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2. De belofTe van HIscox aan u

Deze Hiscox polis biedt - op basis van aparte Modules - een uitgebreide dekking voor technologie, media en  
telecommunicatie risico’s. 

Er wordt dekking geboden in verband met tegen u ingestelde aanspraken maar er is ook een categorie op basis  
waarvan uw eigen schade is verzekerd. 

Wij adviseren u alle Onderdelen zorgvuldig door te lezen en wijzen u er op dat alle woorden en zinnen die cursief zijn 
gedrukt, in het kader van deze verzekering een speciale betekenis hebben.  
Deze betekenis is beschreven in de definities van Onderdeel 7.

Dekking voor tegen u ingestelde aanspraken (onderdeel 3)

In de module “tegen u ingestelde aanspraken” zal Hiscox u dekking bieden tegen aanspraken die het gevolg zijn  
van hetgeen is beschreven in Onderdeel 3 onder I: WAT DIENT Er fOuT TE gAAN.  
Wat door Hiscox zal worden betaald, is beschreven in Onderdeel 3 onder III: WAT HIscOx zAL VErgOEDEN.  

Dekking voor eigen schade (clausule onderdeel 3a)

Als u een Module hebt verzekerd in verband met eigen schade, zal Hiscox u de schade vergoeden die het gevolg is 
van hetgeen is beschreven in clausule Onderdeel 3A onder I: WAT DIENT Er fOuT TE gAAN. Wat door Hiscox zal 
worden betaald, is beschreven in clausule Onderdeel 3A onder III: WAT HIscOx zAL VErgOEDEN.  

Voorwaarde voor dekking is wel dat Hiscox in kennis wordt gesteld van de aanspraak of omstandigheid  
overeenkomstig Onderdeel 3 onder II: WANNEEr EN WAT u DIENT TE MELDEN. Daarbij geldt bovendien dat u de 
premie en het eventueel verschuldigde eigen risico moet hebben voldaan en dat u uW VErpLIcHTINgEN die zijn 
beschreven in Onderdeel 6 bent nagekomen. 

Hiscox biedt dekking overeenkomstig Onderdeel 4: HOEVEEL HIscOx MAxIMAAL zAL VErgOEDEN. Hiscox biedt  
geen dekking voor dat deel van de aanspraak dat valt onder Onderdeel 3 II en Onderdeel 5: WAT HIscOx NIET  
zAL VErgOEDEN.   

onderdeel 2 bevat een algemene beschrijving van de opbouw van de dekking. De omvang van de dekking 
staat beschreven in de overige onderdelen, welke onderdelen tezamen een geheel vormen.
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Dit is de Technologie protectie Module (TpM-08)

TpM I. WaT DIenT er fouT Te gaan

gedekt zijn binnen de looptijd van de verzekering voor de eerste keer tegen U ingestelde aanspraken die  
voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten die door U of namens U (zoals door Uw onderaannemers of leveranciers)  
zijn verricht vanaf de inloopdatum en welke aanspraken het gevolg zijn van:

 
a. een tekortkoming in de nakoming van een schriftelijke gesloten overeenkomst, nader aan te duiden als  
 “contract”, waarin de specificaties van de opdracht met een opdrachtgever zijn vastgelegd;

b. elke vorm van onzorgvuldigheid. Hieronder wordt ook verstaan de onzorgvuldige doorgifte van een  
 computer virus, worm, logic bomb of Trojan horse die verband houdt met een “denial of service attack”  
 en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken indien dit als onzorgvuldigheid is aan te merken;

c. een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met uitsluiting van inbreuk op octrooien of de wederrechtelijke  
 toe-eigening van handelsgeheimen), met inbegrip van inbreuk op auteursrecht en databankrecht, inbreuk op of  
 het verloren gaan van handelsmerken, inbreuk op een bedrijfsstijl en -imago, schending van publicatierechten, 
 “cybersquatting”, schending van persoonlijkheidsrechten, onrechtmatig gebruik van (handels)namen of  
 onrechtmatige toe-eigening van formats, (namen van) personages, titels, slot- of plotwendingen, muziek- 
 composities, stemmen, portretrechten, slagzinnen, grafisch materiaal of kunstwerken. 

d. oneerlijke concurrentie, misleidende (handels)praktijken of een misleidende aanduiding in verband met  
 de oorsprong, indien en voor zover deze verwijten worden gemaakt in verband met en gebaseerd op  
 dezelfde verwijten als die ten grondslag liggen aan een aanspraak uit hoofde van TpM I.c.;

e. een inbreuk op een geheimhoudingsplicht, schending van privacy of schending van een andere wettelijke  
 regeling ter bescherming van persoonsgegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het geven van een  
 valse voorstelling van zaken, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, openbaarmaking van privé-gegevens van  
 personen, de onrechtmatige toe-eigening van de foto, naam, stem, portret of identiteit van personen om daar  
 commercieel voordeel uit te behalen, of de onbevoegde interceptie of opname van beeld of geluid, waarbij een  
 burgerrechtelijke wet wordt overtreden die dat expliciet verbiedt.

f. smaad en laster met inbegrip van en niet beperkt tot onrechtmatige uitingen, negatieve uitlatingen over  
 producten of beschadigende onwaarheden.

TpM II. Wanneer en WaT u DIenT Te MelDen

a.  aanspraken

 Aanspraken dienen conform de polis zo spoedig mogelijk en tijdens de looptijd van de verzekering  
 schriftelijk bij Hiscox te zijn gemeld. 

b.  omstandigheden

 Omstandigheden dienen ook zo spoedig mogelijk en tijdens de looptijd van de verzekering, schriftelijk bij   
 Hiscox te zijn gemeld. Wanneer een omstandigheid tijdens de looptijd van de verzekering schriftelijk bij   
 Hiscox is gemeld zal de aanspraak die daaruit - ongeacht op welk tijdstip - voortvloeit geacht worden te   
 zijn ingesteld op het moment van melding van de omstandigheid.

c.  Meldingstermijn na beëindiging

 Wanneer Hiscox de polis beëindigt dan kunnen, in afwijking van het hiervoor onder TpM II A en B.  
 bepaalde, de aanspraken en omstandigheden die u 30 dagen voor de datum van beëindiging voor het  
 eerst bekend worden, nog schriftelijk bij Hiscox worden gemeld tot 30 dagen na de datum van beëindiging  

3. oMscHrIjvIng van De DekkIng

© HK0705



4

 of, indien de wet dit dwingend voorschrijft, gedurende die wettelijke termijn.

 Deze periode van 30 dagen geldt slechts voor aanspraken en omstandigheden die rechtstreeks voortvloeien  
 uit de verzekerde bedrijfsactiviteiten die zijn verricht voorafgaand aan de datum van beëindiging.

 Een aanspraak of omstandigheid die in de hier onder c. bedoelde zin bij Hiscox is gemeld, wordt geacht  
 te zijn gemeld in het verzekeringsjaar direct voorafgaand aan de beëindigingdatum. 

TpM III. WaT HIscox zal vergoeDen

a. kosten van verweer

 Hiscox zal Uw kosten van verweer vergoeden, en indien U hierom schriftelijk verzoekt die van Uw werknemer   
 als bedoeld in TpM III.c. Op Uw schriftelijke verzoek zal Hiscox de gedekte kosten van verweer bij  
 vooruitbetaling vergoeden, onder aftrek van het toepasselijke eigen risico.

b.  vergoeding van schade na regeling van de aanspraak

 Ten aanzien van aanspraken die tegen U, of Uw werknemer als bedoeld in TpM III.c, worden ingesteld zal  
 Hiscox de gedekte schade vergoeden die door minnelijke regeling, mediation, (alternatieve) vorm van  
 geschillenbeslechting of (scheids)gerechtelijke uitspraak wordt vastgesteld. Het door Hiscox te betalen  
 bedrag omvat niet Uw (overhead)kosten- of winstderving, Uw salarissen of lonen, of door u gemaakte  
 toekomstige (bedrijfs)kosten. Onder toekomstige (bedrijfs)kosten vallen bijvoorbeeld ook de door U te betalen  
 toekomstige licentievergoedingen.

c.  vergoeding in verband met aanspraken tegen werknemers

 Op Uw schriftelijke verzoek zal Hiscox de in TpM III A. en B. beschreven bedragen vergoeden, die door Uw   
 werknemer verschuldigd worden als gevolg van een aanspraak die tegen Uw werknemer wordt ingesteld en  
 die direct voortvloeit uit het verrichten van Uw bedrijfsactiviteiten.        
 Het bedrag dat Hiscox voor een dergelijke aanspraak tegen Uw werknemer vergoed is gelijk aan het bedrag   
 waarop U uit hoofde van de onderhavige polis recht zou hebben gehad, wanneer diezelfde aanspraak tegen  
 U zou zijn ingesteld.

 Hiscox zal ten aanzien van een aanspraak tegen Uw werknemer geen dekking weigeren omdat U tekort bent  
 geschoten in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van TpM II: WANNEEr EN WAT u MOET MELDEN.  
 Voorwaarde hierbij is wel dat die tekortkoming uitsluitend toerekenbaar moet zijn aan de nalatigheid van  
 Uw werknemer om de tegen Uw werknemer ingestelde aanspraak zo spoedig mogelijk aan U te melden.

 Hiscox zal echter in afwijking van het hiervoor onder dit sub. c. bepaalde geen dekking verlenen voor  
 dat deel van de aanspraak dat geheel of gedeeltelijk:

a. voortvloeit uit frauduleus handelen door Uw werknemer of bewust roekeloos of opzettelijk gedrag of  
 opzettelijke overtreding van de wet (met uitzondering van een aanspraak in verband met smaad en laster)  
 door Uw werknemer;

 Deze beperking van de dekking is slechts van toepassing indien en voor zover het gedrag, de overtreding of de 
 schending komt vast te staan in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk of arbitraal vonnis of door Uw 
 erkenning of de erkenning door Uw werknemer. In dergelijke gevallen dient U aan Hiscox alle daarmee verband 
 houdende en door Hiscox gedane uitkeringen terug te betalen en is Hiscox met betrekking tot de aanspraak van  
 al haar verplichtingen gekweten;

D.  vergoeding in verband met verkrijging van een verklaring voor recht

 Hiscox zal de redelijke advocaatkosten vergoeden die door U zijn gemaakt in verband met een door U te  
 verkrijgen verklaring voor recht indien:
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a. een eisende partij U er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat U inbreuk op een auteursrecht, copyright of  
 handelsmerk hebt gemaakt, of als in verband daarmee een aanspraak tegen U wordt ingesteld;

b. U een procedure tot het verkrijgen van een verklaring voor recht hebt aangespannen en de eiser in vervolg   
 daarop een tegenvordering tegen U instelt waarbij wordt gesteld dat inbreuk is gemaakt op een auteursrecht,  
 copyright of handelsmerk; en

 de tegenvordering onder de polis gedekt is en hangende is gedurende de procedure die U voert ter verkrijging   
 van een verklaring van recht.

e.  Dekking in verband met uw onbetaald gebleven honorarium 

 Indien Uw opdrachtgever weigert de met U contractueel overeengekomen vergoedingen aan U te voldoen  
 (met inbegrip van bedragen die U rechtens moet betalen aan een onderaannemer of leverancier op de datum   
 waarop Uw opdrachtgever weigert te betalen) en U ons er van overtuigt dat:

a. U geen redelijke gronden hebt om van rechtswege betaling van de aan U verschuldigde vergoedingen te eisen; 

b. er schriftelijk bewijs van is waarin uw opdrachtgever te kennen geeft voornemens te zijn een rechtmatige   
 aanspraak tegen U in te stellen tot betaling van schade die onder de polis gedekt is en welke schade hoger is   
 dan de vergoeding die door de opdrachtgever aan U verschuldigd is;

 zal Hiscox het door de opdrachtgever aan U verschuldigde aan U voldoen (met uitsluiting van Uw winstderving,  
 winstopslag, belastingverplichtingen of wat daarmee is gelijk te stellen). Voorwaarde is daarbij wel dat U Hiscox  
 er van overtuigt dat de betaling van Hiscox aan U, redelijkerwijs leidt tot volledige en definitieve beslechting van  
 alle bekende aanspraken en omstandigheden van die opdrachtgever.

 Indien er vervolgens toch een aanspraak tegen U wordt ingesteld, dan zal het door Hiscox aan U reeds  
 betaalde worden afgetrokken van de bedragen die Hiscox in het kader van de regeling en finale afdoening  
 van die aanspraak, uit hoofde van de polis maximaal dient te vergoeden. 

 beperking van het onder TpM III a. tot en met e. bepaalde

 Hiscox beslist - na overleg met U - over de aansprakelijkheid, het treffen van een minnelijke regeling en de   
 verder met de behandeling van de schade samenhangende aspecten zoals de aanstelling van een advocaat  
 of expert, het al dan niet berusten in een gerechtelijke uitspraak en dergelijke. Hiscox zal echter slechts kosten  
 vergoeden die met de voorafgaande toestemming van Hiscox zijn gemaakt.

 In het geval dat Hiscox van mening is dat het voorstel van een partij om een onder de polis gedekte aanspraak  
 financieel te regelen redelijk is en U deelt die mening niet, dan zult u niet verplicht zijn om de regeling te  
 accepteren en zal Hiscox geen dekking weigeren uitsluitend omdat U de regeling niet accepteert. Indien  
 Hiscox echter wenst dat U het aanbod tot een regeling aanvaardt, dan is de verplichting van Hiscox met  
 betrekking tot die specifieke aanspraak (inclusief de kosten van verweer en bereddingskosten) gemaximeerd 
 tot het bedrag van die regeling, onder aftrek van het eigen risico, op de dag dat de regeling niet is  
 geaccepteerd of het aanbod verloopt.
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TpM Iv. WaT HIscox nIeT zal vergoeDen

In aanvulling op Onderdeel 5 zal Hiscox geen dekking verlenen en niet tot enige vergoeding gehouden zijn in verband 
met aanspraken of delen van aanspraken:

a. gebaseerd op of voortvloeiende uit:

i. contractuele aansprakelijkheid terwijl U op het moment van het afsluiten van het contract redelijkerwijs wist of  
 behoorde te weten dat U over onvoldoende technische, logistieke of financiële middelen beschikte om de  
 verplichtingen uit het contract na te komen. Hieronder valt ook Uw verplichting om uit hoofde van een “service  
 level agreement” overeenkomstig een bepaalde norm te presteren; of

ii. een garantie of waarborg; 

  
 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op:

a. Uw garantie of waarborg dat U, bij de nakoming van de overeengekomen verplichtingen, de redelijkerwijs van  
 U te verwachten zorg in acht zult nemen en dat U over de redelijkerwijs te verwachten deskundigheid zult  
 beschikken;

b. Uw garantie of waarborg dat Uw producten of daarmee verband houdende dienstverlening uit hoofde van Uw  
 bedrijfsactiviteiten, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;

c. een stilzwijgende garantie of gelijkwaardige bepaling op grond waarvan vereist is dat uw producten aan een  
 bepaalde norm voldoen met betrekking tot de kwaliteit, de veiligheid of de geschiktheid voor gebruik, zelfs  
 indien U uitdrukkelijk de garantie hebt verstrekt dat Uw producten aan de aan U wettelijk opgelegde en  
 verplichte normen zullen voldoen;

d. Uw garantie of toezegging dat Uw producten of daarmee verband houdende dienstverlening uit hoofde van   
 Uw bedrijfsactiviteiten, in beginsel voldoen aan alle wezenlijke schriftelijke specificaties zoals die zijn beschreven  
 in het contract tussen U en Uw opdrachtgever;

iii. een bepaling met betrekking tot exclusiviteit, territoriale beperking, concurrentiebeding, of andere dergelijke  
 commerciële bepalingen.

b. die resulteren in een vergoedingsplicht voor gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,  
 schade door bedrijfsstagnatie en andere dergelijke vormen van indirecte – en/of gevolgschade van  
 de eisende partij. 

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing indien Uw aansprakelijkheid voortvloeit uit:

i. niet-nakoming van de door U verstrekte garantie dat Uw producten geen inbreuk maken op de intellectuele  
 eigendomsrechten van anderen;

ii. niet-nakoming van een uitdrukkelijke contractuele bepaling en welke niet-nakoming uitsluitend  
 wordt veroorzaakt door schending van Uw geheimhoudingsplicht jegens Uw opdrachtgever;

iii. een toekenning door een rechtbank (of een toekenning in hoger beroep) van indirecte- en/of gevolgschade  
 waarbij de met Uw opdrachtgever overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid voor dergelijke schade  
 buiten toepassing wordt gelaten; of

iv. dat deel van de toegekende indirecte- en/of gevolgschade, voor zover dit valt binnen en onder een in  
 Uw contract met een opdrachtgever opgenomen geldelijk maximum;

v. een contract tussen U en een overheidsinstantie welke instantie schriftelijk te kennen heeft gegeven, gerechtigd  
 te blijven om vergoeding van indirecte- en/of gevolgschade te vorderen, als een voorwaarde voor de aan U te   
 verstrekken opdracht;

c. gebaseerd op of voortvloeiende uit gebreken in producten en daarmee verbonden netwerk bekabeling,  
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 welke gebreken uitsluitend door derden zijn veroorzaakt. Onder derden worden in dit verband onder andere  
 ook verstaan softwareleveranciers, fabrikanten of de oorspronkelijke producent. 

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op: 
 
i. gedekte kosten van verweer die door U zijn gemaakt in verband met een aanspraak, echter tot het moment   
 waarop uit een gerechtelijk of arbitraal vonnis blijkt dat het betreffende gebrek uitsluitend door een derde is   
 veroorzaakt. In dat geval dient U de kosten van verweer die Hiscox in het kader van die aanspraak heeft  
 voldaan terug te betalen, of 

ii.  elk bedrag waarvan U kunt aantonen dat U dit rechtens uit hoofde van een contract kunt verhalen;

D. gebaseerd op of voortvloeiende uit kosten voor reparatie, herstel, upgrading, verbetering, recall of vervanging  
 van producten, alsmede kosten en uitgaven in verband met Uw wettelijke plicht om een rechterlijk bevel ten  
 uitvoer te leggen.

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op een (deel van een) vonnis op grond waarvan U verplicht bent  
 de directe schade aan uw opdrachtgever te vergoeden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van  
 Uw contractuele verplichtingen jegens Uw opdrachtgever;

e. gebaseerd op of voortvloeiende uit valse of misleidende publiekelijk gedane reclame uitingen met betrekking tot  
 Uw producten of diensten met het doel om deze of Uw bedrijfsactiviteiten te promoten;

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op een (deel van de) aanspraak die is gebaseerd op een  
 (vermeend) onbevoegd gebruik van een handelsmerk van derden, indien onder TpM I dekking bestaat voor  
 een inbreuk op een handelsmerk of voor een misleidende aanduiding in verband met de oorsprong;

f. gebaseerd op of voortvloeiende uit Uw commerciële besluit om het voeren van een bepaald product of het  
 verrichten van een bepaalde activiteit te beëindigen, terwijl U contractueel verplicht bent om een dergelijk  
 product te blijven leveren of de bedrijfsactiviteit te blijven verrichten;

g. gebaseerd op of voortvloeiende uit een commercieel geschil met Uw zakenpartner of associé, met inbegrip  
 van wederverkopers, distributeurs, oorspronkelijke fabrikanten, derde verkoopvertegenwoordigers,  
 “systeem integrator” of partners waarmee u een samenwerkingsverband vormt. 

 Deze uitsluiting geldt echter alleen indien en voor zover een dergelijke aanspraak rechtstreeks is gebaseerd op:

i. commissies of royalty’s waarop een zakenpartner of associé op grond van een zakelijke verhouding met u recht  
 heeft op een vergoeding, waaronder ook worden verstaan andere vergoedingen of beloningen die door U zijn  
 overeengekomen, zijn toegezegd of verschuldigd zijn; of

ii. Uw besluit tot het staken van het doen van zaken met een dergelijke zakenpartner of associé.
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4. Hoeveel HIscox MaxIMaal zal vergoeDen

 Dit onderdeel is van toepassing op de gehele polis 

Toepasselijke polis en verzekerde bedragen
De omvang van de vergoedingsplicht van Hiscox wordt bepaald door de polisvoorwaarden, het verzekerde bedrag en 
het eigen risico dat van toepassing is op het moment waarop de aanspraak tegen U, Uw werknemer of tegen andere 
onder de polis verzekerde personen is ingesteld, respectievelijk het moment waarop de omstandigheid schriftelijk bij 
Hiscox is gemeld. 

Wanneer uit de polis blijkt dat U voor een bepaald dekkingsonderdeel een beperkter bedrag hebt verzekerd (sublimiet), 
dan is het maximum dat voor een aanspraak zal worden vergoed beperkt tot die sublimiet. Alle per dekkingsonderdeel 
in de polis aangetekende sublimieten maken deel uit van het totaal uit de polis blijkende verzekerde bedrag en deze 
sublimieten gelden derhalve niet in aanvulling op het verzekerde bedrag onder de polis.

Daar waar hetgeen in de polis is vermeld, van elkaar afwijkt of tegenstrijdig aan elkaar is geldt dat het polisblad gaat 
voor algemene-, bijzondere voorwaarden en clausules, dat clausules gaan voor algemene- en bijzondere voorwaarden 
en dat bijzondere voorwaarden gaan voor algemene voorwaarden.

De sublimieten gelden onafhankelijk van elkaar. Indien echter onder meerdere onderdelen dekking bestaat zullen de 
verzekerde bedragen en eigen risico´s niet cumuleren en geldt als verzekerde bedrag uitsluitend de hoogste verzekerde 
sublimiet met het bij die sublimiet geldende eigen risico.

Indien de schade die verzekerde gehouden is aan een derde te vergoeden, slechts gedeeltelijk is gedekt, worden de 
rente en kosten vergoed in de verhouding waarin die gedekte schade staat tot de schade die verzekerde aan de derde 
dient te vergoeden.

 I. verzekerd bedrag per aanspraak

 Hiscox vergoedt per aanspraak - onder aftrek van het in de polis vermelde eigen risico – voor U, Uw  
 werknemers en andere onder de polis verzekerde personen tezamen, voor alle schade, rente en (bereddings-) 
 kosten gezamenlijk maximaal het in de polis genoemde verzekerde bedrag per aanspraak.

 II. verzekerd bedrag per verzekeringsjaar

 Hiscox vergoedt voor alle in enig verzekeringsjaar ingestelde aanspraken en gemelde omstandigheden  
 tezamen, nimmer meer dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag per verzekeringsjaar. 
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5. WaT HIscox nIeT zal vergoeDen

 Dit onderdeel is van toepassing op de gehele polis

Naast het bepaalde in Onderdeel 3 zal Hiscox geen schade of kosten van verweer vergoeden in verband met:

1.  een aanspraak gebaseerd op of voortvloeiende uit een inbreuk op een octrooi of het gebruik, de schending of   
de wederrechtelijke toe-eigening van handelsgeheimen;

2. een aanspraak gebaseerd op of voorvloeiende uit:

- frauduleus-, crimineel- en/of gewelddadig gedrag;
- een handelen of nalaten dat is gericht op een beoogd of zeker gevolg (opzet); 
- het roekeloos schenden van rechten van anderen of met de bedoeling om aan een ander en/of aan zijn zakelijke  
 belangen, nadeel toe te brengen;
 hetzij door U gepleegd, hetzij door anderen wiens gedraging, handelen of nalaten of schending door U actief is  
 gedoogd of goedgevonden; 

 Deze uitsluiting is slechts van toepassing indien en voor zover de bedoelde gedraging, handelen of nalaten of  
 schending komt vast te staan in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk of arbitraal vonnis of door Uw  
 erkenning. In dergelijke gevallen dient U aan Hiscox alle daarmee verband houdende en door Hiscox gedane  
 uitkeringen terug te betalen;

3. een aanspraak gebaseerd op of voortvloeiende uit oneerlijke concurrentie, misleidende handelspraktijken,  
 handelsbeperkingen of schending van regels van mededinging, antitrustwetten of (toezicht)wetgeving  
 of reglementering;

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op (een gedekt deel van) een aanspraak voor oneerlijke    
 concurrentie of misleidende handelspraktijken indien dit valt onder de dekking van een Module die hiervoor   
 uitdrukkelijk dekking verleent als beschreven onder WAT DIENT Er fOuT TE gAAN;

4. een aanspraak gebaseerd op, of voortvloeiende uit, handhaving van wet- en regelgeving door of vanwege  
 de overheid, zoals door de Nederlandse Mededingings Autoriteit of de Autoriteit financiële Markten;

5. een aanspraak gebaseerd op of voortvloeiende uit:

a. de koop of verkoop van, of de handel in, effecten, obligaties, aandelen, certificaten, securities of andere  
 daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen, alsmede een hiermee verband houdend misbruik of  
 het prijsgeven van informatie of schending van daarmee verband houdende wet- of regelgeving;

b. een verklaring, toezegging (uitdrukkelijk of stilzwijgend) of informatie in Uw jaarrekening, jaarverslag, financiële  
 overzichten en informatie in verband met Uw financiële positie of toestand; of

c. een door U verstrekt financieel advies of het verzorgen van een financiering of een krediet; of

d. belastingwet of – regelgeving;

6. een aanspraak gebaseerd op of voortvloeiende uit:

a. een wet melding van ongebruikelijke transacties, een wettelijke identificatieplicht of andere wet- of regelgeving  
 gericht op het voorkomen van misdrijven;

b. een door de eisende partij geuite beschuldiging van geheime afspraken, samenzwering, afdreiging of bedreiging  
 met geweld;

7. een aanspraak gebaseerd op of voortvloeiende uit de organisatie van, of het bieden van gelegenheid tot,  
 kansspelen zoals gokken of loterij;
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8. een aanspraak gebaseerd op of voortvloeiende uit:

a. het beheer of de tenuitvoerlegging van een ziektekostenregeling, pensioenregeling, “employee benefit plan” en  
 dergelijke, met inbegrip van een schending of een vermeende schending van een daarop gerichte wettelijke regeling;

b. plichten, verplichtingen of aansprakelijkheden van U als werkgever jegens Uw werknemer, toekomstige  
 werknemer of voormalige werknemer. Hieronder vallen eveneens plichten, verplichtingen of aansprakelijkheden  
 die zijn gebaseerd op, of voortvloeien uit, discriminatie, pesterij, onrechtmatig ontslag of een beschuldiging  
 daarvan;

9. een tegen U of Uw opdrachtgever ingestelde aanspraak, vordering tot terugbetaling of tot betaling van een  
 beloning in verband met een commerciële service provider (met inbegrip van een creditcardmaatschappij  
 of bank) die een betalingstransactie geheel of gedeeltelijk niet uitvoert of ongedaan maakt;

10. een aanspraak die tegen U of een werknemer is ingesteld door of namens:

a. natuurlijke personen of rechtspersonen die onder de definitie van “u” vallen;

b. natuurlijke personen of rechtspersonen die bij U werkzaam zijn of waren zoals werknemers, ondergeschikten,  
 freelancers en zelfstandige opdrachtnemers. Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op aanspraken 
 die uitsluitend gebaseerd zijn op verrichtte bedrijfsactiviteiten, terwijl een dergelijke natuurlijke persoon of  
 rechtspersoon niet bij U werkzaam was;

c. natuurlijke personen of rechtspersonen waarin U, direct of indirect, meer dan 5% eigendomsbelang hebt,  
 of die U geheel of gedeeltelijk, direct of indirect beheert, bestuurt of exploiteert; of

d. natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect meer dan 5% eigendomsbelang in U hebben of  
 die U geheel of gedeeltelijk, direct of indirect beheren, besturen of exploiteren;

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op Uw aansprakelijkheid jegens een onafhankelijke derde welke   
 aansprakelijkheid direct voortvloeit uit de verrichting van Uw bedrijfsactiviteiten en de aanspraak door een  
 dochtermaatschappij, houdster- of zustermaatschappij tegen U wordt ingesteld;

11. een aanspraak die uitmondt in een sanctie, boete, geldboete, teruggave van door U behaalde winst,  
 of een verhoging van de schade als element van bestraffing;

12. een aanspraak voor “punitive or examplary damages”. Hiscox zal echter een toewijzing van dergelijke schade  
 wel vergoeden indien deze verzekerbaar is in de jurisdictie waar het vonnis, waarin die “damages” zijn 
  toegewezen, het eerst werd gewezen;

13. een aanspraak die voortvloeit uit omstandigheden waarvan U voorafgaand aan de ingangsdatum van  
 onderhavige verzekering, wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze tot een aanspraak of schade zouden  
 kunnen leiden;

14. een aanspraak in verband met personenschade; 

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing:

a. indien en voor zover de personenschade direct voortvloeit uit de door U - tegen een beloning of vergoeding –  
 verrichtte diensten of geleverde producten, zoals uit verstrekte of gemaakte ontwerpen, plannen, specificaties,  
 formules, aanwijzingen of adviezen; 

b. op dat deel van de aanspraak dat ziet op de vergoeding van schade voor geestelijke angst of leed, indien die 
 aanspraak direct is gebaseerd op een vonnis met betrekking tot een gedekte aanspraak voor smaad of laster,  
 inbreuk op privacy of onzorgvuldige publicatie;

 Deze uitsluiting blijft in afwijking van het voorgaande onder a. en b. echter onverkort van toepassing voor  
 personenschade die wordt geleden in de usA en/of canada. 

TMT IT & Telecom 
Algemene Verzekeringsvoorwaarden
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 Indien in de polis is aangetekend dat aanspraken die voor het eerst in de usA en/of canada zijn ingesteld  
 zijn medeverzekerd, is deze uitsluiting in verband met personenschade niet van toepassing op het hiervoor  
 onder b. bedoelde deel van de aanspraak;

15. een aanspraak in verband met zaakschade.

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing:

a. indien en voor zover de zaakschade direct voortvloeit uit de door U - tegen een beloning of vergoeding –  
 verrichtte diensten of geleverde producten, zoals uit verstrekte of gemaakte ontwerpen, plannen, specificaties,   
 formules, aanwijzingen of adviezen; 

b. op de beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van gegevens.

 De buiten toepassing verklaring van de uitsluiting onder a. blijft in afwijking van het voorgaande echter onverkort  
 van toepassing voor zaakschade in de usA en/of canada;

16. een aanspraak gebaseerd op, of voortvloeiende uit, de niet-nakoming of onderbreking van de verleende  
 diensten door een aanbieder van internetdiensten (service provider), aanbieder van telecommunicatiediensten of  
 door een ander nutsbedrijf. 

 Deze uitsluiting is echter niet van toepassing indien U deze diensten als Uw eigen bedrijfsactiviteit zelf verricht;

17. de aanspraak verband houdt met, of voortvloeit uit een zichzelf duplicerende, kwaadwillende code die niet  
 specifiek op Uw systemen is gericht;

18. een aanspraak veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse  
 onlusten, oproer en muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van  
 Verzekeraars d.d. 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
 ’s-gravenhage;

19. een aanspraak veroorzaakt door of ontstaan uit terrorismerisico als omschreven in de clausule  
 Terrorismedekking (NHT). Deze uitsluiting geldt niet voor zover dekking wordt verleend binnen de werking van  
 de clausule Terrorismedekking (NHT);

20. een aanspraak in verband met atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan, waarbij energie vrijkomt  
 zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit en dergelijke;

21. een aanspraak in verband met milieuaantasting en de hieruit voortvloeiende schade, inclusief maar niet beperkt  
 tot geluid, elektromagnetische velden en/of radiogolven, onverschillig door wie de aantasting is veroorzaakt; 

22. een aanspraak in verband met asbest of asbesthoudende zaken;

23. in verband met de (privé) aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris of toezichthouder  
 van een rechtspersoon.
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6. uW verplIcHTIngen

 Dit onderdeel is van toepassing op de gehele polis 

I. scHenDIng verplIcHTIngen en opzeT Te MIsleIDen

Indien en voorzover U één of meerdere van de in deze polis opgenomen verplichtingen niet bent nagekomen bestaat 
slechts recht op vergoeding indien en voorzover U aannemelijk maakt dat Hiscox door Uw tekortkoming geen schade 
heeft geleden.

Elk recht op uitkering vervalt echter indien een in deze polis opgenomen verplichting niet is nagekomen met het  
opzet om Hiscox te misleiden, behoudens en voorzover de misleiding het verval van het recht op vergoeding niet  
rechtvaardigt.

II. beTalIng van De verscHulDIgDe preMIe

De vaststelling en verrekening van de premie
De premie wordt bij wijze van voorschot vastgesteld op grond van de verwachte gegevens - zoals omzet, loonsom  
of kantoorbezetting – voor het betreffende verzekeringsjaar. Na afloop van een verzekeringsjaar wordt op basis van  
de definitieve gegevens voor het betreffende verzekeringsjaar de definitieve premie vastgesteld. Deze definitieve premie 
geldt als voorschot voor het opvolgende verzekeringsjaar. zodra de definitieve premie is vastgesteld wordt het bij wijze 
van voorschot teveel of te weinig betaalde door Hiscox met verzekeringnemer verrekend.

De door verzekeringnemer te verstrekken gegevens
Hiscox zal verzekeringnemer na afloop van het verzekeringsjaar schriftelijk verzoeken de voor de vaststelling van de 
definitieve premie benodigde gegevens te verstrekken. Deze gegevens dienen binnen 3 maanden na het eerste  
verzoek door Hiscox te zijn ontvangen. Indien de gegevens niet binnen 3 maanden zijn ontvangen heeft Hiscox het 
recht om de voorschotpremie met 50% te verhogen. Verzekeringnemer blijft echter verplicht de gevraagde gegevens 
te verstrekken ter vaststelling van de definitieve premie. Verzekeringnemer is verplicht om op verzoek van Hiscox ten 
aanzien van de verstrekte gegevens een verklaring van een openbaar accountant te verstrekken.

verschuldigdheid van de premie
De aanvangspremie is per de in de polis genoemde ingangsdatum van de verzekering door verzekeringnemer ver-
schuldigd. Vervolgpremies zijn door verzekeringnemer verschuldigd per de ingangsdatum van een nieuw verzekerings
jaar. De premie dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is geworden aan Hiscox te zijn voldaan. Komt 
verzekeringnemer - na daartoe te zijn aangemaand - zijn verplichting om de premies en kosten te betalen niet na, dan 
wordt de dekking geschorst.

schorsing van de dekking bij wanbetaling
schorsing van de dekking zal echter niet eerder intreden dan nadat verzekeringnemer - na de datum waarop de 
premies verschuldigd zijn geworden – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen en verzekeringnemer 
daarbij nadrukkelijk is gewezen op de schorsing van de dekking als consequentie van het uitblijven van betaling binnen 
de gestelde termijn.

Hiscox verleent geen dekking voor een aanspraak of omstandigheid die in de periode van schorsing wordt ingesteld 
respectievelijk wordt ontdekt, ongeacht of deze aanspraak of omstandigheid na de periode van schorsing wordt ge-
meld. 

Vanaf de dag volgend op die waarop de premie door Hiscox is ontvangen, wordt de dekking voor het resterende ver
zekeringsjaar in kracht hersteld voor aanspraken en omstandigheden die na die datum worden ingesteld respectievelijk 
ontdekt. 

Met premie in de zin van dit artikel worden gelijkgesteld de verschuldigde kosten en belastingen. 
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III. verscHaffen van InlIcHTIngen en InforMaTIe bIj scHaDe 

U bent verplicht om bij Hiscox iedere aanspraak, omstandigheid of voorstel tot een regeling in het kader van Uw 
eventuele aansprakelijkheid - waarvan u op de hoogte bent of behoort te zijn – zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
schriftelijk bij Hiscox te melden.

U dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade of dreigende schade als bedoeld in 
artikel 7:957 BW (bereddingsplicht).

U dient binnen redelijke termijn aan Hiscox alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de beoordeling van 
de aard en omvang van de uitkeringsverplichting van Hiscox onder de polis van belang kan zijn.

U dient zich te onthouden van een handelen of nalaten waaruit direct of indirect een erkenning van aansprakelijkheid 
en/of een verplichting tot schadevergoeding wordt of kan worden afgeleid. 

Het is U niet toegestaan om het verzekerde bedrag of de omvang van de verzekeringsdekking in het kader van onder-
havige verzekering aan anderen kenbaar te maken, tenzij U dit heeft moeten doen in het kader van de onderhandeling 
over een contract met Uw opdrachtgever, U hiertoe wettelijk verplicht bent of U hiertoe de voorafgaande instemming 
heeft van Hiscox.

U dient de aanwijzingen van Hiscox in het kader van de schaderegeling nauwgezet op te volgen en daaraan mede-
werking te verlenen. 

Wanneer verhaal van het door Hiscox verschuldigde mogelijk is, bent U op eerste verzoek van Hiscox verplicht uw  
verhaalsrecht aan Hiscox over te dragen tot het beloop van het door Hiscox betaalde. U dient Hiscox zodanige  
medewerking tot het uitoefenen van het verhaal te geven als Hiscox verlangt.

Iv. kennIsgevIng van WIjzIgIng van HeT rIsIco 

De premie en voorwaarden zijn afgestemd op de bedrijfsactiviteiten behorende bij de binnen de polis beschreven 
hoedanigheid. Indien de activiteiten in belangrijke mate wijzigen, zijn deze gewijzigde bedrijfsactiviteiten eerst mede-
verzekerd nadat en voorzover hierover met Hiscox schriftelijk overeenstemming is bereikt. 
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7. algeMene regelIngen

 Dit onderdeel is van toepassing op de gehele polis 

I. DefenITIes

aanspraak

Een schriftelijk ingestelde vordering, waaronder een vordering ter verkrijging van een gerechtelijk ge- of verbod tegen 
U, of schriftelijke eis tot vergoeding van schade.

Een reeks van aanspraken die met elkaar verband houden, uit elkaar voortvloeien, dezelfde oorzaak hebben of uit 
een opeenvolgend of voortdurend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien, worden als één aanspraak 
beschouwd. Een dergelijke aanspraak wordt geacht te zijn ingesteld op het moment van de eerste aanspraak uit de 
reeks. 

bedrijfsactiviteiten (Hoedanigheid)

De activiteiten van verzekeringnemer zoals deze zijn omschreven in de polis.

bereddingskosten

Kosten van maatregelen die tijdens de looptijd van de verzekering door of vanwege een U of Uw werknemer worden  
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of om die 
schade te beperken. Voorwaarde is hierbij wel dat voor deze schade – indien gevallen – de verzekering dekking biedt 
of zou hebben geboden. 

Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die met het nemen van de hier 
bedoelde maatregelen worden ingezet.

contracttermijn (verzekeringsperiode)

De termijn waarvoor deze verzekering is gesloten, zoals vermeld op het polisblad.

Deelneming

1.  De rechtspersoon die door verzekeringnemer gedurende de looptijd van de verzekering direct of indirect wordt 
 overgenomen, echter uitsluitend:
- voor zover de rechtspersoon dezelfde bedrijfsactiviteiten als U uitoefent; en 
- als de jaarlijkse omzet of de totale boekwaarde van de tegenprestatie voor een dergelijk overname, minder 
 bedraagt dan 10% van de jaarlijkse omzet van verzekeringnemer; en 
- er geen omstandigheid bekend is en geen aanspraak tegen deze rechtspersoon is ingesteld die heeft geleid,  
 of redelijkerwijs zal kunnen leiden, tot een vergoeding (met inbegrip van kosten van verweer) van meer dan  
 50% van het eigen risico onder de polis;

2.  De rechtspersoon die door verzekeringnemer gedurende de looptijd van de verzekering wordt overgenomen  
 en een jaarlijkse omzet van meer dan 10% van de jaarlijkse omzet van verzekeringnemer heeft, maar  
 uitsluitend indien U hiervan binnen 30 dagen na voornoemde overname schriftelijk mededeling hebt gedaan  
 en Hiscox met medeverzekering schriftelijk heeft ingestemd, welke instemming nooit op onredelijke gronden  
 zal worden onthouden;

3.  De rechtspersonen die zijn vermeld op het aanvraagformulier van deze polis, maar uitsluitend indien:

a. verzekeringnemer direct of indirect meer dan 50% van het vermogen of de uitstaande stemgerechtigde  
 aandelen of belangen van de rechtspersoon bezit op de ingangsdatum van de verzekering, en

b. de jaarlijkse omzet is vermeld op het aanvraagformulier en de omzet jaarlijks wordt opgegeven in verband met  
 de vaststelling van de premie.

In deze definitie wordt onder “overnemen” verstaan het verkrijgen van het bezit van meer dan 50% van het uitstaande 
stemgerechtigde aandelenkapitaal of het vermogen van een rechtspersoon.
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eigen schade

financieel nadeel dat aan Uw bedrijfsactiviteiten is toegebracht.

Hiscox

Hiscox bv als vertegenwoordiger van de in de polis vermelde risicodrager(s), gelderlandplein 75A,  
1082 LV Amsterdam. 

Inloopdatum

De overeengekomen en als zodanig in de polis aangetekende “inloopdatum”. 

Tenzij anders is overeengekomen is de inloopdatum gelijk aan de ingangsdatum.

Met betrekking tot aanspraken en omstandigheden die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten die zijn verricht door een 
deelneming geldt echter in afwijking van het voorgaande dat de inloopdatum gelijk is aan de datum waarop U voor  
het eerst zeggenschap heeft verkregen over die deelneming.

kosten van verweer

Alle redelijk en noodzakelijk te maken advocaatkosten en (juridische) kosten in verband met het onderzoek,  
de regeling van de schade en/of het voeren van verweer tegen een aanspraak (met uitsluiting derhalve van Uw vaste 
(overhead) kosten, salarissen of lonen).

looptijd van de verzekering

De periode vanaf de in de polis genoemde ingangsdatum van de verzekering tot en met de datum waarop de  
verzekering eindigt. 

Milieuaantasting 

Iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voorzover 
die een prikkelende werking en/of besmetting en/of bederf veroorzakende en/of verontreinigende werking heeft in of 
op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 

omstandigheid

feiten waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat deze tot een aanspraak kunnen leiden. 

Om als omstandigheid in de zin van de polis te kunnen worden aangemerkt geldt dat de melding schriftelijk dient te 
geschieden en de bijzonderheden van de mogelijke aanspraak moet bevatten, met inbegrip van de schadevorderende 
partij(en), de aansprakelijkheidsgrond, de mogelijke omvang van de schade en overige aanvullende informatie die door 
Hiscox wenselijk wordt geacht.

opdrachtgever/cliënt

Alle natuurlijke personen of rechtspersonen met wie U een contract hebt gesloten tot het verrichten van  
Uw bedrijfsactiviteiten of het leveren van Uw producten.

personenschade

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen daarvan.  

polis

Het door Hiscox ondertekende polisblad tezamen met onderhavige algemene voorwaarden met de daarbij van  
toepassing verklaarde Modules en de eventueel van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en clausules. 
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producten

Door U of onder Uw verantwoordelijkheid geleverde hardware, software en firmware.

Onder hardware wordt verstaan de computerapparatuur zoals alle fysieke onderdelen die samenhangen met een  
computersysteem waaronder de computer zelf, informatiedragers, de bekabeling, de monitor, de printer en de  
modem.

Onder software wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de computerprogrammatuur alsmede de op  
informatiedragers aanwezige informatie.

schade

Vermogensschade, zaakschade en personenschade.

Tussenpersoon

De persoon door wiens bemiddeling deze verzekering door verzekeringnemer is gesloten, die als zodanig ook tijdens 
de contracttermijn Uw belangen zal behartigen en als zodanig in de polis vermeld staat.

“u” en “uw”

a. Degene die als zodanig op het polisblad als verzekeringnemer is vermeld en/of een deelneming;

b. de overige in de polis vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen;

c. de bestuurders, commissarissen/toezichthouders, maten en vennoten van de hiervoor genoemde  
 (rechts)personen.

Onder U en Uw worden derhalve niet begrepen Uw werknemers of diegenen die zelfstandig een beroep of bedrijf 
uitoefenen en met U of de opdrachtgever een contract sluiten, zoals zelfstandige opdrachtnemers of onderaannemers 
van de in voorgaande alinea onder a., b. en c. genoemde (rechts)personen.

vermogensschade

financieel nadeel, anders dan als gevolg van personenschade of zaakschade.

verzekeringsjaar

Elke in de tijd aansluitende periode van 12 maanden vanaf de in de polis genoemde ingangsdatum van de verzekering. 
Indien de looptijd van de verzekering minder dan 12 maanden bedraagt of voor enige periode een termijn korter dan 
12 maanden is afgesproken, dan wordt die kortere periode als één verzekeringsjaar beschouwd.

Werknemers

De natuurlijk personen die binnen het kader van een dienstverband bij U en uitsluitend namens U werkzaamheden  
verrichten. 

U en diegenen die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen en met U of de opdrachtgever een contract sluiten, 
zoals zelfstandige opdrachtnemers of onderaannemers, worden in het kader van deze verzekering niet als werknemers 
beschouwd. 

zaakschade

De beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of vuil worden van zaken - waaronder mede te verstaan  
producten - met inbegrip van daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen daarvan.
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II. MeervouDIge verzekerIng

Indien de schade gedekt is onder een met name in de polis genoemde andere verzekering is de schade niet onder 
onderhavige verzekering gedekt.

Indien blijkt dat een schade die onder onderhavige verzekering gedekt is tevens gedekt is onder een andere – niet met 
name in de polis genoemde - verzekering of daarop gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben 
bestaan, dan geldt de onderhavige verzekering als excedent boven die andere verzekering respectievelijk als dekking 
voor het verschil in voorwaarden met die andere verzekering.

Indien in de andere verzekering een bepaling als hiervoor bedoeld, of van gelijke strekking voorkomt of indien de  
dekking problemen geeft, zal Hiscox de aanspraak onverplicht in behandeling nemen. 

Indien de verzekeraar van de andere verzekering dekking weigert en/of niet verplicht zou zijn dekking te verlenen, zal 
Hiscox de aanspraak afwikkelen binnen de grenzen van deze polis. Voorwaarde is hierbij wel dat U of Uw werknemer 
de rechten onder die andere verzekering onmiddellijk en zonder voorbehoud heeft overgedragen aan Hiscox. 

III. WIjzIgIng van preMIes en voorWaarDen

rechten en plichten bij herziening van premies en voorwaarden

Indien Hiscox de premies en/of voorwaarden voor verzekeringen van eenzelfde soort of groep wenst te herzien,  
heeft Hiscox het recht om de premies en/of voorwaarden voor onderhavige verzekering te wijzigen indien deze tot 
dezelfde soort of groep behoort. 

Hiscox zal verzekeringnemer schriftelijk mededeling doen van de wijziging onder vermelding van de ingangsdatum 
daarvan. Deze schriftelijke mededeling zal uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de wijziging worden  
gedaan.

Afgezien van de hierna in dit artikel genoemde situaties heeft verzekeringnemer het recht om met de wijziging niet 
akkoord te gaan door dit uiterlijk voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Hiscox mede te delen. Alsdan 
eindigt de verzekering met ingang van de dag volgend op de ingangsdatum van de wijziging. Heeft verzekeringnemer 
van dit recht om niet met de wijziging akkoord te gaan geen gebruik gemaakt dan wordt geacht dat met de wijziging  
is ingestemd. 

Verzekeringnemer heeft niet het recht om niet met de herziening akkoord te gaan, indien de wijziging voortvloeit uit  
een wettelijke regeling of bepaling of wanneer de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de 
dekking inhoudt.

Iv. verlengIng en eInDe van De verzekerIng 

aanvang en verlenging van de verzekering

De verzekering vangt aan om 00:01 uur op de ingangsdatum en geschiedt voor de in de polis genoemde contract
termijn. De verzekering wordt geacht aan het einde van de contracttermijn telkens stilzwijgend met eenzelfde  
contracttermijn te zijn verlengd tegen ongewijzigde premie en voorwaarden, behoudens opzegging conform  
de polisvoorwaarden;

einde van de verzekering

De verzekering kan door verzekeringnemer of Hiscox worden beëindigd in de volgende situaties; 

a. Tegen het einde van de contratstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.

b. Na kennisgeving van een aanspraak en/of omstandigheid. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden. 
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c.  per de datum waarop de verzekeringnemer zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten beëindigd dan wel op  
 het moment van het uitspreken van het faillissement van verzekeringnemer. 

d.  Wanneer verzekeringnemer niet akkoord kan gaan met een herziening van premie en/of voorwaarden  
 als in het hier voorgaande artikel bedoeld.

Bij beëindiging van de verzekering heeft verzekeringnemer naar billijkheid recht op terugbetaling van de premie over  
het tijdvak waarover de verzekering niet meer van kracht is.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde geldt dat geen opzegtermijn in acht dient te worden genomen en geen recht 
op terugbetaling van premie bestaat indien jegens Hiscox is gehandeld met de opzet om te misleiden.

v. HeT recHTsgelDIng Doen van MeDeDelIngen 

Alle mededelingen die Hiscox en U elkaar wensen te doen kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan de tussenpersoon. 
Mededelingen van Hiscox aan U geschiedt daarnaast rechtsgeldig indien deze zijn gedaan aan het laatste door u, al 
dan niet via de tussenpersoon aan Hiscox opgegeven adres. 

vI. DekkIngsgebIeD

De verzekering biedt dekking ongeacht waar ter wereld het handelen of nalaten zich heeft voorgedaan. Voorwaarde  
is wel dat op de aanspraak het recht van toepassing is van (één van) de op het polisblad onder “dekkingsgebied”  
vermelde staten en dat de rechter in (één van) die staten van de aanspraak kennisneemt.

Hieronder wordt ook begrepen een procedure die aanhangig is gemaakt binnen het “dekkingsgebied” welke procedure 
is gebaseerd op – of is ingesteld in het kader van de tenuitvoerlegging van - een vonnis, beslissing of uitspraak van een 
andere rechter dan die op het polisblad is vermeld onder “dekkingsgebied”;

vII. onzekerHeIDsvereIsTe

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van on-
zekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt 
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker 
was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou 
ontstaan.

vIII. De regelIng van gescHIllen en klacHTen

Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze verzekerings- 
overeenkomst zijn in eerste aanleg onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

rechten uit deze polis zijn niet overdraagbaar.

Wat te doen bij een klacht
Voor eventuele klachten met betrekking tot deze verzekering kunt U zich wenden tot de directie van Hiscox. 

postbus 87033
1080 JA  AMsTErDAM
T: 00 31 (0)20 517 07 00
Hiscox.complaints@hiscox.nl
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Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u zich wenden tot het:

KifiD (Klachteninstituut financiële Dienstverlening)
postbus 93257
2509 Ag Den Haag
T: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut)
www.kifid.nl

registratie

Hiscox staat ingeschreven in het register (Wet op het financieel toezicht) bij de Autoriteit financiële Markten onder 
vergunningnummer: 12012478

bescherming persoonsgegevens

Hiscox draagt er zorg voor dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, 
waaronder de voorschriften op grond van de Wet Bescherming persoonsgegevens, in acht worden genomen.
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