
(Beroeps)aansprakelijkheid en 
Cyber voor ICT-ondernemingen

Belangrijkste kenmerken van de polisdekking 
en bijbehorende dienstverlening

Met de gecombineerde beroeps-, cyber- en bedrijfsaansprakelijkheidspolis 
bieden wij de volgende dekkingen:

Beroepsaansprakelijkheid

• Het niet nakomen van een 
overeenkomst (directe en 
gevolgschade)

• Ruime hoedanigheidsomschrijving. 
Alle producten en diensten op het 
gebied van ICT zijn verzekerd

• Inclusief de producten of diensten 
van derden, zoals toeleveranciers van 
hard- en software, onderaannemers, 
datacenters en cloud service 
providers

• Ook indien tijdens de verzekerings-
periode binnen deze hoedanigheid 
het risico verandert of wordt 
verzwaard

• Privacy-aansprakelijkheid
• Vergoeding van uitstaande 

vorderingen van verzekerde ter 
voorkoming van een claim (eigen 
schade verzekerde)

• Reputatieschade: discriminatie, 
smaad en laster

• Inbreuk op intellectueel eigendoms-
recht zoals auteursrecht, merken-

recht en databank-recht (optioneel)
• Niet-nakoming van een garantie-

beding
• Automatische dekking voor nieuwe 

dochterondernemingen
• Boetes geleden door derden
• Niet of te laat (op)leveren. Ook als 

gevolg van verkeerd plannen
• Verlies van gegevens. Zowel de 

directe schade (reconstructiekosten) 
als de gevolgschade is tot het volledig 
verzekerde bedrag gedekt (geen 
sublimiet)

• Cyberrisico’s zoals hacking, 
ransomware, virussen en denial of 
service attacks

• Geen hantering van het zogenaamde 
foutbegrip

• Geen verplichting tot hantering van 
bepaalde leveringsvoorwaarden

• Contractueel overeengekomen 
cyberincident kosten

• Kosten Stichting Geschillenoplossing 
Automatisering
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• Mogelijkheid voor een volledige 
ransomwaredekking

• 24/7 incident Response 
ondersteuning

• Eerste hulp kosten
• Cyberincident kosten
• Uitgebreide bedrijfsschadedekking 

wegens het stilvallen van activiteiten
• Kosten voor het terughalen en 

herstellen van gegevens, inclusief 
kosten voor extra personeel en 
apparatuur

• Cyberafpersingsschade (bijv.
ransomware) en -kosten

• Verbeteringskosten

• Boetes voor overtreding 
privacyregelgeving (AVG) als 
vergoeding van boetes is toegestaan

• Telefoonfraude
• Eenmalig een eigen risico in geval van 

schade
• Geen beperking m.b.t. 

werkzaamheden in de cloud
• Diefstal van geld of effecten
• Wachttijd gaat in op het moment van 

het incident en niet op het moment 
van melding aan verzekeraar

• Privacy- en netwerkbeveiligings-
gerelateerde aansprakelijkheid

• Werkgeversaansprakelijkheid
• Volledige productaansprakelijkheids-

dekking
• Goed werkgeverschap (7:611 BW)
• Opzicht 

• Zaak- en letselschade als gevolg van 
technologiegerelateerd handelen of 
nalaten

• Vrijwaring van opdrachtgevers is 
gedekt

Cyber

Bedrijfsaansprakelijkheid

• 1 polis met volledig geïntegreerde en 
op elkaar afgestemde dekkingen voor 
beroepsaansprakelijkheid, cyber en 
Bedrijfsaansprakelijkheid

• Aparte verzekerde bedragen voor 
beroepsaansprakelijkheid en cyber 
die kunnen cumuleren

• Geen tussentijdse opzegging na 
schade

• Werelddekking mogelijk, USA/Canada 
inclusief ‘punitive’ en ‘exemplary 
damages’*

• Afgifte van lokale polissen voor 
eventuele buitenlandse vestigingen

• Ondersteuning door en persoonlijke 
aandacht van ICT-specialisten  

• Aanvullende diensten: organisa-
torische en technische security scan 
en juridische dienstverlening

Andere belangrijke kenmerken 
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• Zaak- en letselschade als gevolg van 
technologiegerelateerd handelen of 
nalaten

• Crisismanagement en pr-kosten 
gedekt, ook boven het verzekerd 
bedrag (eigen schade verzekerde)

• Eigen herstelkosten ter voorkoming 
van een claim (eigen schade 
verzekerde)

• Vrijwaring van opdrachtgevers is 
gedekt

• Gefixeerde schadevergoeding 
(contractuele boete)

• Eigen recall kosten ter voorkoming 
van een claim (eigen schade 
verzekerde)

• Onderaannemers (zoals zzp-ers) en 
externe dienstverleners

• Vervalste goederen
• Compensatie kosten getuigen en 

medewerking verzekerde (eigen 
schade verzekerde)

* waar verzekerbaar



Verzekeringsmogelijkheden 

• Aansprakelijkheid Bedrijven
• Afpersing/Losgeld/Ontvoering
• Beroepsaansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Brand-/ Bedrijfsschade
• Collectieve Ongevallen
• Cyber
• Employment Practices Liability
• Exclusieve Motorrijtuigen 
• Excedent Aansprakelijkheid
• Fraude
• Initial Public Offering
• Machinebreuk
• Milieu
• Multinationale programma’s
• Product recall 
• Technische verzekeringen
• Transport
• Vervoerdersaansprakelijkheid
• Zakenreizen

Contact 

Chubb European Group SE 
Postbus 704 - 2130 AS Hoofddorp  
Wegalaan 43 - 2132 JD Hoofddorp 
T +31 23 5661800
E  informatie@chubb.com

www.chubb.com/nl

Waar Chubb voor staat Voordelen 

Maatwerk en hoogwaardige 
verzekeringsoplossingen

Chubb biedt u de mogelijkheid om de dekking aan te passen aan de specifieke 
wensen en behoeften van de verzekeringnemer of de verzekerden. Ook is 
het mogelijk voor hogere verzekerde bedragen te kiezen. Kortom: optimale 
flexibiliteit.

Ervaring, kennis en expertise in een 
wereldwijd netwerk

Chubb beschikt over ervaren medewerkers die zowel lokaal als internationaal 
met u kunnen meedenken om een passende dekking voor uzelf en uw 
onderneming te vinden. Desgewenst kan daarbij een beroep worden gedaan op 
de expertise van medewerkers binnen ons uitgebreide netwerk, bestaande uit 
eigen kantoren in 54 landen wereldwijd. 

Schadebehandeling Snelheid, deskundigheid en klantgerichtheid. Dat is waar de ervaren schade- 
specialisten van Chubb voor staan. Geen schade is hetzelfde en daarom is ook 
onze schadebehandeling uniek. Elke claim, ongeacht de aard of omvang, 
zakelijk of particulier, wordt met dezelfde zorgvuldigheid door de juiste experts 
afgewikkeld.  

Financiële draagkracht en stabiliteit De verzekeringsprogramma’s van Chubb worden ondersteund door de 
uitstekende financiële positie van de wereldwijde organisatie. Deze sterke 
positie en ons vermogen om grote schaden te betalen wordt regelmatig 
bevestigd door onafhankelijke rating bureau’s, zoals A.M. Best en Standard & 
Poors. 

Samenwerking en overleg Een medewerker van Chubb kan regelmatig contact met u opnemen, uiteraard 
afgestemd op uw behoefte. Om er zeker van te zijn dat deze bezoeken 
of telefonische contacten relevant en efficiënt zijn zal Chubb een vaste 
contactpersoon aan u toewijzen, die u en uw zaken kent.

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 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, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij de KvK van Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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