Anticumulatieclausule NL0102 ERM2
Hierbij wordt aangetekend dat indien een onder deze polis gedekte aanspraak tevens is verzekerd
onder een bij de verzekeraar afgesloten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten name van (een)
huidige of toekomstige verzekerde(n), het navolgende geldt, zulks in afwijking van eventueel
andersluidende bepalingen van deze polis:
(a)

voor die in de aanhef bedoelde aanspraak zal die Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
voorgaan en zal deze polis slechts excedent-dekking bieden in overeenstemming met
onderdeel A van artikel 5.22 van de onderhavige polis en met inachtneming van het in deze
clausule bepaalde. Een eventueel eigen risico onder die Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;

(b)

elke uitkering of andere betaling die wordt gedaan ter zake van die aanspraak uit hoofde van
die Beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt eveneens in mindering gebracht op het van
toepassing zijnde verzekerde bedrag van de onderhavige polis;
Voorts zal voor alle aanspraken die vallen binnen de dekkingsomschrijvingen 1.5 (Privacy- en
netwerkbeveiligingsaansprakelijkheid) en/of 1.6 (Media-aansprakelijkheid) per
verzekeringstermijn maximaal een totaalbedrag (inclusief schade en kosten) zijn
verschuldigd ten bedrage van het totale verzekerde bedrag per verzekeringstermijn zoals
genoemd op het polisblad dat resteert na aftrek van de in die verzekeringstermijn vallende
aanspraken waarvoor uitkeringen of andere betalingen worden gedaan uit hoofde van die
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform het sub (a) gestelde.

(c)

elke uitkering of andere betaling die conform het sub (a) gestelde wordt gedaan ter zake van
die aanspraak uit hoofde van de onderhavige polis wordt eveneens in mindering gebracht op
het toepasselijke (d.w.z. het voor rubriek 1 beroepsaansprakelijkheid geldende) verzekerde
bedrag van die Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

(d)

de ter zake van die aanspraak door de verzekeraar gedane uitkeringen en andere betalingen
onder het toepasselijke verzekerde bedrag per aanspraak van die
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het toepasselijke verzekerde bedrag per aanspraak
van de onderhavige polis tezamen zullen nimmer méér bedragen dan het verzekerde bedrag
per aanspraak van die Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of – indien deze hoger is – het
van toepassing zijnde verzekerde bedrag per aanspraak van de onderhavige polis.
En de per verzekeringstermijn gedane uitkeringen en andere betalingen voor alle
aanspraken die zowel vallen onder de dekkingsomschrijvingen 1.5 en/of 1.6 van de
onderhavige polis als onder rubriek 1 beroepsaansprakelijkheid van die andere verzekering
tezamen zullen nimmer méér bedragen dan het verzekerde bedrag per verzekeringstermijn
van rubriek 1 van die Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of – indien deze hoger is - het
totale verzekerd bedrag per verzekeringstermijn van de onderhavige polis.

In verband met de in de aanhef bedoelde Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een korting op de
premie voor de onderhavige polis berekend. Deze korting geldt slechts zolang die
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht is.
Overigens ongewijzigd.

