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(Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering voor ICT-
ondernemingen via Chubb Easy Solutions 

 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct  

Onderneming: Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de 
Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel:  La 
Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European 
Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van €896.176.662 en valt onder het toezicht 
van de 'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution' (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS 
CEDEX 09.  

Chubb European Group SE , Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is 
ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij tevens onder het 
gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  

Product: Chubb Pro ICT ES 1.0 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief 
privacy aspecten) vindt u hier: link. 

Welke soort verzekering is dit? 

(Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering 

Wat is verzekerd? 
✓ Handelen of nalaten dat leidt tot 

schade bij een derde 
✓ Zuivere vermogensschade 
✓ Zaak- en letselschade, wanneer deze 

dekking ook staat aangegeven op het 
polisblad 

✓ Verzekeringnemer, bestaande 
deelnemingen en nieuwe 
deelnemingen, mits dezelfde of 
vergelijkbare product- en/of 
dienstverlening als verzekeringnemer  
en eventueel aangetekende 
rechtspersonen 

✓ Bestuurders, commissarissen, 
toezichthouders en ondergeschikten 
van een rechtspersoon 

✓ Directe en indirecte schade 
✓ Verlies van gegevens 
✓ Reputatieschade 
✓ Vrijheid van leveringsvoorwaarden 

 
 
 
 

Wat is niet verzekerd? 

 Eigen schade 

 Schade veroorzaakt door een handelen of nalaten 
buiten de verzekerde hoedanigheid  

 Werkgeversaansprakelijkheid 
verkeersdeelnemers (WEGAS) 

Zijn er 
dekkingsbeperkingen? 

!  Er gelden eigen risico´s welke vermeld staan op 
het polisblad 

!  Bekende omstandigheden 
!  Opzet, tenzij door ondergeschikte waarvoor  een 

rechtspersoon aansprakelijk is 
!  Een aantal activiteiten zijn uitgesloten van 

dekking, namelijk: aansturing of beveiliging van 
bijv. (lucht)vaartuigen, treinen en motorrijtuigen, 
de automotive, ruimtevaart, energie, medische en 
gaming industrie, industriële automatisering, 
productie van electronische apparatuur en de 
uitvoering van online transacties van geld of 
geldswaarden 

!     Bij dekking voor Amerika en Canada geldt dat 
punitive en exemplary damages en inbreuk op 

https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.html
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intellectueel eigendom niet gedekt zijn 
!     Nationale en internationale sancties kunnen 

verbieden om dekking te bieden.  

Waar ben ik gedekt? 

✓ Als uitgangspunt en standaard geldt wereldwijd, exclusief de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada. 
✓ Het is mogelijk om het dekkingsgebied uit te breiden met de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada 
 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Aan het begin van de verzekering 

• Wanneer u de verzekering aanvraagt dienen alle vragen in het aanvraagformulier eerlijk 
beantwoord te worden 

• Alle overige door ons gevraagde informatie ten tijde van acceptatie dient tijdig aan ons 
verstrekt te worden en dient een trouwe en eerlijke weergave te zijn  

 

In geval van een claim 

• Stel Chubb en uw intermediair zo spoedig als redelijkerwijs schriftelijk in kennis van (het 
vermoeden) van een aanspraak 

• U dient Chubb alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen die redelijkerwijs 
mag worden verwacht 

• U dient zoveel mogelijk te doen om schade te beperken 

• Zonder schriftelijke toestemming van Chubb is het onder andere niet toegestaan om een 
aanspraak te schikken, aansprakelijkheid te erkennen, contractuele verplichtingen te 
erkennen en kosten van verweer te maken 
 

Gedurende de looptijd 

• Betaal uw premie op tijd 

• U dient zo veel mogelijk te doen om schade te voorkomen 

• Wanneer u een nieuwe deelneming of rechtspersoon opricht of verkrijgt dient u ons hiervan 
binnen 3 maanden na verkrijging of oprichting te informeren 

• U dient aan Chubb of uw intermediair de jaarlijks door Chubb gevraagde gegevens zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk te verstrekken  

Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie dient jaarlijks bij vooruitbetaling betaald te worden. Betaling vindt plaats aan 
Chubb of uw intermediair via het bancair overmaken van het verschuldigde bedrag door 
verzekeringnemer. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

• Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld 

• Looptijd: aan het einde van de verzekeringstermijn indien verzekeringnemer of Chubb 
tenminste 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn een schriftelijke opzegging 
van de andere partij heeft ontvangen 

• Einde: op de datum die op de polis als contractvervaldatum vermeld staat, met stilzwijgende 
verlenging voor een termijn van 12 maanden 

Hoe zeg ik mijn contract op?   

• Neem daarvoor contact op met uw intermediair (assurantietussenpersoon) 
 


