 
aanspraak instellen jegens verzekerde op grond van een privacy 
incident.  
1.10    Denial-of-Service-aanval 
Digitale acties of instructies die de beschikbaarheid van netwerken, 
netwerkdiensten, netwerkverbindingen en/of informatiesystemen 
beschadigen, belemmeren en/of op een andere manier aantasten. 
1.11    Dochtermaatschappijen
Vennootschappen waarvan verzekeringnemer direct of indirect al dan 
niet op basis van een overeenkomst met andere stemgerechtigden:  
a.  meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering    
van  aandeelhouders kan uitoefenen of;  
b.  het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of van 
de commissarissen te benoemen en/of te ontslaan. 
Onder dochtermaatschappij wordt tevens verstaan: een vennootschap 
die is opgericht met het doel een dochtermaatschappij te worden. 
1.12  E-Payment Providers 
American Express, MasterCard, Maestro en Visa en overige expliciet 
op de polis genoemde maatschappijen.   
1.13   Extra kosten 
De redelijke en noodzakelijke kosten van verzekerde, uitgezonderd 
vaste kosten, die worden gemaakt om bedrijfsschade te beperken of te 
voorkomen. Deze kosten worden vergoed tot het bedrag van de 
vermindering van de bedrijfsschade die binnen de uitkeringstermijn
met de extra kosten is bereikt.  
1.14    Financiële ondernemingen  
Financiële ondernemingen, instellingen en dienstverleners in de zin 
van art. 1:1 Wft en soortgelijke buitenlandse financiële ondernemingen 
instellingen en dienstverleners, al dan niet met een bijkantoor in 
Nederland. 
1.15    Gegevens
Gedigitaliseerde informatie die voor bedrijfsmatig gebruik noodzakelijk 
is. Onder gegevens wordt ten aanzien van een privacy incident en 
vertrouwelijkheidsincident tevens fysieke informatie die voor 
bedrijfsmatig gebruik noodzakelijk is verstaan. 
1.16 Gegevensdragers
Opslagmedia waarop digitale gegevens kunnen worden opgeslagen, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot: hard disks, CD ROMS, 
USB sticks en/of tapes.  
1.17    Hardware
Hardware omvat alle technische, fysiek aanwezige apparatuur van een 
computersysteem of netwerk waaronder begrepen maar niet beperkt 
tot: servers, routers, switches, computers, tablets, smartphones, 
printers en/of bekabeling. 
1.18    Inloopperiode 
De op het polisblad vermelde periode voor de ingangsdatum van de 
verzekering waarop inloopdekking van toepassing is.  
1.19  IT-dienstverleners 
Derden, waaronder, maar niet beperkt tot, cloud providers, welke zijn 
vermeld op het polisblad en zijn gecontracteerd om IT-diensten te 
verrichten ten gunste van verzekerde. Voor nieuwe IT-dienstverleners 
geldt een voorlopige dekking van 3 maanden na de ingangsdatum van 
het dienstverleningscontract.   
1.20   IT-infrastructuur
Alle hardware, software, netwerkcomponenten, 
telecommunicatienetwerken, back-up faciliteiten en websites die:  
a.      in bezit zijn van, en/of bediend worden door verzekerde en/of; 
b.    in opdracht en ten gunste van verzekerde bediend worden door
IT-dienstverleners. 
1.21   Kredietmonitoringdiensten 
Dienstverlening die er op is gericht om via het monitoren van financiële 
transacties financiële schade van betrokkenen als gevolg van 
identiteitsdiefstal te voorkomen.  
1.22 Malware 
Software die is ontwikkeld met het doel computerprogramma's, 
bestanden en/of calculaties te beschadigen, verstoren of op een 
andere manier nadelig te beïnvloeden, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot trojans, logic bombs, wormen en ransomware. 
1.23   Media gebeurtenis 
De onrechtmatige publicatie van digitale inhoud door verzekerde, en 
welke binnen de bedrijfsactiviteiten van verzekerde heeft 
plaatsgevonden.  
1.24   Meeverzekerde personen 
Alle natuurlijke personen voor wat betreft hun werkzaamheden voor 
verzekerde:  
a.       die een arbeidsovereenkomst met verzekerde hebben of hebben 
gehad; 
b.       die geen arbeidsovereenkomst met verzekerde hebben, maar 
onder gezag van verzekerde gedurende zekere tijd arbeid voor 
verzekerde verrichten of hebben verricht (waaronder maar niet 
gelimiteerd tot externe IT-specialisten);  
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c.       die zijn of waren belast met het bestuur en/of toezicht bij 
verzekerde, of andere managementtaken vervullen of vervulden bij 
verzekerde. 
1.25  Omstandigheid  
Een of meerdere feiten waaruit een reële dreiging van een gedekte 
aanspraak kan worden afgeleid.  
1.26   Personenschade 
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de 
dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 
1.27   Persoonsgegevens 
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. 
1.28   Privacy incident
a.       de onbevoegde openbaarmaking, verlies van en/of 
(vermoedelijke) onbevoegde toegang tot persoonsgegevens welke 
verwerkt worden door verzekerde en/of waarvoor verzekerde 
verantwoordelijk is; 
b.       het verzamelen, verwerken, gebruiken van persoonsgegevens 
door verzekerde welke in strijd is met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) of andere van toepassing zijnde binnen- 
of buitenlandse wettelijke regelingen inzake gegevensbescherming 
en/of –verwerking;   
c.  het niet voldoen aan een wettelijke meldplicht ten aanzien van 
datalekken. 
1.29   Regelgevingsboete 
Boetes die aan verzekerde en/of meeverzekerde personen door een
toezichthouder zijn opgelegd in verband met een privacy incident.  
1.30   Software 
Programma’s of andere immateriële delen van IT-infrastructuur, 
inclusief firmware, die voor het gebruik van IT-infrastructuur ter 
beschikking staan, inclusief de bijbehorende documentatie. 
1.31   Systeemfout 
een onverwachte: 

- stroomuitval, voor zover deze binnen de macht ligt van 
verzekerde; 

- spanningspiek of spanningsdaling; 
- elektrostatische lading;  
- oververhitting (van hardware); 
- software- en programmeerfout; 
- interne netwerkfout; 
- hardware fout; 

welke plaatsvindt binnen de IT-infrastructuur, of een 
electriciteitsnetwerk dat door verzekerde wordt beheerd. 
1.32  Toezichthouder 
Een (semi-)overheidsorgaan dat is belast met het toezicht op de 
verwerking en/of bescherming van persoonsgegevens.  
1.33   Uitkeringstermijn
De op het polisblad weergegeven termijn waarvoor dekking voor de 
bedrijfsschade bestaat. De uitkeringstermijn begint direct na 
plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis op voorwaarde dat de 
wachttijd is verstreken.  
1.34   Vermogensschade
Schade met uitzondering van personenschade of zaakschade. 
Onder vermogensschade wordt tevens verstaan:  
- schade door het verlies, de wijziging of de niet-beschikbaarheid 
van gegevens van derden, doch uitsluitend met betrekking tot artikel 
2.2 ‘aansprakelijkheid’; 
- emotionele of psychische schade van betrokkenen, doch 
uitsluitend met betrekking tot een privacy incident en/of een media 
gebeurtenis;
- regelgevingsboetes opgelegd aan derden.
Onder vermogensschade wordt, niet verstaan: 
- het verloren gaan van geldswaarden, waardepapieren, of 
overige in effecten vastgelegde activa (deze uitsluiting geldt niet voor 
artikel 3.7 externe cyberfraude) 
- (contractuele) boetes, winstafromingen of als bestraffing 
bedoelde schadevergoedingen waaronder begrepen maar niet beperkt 
tot ‘punitive damages’ of ‘exemplary damages’. 
1.35   Verwerker 
Een partij die door verzekerde is belast met de verwerking van    
persoonsgegevens.
1.36   Vertrouwelijkheidsincident 
Een onbevoegde openbaarmaking en/of het verlies, en/of de 
(vermoedelijke) onbevoegde toegang van zakelijke gegevens van
derden waarvoor verzekerde verantwoordelijk is en waarop een 
contractuele of wettelijke geheimhoudingsplicht jegens verzekerde
rust. 
1.37 Verzekerde
a. verzekeringnemer en/of haar dochtermaatschappijen en/of 
overige op het polisblad vermelde meeverzekerde juridische entiteiten. 
b. onderstaande natuurlijke personen van bovengenoemde juridische 
entiteiten:  
-  de bestuurders en/of directieleden 
-  de IT-manager 

-  de Risk & Insurance manager 
-  de Functionaris Gegevensbescherming 
1.38   Verzekerde gebeurtenis 
De per dekkingsonderdeel nader omschreven verzekerde gebeurtenis. 
1.39 Wachttijd 
De op het polisblad aangegeven termijn, beginnende bij het eerste 
optreden van de onderbreking of belemmering van de technische 
gebruiksmogelijkheid van gegevens en software. 
1.40 Zaakschade 
Beschadiging, vernietiging en/of verlies van zaken, alsmede het 
verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin 
bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade. 

II  DEKKINGSRUBRIEKEN 

2.  RUBRIEK I: AANSPRAKELIJKHEID EN 
REGELGEVINGSACTIES 

2.1 Omschrijving van de dekking  
Verzekerd zijn de onder artikel 2.2 t/m 2.4 van deze rubriek vermelde 
schade en redelijke en noodzakelijke kosten van verzekerde als gevolg 
van een in het desbetreffende artikel beschreven verzekerde 
gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de contracttermijn of uitloopperiode 
van de verzekering.

2.2     Aansprakelijkheid 
2.2.1 Verzekerde gebeurtenis
Een aanspraak ingesteld jegens verzekerde en/of meeverzekerde 
personen voortvloeiende uit: 
a.       een cyberincident;
b.       een privacy incident dat plaats heeft gevonden bij een verwerker 
en die verzekerde op grond van vrijwaringsverplichting dient te 
vergoeden; 
c.  een mediagebeurtenis op voorwaarde dat de aanspraak is 
gebaseerd op: 

i. laster en/of smaad;  

ii. een schending van het merkenrecht en/of auteursrecht;  

iii. een schending van de privacy van personen;  

iv. een schending van het mededingingsrecht, doch uitsluitend 

zover deze optreedt als gevolg van sub i-iii.  

2.2.2 Aanvang verzekerde gebeurtenis
De verzekerde gebeurtenis wordt geacht te zijn aangevangen op het 
moment dat de aanspraak voor het eerst schriftelijk is ingediend bij 
verzekerde of een meeverzekerde persoon.  
2.2.3   Vergoeding van schade en kosten 
Verzekeraars vergoeden:  
a.       de vermogensschade waarvoor verzekerde wettelijk 
aansprakelijk is;  
b.       het (schikkings)bedrag dat een verzekerde, met instemming van 
verzekeraars, op grond van een overeenkomst aan een derde dient te 
betalen; 
c. de kosten van verweer in een civiele- en/of arbitrageprocedure 
die op verzoek van en/of met toestemming van verzekeraars wordt 
gevoerd, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan 
verzekerde mocht worden veroordeeld; 
d.       de kosten van verweer van een tegen een verzekerde ingestelde 
strafvervolging en/of tuchtrechtelijke procedure, indien en voor zover 
(de uitkomst van) een dergelijke procedure naar het oordeel van 
verzekeraars mede bepalend kan zijn voor een verzekerd belang 
onder de verzekering. Verzekeraars dienen voor de vergoeding van 
deze kosten vooraf toestemming te hebben gegeven.  

2.3 Onderzoek van autoriteiten en boetes met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens
2.3.1 Verzekerde gebeurtenis 
a. een formeel onderzoek bij verzekerde welke is ingesteld door een
toezichthouder in verband met een (vermeend) privacy incident binnen 
de bedrijfsactiviteiten van verzekerde;
b. de oplegging van een regelgevingsboete.
2.3.2 Vergoeding van schade en kosten
Verzekeraars vergoeden:  
a.  de kosten van verweer en juridisch advies;  
b. regelgevingsboetes, doch uitsluitend voor zover deze: 
i.        op grond van het toepasselijke recht rechtmatig verzekerbaar 
zijn; 
ii.       niet zijn gebaseerd op opzettelijk handelen op grond van  
artikel 5.1. 
2.3.3 Sublimiet 
Ten aanzien van regelgevingsboetes kan een sublimiet van toepassing 
zijn voor zover vermeld op het polisblad.   
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2.4    Creditcard boetes (PCI-DSS) 
2.4.1 Verzekerde gebeurtenis 
Een overtreding van de PCI Data Security Standards, doch uitsluitend 
voor zover deze overtreding voortvloeit uit een cyberincident en 
plaatsvindt binnen de bedrijfsactiviteiten van verzekerde.  
2.4.2 Vergoeding van schade en kosten
Verzekerd zijn: 
a.  (contractuele) boetes opgelegd door E-Payment Providers
b.  de kosten van verweer  
2.4.3 Sublimiet 
Voor deze dekking geldt een sublimiet zoals vermeld op het polisblad.  

2.5 Inloopdekking
2.5.1  De verzekering dekt aanspraken die voortvloeien uit 
cyberincidenten die na of tijdens de inloopperiode hebben 
plaatsgevonden en die de verzekerde bij afsluiting van de verzekering 
onbekend waren. 
2.5.2  Inloop dochtermaatschappijen/meeverzekerden 
Uitgesloten van dekking zijn aanspraken voortvloeiende uit 
cyberincidenten bij dochtermaatschappijen en/of meeverzekerde 
juridische entiteiten die plaats hebben gevonden: 
a. voordat een juridische entiteit een dochtermaatschappij en/of 
een meeverzekerde juridische entiteit is geworden; 
b. nadat een juridische entiteit een dochtermaatschappij en/of een 
meeverzekerde entiteit is geworden, waarbij een cyberincident  
samen met één of meerdere cyberincidenten vóór het tijdstip van  
meeverzekering een serieschade in de zin van artikel 14 vormt. 

2.6     Uitloopdekking
2.6.1 Automatische uitloopperiode
Indien de verzekering niet wordt verlengd, dan bestaat met 
uitzondering van het geval van beëindiging van de verzekering 
vanwege te late premiebetaling of in het geval van faillissement van 
verzekeringnemer tevens dekking voor aanspraken die voortvloeien uit 
cyberincidenten die vóór de beëindiging en tijdens of na de
inlooptermijn hebben plaatsgevonden op voorwaarde dat deze 
aanspraken binnen 3 maanden na het einde van de verzekering zijn 
ingediend en binnen deze periode aan verzekeraars zijn gemeld. 
2.6.2  Andere verzekeringen 
Sluit verzekeringnemer een andere cyberverzekering af, dan vervalt de 
uitloopdekking onder artikel 2.6.1 bij het begin van deze nieuwe 
verzekering, ongeacht de op deze verzekering van toepassing zijnde 
voorwaarden en het verzekerde bedrag. Deze regeling geldt eveneens 
voor dochtermaatschappijen en/of meeverzekerde juridische entiteiten 
die een andere cyberverzekering afsluiten.  
2.6.3  Optionele uitloopperiode 
Gedurende de automatische uitloopperiode heeft verzekerde het recht 
om de uitloopperiode te verlengen tot maximaal 5 jaar. Voor deze 
uitloopperiode wordt 25% van de laatste premie in rekening gebracht 
per uitloopjaar. Indien de contractperiode korter is dan 3 jaar, geldt een 
maximale uitloopperiode van 15 maanden tegen een premie van 35% 
van de laatste premie.  
2.6.4  Omvang van de dekking 
Tijdens de uitloopperiode bestaat dekking overeenkomstig de bij afloop 
van het laatste contractjaar geldende voorwaarden, en ter hoogte van 
het niet verbruikte deel van het verzekerde bedrag van het laatste 
contractjaar. 
2.6.5 Verval recht op uitloop  
Verzekerde heeft geen recht op automatische en/of optionele 
uitloopdekking indien de verzekering is beëindigd vanwege:   
- te late premiebetaling; 
- faillissement van verzekeringnemer;  
- opzettelijke misleiding van verzekeraars door verzekerde.
2.6.6 Uitloop voormalige dochtermaatschappijen/meeverzekerden 
Voor rechtspersonen die tijdens de contracttermijn niet langer 
dochtermaatschappij of een meeverzekerde juridische entiteit zijn, 
geldt dat er uitsluitend dekking wordt verleend voor verzekerde 
gebeurtenissen die voortvloeien uit cyberincidenten die gedurende de 
periode dat de desbetreffende rechtspersoon een dochtermaatschappij
of een meeverzekerde juridische entiteit was, hebben plaatsgevonden. 

2.7 Omstandigheden 
2.7.1  Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken die na de 
contracttermijn tegen een verzekerde zijn ingesteld en aan 
verzekeraars zijn gemeld, mits deze aanspraken voortvloeien uit 
omstandigheden die tijdens de contracttermijn schriftelijk aan 
verzekeraars zijn gemeld.  
2.7.2  Voor aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden is voor de 
vaststelling van de dekkingsomvang, verzekerde bedragen en eigen 
risico’s bepalend het moment waarop de omstandigheid aan 
verzekeraars is gemeld. 
2.7.3  Een omstandigheid dient schriftelijk te worden gemeld en de 
volgende informatie te bevatten:  
a.       een precieze beschrijving van de omstandigheid en gegevens   

   over de soort en hoogte van de mogelijke schade; 
b.       het (vermoedelijke) tijdstip van het cyberincident;

c. gegevens over de mogelijk aangesproken partij en de mogelijke  
indiener van de aanspraak.

2.8    Schaderegeling  
2.8.1 Verzekeraars beslissen, eventueel na overleg met verzekerde, 
omtrent:  
a.  het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid;   
b.  de vaststelling van de schade;  
c.  de keuze en het benoemen en instrueren van een advocaat   

 en/of een andere deskundige;   
d.  het al dan niet treffen van een schikking;   
e.  het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een  

aanspraak;  
f.  het berusten in een rechterlijke en/of arbitrale uitspraak.  
2.8.2 Verzekeraars zullen ter zake van de te vergoeden bedragen naar 
redelijkheid en billijkheid beslissen over de verdeling van schade
wanneer er sprake is van:  
a.  een verzekerd en een onverzekerd deel van de aanspraak; 
b.  aanspraken die zijn ingesteld tegen meerdere verzekerden.  
2.8.3 Verzekeraars hebben het recht de schadevergoeding 
rechtstreeks aan derde(n) te betalen.  
2.8.4 In geval van schade als gevolg van een aanspraak geldt de 
volgende volgorde van betalingen: 
a.   kosten van verweer;
b.   het bedrag van de vermogensschade dat een verzekerde   

gehouden is aan derden te betalen alsmede de wettelijke rente  
  over het door de verzekering gedekte gedeelte van de  
  hoofdsom.  

2.8.5 Verzekeraars hebben het recht de kosten van verweer recht-
streeks aan de aangestelde advocaat en/of andere deskundige te 
betalen, zonder dat verzekerde aanspraak kan maken op vergoeding.  
2.8.6 Verzekeraars hebben het recht de betalingen als vermeld in 
artikel 2.8.4 b op te schorten totdat naar het inzicht van verzekeraars 
voldoende vast staat dat geen vergoeding van kosten van verweer
meer is verschuldigd. 

3. RUBRIEK II: EIGEN SCHADE  

3.1 Omschrijving van de dekking  
3.1.1  Verzekerd zijn de onder artikel 3.2 t/m 3.7 van deze rubriek 
vermelde redelijke en noodzakelijke kosten van verzekerde als gevolg 
van een in het desbetreffende artikel beschreven verzekerde 
gebeurtenis die voor het eerst plaatsvindt tijdens de contracttermijn.
3.1.2 ‘First response’ regeling 
Voor de dekkingen zoals genoemd onder de artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 
van deze rubriek geldt dat voor de eerste 48 uur na inschakeling van 
externe experts: 
-  er geen eigen risico van toepassing is, tenzij anders vermeld op het 
polisblad;  
-  er tevens dekking is in geval van een onderbouwd vermoeden van 
een cyberincident, ongeacht of dit vermoeden wordt bevestigd. 
De termijn van 48 uur kan worden verlengd voor een langere tijdsduur, 
op voorwaarde dat verzekeraars hiervoor uitdrukkelijke toestemming 
hebben gegeven.  

3.2 IT-Forensisch onderzoek en incident response
3.2.1  Verzekerde gebeurtenis
De ontdekking van een cyberincident.  
3.2.2  Vergoeding van kosten  
Verzekeraars vergoeden de honoraria en kosten van de op het 
polisblad vermelde organisatie voor: 
a. IT-forensisch onderzoek om vast te stellen of er sprake is van 
een cyberincident, en waardoor deze werd veroorzaakt; 
b. de coördinatie van het cyberincident 
c.   het adviseren en/of uitvoeren van schade beperkende 
maatregelen als gevolg van het cyberincident 
d. het doen van aanbevelingen om nieuwe cyberincidenten te 
voorkomen.  
3.2.3  Interne IT-specialisten 
Binnen de kaders van artikel 3.2.2 vergoeden verzekeraars tevens de 
buitengewone kosten voor interne IT-specialisten, op voorwaarde dat 
verzekeraars hiervoor vooraf goedkeuring hebben gegeven.  
Ten aanzien van deze vergoeding geldt een sublimiet van EUR 
10.000,00 per verzekerde gebeurtenis en is artikel 3.1.2 niet van 
toepassing.  
3.2.4 Alternatieve externe dienstverleners 
Verzekeraars vergoeden tevens de honoraria en kosten van 
alternatieve externe dienstverleners op voorwaarde dat verzekeraars
de opdrachtverlening vooraf hebben goedgekeurd. 

3.3 Juridisch advies en meldingskosten 
3.3.1  Verzekerde gebeurtenis 
De ontdekking van een privacy incident en/of een
vertrouwelijkheidsincident. 
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3.3.2  Vergoeding van kosten
Verzekeraars vergoeden de:   
a. honoraria van juridische experts van de op het polisblad 
vermelde organisatie voor het geven van juridisch advies met 
betrekking tot de verzekerde gebeurtenis inclusief de beoordeling of er 
een wettelijke meldingsplicht van toepassing is;  
b. kosten voor het inlichten van betrokkenen en instanties voor 
gegevensbescherming.  
Onder kosten worden begrepen maar niet beperkt tot:  
- de achterhaling en identificatie van contactgegevens van 
betrokkenen;  
- ‘call center’ kosten; 
- verzendkosten;  
- kosten voor het plaatsen van nieuwsberichten, mededelingen en 
advertenties in de media.  
3.3.3 Toestemming verzekeraars 
Indien er (nog) geen wettelijke meldplicht van toepassing is, is voor de 
vergoeding van de onder lid 3.3.2 sub b genoemde kosten 
voorafgaande toestemming van verzekeraars vereist. 

3.4 Public relations 
3.4.1  Verzekerde gebeurtenis
Een feitelijk of beweerd cyberincident dat met grote waarschijnlijkheid 
een aanzienlijke aantasting van de reputatie van verzekerde of 
meeverzekerde personen tot gevolg heeft.  
3.4.2 Vergoeding van kosten
Verzekeraars vergoeden tot maximaal 6 maanden na aanvang van de 
verzekerde gebeurtenis: 
a.       de honoraria en kosten van het op het polisblad vermelde 
organisatie voor het opstellen en uitvoeren van een PR-strategie voor 
beheersing van de crisis en het behoud en/of herstel van de reputatie. 
Andere bedrijven kunnen uitsluitend  met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verzekeraars worden ingeschakeld;    
b.       honoraria van advocaten voor het geven van juridisch advies 
over de te volgen  PR-strategie met betrekking tot de crisis. De keuze 
van het advocatenkantoor dient vooraf met verzekeraars overlegd te 
worden. 
3.4.3   De kosten voor het plaatsen van nieuwsberichten, 
mededelingen en advertenties in de media ter behoud of herstel van 
de reputatie zullen worden vergoed tot een maximum van EUR 
10.000,00 per verzekerde gebeurtenis en EUR 20.000,00 per
contractjaar.   

3.5 Kredietmonitoringdiensten
3.5.1  Verzekerde gebeurtenis
De ontdekking van een privacy incident. 
3.5.2  Vergoeding van kosten
Verzekeraars vergoeden de kosten van kredietmonitoringdiensten en 
identiteitsdiefstalverzekeringen die verzekerde aan betrokkenen dient 
aan te bieden en/of te vergoeden. 
3.5.3 Toestemming van verzekeraars  
Indien de onder lid 3.5.2 genoemde kosten niet op grond van een 
wettelijke verplichting of voorschriften/aanwijzingen van een
toezichthouder aangeboden of vergoed dienen te worden, is 
voorafgaande toestemming van verzekeraars vereist. 
3.5.4  De kosten zullen worden vergoed tot maximaal één jaar na 
aanvang van de verzekerde gebeurtenis. 

3.6 Herstel van gegevens en/of software 
3.6.1 Verzekerde gebeurtenis
De ontdekking van een:   
a. beveiligingsincident; 
b. bedieningsfout; 
c. systeemfout. Sub c. betreft een optionele dekking en is 
uitsluitend gedekt indien dit expliciet op het polisblad is aangegeven. 
3.6.2  Vergoeding van kosten 
Verzekeraars vergoeden de gemaakte kosten: 
a. voor de vaststelling of gegevens en/of software die zich op de  
IT-infrastructuur van verzekerde bevonden, hersteld, opnieuw 
ingevoerd of opnieuw verzameld kunnen worden; 
b. voor het herstel van de vroegere operationele toestand van 
gegevens, software en websites voor zover herstel mogelijk is. 
Onder herstelkosten worden onder andere verstaan de noodzakelijke 
en redelijke kosten voor 
- het terugzetten van gegevens vanuit back-up systemen;  
- het vervangen, opnieuw invoeren, of herstellen van gegevens   
inclusief het opstellen van daarvoor vereiste bewijsstukken;  
- het vervangen, aanschaffen en opnieuw installeren van  
software; 
- het op basis van aanwezige bestanden zoals broncodes     
opnieuw invoeren van programmagegevens en programma-         
uitbreidingen; 
- het verwijderen van malware.  

3.6.3  Uitsluitingen 
Verzekeraars vergoeden geen schade voortvloeiende uit of verband 
houdend met:  
a. het gebruik van illegale software welke bekend was bij 
verzekerde of waarmee verzekerde (stilzwijgend) heeft ingestemd;  
b. de correctie van handmatig verkeerd ingevoerde gegevens;
c. het verhelpen van fouten in software;
d. wijzigingen en/of verbeteringen die verder gaan dan het herstel; 
e.    de vervanging of hernieuwde invoer van gegevens en software
langer dan één jaar na aanvang van de verzekerde gebeurtenis;
f.    overige vermogensschade (waaronder de kosten voor het  
vervangen van gegevensdragers) 

3.7     Externe cyberfraude 
3.7.1  Verzekerde gebeurtenis 
a.        een beveiligingsincident welke is uitgevoerd door een 
buitenstaande derde met het kennelijke doel zichzelf of een derde
onrechtmatig te verrijken.  
b.        de onder sub a beschreven gebeurtenis waarbij een   
meeverzekerd persoon ertoe werd verleid valse betalingen uit te  

       voeren.  
c.        de ongeautoriseerde binnendringing door derden van de 
telefooncentrale van verzekerde.
3.7.2  Vergoeding van schade en kosten  
Verzekeraars vergoeden de: 
a.       door verzekerde geleden vermogensschade; 
b.       als direct gevolg van de onder 3.7.1 sub c bij verzekerde in 
rekening gebrachte telefoonkosten; 
c.       door derden geleden vermogensschade die verzekerde verplicht 
is te vergoeden;  
d.       interne en externe kosten van verzekerde die ontstaan in het 
kader van het onderzoek naar de schadetoedracht, de vaststelling van 
de hoogte van de schade en het bepalen van de schadeveroorzaker, 
voor zover met deze werkzaamheden geen eigen medewerkers van 
verzekerde worden belast. Deze kosten zullen worden vergoed tot een 
maximum van 20% van de directe schade.  
3.7.3  Overige bepalingen
Voorwaarde voor een schadevergoeding is het bewijs van een schade 
zowel wat betreft de oorzaak als de omvang. 
Kan verzekerde de buitenstaande derde niet identificeren, dan wordt 
desalniettemin de schade vergoed op voorwaarde dat:  
a.       er direct na ontdekking van een schade aangifte wordt gedaan 
bij de politie of het Openbaar Ministerie; 
b.       na afloop van de onderzoeken uit de ter beschikking gestelde 
documenten blijkt dat de ontstane schade waarschijnlijk door een 
buitenstaande derde werd veroorzaakt. 
3.7.4  Sublimiet  
Ten aanzien van deze dekking geldt een sublimiet zoals aangegeven 
op het polisblad.  

4 RUBRIEK III: BEDRIJFSSCHADE  

4.1 Omschrijving van de dekking
4.1.1   Verzekerd zijn de onder 4.1.3 genoemde schade en redelijke en 
noodzakelijke kosten als gevolg van een verzekerde gebeurtenis zoals 
omschreven in artikel 4.1.2 die voor de eerste keer plaatsvindt tijdens 
de contracttermijn.  
4.1.2 Verzekerde gebeurtenis 
De gedeeltelijke of volledige onderbreking of belemmering van de 
gebruiksmogelijkheid van gegevens en/of software als gevolg van een:  
a.  beveiligingsincident; 
b.  bedieningsfout;
c.  IT-forensisch onderzoek in het kader van artikel 3.2 uitgevoerd   

  met toestemming van verzekeraars; 
d. onmiddellijke aanwijzing tot staking van de bedrijfsactiviteiten   

  afkomstig van een toezichthouder in verband met een privacy   
  incident;

e. systeemfout. Sub e. betreft een optionele dekking en is    
  uitsluitend gedekt indien dit expliciet op het polisblad is  
  aangegeven 

4.1.3 Vergoeding van schade en kosten 
Verzekeraars vergoeden:  
a.    de bedrijfsschade die gedurende de uitkeringstermijn optreedt op 
voorwaarde dat de wachttijd is verstreken;
b.    de extra kosten;
c.    contractuele boetes en/of contractuele schadevergoeding aan 
derden op voorwaarde dat deze rechtstreeks samen hangen met de
verzekerde gebeurtenis en de wachttijd is verstreken. Dit betreft een 
optionele dekking waarvoor een sublimiet van toepassing is en welke 
uitsluitend is gedekt voor zover expliciet op het polisblad vermeld.

4.2     Uitsluitingen
Verzekeraars vergoeden geen schade voortvloeiende uit: 
a. het gebruik van illegale software welke bekend was bij 
verzekerde of waarmee verzekerde (stilzwijgend) heeft ingestemd; 
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b. geplande uitschakelingen van de IT-infrastructuur van 
verzekerde; 
c. de introductie van nieuwe IT-infrastructuur en/of IT-processen 
behalve indien er sprake is van een bedieningsfout; 
d. gebreken die bij afsluiting van de verzekering reeds aanwezig 
waren en waarmee verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend 
behoorde te zijn; 
e. de correctie van handmatig verkeerd ingevoerde gegevens en 
het verhelpen van fouten in software;
f. meerkosten door wijzigingen of verbeteringen die verder gaan 
dan het herstel. 

4.3 Berekening van de schadevergoeding
4.3.1  Bij de vaststelling van de bedrijfsschade moet rekening worden 
gehouden met: 
a.  alle omstandigheden die de bedrijfsvoering en het bedrijfs- 
resultaat tijdens de onderbrekingsperiode gunstig of ongunstig zouden 
hebben beïnvloed wanneer de onderbreking niet zou zijn opgetreden. 
De bedrijfsschade wordt niet vergoed voor zover deze vanwege 
geplande of noodzakelijke revisies, onderhoudswerkzaamheden en/of 
wijzigingen op voorhand niet behaald zou zijn; 
b.  economische voordelen als gevolg van de onderbreking en/of 
belemmering die na het optreden van de bedrijfsschade doch binnen 
de uitkeringstermijn ontstaan.  
4.3.2  Vaste kosten worden uitsluitend vergoed voor zover de 
voortzetting ervan vanuit juridisch of economisch oogpunt noodzakelijk 
of gerechtvaardigd is en voor zover deze zonder de onderbreking of 
belemmering ook gemaakt zouden zijn. 
4.3.3 Verzekeraars vergoeden geen: 
a.     winsten en kosten die buiten de eigenlijke  

   bedrijfsdoelstelling worden behaald (bijv. door kapitaaltransacties of    
   transacties met onroerend goed) of zijn ontstaan;  

b. boetes of schadevergoeding aan derden, contractueel of uit   
       anderen hoofde verschuldigd voor zover niet gedekt onder 4.1.3 sub c. 

III       ALGEMENE BEPALINGEN  

De algemene bepalingen gelden voor de hoofdstukken 2 t/m 4 voor 
zover er geen specifiekere regelingen gelden. 

5       UITSLUITINGEN 
Van dekking is uitgesloten, schade en/of kosten die voortvloeien uit 
en/of verband houden met:   
5.1    Opzet 
a.      het opzettelijk veroorzaken van de verzekerde gebeurtenis;
b.      opzettelijk plichtsverzuim;  
c.     het welbewust afwijken van:  

- wettelijke of door overheidsorganen opgestelde voorschriften of 
instructies; 
- de voorwaarden van een opdrachtgever. 

Ten aanzien van verzekerde geldt deze uitsluiting alleen voor zover 
deze handelingen zijn uitgevoerd door, of hebben plaatsgevonden met 
medeweten/goedvinden van de bestuurders en/of directieleden van 
verzekerde. 
5.2  Boetes 
Boetes gebaseerd op enig civiel recht en/of strafrecht, behalve zover 
deze gedekt zijn onder artikel 2.3.  
5.3 Mededingingsrecht
Mededingingsrechtelijke inbreuken. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing op aansprakelijkheid 
voortvloeiende uit een media gebeurtenis. 
5.4  Product- /beroepsaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerde die voortvloeit uit de door 
verzekerde op de markt gebrachte producten of door verzekerde 
verleende professionele diensten. 
5.5  Contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerde en/of meeverzekerde personen
krachtens een overeenkomst voor zover deze verder gaat dan de 
omvang van de wettelijke aansprakelijkheid.  
Deze uitsluiting geldt niet voor een vrijwaringsverplichting van 
verzekerde jegens een verwerker (zie artikel 2.2.1 sub b) of een 
contractuele boete voor zover gedekt onder artikel 4.1.3.c.  
5.6  Onderlinge aansprakelijkheid, vereffenaars en curatoren
a. aanspraken in onderling verband tussen meerdere verzekerden
en/of meeverzekerde personen, deze uitsluiting geldt echter niet voor 
aanspraken van meeverzekerde personen tegen verzekerde 
voortvloeiende uit een privacy incident; 
b.  aanspraken afkomstig van aandeelhouders met een belang 
groter dan 20%; 
c. aanspraken afkomstig van vereffenaars of curatoren van 
verzekerde. 
5.7    Octrooien/patenten/bedrijfsgeheimen
Inbreuken op het octrooi- en/of patentrecht en/of de schending van 
bedrijfsgeheimen en/of andere schade als gevolg van het verlies van 
octrooieer- en/of patenteerbaarheid die door een cyberincident is 

veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet ten aanzien van artikel 2.1 
(aansprakelijkheid).  
5.8 Licenties
Licenties, inclusief de betaling van licentiekosten. Deze uitsluiting geldt 
niet voor kosten voor aanschaf van vernieuwde licenties die in 
aanvulling op artikel 3.6 zijn ontstaan omdat gegevens en/of software 
waren beveiligd tegen onbevoegd kopiëren of onbevoegde toegang. 
5.9  Bekende omstandigheden  
Omstandigheden die vóór de ingangsdatum van de verzekering
bekend waren bij verzekerde.  
5.10  Lopende procedures of onderzoeken 
Procedures of onderzoeken die vóór de ingangsdatum van de 
verzekering jegens verzekerde zijn ingesteld.
5.11  Molest 
Molest. 
5.12   Storingen / onderbrekingen
Elke vorm van onderbreking of storing van infrastructurele 
voorzieningen zoals: 
- stroom-, gas-, olievoorzieningen; 
- internetverbindingen; 
- kabelverbindingen; 
- satellieten; 
- telecommunicatienetwerken, 
doch uitsluitend voor zover de oorzaken van de onderbreking of storing 
niet in de macht liggen van verzekerde.  
5.13 Handel, transacties, waardepapieren en effecten
a.    handelsverliezen of handelsverplichtingen van 
verzekeringnemer;
b. verliezen bij foutieve elektronische betaalopdrachten of 
bestellingen door of namens verzekeringnemer. Deze uitsluiting geldt 
niet ten aanzien van artikel 3.7 (externe cyberfraude); 
c. het aankopen of verkopen van waardepapieren of overige in 
effecten vastgelegde activa; 
d. het handelen met voorkennis en/of overige schending van 
wetten met betrekking tot de handel van effecten; 
e. het onrechtmatig uitvoeren van handelstransacties door 
verzekeringnemer vanwege een overschrijding van volmachten; 
f. een daling van de beurskoers van verzekerde of andere 
ondernemingen; 
g. onjuist weergeven van de financiële of economische situatie van 
verzekeringnemer.
5.14  Overheidsmaatregelen
Een maatregel opgelegd door een (semi) overheidsinstelling, behalve 
zover gedekt onder artikel 2.3.  
5.15 Media aansprakelijkheid
Met betrekking tot artikel 2.2.2 sub c is uitgesloten:  
-  de ongewenste en/of ongevraagde verspreiding van berichten en/of 
andere vormen van communicatie en/of correspondentie (fysiek of 
digitaal) waar verzekerde kennis van hadden of (stilzwijgend) mee 
hebben ingestemd; 
-  onjuiste of onvolledige beschrijvingen van producten of diensten.   
5.16   Cyberfraude  
Met betrekking tot artikel 3.7 cyberfraude is uitgesloten:  
a.       indirecte schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot: gederfde 
winst, rente, contractuele en administratieve sancties, boetes, 
belastingen, los-, afpersing-, en smartengeld, schade met betrekking 
tot onderbreking van de bedrijfsvoering en reputatieschade; 
b.       schade in verband met de diefstal van bedrijfsgeheimen; 
c.       schade veroorzaakt door of met betrokkenheid van 
aandeelhouders die meer dan 20% van het kapitaal van 
verzekeringnemer bezitten. 
5.17   Insluiting cyberterrorisme 
In afwijking van artikel 13.4 van de algemene voorwaarden is 
cyberterrorisme niet uitgesloten van dekking.  

6        NIEUWE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN  
6.1     Voor dochtermaatschappijen die na de ingangsdatum van de 
verzekering door verzekeringnemer worden verworven of opgericht 
bestaat dekking voor verzekerde gebeurtenissen die voortvloeien uit  
cyberincidenten die na de overname- of oprichtingsdatum zijn 
ontstaan.  
6.2     Na de ingangsdatum van de verzekering nieuw verworven 
dochtermaatschappijen: 
a.   waarbij de bij verzekeringnemer geïmplementeerde IT-
beveiligingsstandaarden na 6 maanden na verwerving niet aanwezig 
zijn, of; 
b.    waarvan het geconsolideerde balanstotaal en/of de 
geconsolideerde omzet 20% van het laatste geconsolideerde 
balanstotaal en/of van de laatste geconsolideerde omzet van 
verzekeringnemer overschrijdt; 
c.    die tot de telecommunicatie-, informatietechnologie- en/of 
mediasector behoren, of; 
d.  financiële ondernemingen zijn, of; 
e.  die in de Verenigde Staten van Amerika of Canada zijn 

 gevestigd; 
worden niet automatisch meeverzekerd.  
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7 OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING 
7.1 Verzekerd bedrag / sublimieten 
Het verzekerd bedrag is het maximumbedrag van de vergoeding 
waartoe verzekeraars bij elke afzonderlijke verzekerde gebeurtenis
verplicht zijn. 
De vergoedingsplicht van verzekeraars voor alle verzekerde 
gebeurtenissen in een contractjaar is beperkt tot de op het polisblad 
genoemde maximale schadevergoeding per contractjaar. 
De op het polisblad vermelde sublimieten zijn de maximumbedragen 
van de door verzekeraars te betalen uitkeringen voor de 
desbetreffende dekkingselementen en worden in mindering gebracht 
op het verzekerd bedrag en de maximale jaarlijkse schadevergoeding. 
7.2 Aanvullende vergoeding van kosten 
In aanvulling op de in de uitgenomen dekkingsmodules genoemde 
kosten vergoeden verzekeraars tevens:  
-  de schaderegelingskosten, zoals expertisekosten, die door of in 
opdracht van verzekeraars dan wel met voorafgaande goedkeuring 
van verzekeraars door ingeschakelde derden worden gemaakt;   
-  de bereddingskosten;
-  de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte 
van de hoofdsom. 
7.3  Kosten als onderdeel van het verzekerd bedrag
Alle onder deze verzekering gedekte kosten, inclusief de 
bereddingskosten, zijn onderdeel van het verzekerd bedrag. 
7.4      Recht tot verrekening
Verzekeraars hebben de bevoegdheid om openstaande premies 
assurantiebelasting, incassokosten en schade wegens vertraging in de 
voldoening van de premie en kosten te verrekenen met schade 
uitkeringen.  
7.5  Schikking van een aanspraak  
Indien een door verzekeraars gewenste (minnelijke) schikking van een 
aanspraak mislukt als gevolg van het gedrag van verzekerde, dan zijn 
verzekeraars niet verplicht de vanaf de weigering ontstane meerkosten 
voor schadevergoeding, rente en overige kosten te betalen. 

8         DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING  
8.1      In geval van een faillissement, liquidatie of wijziging van 
zeggenschap van verzekeringnemer eindigt de verzekering 
automatisch per eerstvolgende contractvervaldatum.   
8.2      Er is uitsluitend dekking voor verzekerde gebeurtenissen die 
voortvloeien uit cyberincidenten die voor het faillissement, de liquidatie 
of de wijziging van zeggenschap zijn ontstaan.  

9 SCHORSING VAN DE DEKKING 
9.1 Gedurende de periode dat de dekking krachtens artikel 4 van 
algemene voorwaarden is geschorst, zal er geen dekking zijn voor:  
a.         aanspraken in verband met en/of voortvloeiende uit een   
cyberincident die in de schorsingsperiode heeft plaatsgevonden; 
b.         aanspraken tot schadevergoeding die gedurende  

       genoemde periode tegen een verzekerde worden ingesteld; 
c.    omstandigheden die in genoemde periode bekend worden; 
d.         verzekerde gebeurtenissen die plaatsvinden in de  

       schorsingsperiode.  
9.2       De dekking zal met uitzondering van voornoemde onder lid 9.1 
genoemde cyberincidenten, aanspraken, omstandigheden en/of 
verzekerde gebeurtenissen in de schorsingsperiode, voor het restant 
van de contracttermijn volledig in kracht zijn hersteld, de dag nadat 
verzekeraars het verschuldigde bedrag voor het geheel hebben 
ontvangen.

10   VERPLICHTINGEN BIJ RISICOWIJZIGING(-EN)    
10.1    De verzekering is aangegaan op grond van de door 
verzekeringnemer verstrekte inlichtingen. Wijzigingen in de aard van 
de verzekerde werkzaamheden, alsmede andere gewijzigde (externe) 
omstandigheden moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 
dagen, schriftelijk aan verzekeraars worden medegedeeld. 
10.2     Indien door een wijziging het risico voor verzekeraars wijzigt, 
dan hebben zij het recht de premie en/of voorwaarden met ingang van 
het tijdstip van de wijziging aan te passen, of kan opzegging door 
verzekeraars plaatsvinden met inachtneming van een termijn van twee 
maanden.  
10.3     Indien verzekeringnemer de aanpassing van premie en/of 
condities niet aanvaardt, dan heeft zij het recht om met een dergelijke 
aanpassing niet akkoord te gaan. Indien verzekeringnemer van dit 
recht gebruik maakt, dient zij de verzekering binnen een maand na de 
datum van kennisgeving schriftelijk op te zeggen, met inachtneming 
van een opzegtermijn van maximaal twee maanden. 
10.4     Zolang er over de aanpassing van premie en/of condities nog 
geen overeenstemming is bereikt, bestaat geen dekking voor schade 
die het gevolg is van een dergelijke risicowijziging, tenzij verzekerde 
bewijst dat de schade niet door deze risicowijzing is ontstaan of 
verergerd.  

11  VERPLICHTINGEN TER VOORKOMING VAN SCHADE 
11.1    Verzekerde zal zich naar redelijkheid inspannen om 
up-to-date IT-beveiligingsmaatregelen te treffen en in stand te houden 
welke passend zijn voor de aard en de omvang van de activiteiten van 
verzekerde. 
11.2 gevolgen in geval van niet-nakoming 
Het niet nakomen van bovenstaande verplichting zal uitsluitend 
gevolgen hebben voor dekking (zie artikel 13.1 en 13.2) in geval van 
opzet of grove nalatigheid, en heeft geen werking op rubriek 1 
‘aansprakelijkheid en regelgevingsacties’.  

12   VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE 
Zodra verzekerde kennis draagt van een (mogelijke) verzekerde 
gebeurtenis, is verzekerde verplicht: 
a. deze onverwijld aan verzekeraars te melden; 
b. waar mogelijk de schade te verminderen of te voorkomen; 
c.        te allen tijde volledige medewerking te verlenen aan  
verzekeraars en alle feiten te melden en documenten te overleggen  

       die voor de behandeling van de schade van belang zijn; 
d.        verzekeraars onverwijld op de hoogte te stellen indien er als  

       gevolg van een verzekerde gebeurtenis een juridische procedure  
       aanhangig wordt gemaakt. 

13  RECHTSGEVOLGEN BIJ NIET-NAKOMING VAN 
VERPLICHTINGEN 
13.1    Opzeggingsrecht verzekeraar
Komt verzekerde de verplichtingen zoals genoemd in artikel 11 of 12 
opzettelijk niet na, of is verzekerde hierin grof nalatig geweest, dan 
kunnen verzekeraars de verzekering tot uiterlijk een maand na 
kennisneming van de niet-nakoming de verzekering met inachtneming 
van een opzegtermijn van 2 maanden opzeggen.  
13.2    Rechtsgevolgen in geval van schade
13.2.1 Wordt een verplichting zoals genoemd in artikel 11 of 12 met 
opzet niet nagekomen, dan kunnen aan deze verzekering geen 
rechten worden ontleend.  
13.2.2 Wordt een verplichting zoals genoemd in artikel 11 of 12 op 
grond van grove nalatigheid niet nagekomen, dan kunnen aan deze 
verzekering geen rechten worden ontleend, voor zover door dit in 
gebreke blijven verzekeraars in een redelijk belang zijn geschaad. 
13.2.3 De in lid 13.2.1 en lid 13.2.2 genoemde gevolgen gelden 
onafhankelijk van het feit of verzekeraars een hun overeenkomstig 
artikel 13.1 toekomend opzeggingsrecht uitoefenen. 

14  SERIESCHADE 
Meerdere verzekerde gebeurtenissen en/of schade: 
a.  die voortvloeien uit één en dezelfde oorzaak, uit elkaar 
voortvloeien of anderszins met elkaar verband houden, of;   
b. die door dezelfde persoon of personen worden veroorzaakt, 
gelden als één verzekerde gebeurtenis.
De verzekering dekt uitsluiteind verzekerde gebeurtenissen van series 
waarvan de eerste verzekerde gebeurtenis en/of schade na de 
ingangsdatum van de verzekering is ontstaan. Ligt de eerste 
verzekerde gebeurtenis en/of schade van een serie vóór de 
ingangsdatum van de verzekering, dan is de gehele serieschade niet 
verzekerd. 

15      ANDERE VERZEKERINGEN / CUMULATIE 
15.1 Primaire dekking
Indien de schade die onder deze verzekering is gedekt ook is gedekt 
onder een andere verzekering of verzekeringen, dan geldt deze 
verzekering, behoudens geclausuleerde bepalingen, als primaire 
verzekering. 
15.2   Cumulatie 
Is de andere verzekering eveneens bij een maatschappij van het 
Talanx-concern afgesloten, dan is de uitkering in totaal beperkt tot de 
hoogste van de overeengekomen verzekerde bedragen, waarbij de 
som van de eigen risico’s door het bedrag van het hoogste toepasbare 
eigen risico wordt beperkt. 
15.3   Indien eenzelfde schade voortvloeit uit verzekerde 
gebeurtenissen die in verschillende verzekeringsperioden hebben 
plaatsgevonden, dan zullen de verzekerde bedragen uit de 
verschillende verzekeringsperioden niet cumuleren. 

16 CUMULATIE EIGEN RISICO 
 Indien op een schade meerdere eigen risico’s van toepassing zijn 
zullen deze niet cumuleren en zal uitsluitend het hoogste eigen risico
van toepassing zijn. 

17 DEKKINGSGEBIED
Er bestaat, voor zover rechtmatig toegestaan, wereldwijde 
verzekeringsdekking, tenzij anders vermeld op het polisblad.  

18 RECHTSPOSITIE
De schadevergoeding krachtens de verzekering komen verzekerde en 
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de meeverzekerde personen toe. De uitoefening van de rechten 
krachtens de verzekering komt alleen verzekeringnemer toe. 

19  CESSIE/VERPANDING 
Het is niet toegestaan rechten uit deze verzekering te verpanden en/of 
te cederen. 

20 SUBROGATIE
In geval van betaling van schade aan verzekerde, gaan de vorderingen 
tot schadevergoeding die verzekerde tegenover derden heeft bij wijze 
van subrogatie over op verzekeraars en dient verzekerde akten en 
stukken te doen opstellen en ondertekenen en al het andere te doen 
dat noodzakelijk is ter veiligstelling van de gesubrogeerde rechten. 


