
Chubb Easy Solutions

Beroepsaansprakelijkheidspolis voor ICT-bedrijven

Via Chubb Easy Solutions kunt u, als intermediair, snel en eenvoudig online zaken 
met ons doen. De Beroepsaansprakelijkheidspolis voor ICT-bedrijven die u via 
Chubb Easy Solutions afsluit, verschilt op een aantal punten van de polis die offline 
wordt afgesloten. Die verschillen lichten we in dit document graag toe.   

Voor bepaalde dekkingen of bepalingen die niet standaard onderdeel uitmaken 
van ons online product maar wel gewenst zijn, kunnen wij altijd kijken naar 
mogelijkheden om deze dekkingen of andere bepalingen aan te bieden via onze 
uitgebreidere voorwaarden. U kunt de aanvraag dan alsnog via Chubb Easy 
Solutions indienen, waarna deze bij een underwriter terecht komt. Natuurlijk kunt 
u ook altijd direct contact opnemen met onze underwriters.  

Vaste premie 

In Chubb Easy Solutions werken we met vaste premies en niet met promillages.  
Dit zorgt voor een duidelijk premiebedrag dat niet meer wijzigt. De premievoet 
is dus niet direct gekoppeld aan de omzet van een bedrijf en er zal dan ook geen 
sprake meer zijn van een eventuele naverrekening. 
   

Dekking voor eigen schade 

De volgende optionele ‘eigen schade dekkingen’ worden via Chubb Easy Solutions 
niet aangeboden voor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

- Dekking voor eigen schade als onderdeel van claim.
- Dekking voor eigen schade kosten Meldplicht verzekerde als gevolg van verlies 

persoonsgegevens.
- Dekking voor eigen schade voor kosten cyberdreiging en beloning.

Uitgebreidere definitie ‘rechtspersoon’ 

De definitie ‘rechtspersoon’ is uitgebreid voor deelnemingen. Deelnemingen die op 
de ingangsdatum van de verzekering deelneming zijn van verzekeringnemer, zijn 
automatisch meeverzekerd mits: 

• deze deelneming dezelfde of vergelijkbare ICT producten of diensten levert als 
verzekeringnemer; en

• de mededelingen gedaan in het aanvraagformulier bij het afsluiten van deze 
verzekering, ook ten behoeve van deze deelneming zijn.



Overige kenmerken polis via Chubb Easy Solutions

‘En bloc’ bepaling: Chubb heeft het recht de polisvoorwaarden tussentijds te 
wijzigen

Voor ICT-bedrijven actief in de volgende industrieën kan via Chubb Easy 
Solutions niet standaard een offerte worden gegenereerd: 
• aansturing of beveiliging van (lucht)vaartuigen, motorrijtuigen, treinen, 

metro ś, olie-, gas-, nucleaire- en satelliet producten of componenten hiervan;
• de automotive, ruimtevaart, energie, medische en gaming industrie;
• industriële automatisering, waarbij sprake is van aansturing van (logistieke) 

processen of systemen;
• productie van elektronische apparatuur;
• het uitvoeren van online transacties van geld of geldswaarden.

Dergelijke aanvragen worden als maatwerk behandeld en door een underwriter 
beoordeeld.   

De NHT (terrorisme) – bepaling maakt standaard onderdeel uit van de 
voorwaarden en wordt niet langer als clausule toegevoegd.  

Vanwege de AVG hebben wij in onze polisvoorwaarden een privacybepaling 
opgenomen die inzicht geeft in het privacybeleid van Chubb.  

Het komt steeds vaker voor dat ondernemingen met hun opdrachtgevers 
contractueel overeenkomen dat ze de kosten voor melding van een datalek 
voor hun rekening nemen, ook al zijn ze er niet verantwoordelijk voor. Dit is 
een aansprakelijkheidsverhogend beding dat gedekt kan worden via ons/onze 
uitgebreidere product/voorwaarden. Via Chubb Easy Solutions wordt deze 
dekkingsmogelijkheid niet geboden. 

Amerika/Canada dekking is binnen bepaalde grenzen (Amerika/Canada omzet 
tot maximaal 20% van de totale omzet) mogelijk. Wanneer er dekking voor 
Amerika/Canada geldt, dan geldt ook dat punitive en exemplary damages en 
inbreuk op intellectueel eigendom niet gedekt zijn. 

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de 
voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende 
verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid.
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