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ONZEKERHEIDSCLAUSULE  

Het volgende is van toepassing op deze gehele polis. 
 
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, voldoet de verzekering aan het vereiste van 
“geen zekerheid” als voorzien in Artikel 925 van Boek 7 BW, indien en voor zover de schade waarvoor 
schadeloosstelling wordt geclaimd het gevolg is van een gebeurtenis waarvan partijen bij het afsluiten 
van de verzekering niet wisten dat deze zou plaatsvinden of waarvan partijen niet zeker waren dat hieruit 
op grond van het normale verloop van de omstandigheden schade of kosten zouden voortkomen. 
 
Het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door of namens de verzekeringnemer, en de verder 
verstrekte resp. afgelegde informatie en verklaringen vormen de grondslag van de verzekering en maken 
daar integraal deel van uit.  

DEKKINGEN TEGEN CYBERAANSPRAKELIJKHEID  

Met inachtneming van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag betaalt CNA Europe namens de 
verzekerde alle schade en verweerkosten met betrekking tot aanspraken tegen de verzekerde, 
vanwege feitelijk(e) of vermeend(e): 

A. Aansprakelijkheid gerelateerd aan elektronische media 

belastering van een persoon of bedrijf of onrechtmatige uitlatingen over producten, inbreuk op 
intellectueel-eigendomsrechten of ongeoorloofd deeplinken of framen als gevolg van de activiteiten van 
de verzekerde op elektronische media.  

B. Aansprakelijkheid gerelateerd aan privacy 

• schending van het recht van een individu op privacy dan wel onrechtmatige openbaarmaking van    
      privé-gegevens; of 
• schending van het privacybeleid van de verzekerde, met inbegrip van schending van wet- en 

regelgeving inzake de vertrouwelijkheid, integriteit of toegankelijkheid van niet-openbare 
persoonlijke gegevens, met inbegrip van elk verzuim van de verzekerde om melding te maken van 
een feitelijke of mogelijke onrechtmatige openbaarmaking van niet-openbare persoonlijke 
gegevens als gevolg van de activiteiten van de verzekerde op elektronische media. 

C.  Schending van de vertrouwelijkheid 

openbaarmaking van vertrouwelijke bedrijfsgegevens of -geheimen die in het bezit zijn van verzekerde, 
met inbegrip van verzuim van de verzekerde om melding te maken van een feitelijke of mogelijke 
onrechtmatige openbaarmaking van vertrouwelijke bedrijfsgegevens als gevolg van de activiteiten van de 
verzekerde op elektronische media. 

D. Aansprakelijkheid gerelateerd aan elektronische beveiliging 

in gebreke blijven van de verzekerde bij het voorkomen van onbevoegde toegang, besmetting door een 
computervirus of een Denial of Service Attack (DoS) te voorkomen, met als gevolg: 
• de onmogelijkheid voor anderen om toegang te verkrijgen tot het netwerk van de verzekerde; of 
• schade aan andere netwerken dan het netwerk van de verzekerde; of 
• verlies van, of schade aan, gegevens van anderen die opgeslagen zijn op het netwerk van de  
      verzekerde 

Secties A t/m D zijn gedekt op voorwaarde dat de handeling, fout of nalatigheid die aanleiding geeft tot de 
aanspraak plaatsvindt op of na de datum van inloop, binnen het dekkingsgebied en de aanspraak voor 
het eerst wordt ingediend tegen de verzekerde binnen het dekkingsgebied tijdens de looptijd van de 
polis, en melding aan CNA Europe is gedaan overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. De datum van 
inloop, het dekkingsgebied en de looptijd van de polis worden op het polisblad vermeld.  



 

Kosten van verdediging kunnen een deel zijn van, of betaald worden bovenop, het verzekerde bedrag, 
zoals vermeld op het polisblad. 

Met inachtneming van het verzekerde bedrag zoals vermeld op het polisblad, stelt CNA Europe de 
verzekerde eveneens schadeloos voor: 

E. PR-kosten  

redelijke en noodzakelijke uitgaven om te kunnen reageren op schadelijke of ongunstige publiciteit of 
media-aandacht als gevolg van de handeling, fout of nalatigheid die aanleiding geeft tot een aanspraak 
die gedekt is onder voornoemde secties A t/m D van de dekkingen tegen cyberaansprakelijkheid en die 
gemaakt zijn binnen 12 maanden na de datum waarop de verzekerde melding heeft gemaakt van de 
aanspraak bij CNA Europe.  

F. Kosten van meldingen aan klanten 

redelijke en noodzakelijke uitgaven om in elk rechtsgebied binnen de territoriale grenzen wetgeving 
inzake melding van inbreuken op de veiligheid te kunnen naleven, alsmede klanten te ondersteunen en 
toezicht te houden op banktransacties na een feitelijke of vermoede openbaarmaking van niet-openbare 
persoonlijke gegevens binnen het dekkingsgebied tijdens de looptijd van de polis die overeenkomstig 
de Algemene Voorwaarden aan CNA Europe gemeld is.  
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DEKKINGEN VAN VERZEKERDE TEGEN CYBERSCHADE 

Met inachtneming van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per onderdeel stelt CNA Europe 
de verzekerde schadeloos voor: 

A. Verlies van schade aan gegevens of netwerken 

redelijke en noodzakelijke uitgaven door de verzekerde, bij het herstel van het netwerk van de 
verzekerde of de gegevens die op het netwerk van de verzekerde zijn opgeslagen, in verband met 
onbevoegde toegang, besmetting door een computervirus, een Denial of Service Attack of een 
bedieningsfout gedurende de looptijd van de polis.  
Deze dekking verzekert eveneens de kosten die gemaakt zijn gedurende een periode van 12 maanden 
nadat de onbevoegde toegang, besmetting door een computervirus, Denial of Service Attack of 
bedieningsfout die verzekerde voor het eerst bekend werd.  

B. Bedrijfsschade en extra kosten 

• gederfde bedrijfsinkomsten voor de verzekerde tijdens een herstelperiode; en  
• door de verzekerde tijdens een herstelperiode gemaakte redelijke en noodzakelijke kosten die de  
       normale door de verzekerde gemaakte exploitatiekosten te boven gaan om de bedrijfsactiviteiten  
       van de verzekerde te hervatten of te herstellen, als gevolg van onbevoegde toegang, besmetting  
      door een computervirus of een Denial of Service Attack (DoS)  op het netwerk van de verzekerde  
      tijdens de looptijd van de polis.  
De herstelperiode begint op de datum waarop de bedrijfsvoering voor het eerst is onderbroken en eindigt 
op de vroegste van de hieronder genoemde data: 
• de datum waarop de bedrijfsactiviteiten hervat worden op het niveau voorafgaand aan de  
      onderbreking; of 
• 120 dagen nadat de bedrijfsactiviteiten voor het eerst onderbroken werden. 

C. Cyberdiefstal 

• verlies of verdwijning van geld of effecten van de verzekerde als gevolg van het onbevoegd betalen,  
   overmaken of overdragen van dit geld of deze effecten; en 
• verlies van de goederen van de verzekerde als gevolg van een onbevoegde levering van de  
      goederen, waarbij het netwerk van de verzekerde betrokken is en die veroorzaakt is door een  
      externe bron tijdens de looptijd van de polis.  

D. Cyberafpersing 

in het kader van afpersing door verzekerde  gemaakte kosten of door de verzekerde redelijkerwijze 
betaalde bedragen volgend op een redelijk geloofwaardig dreigement  tijdens de looptijd van de polis 
jegens de verzekerde met betrekking tot:  
• verlies van, of schade aan, het netwerk van de verzekerde; 
• verlies van geld of effecten van de verzekerde; 
• verlies, openbaarmaking of onbevoegd gebruik van vertrouwelijke gegevens van de verzekerde of  
       van de vertrouwelijke gegevens van anderen die in het bezit van de verzekerde zijn; of  
• beschadiging van de website van de verzekerde. 

.  
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VERZEKERD BEDRAG EN EIGEN RISICO 

Verzekerd bedrag 
Het verzekerde bedrag per onderdeel als vermeld op het polisblad is gelijk aan het maximumbedrag dat 
CNA Europe in totaal uit hoofde van deze polis uitbetaalt in verband met de aan het verzekerde bedrag 
gerelateerde dekking.  
 
Aanspraken die voortkomen uit dezelfde handeling, fout of nalatigheid of uit vergelijkbare of identieke 
handelingen, fouten of nalatigheden en voorvallen die voortkomen uit dezelfde of identieke of 
samenhangende oorzaken, worden beschouwd als één aanspraak of voorval die worden geacht 
ingediend te zijn op de datum waarop de eerste van deze aanspraken of voorvallen is ingediend, dan 
wel op de datum waarop CNA Europe voor het eerst op de hoogte werd gesteld van de 
omstandigheden waarop de aanspraak gebaseerd is.  
 
Het totale verzekerde bedrag van de polis dat op het polisblad nader wordt omschreven is het 
maximumbedrag dat CNA Europe in totaal uitbetaalt voor alle aanspraken, alle verzekerde kosten uit 
hoofde van sectie E of F van de dekkingen tegen cyberaansprakelijkheid, alle voorvallen en alle 
verweerkosten (indien in het verzekerde bedrag per onderdeel opgenomen) uit hoofde van deze polis, 
ongeacht het aantal gedekte evenementen.P

 
PAlle verzekerde bedragen die op het polisblad onder elke 

dekking genoemd worden, maken deel uit van het totale verzekerde bedrag van de polis en komen daar 
niet bovenop.  

Eigen risico, wachttijd 
Het op het polisblad vermelde eigen risico is van toepassing op en wordt voor de eerste keer door de 
verzekerde betaald voor: 
• iedere aanspraak; en 
• alle kosten die voortvloeien uit een enkele aanspraak en die verzekerd zijn uit hoofde van sectie E  
      van de dekking tegen cyberaansprakelijkheid; en 
• alle kosten die voortvloeien uit de naleving van een enkele wet inzake melding van inbreuken op de  

veiligheid dan wel het volgen van een enkele feitelijke of vermoede openbaarmaking van niet-
openbare persoonlijke gegevens die verzekerd is uit hoofde van de dekking tegen 
cyberaansprakelijkheid sectie F; en  

• ieder voorval; en 
• alle extra kosten als gevolg van een enkel geval van onbevoegde toegang, besmetting door een  
      computervirus of een verstikkingsaanval tot resp. van resp. op het netwerk van de verzekerde die  
      verzekerd zijn uit hoofde van de dekking tegen cyberschade onder sectie B.  

De op het polisblad vermelde wachttijd is van toepassing op iedere herstelperiode en staat voor het 
aantal uren dat de bedrijfsactiviteiten van de verzekerde moeten worden onderbroken voordat CNA 
Europe voor het eerst verplicht is een schade (anders dan extra kosten) te betalen overeenkomstig 
sectie B van de dekkingen van verzekerde voor cyberschade.  
De verzekerde bedragen uit hoofde van de dekkingen tegen cyberaansprakelijkheid komen boven het 
eigen risico. Bij de verzekerde bedragen uit hoofde van de dekkingen van verzekerde tegen cyberschade 
zijn, naargelang hetgeen van toepassing is, het eigen risico of de wachttijd inbegrepen.  
 
Bereddingskosten 
Eventuele bereddingskosten (ex art. 7:957 BW) zijn begrepen in het verzekerd bedrag per onderdeel. 



 

UITSLUITINGEN  

CNA Europe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of vergoedingsplicht direct of indirect 
voorvloeiende uit of die op enige wijze samenhangt met: 

Asbest 
asbest en/of asbesthoudende zaken; 
 

Atoomkernreacties 
schade veroorzaakt door radioactieve stoffen die vrijkomen na een atoomkernreactie  onverschillig hoe 
deze reactie is ontstaan of door chemische of biologische stoffen als gevolg van het gebruik van 
massavernietigingswapens; 
 

Bekende omstandigheden 
een aanspraak die op basis van een eerdere verzekeringspolis is of had moeten worden ingediend dan 
wel betrekking heeft op omstandigheden die aan een verzekerde voorafgaand aan de aanvang van deze 
polis bekend waren; 
 

Contractuele aansprakelijkheid 
de aansprakelijkheid van verzekerde voorzover deze voortvloeit uit een schriftelijk(e) of mondeling(e) 
contract of overeenkomst, met deze uitzondering dat deze uitsluiting niet van toepassing is op de 
aansprakelijkheid van verzekerde die ook zou hebben bestaan in afwezigheid van een dergelijk contract 
of een dergelijke overeenkomst; 
 

Fysieke schade 
elke fysieke schade aan het netwerk van de verzekerde; 
 

Gewapende conflicten/onlusten 
schade veroorzaakt door of ontstaan uit of verband houdend met een gewapend conflict, burgeroorlog, 
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze begrippen zijn 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; 
 

Gokken etc. 
gokken, prijzen, beloningen, vouchers of pornografie; 
 

Intellectueel-eigendomsrechten  
alle intellectueel-eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen met uitzondering van de dekking uit hoofde van 
dekkingen voor cyberaansprakelijkheid onder secties A en C; 
 

Lichamelijk letsel 
lichamelijk letsel, met dien verstande dat deze uitsluiting niet van toepassing is op emotioneel of 
geestelijk lijden in het kader van feitelijke of vermeende aansprakelijkheid als omschreven onder de 
dekkingen tegen cyberaansprakelijkheid onder secties A en B; 
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Milieuaantasting 
de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enig vloeibare, vaste of gasvormige stof, 
voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking 
heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) 
water(gang); 
 

Minimaal vereiste beveiligingsmaatregelen en onderhoudsprocedures 
onvoldoende bescherming van het netwerk van de verzekerde door het niet voldoen aan de 
maatregelen en onderhoudsprocedures als vermeld op het aanvraagformulier.  
Deze uitsluiting is niet van toepassing op een bedieningsfout of nalatige of moedwillige omzeiling van 
deze beveiligingsmaatregelen en onderhoudsprocedures door een werknemer van de verzekerde of een 
derde dienstverlener aan wie de verzekerde de veiligheid en het onderhoud van het netwerk van de 
verzekerde heeft uitbesteed, die niet geautoriseerd is door de verzekerde; 
 

Misbruik van bedrijfsgeheimen 
een feitelijk of vermeend misbruik van bedrijfsgeheimen door een verzekerde of een werknemer van de 
verzekerde; 
 

Netwerkstoring  
een storing in het netwerk van de verzekerde die niet te wijten is aan onbevoegde toegang, 
besmetting met een computervirus, een Denial of Service Attack (DoS) of bedieningsfout; 
 

Octrooien 
feitelijke of vermeende inbreuk op octrooirechten; 
 

Opzet  
schade (ongeacht de vraag of deze door een derde of verzekerde wordt geleden) en kosten die het 
beoogde of zekere gevolg zijn van het handelen of nalaten van een verzekerde. Hieronder wordt geacht 
mede te zijn begrepen iedere ongerechtvaardigde bevoordeling, oneerlijke mededinging, ieder crimineel 
en frauduleus handelen en iedere opzettelijke overtreding van wet- en regelgeving; 
Bij rechtspersonen geldt dat slechts de opzet van de bestuurder in de zin van boek 2 BW, zal worden 
beschouwd als opzet van de rechtspersoon. Bij vennootschappen onder firma of commanditaire 
vennootschappen geldt dat slechts de opzet van de beherende vennoot zal worden beschouwd als opzet 
van de vennootschap. 
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor door zijn ondergeschikte(n) opzettelijk 
veroorzaakte schade mits de aangesproken verzekerde geen verwijt treft. CNA behoudt zich het recht 
voor de schade op de ondergeschikte(n) die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt te verhalen; 
 

Overheidsmaatregelen 
maatregelen van overheidsinstanties, met inbegrip van vertraging als gevolg van door overheidsinstanties 
opgelegde beperkingen of voorschriften; 
 

Programmeerfouten  
programmeerfouten met betrekking tot het ontwerp, de architectuur of de configuratie van het netwerk 
van de verzekerde dan wel het gebruik van programma’s waarvan het gebruik (nog) niet geautoriseerd 
is;  
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Sancties 
Deze polis is niet van toepassing op een transactie of activiteit die onderworpen is aan een van 
toepassing zijnd(e) sanctie, verbod of beperking met betrekking tot economie, politiek of handel. Een 
(her-)verzekeraar wordt niet geacht dekking te verlenen en is niet verplicht een schade uit te betalen of 
een uitkering te doen uit hoofde van deze bijlage voor zover de verlening van deze dekking, uitbetaling 
van deze schade of betaling van deze uitkering genoemde (her-)verzekeraar (of één van zijn moeder- of 
dochtervennootschappen) blootstelt aan een van toepassing zijnd(e) economisch(e), politiek(e) of 
handelssanctie, -verbod of –beperking; 
 

Slijtage 
slijtage of geleidelijke achteruitgang van gegevens of programmatuur van het netwerk van de 
verzekerde dan wel een onderdeel daarvan; 
 

Storingen en onderbrekingen van de service 
storing, uitval of ontwrichting van elektriciteit, nutsvoorzieningen, satellieten of telecommunicatiemiddelen, 
zoals een te hoog of te laag voltage, elektromagnetische storingen of een opeenhoping van 
elektrostatische lading, tenzij deze zich uitsluitend in de macht van de verzekerde bevinden; 
 

Terrorisme 
schade veroorzaakt door of ontstaan uit terrorismerisico als omschreven in de Clausule 
Terrorismedekking (NHT). Deze uitsluiting geldt niet voor zover dekking wordt verleend binnen de 
werking van de Clausule Terrorismedekking (NHT); 
 

Verbetering 
elk herstel van het netwerk van de verzekerde of in het netwerk opgeslagen gegevens tot een niveau 
dat hoger ligt dan het niveau dat bestond voorafgaand aan een schade. 
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DEFINITIES 

Aanspraak  
Een aanspraak betekent:  
• een schriftelijk verzoek om een financiële schadevergoeding of voorziening in natura;  
• een civiele rechtszaak die gestart wordt door middel van een verzoekschrift of dagvaarding dan  

wel gelijkwaardige stukken; 
• arbitrage die gestart wordt op basis van een schriftelijk(e) verzoek, eis of uitnodiging tot arbitrage       
             dan wel gelijkwaardige communicatie; 
• een uitnodiging tot alternatieve geschilafdoening; en 
• een strafzaak of een procedure door een overheidsinstantie, doch uitsluitend in verband met   
  cyberaansprakelijkheidsdekking sectie B. 

Bedieningsfout  
een toevallige, onopzettelijke of nalatige handeling, fout of nalatigheid van een werknemer of derde 
dienstverlener van de verzekerde bij de bediening van het netwerk van de verzekerde met als gevolg 
het verlies, de vernietiging of de wijziging van gegevens.  

Bedrijfsschade 
het bedrag dat door CNA Europe is vastgesteld als het verschil tussen de inkomsten die volgens een 
aanvaardbare raming van de verzekerde verloren zijn gegaan als direct gevolg van onbevoegde 
toegang, besmetting met een computervirus of een Denial of Service Attack (DoS) en de kosten die de 
verzekerde gemaakt zou hebben, maar bespaard heeft, door de stagnatie van het bedrijf. CNA Europe 
baseert haar berekeningen op het bedrag aan gegenereerde inkomsten en gemaakte kosten in elke 
maand van de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de schade alsmede op een 
redelijke schatting van toekomstige inkomsten en kosten, rekening houdend met substantiële 
veranderingen in de marktomstandigheden. 

CNA Europe 
CNA Insurance Company Limited, met inbegrip van een filiaal of dochtermaatschappij dat/die onder deze 
naam handelt.  

Denial of Service Attack (DoS-aanval)  
een aanval uitgevoerd op een of meer netwerken of het internet die specifiek ontworpen is om de werking 
van het netwerk van de verzekerde te ontwrichten.  

Effecten  
verhandelbare en niet-verhandelbare waardebewijzen of contracten, met inbegrip van de digitale of 
elektronische equivalenten van alle bovengenoemde effecten. 

Externe bron  
een persoon die op het desbetreffende tijdstip geen werknemer, bestuurder, functionaris, vennoot, 
beheerder of onafhankelijk opdrachtnemer is van de verzekerde.  

Geld  
als volgt, maar uitsluitend indien zij enkel bestaan in digitale of elektronische vorm: 
• geld, valuta, bankbiljetten, reischeques, gewaarmerkte cheques, postwissels 
• bewijs van een positief banksaldo bij een derde 
• een bewijs van een bedrag dat een derde schuldig is aan verzekerde  
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Goederen  
Roerende zaken die: 
• economische waarde hebben; en 
• ofwel deel uitmaken van de voor verkoop beschikbare voorraad van de verzekerde ofwel door de  
  verzekerde naar haar klanten vervoerd worden over land of zee of door de lucht; en 
• in het kader van handel verkocht of geruild worden door de verzekerde 

Netwerk van de verzekerde  
elk informatietechnologiesysteem dat eigendom is of bediend wordt door de verzekerde of door een 
derde dienstverlener aan wie de verzekerde de bediening van dit systeem heeft uitbesteed.  

Niet-openbare persoonlijke gegevens  
informatie die niet voor het publiek beschikbaar is en op basis waarvan een individu geïdentificeerd kan 
worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naam van dat individu, het adres, telefoonnummer, 
burgerservicenummer, de rekeningrelaties, rekeningnummers, rekeningsaldo’s en in het verleden 
verrichte transacties. 

Omstandigheden 
alle feiten en omstandigheden die de verzekerde bekend zijn en waarvan redelijkerwijze verwacht mag 
worden dat zij tot een aanspraak aanleiding kunnen geven. 

Onbevoegde toegang   
elke toegang tot het netwerk van de verzekerde of tot gegevens die opgeslagen zijn op het netwerk 
van de verzekerde door een onbevoegd persoon dan wel op ongeoorloofde wijze door een bevoegd 
persoon, inclusief diefstal van een apparaat dat gebruikt wordt voor het opslaan, terughalen en 
overbrengen van gegevens.  

Schade  
• elk(e) door de verzekerde geleden verlies  

Verweerkosten 
alle redelijke en noodzakelijke juridische vergoedingen en kosten voor de afwikkeling en verdediging 
van een gedekte aanspraak gemaakt door of namens de verzekerde met de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van CNA Europe, maar uitgezonderd alle andere kosten, salarissen of 
bedrijfsuitgaven van de verzekerde 

Verzekerde 
betekent: 
• met betrekking tot cyberaansprakelijkheidsdekkingen, de verzekeringnemer alsmede alle  
      dochterondernemingen van de verzekeringnemer alsmede alle huidige of vroegere werknemers,  
       volmachtgevers, directeuren, functionarissen, leden of vennoten van de verzekeringnemer; en 
• met betrekking tot dekkingen van verzekerde tegen cyberschade, de verzekeringnemer en alle  
 dochterondernemingen van de verzekeringnemer.  

Verzekeringnemer  
het op het polisblad vermelde bedrijf.   

Voorval  
een geval van: 
• onbevoegde toegang; 
• besmetting door een computervirus; 
• Denial of Service Attack (DoS); 
• bedieningsfout; 
• de doorgifte van informatie via, of naar, het netwerk van de verzekerde, veroorzaakt door een  
       externe bron;  
• geloofwaardige dreiging door een afperser.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bijstand en samenwerking 
De verzekerde werkt volledig samen met CNA Europe met betrekking tot alle aanspraken en 
voorvallen waarvan uit hoofde van deze polis melding wordt gemaakt en woont, op verzoek van CNA 
Europe, hoorzittingen en rechtszaken bij. De verzekerde verleent bijstand bij het bereiken van 
schikkingen, bij het veiligstellen en verstrekken van bewijsstukken, bij het aanleveren van getuigen en bij 
het verloop van rechtszaken en alternatieve geschilafdoening in verband met gedekte schade. De 
verzekerde verleent bijstand bij de tenuitvoerlegging van alle rechten van bijdrage of schadeloosstelling 
jegens alle personen of organisaties die de verzekerde iets schuldig (zouden kunnen) zijn. 
 

Cessie 
cessie dan wel overdracht van deze polis of welke rechten van de verzekerde dan ook is niet geldig 
zonder schriftelijke toestemming van CNA Europe. 
 

Opzegging 
De polis kan als volgt schriftelijk worden opgezegd: 
• bij het verstrijken van de looptijd van de polis, indien de wederpartij daarvan ten minste 2 maanden  
      van tevoren kennis van wordt gegeven; 
• indien de verzekerde de verschuldigde premie niet heeft betaald; 
• op elk door partijen overeengekomen ander tijdstip. 
 
Deze polis wordt van rechtswege beëindigd op het tijdstip dat (het bedrijf van) de verzekeringnemer 
wordt opgeheven of ontbonden. CNA Europe vergoedt de niet-verdiende premie pro rata met betrekking 
tot het laatste verzekeringsjaar. 
 
De polis wordt beëindigd op het tijdstip dat de verzekeringnemer of één van haar 
dochterondernemingen  failliet wordt verklaard, in welk geval er geen recht bestaat op een proportionele 
terugbetaling van premie. 

 

Gewijzigde omstandigheden 
De verzekerde maakt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is melding van (alle bijzonderheden van) alle 
feiten of gebeurtenissen als gevolg waarvan de informatie die voorafgaand aan de aanvang van de 
looptijd van de polis aan CNA Europe verstrekt was, materiële wijzigingen ondergaat. CNA Europe 
behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze polis te wijzigen na ontvangst van deze melding en 
bijzonderheden alsmede dekking te aanvaarden dan wel te weigeren en een afzonderlijk(e) tarief en 
premie voor deze dekking vast te stellen. 
 

Rechtskeuze 
Op deze polis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

Valuta 
Alle uit hoofde van deze polis verschuldigde premies en aanspraken luiden in euro, tenzij anders met 
CNA Europe is overeengekomen. 
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Geschillen  
Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk is om uit deze polis voortvloeiende geschillen op te 
lossen, onderwerpen partijen zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de exclusief bevoegde rechter 
te Amsterdam. 
 

Fraude 
Indien een aanspraak uit hoofde van deze polis in enig opzicht bedrieglijk of overdreven is dan wel indien 
de verzekerde of namens de verzekerde optredende personen bedrieglijke (hulp)middelen 
gebruikt/gebruiken teneinde van deze polis te profiteren, dan wel indien schade door de verzekerde 
opzettelijk of met oogluikende toestemming wordt veroorzaakt, vervallen alle uitkeringen uit hoofde van 
deze polis.  
 

Onderzoek, verdediging en schikking 
CNA Europe heeft naar eigen goeddunken het recht, maar is niet verplicht om het onderzoek, de 
verdediging en de afwikkeling met betrekking tot een aanspraak of omstandigheden over te nemen. De 
verzekerde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CNA Europe 
aansprakelijkheid te erkennen, een compromis te sluiten, een schikking te treffen of een aanbod of 
betaling te doen met betrekking tot een aanspraak of omstandigheden.  
CNA Europe is niet verplicht een aanspraak te onderzoeken, verdedigen of daarover een schikking te 
treffen nadat het van toepassing zijnde verzekerde bedrag is opgebruikt door een uitbetaling uit hoofde 
van deze polis. 
De verzekerde verleent zoveel medewerking als CNA Europe redelijkerwijs mag verlangen in verband 
met het onderzoek naar of de afwikkeling of verdediging van een aanspraak of omstandigheden.  
 

Fusies en overnames  
Indien de verzekerde met een ander bedrijf fuseert of door een ander bedrijf wordt overgenomen, eindigt 
de dekking van rechtswege uit hoofde van deze polis op de dag van de fusie of overname, tenzij CNA 
Europe de dekking schriftelijk heeft verlengd en de verzekerde met de voorwaarden en de dekking heeft 
ingestemd. 
 

Melding van omstandigheden 
Indien de verzekerde tijdens de looptijd van de polis op de hoogte raakt van omstandigheden, moet de 
verzekerde CNA Europe daarvan op de hoogte stellen voordat de looptijd van de polis is verstreken. 
Hierbij moet vermeld worden wat de redenen zijn van de verwachte aanspraak, inclusief alle 
bijzonderheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de details van: 
• de specifieke omstandigheden; en 
• de desbetreffende data en personen; en 
• de identiteit van verwachte of mogelijke claimanten; en 
• de omstandigheden waaronder de verzekerde zich voor het eerst van de mogelijke aanspraak 
bewust werd. 
Indien deze melding wordt gedaan en CNA Europe de melding accepteert als een gepaste kennisgeving 
van omstandigheden, wordt elke aanspraak die vervolgens tegen de verzekerde wordt ingediend en 
aan CNA Europe wordt gemeld, geacht te zijn ingediend op het tijdstip waarop deze schriftelijke melding 
door CNA Europe is ontvangen.  
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Melding van aanspraken  
De verzekerde meldt elke aanspraak zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan CNA Europe, zoals 
nader omschreven op het polisblad, gedurende de looptijd van de polis of enige uitlooptermijn, indien van 
toepassing. De verzekerde dient terstond alle documenten die in verband met de aanspraak zijn 
ontvangen aan CNA Europe te doen toekomen.  
 

Melding van voorvallen onder de cyberschade-dekking en kosten die mogelijkerwijs verzekerd zijn uit 
hoofde van cyberaansprakelijk onder de secties E of F 
Indien een voorval of kosten dat/die mogelijkerwijs verzekerd is/zijn uit hoofde van cyber-
aansprakelijkheidsdekkingen E of F plaatsvindt respectievelijk gemaakt worden, dient de verzekerde 
CNA Europe daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen, zoals nader 
omschreven op het polisblad, en terstond CNA Europe alle gegevens te doen toekomen die de 
verzekerde bezit of ontvangt in verband met het voorval of de gebeurtenis die de aanleiding is van de 
kosten, met inbegrip van de bijzonderheden van het voorval of de gebeurtenis die de aanleiding is van 
de kosten.  
De verzekerde dient schriftelijke bewijsstukken te overleggen van schade die bijzonderheden bevatten 
inzake de details en samenstelling van de geclaimde bedragen in het geval van een voorval of ten blijke 
van kosten. Het bewijs van de schade dient te worden overgelegd met redelijke spoed, maar in geen 
geval later dan 6 maanden na de datum waarop aanvankelijk melding werd gedaan van het voorval of de 
gebeurtenis die de aanleiding was van de kosten aan CNA Europe, dan wel de extra termijn die met 
CNA Europe is overeengekomen tijdens deze 6 maanden. Het bedrag van de schade is door CNA 
Europe aan de verzekerde verschuldigd binnen 60 dagen nadat CNA Europe formeel heeft ingestemd 
met de in het bewijs van de schade geclaimde bedragen. 
 

Van toepassing zijnde dekkingen 

De verzekerde wordt uit hoofde van de afzonderlijke dekkingen in deze polis, steeds met inachtneming 
van de voorwaarden van de polis, slechts gedekt indien uit het polisblad blijkt dat de betreffende dekking 
is meeverzekerd. 

 

Facultatieve uitlooptijd (uitsluitend dekkingen tegen cyberaansprakelijkheid A-D) 
Indien CNA Europe om andere redenen dan onbetaald gebleven verschuldigde premies deze 
verzekering beëindigt dan wel niet verlengt, wordt de verzekeringnemer in de gelegenheid gesteld een 
uitlooptijd van 180 dagen te kopen. Indien een dergelijke uitlooptijd wordt gekocht, vergoedt CNA Europe 
namens de verzekerde alle schade en kosten van verdediging die is geleden respectievelijk zijn 
gemaakt als gevolg van een aanspraak die overigens verzekerd is uit hoofde van cyber-
aansprakelijkheidsdekking onder de secties A t/m D, op voorwaarde dat de handeling, fout of nalatigheid 
die aanleiding geeft tot de aanspraak plaatsvindt voorafgaand aan  het moment dat deze polis effectief is 
beëindigd (en dus niet voor handelingen, fouten of nalatigheden in de periode van uitloop).  

De uitlooptijd is uitsluitend beschikbaar: 
• indien CNA Europe uiterlijk 10 dagen na het moment dat deze polis effectief is beëindigd, en 
• indien CNA Europe uiterlijk 30 dagen het moment dat deze polis effectief is beëindigd een extra  
      premie ontvangt die gelijk is aan 30% van de laatste jaarpremie. 
 

 



 

Andere verzekeringen 
Indien de aansprakelijkheid die onder deze verzekering is gedekt, ook gedekt is onder een  
andere verzekering of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben 
bestaan, loopt deze verzekering slechts als excedent boven die andere geldige en inbare verzekering, 
tenzij die andere verzekering een specifieke verzekering is die dekking biedt voor het eigen risico dat 
geldt onder de onderhavige verzekering. 
Indien de verzekeraar onder die andere verzekering zich beroept op analoge voorwaarden zal CNA 
echter dekking verlenen onder de voorwaarde dat de vordering op die andere verzekeraar door de 
verzekerde aan CNA is overgedragen ter waarde van het bedrag dat onder de onderhavige verzekering 
betaald had moeten worden als onderhavige samenloopregeling niet van toepassing zou zijn geweest.  

 
Uitleg van de polis 
Wijzigingen in deze polis zijn niet geldig en niet bindend tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door CNA 
Europe. Een kennisgeving aan een makelaar, tussenpersoon of andere vertegenwoordiger van 
verzekerde of informatie in het bezit van één van dergelijke partijen heeft geen effect. 
 

De verzekeringnemer is verplicht de premie, waaronder tevens worden verstaan kosten en 
assurantiebelasting, te voldoen binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is geworden. De premie is bij 
de ingang van de verzekering per de ingangsdatum verschuldigd. De vervolgpremies zijn verschuldigd 
per de vervaldag waarop een nieuw verzekeringsjaar aanvangt.  

Indien de verzekerde de premie niet uiterlijk op de 30ste dag na ontvangst van het 
premiebetalingverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor aanspraken die 
zijn ingesteld, omstandigheden die zijn ontdekt en voorvallen die hebben plaatsgevonden vanaf de 15e 
dag nadat CNA de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is 
uitgebleven (schorsingsperiode). De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 

De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop de premie door CNA is ontvangen. De dekking geldt 
dan ten aanzien van aanspraken die zijn ingesteld na de schorsingsperiode, omstandigheden die zijn 
ontdekt buiten de schorsingsperiode en voorvallen die hebben plaatsgevonden na de schorsingsperiode. 
In geval van termijnbetalingen eindigt de schorsingsperiode pas nadat de laatste termijn is voldaan. 
 

Subrogatie en verhaal 
Bij de uitbetaling van de schade treedt CNA Europe in de rechten van de verzekerde. De verzekerde 
verplicht zich op voorhand – voor zover noodzakelijk - zijn rechten aan CNA Europe over te dragen voor 
schadeverhaal. CNA Europe heeft het recht de schade te verhalen op de (rechts)personen die (mede) 
aansprakelijk zijn voor de schade. De verzekerde is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen en 
alle informatie te verstrekken die CNA Europe voor dit doel noodzakelijk acht.  
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KLACHTENPROCEDURE 

We streven ernaar u de beste dienstverlening te bieden. Op bepaalde ogenblikken kunt u echter van 
mening zijn dat we hier niet in zijn geslaagd. U kunt vragen of klachten als volgt doorsturen: 

• Als u een klacht hebt over de dienstverlening die u kreeg van uw verzekeringsadviseur, neem dan  
       rechtstreeks contact op met hem of haar. 

• Als u een klacht hebt met betrekking tot een schade die werd behandeld door CNA Insurance  
      Company Limited of door een schadebehandelaar die werd aangesteld door CNA Insurance  
      Company Limited, neem dan contact op met de Claim Director op onderstaand adres. 

• Als u een klacht hebt over een ander aspect van de dienstverlening die u kreeg van CNA Insurance    
      Company Limited, neem dan contact op met het hoofd van Legal & Compliance Services op  
      onderstaand adres. 

 
CNA Insurance Company Limited  
World Trade Centre 
Strawinskylaan 703 
1077 XX Amsterdam 
 
Voorzie uw klacht van de volgende informatie:  
 
• uw polisnummer en/of referentienummer van de schademelding (indien van toepassing): 
• Uw volledige naam, adres en telefoonnummer 
• Gegevens van eventuele eerdere correspondentie met betrekking tot de kwestie 
• De naam van het bedrijf dat de schade behandelt waarmee u contact hebt gehad, en hun 
       referentienummer (indien van toepassing) 
• De aard en volledige gegevens van uw klacht.  
 
U ontvangt binnen 5 (vijf) werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, samen met een 
gedetailleerd tijdsschema van de acties die we zullen ondernemen om uw klacht te onderzoeken/af te 
handelen.  
 
Wanneer het probleem nog steeds niet naar uw tevredenheid is opgelost en u wilt de zaak verder laten 
behandelen, kunt u het probleem doorverwijzen naar: 
 
Kifid 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Nederland 
 
Telefoon: +31 70 333 8999 
Fax:  +31 70 333 8969 
E-mail:  Hconsument@kifid.nlH 
Website: Hwww.kifid.nlH 

 
Kifid zal er bij betrokken worden als uw klacht in aanmerking komt. Raadpleeg de website voor verdere 
informatie.   
 
Het bestaan van deze klachtenprocedure beïnvloedt uw recht niet op mogelijke wettelijke stappen tegen 
CNA Insurance Company Limited.  

 



 

MEDEDELING INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Het doel van deze mededeling is u informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke gegevens 
gebruiken. Wij (CNA Insurance Company Limited) verwerken de persoonlijke gegevens die u ons 
verstrekt in overeenstemming met onze privacyverklaring (in te zien op www.cnaeurope.com), die wij 
hieronder samenvatten.  

De term “persoonsgegevens” heeft betrekking op gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd als 
individu, zoals naam, beroep, gezondheidsgegevens, geboortedatum, e-mailadres of postadres.  

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken (via onze website, door een aanvraag- of schade 
formulier in te vullen of door op een andere manier informatie aan ons te verstrekken), hebt u ons 
toestemming gegeven uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld voor 
het in orde maken van uw verzekering (inclusief verlengingen en aanspraken), het voldoen aan juridische 
voorschriften, het beheer van de boekhouding, diensten aan klanten, kredietcontroles, fraudepreventie en 
het op de markt brengen van onze producten en diensten. 

Om uw verzekering in orde te maken (of aanspraken te verwerken), kunnen wij uw persoonsgegevens 
bekendmaken aan andere bedrijven binnen ons concern, onze verzekeringspartners, assuradeurs, 
schade-experts en andere derden die in onze plaats treden, ten behoeve van verdere verwerking. In 
sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn uw persoonlijke gegevens van onze Europese kantoren over 
te dragen aan onze internationale kantoren. Dit kan ook betekenen dat uw persoonsgegevens verstrekt 
worden aan gerechtelijke of regelgevingsinstanties om te voldoen aan diverse wet- en regelgeving, onder 
andere de regels die gesteld worden aan ons moederbedrijf in de Verenigde Staten. Wij proberen ervoor 
te zorgen dat al deze verwerkte of openbaar gemaakte gegevens, indien noodzakelijk, op passende wijze 
beschermd worden door middel van technische en operationele veiligheidsmaatregelen en contractuele 
maatregelen.  

Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van 
onze aanvullende producten en diensten en van de ontwikkelingen in de verzekeringssector in het 
algemeen die voor u van belang kunnen zijn. Denkt u erom dat wij uw gegevens voor deze doeleinden 
kunnen blijven gebruiken, ook nadat uw polis is vervallen. Als u NIET wilt dat uw contactgegevens 
gebruikt worden voor marketingdoeleinden als hierboven uiteengezet is, stuurt u dan een e-mail of brief 
naar een van de onderstaande adressen.  

Met bepaalde uitzonderingen informeren wij u tegen betaling van een kleine vergoeding over de 
persoonsgegevens die we van u hebben. We verbeteren, wijzigen of verwijderen ook eventuele onjuiste 
gegevens als u ons via e-mail of brief naar een van de onderstaande adressen meedeelt welke 
wijzigingen we moeten aanbrengen. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan eventuele wettelijke 
en ethische eisen of voorschriften met betrekking tot het bewaren van documenten.  

Als u ons persoonsgegevens over anderen hebt verstrekt, hebt u tijdens de uitleg van het risico en/of in 
het aanvraag- of schadeformulier tegenover ons bevestigd dat zij u aangewezen hebben om voor hen in 
de plaats te treden en dat zij instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hierboven 
uiteengezet en nader omschreven in onze privacyverklaring op onze website.  

Als u vragen hebt over deze mededeling, kunt u een e-mail of brief sturen naar een van de onderstaande 
adressen: 

postadres:      e-mail: 
CNA Insurance Company Limited   privacy@cnaeurope.com  
2 Minster Court 
Mincing Lane 
London, United Kingdom 
EC3R 7BB 

Om u af te melden, uw persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen, voor een verzoek om een kopie van 
uw persoonlijke gegeven of het stellen van andere vragen kunt u contact met ons opnemen via het 
bovenstaande e-mailadres.  
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