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ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden gelden als specifieke voorwaarden. 

Ze vormen één geheel met de Algemene voorwaarden 

die op deze verzekering van toepassing zijn.

De bepalingen van deze specifieke voorwaarden heb-

ben betrekking op de volgende dekkingen die volgens 

de polis als onderdeel van de Bedrijfsschadeverzeke-

ring zijn afgesloten:

• Bedrijfsschade

• Reconstructiekosten

• Extra kosten

ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN/ALGEMENE 

ONDERWERPEN

Voor alle dekkingen van deze verzekering (Bedrijfsschade, 

Reconstructiekosten en Extra kosten) gelden de bepalin-

gen van artikel 1.1 tot en met artikel 5.3.

ARTIKEL 1.1

BEDRIJFSSCHADE

Onder bedrijfsschade wordt verstaan: de vermindering van 

de brutowinst die is verbonden aan de in de polis vermelde 

bedrijfsactiviteiten, voor zover die vermindering van brutowinst

• is ontstaan gedurende de in de polis vermelde uitke-

ringstermijn, en

• veroorzaakt door schade of verlies van bedrijfsmiddelen

als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Als bedrijfsschade wordt niet beschouwd:

• de kosten die tijdens de uitkeringstermijn niet doorlopen;

• boetes en schadevergoedingen;

• afschrijving op dubieuze debiteuren;

• en schade aan of verlies van bedrijfsmiddelen.

ARTIKEL 1.2

RECONSTRUCTIEKOSTEN

Onder reconstructiekosten worden verstaan: de kosten 

die gedurende de in de polis vermelde uitkeringstermijn 

zijn gemaakt om administratieve en financiële gegevens, 

tekeningen en andere gegevens of documenten –ongeacht 

op welke wijze vastgelegd– die voor de voortgang van de 

in de polis vermelde bedrijfsactiviteiten noodzakelijk zijn, 

te reconstrueren en opnieuw in de administratie van (het 

bedrijf van) de verzekeringnemer op te nemen.

Hierbij geldt dat de aldus omschreven kosten zijn gemaakt 

vanwege schade of verlies van bedrijfsmiddelen als gevolg 

van een gedekte gebeurtenis.

ARTIKEL 1.3

EXTRA KOSTEN

Onder extra kosten worden verstaan: de kosten die 

gedurende de in de polis vermelde uitkeringstermijn zijn 

gemaakt om

• bedrijfsschade te voorkomen of te beperken; en/of

• de in de polis vermelde bedrijfsactiviteiten tijdelijk op de

zelfde bedrijfslocatie of elders voort te kunnen zetten,

na schade of verlies van de bedrijfsmiddelen als gevolg 

van een gedekte gebeurtenis.

Onder extra kosten zijn niet begrepen:

• de kosten van herstel of vervanging van bedrijfsmiddelen;

• de kosten die in artikel 1.2 als reconstructiekosten zijn

omschreven.

ARTIKEL 1.4

BEDRIJFSMIDDELEN

Als bedrijfsmiddelen in de zin van deze verzekering geldt/

gelden:

• het gebouw als bedoeld in artikel 1.5 en de inhoud

daarvan;

• alle zaken die zich bevinden op de bij het gebouw beho-

rende terreinen, voor zover deze zaken worden gebruikt

ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten.

ARTIKEL 1.5

GEBOUW

Onder gebouw wordt verstaan het op het in de polis ver-

melde risicoadres aanwezige gebouw -of gedeelte daar-

van- waarin de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend.
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ARTIKEL 1.6

BRUTOWINST/JAARBEDRAG/VARIABELE KOSTEN

1 Brutowinst 

Als brutowinst geldt de opbrengst van productie, omzet 

of verleende diensten, verminderd met de variabele 

kosten.

2 Jaarbedrag 

Onder jaarbedrag wordt verstaan: de brutowinst bere-

kend over de periode van één jaar. 

3 Variabele kosten 

Variabele kosten zijn de kosten die afhankelijk van het 

niveau van de bedrijfsactiviteiten toe- of afnemen.

ARTIKEL 1.7

OVERIGE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In aanvulling op artikel 2 van de Algemene voorwaarden 

die op deze verzekering van toepassing zijn, gelden nog de 

volgende begripsomschrijvingen.

1 Brand 

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen 

gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich 

uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere 

geen brand:

• zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;

• doorbranden van elektrische apparaten en motoren;

• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens

en ketels.

2 Ontploffing 

Gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroor-

zaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsui-

ting van gassen of dampen, dit met inachtneming van 

het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen 

een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste 

van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, 

indien de wand van het vat onder de druk van de zich 

daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe 

deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 

zij al voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst 

tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige schei-

ding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, 

damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde 

opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps 

aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of 

is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de 

eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmid-

dellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die 

door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- 

of dampvormige stoffen of van een mengsel daarvan zijn 

ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van 

gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken 

door ontploffing is eveneens gedekt de schade aan 

verzekerde zaken, die als een gevolg van die vernieling 

moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of ge-

deeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing 

is eveneens gedekt de schade aan verzekerde zaken, 

die als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet 

worden aangemerkt.

3 Storm 

Wind met snelheden van minstens 14 meter per se-

conde (windkracht 7). Als bewijs dat sprake is geweest 

van storm kan dienen:

• waarneming door het K.N.M.I.;

• verklaringen van getuigen;

• stormschade aan andere gebouwen in de omgeving.

4 Inbraak 

Het met geweld verbreken van afsluitingen aan de bui-

tenkant van het gebouw met het doel zich wederrechte-

lijk toegang te verschaffen.

5 Rellen, relletjes of opstootjes 

Onder rellen, relletjes of opstootjes worden verstaan: 

incidentele geweldmanifestaties.

6 Werkstaking 

Onder werkstaking wordt verstaan het gemeenschappe-

lijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem 

opgedragen werk door een aantal werknemers in een 

onderneming.

ARTIKEL 1.8

INSCHAKELING EN KOSTEN VAN EXPERTS

1 Inschakeling van experts

De voor vergoeding in aanmerking komende schade en 

kosten worden vastgesteld in onderling overleg of via 

het inschakelen van twee experts. Van die experts wordt 
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één benoemd door de maatschappij en één door de ver-

zekerde. Voor de situatie dat deze experts geen overeen-

stemming bereiken benoemen zij voorafgaande aan hun 

werkzaamheden een derde expert die binnen de grenzen 

van beide taxaties een bindende uitspraak zal doen.

2 Kosten van experts

Het salaris en de kosten van alle experts komen ten 

laste van de maatschappij, met dien verstande dat voor 

de door de verzekerde benoemde expert maximaal het 

bedrag wordt vergoed dat de maatschappij als salaris 

en kosten voor de door haar benoemde expert heeft 

betaald. Tot de kosten van een expert worden ook 

gerekend de kosten van de personen die door deze 

expert zijn ingeschakeld. De maatschappij vergoedt geen 

kosten verbonden aan het inschakelen van een expert 

die zich niet heeft geconformeerd aan de ‘Gedragscode 

Expertiseorganisaties’.

ARTIKEL 1.9

WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Bekendheid

De in de polis vermelde omschrijving van het verzekerde 

bedrijf wordt aangemerkt als afkomstig van de verze-

keringnemer te zijn. De maatschappij is bekend met 

de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het 

gebouw/de gebouwen op het in de polis vermelde risico-

adres. Dit geldt ook voor de naburige gebouwen.

2 Aanbouw/verbouw

Het staat de verzekeringnemer vrij tot aanbouw, verbou-

wing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaat-

sing en andere wijzigingen over te gaan, mits dit alles 

gebeurt binnen de grenzen van de onder 1 bedoelde 

omschrijving.

3 Verplichtingen bij bepaalde wijzigingen 

Indien de aard en/of activiteit van het bedrijf, het beroep 

van verzekeringnemer of het gebruik van het (de) op het 

risicoadres omschreven gebouw(en) wijziging ondergaat, 

is de verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo 

spoedig mogelijk van de wijziging in kennis te stellen, 

waarna de premie en/of voorwaarden opnieuw zullen 

worden vastgesteld. De melding van de wijziging moet 

in ieder geval binnen twee maanden worden gedaan. 

4 Verdere gevolgen van wijziging en de melding daarvan

Tot twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van 

de (risico)wijziging kan de maatschappij de verzekering-

nemer berichten of de verzekering niet of niet op dezelf-

de voorwaarden kan worden voortgezet. De verzekering-

nemer heeft het recht om binnen 30 dagen het voorstel 

tot eventuele voortzetting al dan niet te aanvaarden. 

Wordt met de verzekeringnemer geen overeenstemming 

bereikt dan zal de verzekering door de maatschappij wor-

den beëindigd met een opzegtermijn van tenminste 14 

dagen. Als sprake is van een zodanige wijziging van het 

risico dat de maatschappij de verzekering niet zou zijn 

aangegaan na het intreden van de wijziging dan heeft de 

maatschappij het recht de verzekering op te zeggen met 

een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.

5 Gevolgen van niet of te late melding

Als de melding van de risicowijziging niet binnen twee 

maanden is gedaan, dan geldt bij schade de regeling als 

vermeld in artikel 6.2 van de Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2

VERZEKERDE

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer. Dit betekent 

ook dat de verzekeringnemer de rechthebbende is op ver-

goeding van de verzekerde schade en kosten.

ARTIKEL 3

GEDEKTE GEBEURTENISSEN

De verzekering geeft recht op vergoeding van bedrijfs-

schade, reconstructiekosten en/of extra kosten voor zover 

die schade en/of kosten het gevolg zijn van schade of 

verlies van de bedrijfsmiddelen als gevolg van een hierna 

omschreven gebeurtenis.

1 Brand en brandblussing

Als schade door brand wordt ook beschouwd de scha-

de ontstaan door en tijdens het blussen en bestrijden 

van de brand, alsook de materiële schade ontstaan bij 

het redden van verzekerde zaken, waaronder begre-

pen schade door wegraken of diefstal en schade aan 

het verzekerde gebouw die het gevolg is van door de 

bevoegde autoriteiten genomen maatregelen om de 

voortgang van de brand te stuiten, evenals schade ten 

gevolge van naburige brand.
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2 Blikseminslag

Waarbij de bliksem aantoonbaar is ingeslagen in het 

gebouw of het deel van het gebouw dat bij verzekerde 

in gebruik is, ook al heeft het inslaan van de bliksem 

geen brand ten gevolge gehad.

3 Inductie/overspanning

Als gevolg van onweeractiviteiten.

De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het 

verzekerde bedrag met een maximum van € 250.000,- 

per gebeurtenis.

4 Ontploffing

Zoals omschreven in artikel 1.7 onder 2.

5 Lucht- of ruimtevaartuigen/Meteorieten

Schade ten gevolge van het getroffen worden

door een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, lan-

dend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of een daaraan 

verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of 

daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander 

voorwerp, evenals enig ander voorwerp dat getroffen is 

door enig hier genoemd voorwerp.

6 Luchtdruk

Als gevolg van startende of proefdraaiende lucht-of 

ruimtevaartuigen en het doorbreken van de geluids-

 barrière.

7 Inbraak of poging tot inbraak

Als sprake is van een gebouw waarbij de bewoners 

respectievelijk gebruikers van een gemeenschappelijke 

straatdeur gebruik maken, wordt met inbraak gelijkge-

steld: het zich toegang verschaffen door inbraak tot de 

ruimte(n) van het gebouw die door de verzekeringne-

mer wordt/worden gebruikt.

8 Afpersing en beroving

Afpersing en beroving of poging daartoe, gepaard gaande 

met geweld of bedreiging met geweld tegen personen.

9 Vandalisme

Gepleegd door één of meer wederrechtelijk het ge-

bouw binnengedrongen personen.

10 Storm

Zoals omschreven in artikel 1.7 onder 3.

11 Water, stoom, blusmiddel

Onvoorzien gestroomd uit in het gebouw aanwezige de 

waterleiding, airconditioning-, centrale verwarmings-, 

sprinklerinstallatie en daarop aangesloten leidingen, 

sanitaire- en andere toestellen, als gevolg van een 

plotseling opgetreden defect of van springen door vorst 

en overlopen van water uit de vermelde installaties en 

toestellen.

Als gedekte gebeurtenis geldt ook water dat onvoor-

zien uit naburige gebouwen is gestroomd.

12 Regen, sneeuw, hagel en smeltwater

Voor zover:

• binnengedrongen door storm of als gevolg van over- 

  lopen of lekkage van daken en dakgoten of de boven- 

  grondse afvoerpijpen daarvan;  

• onvoorzien het gebouw binnengedrongen via de

begane grond bij hevige, in de nabijheid van het

risicoadres opgetreden, plaatselijke neerslag, waarbij

het water buiten zijn normale loop is getreden.

13 Hagel

14 Sneeuwdruk en wateraccumulatie

Een zodanig zware belasting van het gebouw door 

sneeuw en/of accumulatie van water dat het gebouw 

eronder bezwijkt.

15 Water uit aquaria

Water dat uit een aquarium is (over)gestroomd.

16 Paarden en vee

Schade veroorzaakt door paarden en/of vee, mits de 

eigenaar ervan een ander is dan de verzekeringnemer.

17 Olie

Onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen 

aangesloten verwarmings- of kookinstallatie met bijbe-

horende leidingen en tanks.

18 Rook en roet

Plotseling uitgestoten door een op de schoorsteen 

aangesloten verwarmings- of kookinstallatie.

19 Omvallen van diverse zaken

Het omvallen van bomen, kranen, hoogwerkers, 

heistellingen, windmolens, antennes, vlaggenmasten, 
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lichtmasten en/of afbreken van delen van genoemde 

zaken. Van de dekking is uitgesloten schade aan deze 

(genoemde) zaken zelf.

20 Kappen of snoeien van bomen

21 Aanrijding of aanvaring

Aanrijding of aanvaring tegen het gebouw, een belen-

dend gebouw of tegen de vast opgestelde bedrijfsin-

ventaris. Als aanrijding/aanvaring geldt ook: het vallen 

van lading uit of van voer- of vaartuigen.

22 Rellen, relletjes, opstootjes en werkstaking

23 Scherven

Schade door scherven na het breken van glas van vaste 

spiegels, wandversieringen, vitrines en ruiten.

24 Bijtende stoffen

Contact met bijtende stoffen, voor zover de ontstane 

schade niet het gevolg is van reiniging, reparatie, ver-

nieuwing of productiefouten.

25 Eigen gebrek

Een eigen gebrek of andere oorzaak die verband houdt 

met de aard van de bedrijfsmiddelen, maar uitsluitend 

voor zover dat gebrek of die oorzaak een van de hiervoor 

omschreven gebeurtenissen tot gevolg heeft gehad.

ARTIKEL 4

BIJZONDERE DEKKINGEN

De in artikel 4.1 omschreven omstandigheden gelden 

eveneens als gedekte oorzaak voor een ontstane bedrijfs-

stilstand of -stoornis met bedrijfsschade of extra kosten 

tot gevolg.

De in artikel 4.2 omschreven omstandigheid geldt mede 

als gedekte oorzaak voor ontstane reconstructie. Waar in 

deze voorwaarden sprake is van een gedekte gebeurtenis 

worden daaronder ook de in artikel 4.1. en 4.2 omschreven 

omstandigheden verstaan.

ARTIKEL 4.1

BIJ BEDRIJFSSCHADE EN EXTRA KOSTEN

Voor Bedrijfsschade en Extra kosten zijn gelden de vol-

gende omstandigheden ook als gedekte gebeurtenis.

1 Geblokkeerde toevoer

Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water in 

verband met schade aan een (naburig) gebouw of gebou-

wencomplex, veroorzaakt door een in artikel 3 vermelde 

gebeurtenis, echter uitsluitend gedurende de periode dat 

de door verzekeringnemer in gebruik zijnde bedrijfslocatie(s) 

door die gebeurtenis niet toegankelijk is/zijn.

2 Uitval elektriciteit-/gas-/waterlevering

Het uitvallen van elektriciteit-, gas- of waterlevering 

gedurende een aaneengesloten periode langer dan zes 

uur, veroorzaakt doordat het betrokken nutsbedrijf (ook: 

tussenstations, transformatorhuizen en dergelijke) wordt 

getroffen door een in artikel 3 vermelde gebeurtenis.

Niet als gedekte oorzaak geldt een storing in de elek-

triciteit-, gas- of waterlevering veroorzaakt door schade 

aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten met 

toebehoren, kabels en dergelijke, die zich bevinden tus-

sen één of meer van de betrokken nutsbedrijven (en/of 

daarbij behorende terreinen) en de bedrijfslocatie van de 

verzekeringnemer.

3 Tijdelijke sluiting winkel-/bedrijvencentrum

Gehele of gedeeltelijke tijdelijke sluiting van het winkel- 

of bedrijvencentrum waarin het bedrijf van de verzeke-

ringnemer is gevestigd, mits die sluiting het gevolg van 

is van materiële schade veroorzaakt door een in artikel 3 

onder 1 t/m 24 vermelde gebeurtenis.

4 Schade aan elders aanwezige bedrijfsmiddelen

Schade aan bedrijfsmiddelen die zich bevinden in een 

ander dan het in artikel 1.5 bedoelde gebouw, indien die 

schade het gevolg is van een in artikel 3 onder 1 t/m 24 

vermelde gebeurtenis.

De maatschappij vergoedt in dat geval maximaal 

€ 12.500,- per gebeurtenis.

Bij schade aan bedrijfsmiddelen die zich buiten het 

gebouw bevinden geldt als voorwaarde voor dekking dat 

die schade is veroorzaakt door in artikel 3 onder 1 t/m 6 

vermelde gebeurtenis.

5 Schade aan bedrijfsmiddelen onder afdaken en/of op ter-

reinen van eigen locaties

Schade aan bedrijfsmiddelen die zich onder afdaken of 

op de terreinen van de in de polis genoemde gebouwen 

bevinden, als gevolg van een in artikel 3 onder 1 t/m 6 

vermelde gebeurtenis.
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6 Schade aan een naburig winkel-/ bedrijvencentrum 

Tijdelijke sluiting van een naburig, als publiekstrekker 

geldend bedrijf of winkel-/bedrijvencentrum, indien die 

sluiting het gevolg is van schade veroorzaakt door een in 

artikel 3 vermelde gebeurtenis.

ARTIKEL 4.2

BIJ RECONSTRUCTIEKOSTEN

Voor Reconstructiekosten geldt ook als gedekte gebeurte-

nis het uitvallen van elektriciteit-, gas- of waterlevering 

gedurende een aaneengesloten periode langer dan zes 

uur, veroorzaakt doordat het betrokken nutsbedrijf (ook: 

tussenstations, transformatorhuizen en dergelijke) wordt 

getroffen door een in artikel 3 vermelde gebeurtenis.

Niet als gedekte oorzaak geldt een storing in de

elektriciteit-, gas- of waterlevering veroorzaakt

door schade aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspannings-

masten met toebehoren, kabels en dergelijke, die zich be-

vinden tussen één of meer van de betrokken nutsbedrijven 

(en/of daarbij behorende terreinen) en de bedrijfslocatie 

van de verzekeringnemer.

ARTIKEL 5

UITSLUITINGEN

In aanvulling op de uitsluitingen die in de Algemene voor-

waarden zijn vermeld gelden nog de volgende uitsluitingen.

ARTIKEL 5.1

UITGESLOTEN GEBEURTENISSEN

De verzekering biedt geen dekking als de in artikel 3 be-

doelde schade - of de in artikel 4 omschreven omstandig-

heden- het gevolg is/zijn van een hierna vermelde gebeur-

tenis:

1 Aardbeving/vulkanische uitbarsting 

een aardbeving of een vulkanische uitbarsting; 

2 Overstroming 

overstroming, ongeacht waardoor veroorzaakt, maar 

de uitsluiting geldt niet als sprake is van brand- en/of 

ontploffing als gevolg van overstroming;

3 Water uit de openbare riolering

terugstromend water van de openbare riolering;

4 Regen-/smeltwater

regen, sneeuw, hagel of smeltwater dat via de begane 

grond of openbare weg het gebouw is binnengedrongen;

5 Riool- of grondwater

het op enige wijze het gebouw binnengedrongen riool- 

of grondwater.

ARTIKEL 5.2

SLECHT ONDERHOUD

De verzekering biedt geen dekking als een volgens artikel 

3 en 4 gedekte gebeurtenis het gevolg is van slecht onder-

houd van het gebouw.

ARTIKEL 5.3

MILIEUSCHADE

De verzekering biedt geen dekking voor Bedrijfsschade,

Reconstructiekosten of Extra kosten als deze verband 

houden met schade aan de bedrijfsmiddelen als gevolg 

van door de lucht getransporteerde verontreinigende en/of 

bederf veroorzakende stoffen van elders.

ARTIKEL 6

BIJZONDERE BEPALINGEN DEKKING BEDRIJFSSCHADE

Als volgens de polis de dekking Bedrijfsschade is verze-

kerd gelden nog de volgende bepalingen (artikel 6.1 t/m 

6.5).

ARTIKEL 6.1

VASTSTELLING BEDRIJFSSCHADE/BETEKENIS 

VERZEKERDE BEDRAG

1 Geleden bedrijfsschade

De maatschappij vergoeding de geleden bedrijfsschade 

die door een in artikel 3 of 4.1 omschreven oorzaak is 

veroorzaakt. De te vergoeden bedrijfsschade wordt naar 

keuze van de verzekeringnemer vastgesteld op

• vermindering van de opbrengst van productie, of

• vermindering van de omzet,

onder aftrek van de kosten die gedurende de periode

waarover sprake is van geleden bedrijfsschade niet

doorgaan.

De verzekeringnemer dient binnen dertig dagen na

de gebeurtenis/omstandigheid die als oorzaak van de
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bedrijfsschade geldt, zijn keuze te bepalen. De geko-

zen maatstaf geldt voor de gehele periode waarover de 

bedrijfsschade wordt vergoed. Hierbij geldt nog dat ver-

mindering van brutowinst die eveneens zou zijn opgetre-

den zonder een oorzaak als in de vorige zin bedoeld, niet 

voor vergoeding in aanmerking komt. 

4 Maximale vergoeding/Verzekerde bedrag

De maximaal uit te keren vergoeding bedraagt

• bij een verzekerde uitkeringstermijn van 26 of 52

weken: het op de polis vermelde, voor bedrijfsschade

verzekerde bedrag;

• bij een verzekerde uitkeringstermijn van 78 of 104 we-

ken: een bedrag gelijk aan twee maal het op de polis

vermelde, voor bedrijfsschade verzekerde bedrag.

5 Overige bepalingen van betekenis voor de schadever-

goeding

Voor de omvang van de schadevergoeding zijn voorts 

nog van betekenis:

• de in artikel 4 onder 4 vermelde maximale uitkering;

• vergoedingen boven het verzekerde bedrag (artikel 6.3);

• de bepaling over het onderwerp overdekking (artikel 6.4);

• onderverzekering (artikel 6.5).

ARTIKEL 6.2

TERMIJN BEDRIJFSSCHADEVERGOEDING

1 Uitkeringstermijn als in de polis vermeld

De periode waarover de geleden bedrijfsschade wordt 

vergoed gaat in op de dag van de gedekte gebeurte-

nis en loopt gedurende maximaal het in de polis als 

uitkeringstermijn vermelde aantal weken door totdat 

de brutowinst op het peil is gekomen -of redelijkerwijs 

had kunnen komen- in de situatie dat geen sprake was 

geweest van de gedekte gebeurtenis.

Een eventuele beëindiging van de verzekering binnen de 

uitkeringstermijn heeft geen gevolg voor de te vergoe-

den bedrijfsschade.

2 Bijzondere uitkeringstermijn van 13 en 26 weken

De uitkeringstermijn is maximaal 13 weken in de situatie dat

• het bedrijf van de verzekeringnemer na een gedekte

gebeurtenis wordt beëindigd, dan wel

• niet binnen acht weken al het mogelijke is gedaan om

de brutowinst zo spoedig mogelijk op het normale peil

te brengen

Indien (het bedrijf van) de verzekeringnemer echter 

in een dergelijke situatie op grond van wettelijke of 

contractuele bepalingen verplicht is tot doorbetaling van 

lonen, salarissen en daarmee verband houdende sociale 

lasten, wordt een uitkeringstermijn van 26 weken in 

aanmerking is genomen.

ARTIKEL 6.3

VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG

De verzekering geeft recht op vergoeding van de hierna 

omschreven kosten en bedrijfsschade. Deze wordt/

worden zonodig vergoed boven het voor bedrijfsschade 

verzekerde bedrag.

1 Kosten ter voorkoming/beperking van bedrijfsschade

Kosten die na een gedekte gebeurtenis zijn gemaakt om 

verlies van brutowinst te voorkomen of te beperken, op 

voorwaarde dat die kosten zijn gemaakt na overleg met 

en goedkeuring van de maatschappij.

2 Honoraria en kosten experts

De kosten van alle bij de schaderegeling betrokken 

registerexperts. Deze kosten worden vergoed volgens 

de wijze als omschreven in artikel 1.8.

3 Reconstructiekosten

Reconstructiekosten in de zin van artikel 1.2 naar aanlei-

ding van een gedekte gebeurtenis. Deze kosten worden 

per gebeurtenis vergoed tot 10% van het voor bedrijfs-

schade verzekerde bedrag, maar maximaal € 5.000,- en 

op voorwaarde dat ze zijn gemaakt na overleg met en 

goedkeuring van de maatschappij.

Hierbij geldt nog het volgende:

• eventuele onderverzekering (zie artikel 6.5) heeft geen

gevolgen voor de hoogte van de vergoeding;

• als volgens de polis sprake is van een afzonderlijke

dekking voor reconstructiekosten, worden de in deze

bepaling bedoelde reconstructiekosten vergoed in

aanvulling op de vergoeding volgens die afzonderlijke

dekking;

• de periode waarover reconstructiekosten worden ver-

goed gaat in op de dag van de gedekte gebeurtenis en

loopt door gedurende maximaal het aantal weken dat

als uitkeringstermijn in de polis is vermeld.
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4 Problemen bij toeleveringsbedrijven en/of afnemers

Bedrijfsschade die het gevolg is van materiële schade 

bij een toeleverancier of afnemer van (het bedrijf van) 

de verzekeringnemer als gevolg van een gebeurtenis als 

omschreven in artikel 3. ten gevolge hiervan geleden 

bedrijfsschade wordt per gebeurtenis vergoed tot 10% 

van het voor bedrijfsschade verzekerde bedrag met een 

maximum van € 5.000,-.

ARTIKEL 7.1

OMVANG VERGOEDING

1 Reconstructiekosten/Verzekerde bedrag

De maatschappij vergoedt de reconstructiekosten die 

zijn gemaakt naar aanleiding van een in artikel 3 of 4.2 

omschreven oorzaak, tot maximaal het in de polis ver-

melde, voor reconstructiekosten verzekerde bedrag.

2 Reconstructiekosten elders aanwezige administratie

Reconstructiekosten gemaakt voor het herstellen van 

administratie die zich op een andere locatie bevindt dan 

het in de polis vermelde risicoadres, maar wel binnen 

Nederland, wordt ook vergoed indien die ander locatie 

getroffen wordt door een gebeurtenis als omschreven in 

artikel 3 onder 1 t/m 6.

3 Honoraria en kosten experts

Voorts vergoed de maatschappij de kosten van alle bij de 

schaderegeling betrokken registerexperts, ook als daar-

door het verzekerde bedrag wordt overschreden. Deze 

kosten worden vergoed volgens de wijze als omschre-

ven in artikel 1.8.

ARTIKEL 7.2

TERMIJN RECONSTRUCTIEKOSTENVERGOEDING

1 Uitkeringstermijn als in de polis vermeld

De periode waarover de gemaakte reconstructiekosten 

worden vergoed gaat in op de dag van de gedekte gebeur-

tenis en loopt gedurende maximaal het in de polis als uitke-

ringstermijn vermelde aantal weken door totdat de adminis-

tratie op het peil is gekomen -of redelijkerwijs had kunnen 

komen- in de situatie dat geen sprake was geweest van 

de gedekte gebeurtenis. Een eventuele beëindiging van de 

verzekering binnen de uitkeringstermijn heeft geen gevolg 

voor de te vergoeden reconstructiekosten.

2 Bijzondere uitkeringstermijn van 13 weken

De uitkeringstermijn is maximaal 13 weken in de situatie dat

• het bedrijf van de verzekeringnemer na een gedekte

gebeurtenis wordt beëindigd, dan wel

• niet binnen acht weken al het mogelijke is gedaan om

de administratie zo spoedig mogelijk op het normale

peil te brengen.

ARTIKEL 6.4

OVERDEKKING

Indien bij schade blijkt dat, na eventuele toepassing van 

verbrugging, de werkelijke waarde van de verzekerde 

bedrijfsschade meer bedraagt dan het herleide, daarvoor 

verzekerd bedrag, geldt een overdekking van 30% van het 

oorspronkelijke verzekerde bedrag. Het bedrag van deze 

overdekking zal bij een schadevergoeding nooit meer 

bedragen dan € 300.000,-. Van verbrugging kan sprake zijn 

als naast deze verzekering in het ‘pakket’ ook een Brand-

verzekering is afgesloten met dekking voor Gebouwen 

en/of Inventaris/Goederen; zie voorts artikel 1.4 van de 

voorwaarden Brandverzekering.

ARTIKEL 6.5

ONDERVERZEKERING

Van onderverzekering is sprake wanneer het voor bedrijfs-

schade verzekerde bedrag lager is dan de brutowinst op 

jaarbasis, zonder rekening te houden met een schadege-

beurtenis. Als de maatschappij zich beroept op onderver-

zekering wordt de vastgestelde bedrijfsschade vergoed 

naar evenredigheid met de mate van bedoelde onderver-

zekering vergoed. Bij toepassing van deze regeling wordt 

rekening gehouden met de eventuele gevolgen van ver-

brugging en overdekking (artikel 6.3).

ARTIKEL 7

BIJZONDERE BEPALINGEN DEKKING 

RECONSTRUCTIEKOSTEN

Als volgens de polis de dekking Reconstructie-

kosten is verzekerd gelden nog de volgende

bepalingen (artikel 7.1 t/m 7.3).

MODEL B 03.5.06 B
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ARTIKEL 8

BIJZONDERE BEPALINGEN DEKKING EXTRA KOSTEN

Als volgens de polis de dekking Extra kosten is

verzekerd gelden nog de volgende bepalingen

(artikel 8.1 t/m 8.2).

ARTIKEL 8.1

OMVANG VERGOEDING

De maatschappij vergoedt de extra kosten die zijn gemaakt 

naar aanleiding van een in artikel 3 of 4.2 omschreven 

oorzaak, tot maximaal het in de polis vermelde, voor extra 

kosten verzekerde bedrag.

ARTIKEL 8.2

TERMIJN VERGOEDING EXTRA KOSTEN

1 Uitkeringstermijn als in de polis vermeld

De periode waarover de gemaakte reconstructiekosten 

worden vergoed gaat in op de dag van de gedekte 

gebeurtenis en loopt gedurende maximaal het in de polis 

als uitkeringstermijn vermelde aantal weken door totdat 

de bruto winst op het peil is gekomen -of redelijkerwijs had 

kunnen komen -in de situatie dat geen sprake was 

geweest van de gedekte gebeurtenis. Een eventuele 

beëindiging van de verzekering binnen de uitkeringstermijn 

heeft geen gevolg voor de te vergoeden extra kosten.

2 Bijzondere uitkeringstermijn van 13 weken

De uitkeringstermijn is maximaal 13 weken in de 

situatie dat

• het bedrijf van de verzekeringnemer na een gedekte

gebeurtenis wordt beëindigd, dan wel

• niet binnen acht weken al het mogelijke is gedaan om

de brutowinst zo spoedig mogelijk op het normale peil

te brengen.
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	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar ACE European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
	2.51 Wij of we, ons en onze verwijst naar de Verzekeraar.

	3 ALGEMENE UITSLUITINGEN
	4  ALGEMENE VOORWAARDEN
	4.1 Dekkingsgebied
	4.2 Toepasselijk recht
	4.3 Communicatie
	4.4 Uitleg van de Polis
	4.5 Duur
	4.6 Eigen Risico
	4.7 Verzekerd bedrag
	4.8 Aanverwante Claims en omstandigheden
	4.9 Verjaring
	4.10 Premie
	4.11 Wanbetaling
	4.12 Tussentijdse wijzigingsbevoegdheid
	4.13 Opzegging
	4.14 Melding
	4.15 Toewijzing
	4.16 Geen erkenning van aansprakelijkheid
	4.17 Subrogatie
	4.18 Geschillen over het voeren van verweer en het schikken van Claims
	4.19 Schadetaxatie
	4.20 Transacties
	4.21 Overnames en ontstaan van nieuwe dochtermaatschappijen
	4.22 Uitloop
	4.23 Anti misbruik bepaling
	4.24 Geheimhouding
	4.25 Overdracht
	4.26 Andere verzekeringen/Samenloop
	4.27 Machtigingsclausule
	4.28 Economische en handelssancties clausule
	4.29 En-bloc clausule
	4.30 Klachtprocedure
	4.31 Privacy


	hoesje zakelijk.pdf
	Hoofdstuk 1 
Begripsomschrijvingen
	Artikel 1.1 Begrippen

	Hoofdstuk 2 
Omschrijving van dekking
	Artikel 2.1 Begin en einde van de dekking 
	Artikel 2.2 Omvang van de dekking 
	Artikel 2.3 Aanvullende dekkingen 
	Artikel 2.4 Dekkingsgebied
	Artikel 2.5 Vervoermiddel 
	Artikel 2.6 Schadevaststelling
	Artikel 2.7 Terrorisme
	Artikel 2.8 Beperking uitkeringsverplichting 
	Artikel 2.9 Handels- en economische sancties 


	Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
	Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen 

	Hoofdstuk 4 Schade
	Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade 
	Artikel 4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij schade 
	Artikel 4.3 Schadeberekening 
	Artikel 4.4 Andere verzekering / voorziening / regeling 
	Artikel 4.5 Overdracht van rechten 
	Artikel 4.6 Verjaring van de vordering 
	Artikel 4.7 Verhaal op derden 


	Hoofdstuk 5 Premie
	Artikel 5.1 Premiebetaling
	Artikel 5.2 Terugbetaling van premie
	Artikel 5.3 Premievaststelling 


	Hoofdstuk 6 
Herziening van tarieven en/of voorwaarden
	Artikel 6.1 Herziening
	Artikel 6.2 Recht van opzegging
	Artikel 6.3 Voortzetting van de verzekering


	Hoofdstuk 7 
Wijziging van het risico
	Artikel 7.1 Jaarlijkse opgave

	Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering
	Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer 
	Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar 
	Artikel 8.3 Ontbinding


	Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen
	Artikel 9.1 Persoonsgegevens 
	Artikel 9.2 Toepasselijk recht 
	Artikel 9.3 Klachten
	Artikel 9.4 Geschillen
	Artikel 9.5 Opschortende voorwaarde


	Hoofdstuk 10 Terrorisme 
	Artikel 10.1 Clausule terrorismedekking bij de NederlandseHerverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
	Artikel 10.2 Samenvatting Protocol afwikkeling claims van de NHT 


	Hoofdstuk 11 
Nadere omschrijvingen

	20170908 VoorwaardenChubb Van Lanschot Chabot Cyber (2017-04).pdf
	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar Chubb European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
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	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar Chubb European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
	2.51 Wij of we, ons en onze verwijst naar de Verzekeraar.
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	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...
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	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar Chubb European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
	2.51 Wij of we, ons en onze verwijst naar de Verzekeraar.
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	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar ACE European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
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	VoorwaardenChubb Van Lanschot Chabot Cyber(2017-04) versie 3 2017-05-16 DEF zonder arcering.pdf
	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar ACE European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
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	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.
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	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...
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	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;
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	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
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	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
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	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
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	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
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	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
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	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
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	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
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	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar Chubb European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
	2.51 Wij of we, ons en onze verwijst naar de Verzekeraar.

	3 ALGEMENE UITSLUITINGEN
	4  ALGEMENE VOORWAARDEN
	4.1 Dekkingsgebied
	4.2 Toepasselijk recht
	4.3 Communicatie
	4.4 Uitleg van de Polis
	4.5 Duur
	4.6 Eigen Risico
	4.7 Verzekerd bedrag
	4.8 Aanverwante Claims en omstandigheden
	4.9 Verjaring
	4.10 Premie
	4.11 Wanbetaling
	4.12 Tussentijdse wijzigingsbevoegdheid
	4.13 Opzegging
	4.14 Melding
	4.15 Toewijzing
	4.16 Geen erkenning van aansprakelijkheid
	4.17 Subrogatie
	4.18 Geschillen over het voeren van verweer en het schikken van Claims
	4.19 Schadetaxatie
	4.20 Transacties
	4.21 Overnames en ontstaan van nieuwe dochtermaatschappijen
	4.22 Uitloop
	4.23 Anti misbruik bepaling
	4.24 Geheimhouding
	4.25 Overdracht
	4.26 Andere verzekeringen/Samenloop
	4.27 Machtigingsclausule
	4.28 Economische en handelssancties clausule
	4.29 En-bloc clausule
	4.30 Klachtprocedure
	4.31 Privacy


	VoorwaardenChubb Van Lanschot Chabot Cyber (2017-04) (1).pdf
	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar Chubb European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
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	1 DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN
	1.1  Privacy-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor privacyclaims die voortvloeien uit een Privacyclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Privacy ...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Privacyclaim betekent:
	C. Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, verspreiding en openbaarmaking, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Personensch...
	i. Persoonsgegevens in welke vorm ook; of
	ii. bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn aangeduid als vertrouwelijk;
	iii. alsmede een onopzettelijke schending van uw privacy beleid dat resulteert in de overtreding van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

	1.2 Aansprakelijkheid voor Netwerkbeveiliging
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims die voortvloeien uit een  Netwerkbeveiligingsclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Meldi...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Netwerkbeveiligingsclaim betekent:
	B. Onkosten voor netwerkbeveiligingsclaims betekent:
	i. De redelijke en redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, griffierechten, kosten voor deskundigen en/of getuigen en andere kosten, door ons, of met onze voorafgaande toestemming, door u gemaakt in verband met het onderzoek en het verweer in het kader...
	ii. De redelijke en noodzakelijke kosten verband houdende met de afgifte van een garantie, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke garantie aan te vragen of te verschaffen; en
	iii. De Cyber incident kosten.
	C. Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, verspreiding, openbaarmaking, nalatigheid, niet-nakoming van plichten, of handeling leidend tot Pe...


	1.3 Media-aansprakelijkheid
	Wij vergoeden de Schade en de Onkosten voor mediaclaims die voortvloeien uit een Mediaclaim, welke voor het eerst gedurende de Verzekeringsperiode door u is ontvangen en aan ons is gemeld overeenkomstig artikel 4.14 (Melding), voor iedere Media gerela...
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	C. Media gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere vorm van daadwerkelijke of gestelde:
	i. minachting van of schadetoebrenging aan de reputatie of het aanzien van enige persoon of organisatie, laster, smaad, belediging,  afkeuren van producten, laster in de handel, toebrenging van psychisch leed, en schadelijke onwaarheid;
	ii.    afluisteren, onrechtmatige aanhouding, kwaadwillige vervolging of wandaden;
	iii. plagiaat, piraterij of onrechtmatig gebruik van ideeën in verband met enige Media-inhoud;
	iv. schending van auteursrecht, domeinnaam, vormgeving, titel/benaming of slogan, of de aantasting van een merk, dienstmerk, dienstnaam of handelsnaam; doch niet de daadwerkelijke of gestelde schending van enig octrooirecht of Handelsgeheim;

	1.4 Digitale Afpersing
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	i. vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie en/of persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw Computersysteem vrij te geven, te onthullen, te verspreiden, te vernietigen, te beschadigen of te gebruiken;
	ii. Data, instructies of enige elektronische informatie die is overgebracht naar of opgeslagen in uw Computersysteem te veranderen, onvolledig of onbetrouwbaar te maken, te beschadigen, aan te tasten, te manipuleren, te verduisteren, te verwijderen of...
	iii. enige Malware toe te passen die is ontworpen om de integriteit, kwaliteit of prestaties van Data, toepassingen, netwerken of besturingssystemen en gerelateerde software te wijzigen, te veranderen, te beschadigen, te vernietigen, te verwijderen, t...
	iv. een aanval op uw Computersysteem te doen die de systeembronnen uitput of de toegang tot het systeem via het internet belemmert voor gemachtigde gebruikers van het systeem;
	v. Malware of ander materiaal toe te passen met als doel de gemachtigde gebruikers de toegang tot uw Computersysteem te ontzeggen; of
	vi. de toegang tot uw Computersysteem te beperken of te verhinderen;
	een en ander met als doel losgeld, zaken of diensten en/of informatie van u te verkrijgen.

	1.5 Verlies van Datagegevens
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:

	1.6 Bedrijfsschade
	In het kader van de dekking onder deze paragraaf gelden de onderstaande definities:
	A. Bedrijfsonderbrekingsincident betekent de ontregeling, verstoring of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Computersysteem of Data als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van;
	B. Schade door bedrijfsonderbreking betekent het Omzetverlies dat u lijdt gedurende de Uitkeringsperiode als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van een Bedrijfsonderbrekingsincident, minus de besparingen als gevolg van het gebruik van: beschadigde of ...
	C.  Omzetverlies betekent het verschil aan behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  gedurende de Uitkeringsperiode in vergelijking met de behaalde brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten over een zelfde periode in de 12 maanden direct voo...
	Bij onze beoordeling van de Schade zullen we rekening houden met belangrijke trends en omstandigheden die van invloed zijn op de winstgevendheid van de onderneming en die invloed zouden hebben gehad op de onderneming indien het Bedrijfsonderbrekingsin...
	Niet als bedrijfsschade wordt beschouwd vermindering van brutowinst of Som der bedrijfsopbrengsten  die ook zou zijn ontstaan als het Bedrijfsonderbrekingsincident niet zou hebben plaatsgevonden en/of als gevolg van boetes wegens contractbreuk, vertra...


	2 ALGEMENE DEFINITIES
	2.1 Aanvraag betekent al het materiaal dat door of namens u aan ons ter beschikking is gesteld met als doel de onderhavige verzekering te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot het aanvraagformulier, het vragenformulier, afgegeven garanties, schrift...
	2.3 Claim betekent een Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim, Mediaclaim, Gebeurtenis van digitale afpersing, een Datagegevens incident of Bedrijfsonderbrekingsincident.
	2.4 Computersysteem betekent computer hardware, de website, het intranet, computer software, computer firmware en de daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur, gegevensopslagapparatuur, IT infrastructuur, netwerkap...
	2.5 Cyber incident kosten betekent de redelijke en noodzakelijke onkosten die u heeft moeten maken of die u wettelijk verplicht bent te betalen:
	A. om forensische diensten van een IT dienstverlener in te huren met als doel de oorzaak en reikwijdte van een niet-nakoming inzake Netwerkbeveiliging vast te stellen, of om de Persoonsgegevens bij een opdrachtnemer, waarvoor u juridisch verantwoordel...
	B. om te voldoen aan Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting inzake kennisgeving aan consumenten en/of autoriteiten;
	D. om met onze voorafgaande toestemming:

	1. vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt;
	2. een informatiedienst in te huren, waaronder de diensten van een call center, om vrijwillig personen te informeren van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	3. een erkende onderzoeker of kredietspecialist in te huren om gedurende maximaal één jaar fraudeconsultatie te bieden aan personen van wie de Persoonsgegevens ten onrechte openbaar zijn gemaakt of anderszins zijn gecompromitteerd;
	4. onkosten te maken voor kredietbewaking, bewaking van identiteitsdiefstal, bewaking van sociale media, kredietbevriezing, fraudemeldingsdiensten of fraudepreventiesoftware voor personen die instemmen met uw aanbod voor kredietbewaking, kredietbevrie...
	5. een derde in te huren die identiteitshersteldiensten verleent aan personen van wie een erkende onderzoeker heeft vastgesteld dat zij slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal als rechtstreekse gevolg van een Onrechtmatige Daad, daadwerkelij...
	6. een PR-bureau, crisismanagementbureau of advocatenkantoor in te huren voor advertenties of gerelateerde communicatie, met als enige doel uw reputatie te beschermen of herstellen naar aanleiding van een Onrechtmatige Daad;
	7. een advocatenkantoor in te huren, uitsluitend om vast te stellen wat uw juridische positie is op grond van een schriftelijke overeenkomst met een opdrachtnemer ten aanzien van een Privacy gerelateerde Onrechtmatige Daad of Netwerkbeveiliging gerela...
	Onder Cyber incident kosten wordt niet verstaan:
	a. kosten of uitgaven met betrekking tot het updaten of anderszins verbeteren van de privacy of de netwerkbeveiliging tot een niveau dat hoger is dan het niveau van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis of om aan Privacyregelgeving te voldoen;
	b. belastingen, boetes, strafbetalingen, betalingsbevelen of sancties; of
	c. uw eigen honoraria, salarissen, interne bedrijfskosten of -uitgaven of vergoedingen.

	2.6 Daad van Cyberterrorisme betekent iedere daad, waaronder het gebruik van geweld of de dreiging daarvan, uitdrukkelijk gericht tegen uw Computersysteem door een individu of groep(en) individuen die alleen, namens of in verband met een organisatie(s...
	2.7 Data betekent elke informatie, feit of opgeslagen programma, gecreëerd, gebruikt, of overgedragen naar hardware of software waardoor een computer en toebehoren kunnen functioneren, inclusief systeem- en applicatiesoftware, hard disk, floppy disks,...
	2.8 Denial of Service Attack betekent het tijdelijk opzettelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken van uw Computersysteem, zonder dat uw IT-apparatuur, telecommunicatieapparatuur of infrastructuur, met inbegrip van de bijbehorende software, enig...
	2.9 Dochteronderneming betekent een entiteit die niet is opgericht als een compagnon schap of joint venture en waarvan de Verzekeringnemer de stemrechten bezit of heeft voor meer dan 50% van de uitstaande stemrecht verlenende effecten die het huidige ...
	Indien de Verzekeringnemer een Dochteronderneming verkoopt of ontbindt, hetzij vóór of tijdens de Verzekeringsperiode, blijft de betreffende Dochteronderneming onder deze Polis vallen, maar uitsluitend voor Onrechtmatige daden of handelwijzen vóór de ...
	2.14 Handelsgeheim betekent informatie, waaronder formules, sjablonen, samenstellingen, programma's, apparaten, methoden, technieken of processen, die onafhankelijke economische waarde ontleent, daadwerkelijk of potentieel, uit het feit dat deze niet ...
	2.15 Herstelkosten betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten om Malware te verwijderen van uw Computersysteem en/of Data te reconstrueren in verband met een Datagegevens Incident of om Schade door Bedrijfsonderbreking veroorzaakt door een Bedrij...
	2.17 Lichamelijk Letsel betekent letsel aan het lichaam, een ziekte, aandoening of overlijden. Lichamelijk Letsel betekent ook psychisch letsel, geestelijk leed, geestelijke spanning, emotioneel leed, emotionele pijn en emotioneel lijden of shock, al ...
	2.19 Materiële schade betekent beschadiging, verlies of vernietiging van roerende zaken, waaronder gebruiksderving hiervan. Ten aanzien van dekkingsomschrijvingen 1.4, 1.5 en 1.6, alsmede ten aanzien van Cyber incident kosten zoals gedekt onder dekkin...
	2.23 Netwerkbeveiliging betekent de maatregelen die u neemt, of die anderen namens u nemen, om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik van, een Denial of Service Attack door een derde of overdracht van Kwaadwillende...
	2.26 Onrechtmatige daad verwijst naar een daadwerkelijke of beweerdelijke Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad of Media gerelateerde onrechtmatige daad.
	2.27 Onrechtmatige gedraging jegens Werknemers ziet op iedere daadwerkelijke of beweerdelijke schending van arbeidsrechtelijke regelgeving, waaronder:
	2.28 Personenschade ziet op letsel voortvloeiend uit:
	A. onrechtmatige aanhouding, detentie of gevangenzetting;
	B. kwaadwillige vervolging;
	C. smaad, belediging of ander lasterlijk of geringschattend materiaal;
	D. een publicatie of uiting die in strijd is met het recht op privacy van een individu; of
	E. onrechtmatige binnenkomst of uitzetting, of een andere vorm van huisvredebreuk.
	2.29 Persoonsgegevens betekent:
	A. de naam van een natuurlijk persoon, zijn of haar nationale identiteitsnummer, medische of gezondheidsgegevens, andere beschermde gezondheidsinformatie, rijbewijsnummer, Burgerservicenummer, creditcardnummer, debitcardnummer, adres, telefoonnummer, ...
	B. alle overige niet-openbare informatie zoals gedefinieerd in de Privacyregelgeving;
	Een en ander ongeacht in welke vorm, als deze informatie het mogelijk maakt om een individu te identificeren of contact met hem of haar op te nemen.
	2.30 Polis betekent, in samenhang bezien, dit document, het Polisblad, de clausules en eventuele bijlagen tezamen.
	2.32 Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens.
	2.33 Programmeerfout betekent een fout die optreedt tijdens de ontwikkeling of codering van een programma, toepassingssysteem of besturingssysteem en die leidt tot een storing van het Computersysteem en/of bedrijfsstagnatie en/of een onjuist resultaat.
	2.35 Regelgevingsprocedure (Regulatory Proceeding) betekent een informatieverzoek, eis, vordering, civiel of administratief/bestuursrechtelijk onderzoek of civiele of administratieve/bestuursrechtelijke procedure ingesteld door of namens een toezichth...
	2.36 Retroactieve datum betekent de datum 3 jaar voor de op het Polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering.
	2.37 Schade betekent schadeloosstelling, enige toekenning van voor of na een vonnis verschenen rente en schikkingsbedragen die u wettelijk verplicht bent te betalen wegens enige Privacyclaim, Netwerkbeveiligingsclaim of Mediaclaim, welke voor het eers...
	Onder Schade wordt niet verstaan:
	2.38 Schadefonds voor consumenten betekent een geldbedrag dat u wettelijk verplicht bent in een fonds te storten als billijke genoegdoening van consumentenclaims vanwege een ongunstig vonnis of een schikking naar aanleiding van een Regelgevingsprocedu...
	2.42 Uw Computersysteem verwijst naar een Computersysteem:
	2.43 Verzekeraar verwijst naar ACE European Group Limited.
	2.47 Verzekeringnemer is de rechtspersoon die als Verzekeringnemer op het Polisblad staat vermeld.
	2.48 Verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Eventuele kortere periode van premiebetaling (termijnbetaling) beïnvloedt de periode van verzekeringsjaar niet.
	2.49 Verzekeringsperiode is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad, onder voorbehoud van eventuele eerdere beëindiging overeenkomstig artikel 4.11(wanbetaling)...
	2.50 Wachtperiode ziet op het aantal uren zoals vermeld bij de dekkingsomschrijving 1.6. Na verstrijking van dit aantal uren bestaat in beginsel dekking onder Dekkingsomschrijving 1.6, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en geen uitsluitingen van to...
	2.51 Wij of we, ons en onze verwijst naar de Verzekeraar.
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