
 

 

(Beroeps)aansprakelijkheids- en 
cyberverzekering voor ICT-ondernemingen 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 

Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8, 3068 AV Rotterdam,  

KvK Rotterdam nr. 24353249. 

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. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM). 

Product: Chubb Pro ICT 4.0 

 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele 

informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy-aspecten) vindt u via deze link. 

 

Welk soort verzekering is dit? 
(Beroeps)aansprakelijkheids- en cyberverzekering 

 

 

Wat is verzekerd? 

 

 

Wat is o.a. niet verzekerd? 

Deze polis betaalt een uitkering of kosten in overeenstemming 
met de polisvoorwaarden in het geval van en ten behoeve van: 

 handelen of nalaten dat leidt tot schade bij een derde; 

 niet-nakomen van een overeenkomst, contractuele 

aansprakelijkheid; 

 zuivere vermogensschade; 

 verzekeringnemer, aangetekende rechtspersonen en 

nieuwe dochterondernemingen; 

 bestuurders, commissarissen, toezichthouders en 

ondergeschikten van een rechtspersoon; 

 directe en indirecte schade; 

 verlies van gegevens; 

 reputatieschade; 

 vrijheid van leveringsvoorwaarden bij het aangaan van 

overeenkomsten en contracten; 

 cyber, wanneer deze dekking ook staat aangegeven op het 

polisblad, inclusief o.a.: 

 incident response ondersteuning; 

 cyberincident kosten; 

 bedrijfsschade als gevolg van stilval 

 cyberafpersingsschade. 

 bedrijfsaansprakelijkheid, wanneer deze dekking ook staat 

aangegeven op het polisblad, inclusief o.a.: 

 zaak- en letselschade; 

 productaansprakelijkheid; 

 werkgeversaansprakelijkheid; 

 dekking voor Goed Werkgeverschap. 

 Schade veroorzaakt door een handelen of nalaten buiten de 

verzekerde hoedanigheid; 

 Opzet, tenzij door ondergeschikte waarvoor  een 

rechtspersoon aansprakelijk is; 

 Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers 

(WEGAS). 

 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 Er gelden eigen risico’s die vermeld staan op het 

polisblad; 

 Bekende omstandigheden; 

 Nationale en internationale sancties kunnen verbieden 

om dekking te bieden. 

 Wanneer dekkingsrubriek Cyberschade van kracht is gelden 

oa de volgende dekkingsbeperkingen, specifiek voor 

cyberschade: 

  Wachttijd voor bedrijfsschade, de bedrijfsschade is 

verzekerd na het verstrijken van deze wachttijd; 

  Voor wijdverspreide incidenten en ransomware geldt 

een verzekerd bedrag en eigen aandeel conform het 

polisblad; 

    Voor achterstallige software geldt een verzekerd bedrag 

en eigen aandeel conform het polisblad, afhankelijk van 

het aantal dagen dat kwetsbaarheid in software, 

firmware of hardware bekend is. 

 

https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.html


 

 

 

 

Waar ben ik gedekt? 
Als uitgangspunt en standaard geldt wereldwijd, exclusief de Verenigde Staten van Amerika & Canada; 
Het is mogelijk om het dekkingsgebied uit te breiden met de Verenigde Staten van Amerika & 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 of cybergebeurtenis 
• Stel Chubb en uw intermediair zo spoedig als redelijkerwijs schriftelijk in kennis van (het vermoeden) van een claim 

of cybergebeurtenis; 
• 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 dochteronderneming 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. 
• U dient binnen 4 maanden na afloop de definitieve omzetgegevens aan te leveren. 
 

 

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 het polisblad als ingangsdatum staat vermeld. 
 
Looptijd: 
• op de datum die op het polisblad als contractvervaldatum vermeld staat, met stilzwijgende verlenging voor een 

termijn van 12 maanden. 
 

Einde:  
• aan het einde van de verzekeringstermijn indien verzekeringnemer of Chubb ten minste 2 maanden voor het einde 

van de verzekeringstermijn een schriftelijke opzegging van de andere partij heeft ontvangen. 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op?  
Neem daarvoor contact op met uw intermediair (assurantietussenpersoon). 
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