Chubb Pro
Professional

We are designed to be different. We are Chubb Insurance.

Deze verzekering biedt dekking voor beroepsaansprakelijkheid en/of
bedrijfsaansprakelijkheid. Dit gebeurt door middel van een rubriek
Beroepsaansprakelijkheid en een rubriek Bedrijfsaansprakelijkheid.
Elke rubriek omvat een dekkingsomschrijving, uitbreidingen en uitsluitingen die
van toepassing zijn op de specifieke rubriek. Daarnaast kent de verzekering
algemene bepalingen en definities die van toepassing zijn op beide rubrieken.
De in de voorwaarden dik gedrukte woorden zijn gedefinieerd in artikel 21.
Deze verzekering is op ‘claims-made’ basis, dat wil zeggen dat een
aanspraak voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn tegen
verzekerde ingediend moet zijn en tevens bij Chubb gemeld moet zijn om
voor dekking onder deze verzekering in aanmerking te komen.
Bovenstaande tekst is uitsluitend informatief. De exacte dekking is
afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis.
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RUBRIEK 1 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
1

Dekkingsomschrijving

Chubb dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde als gevolg van een aanspraak voor door derden geleden
zuivere vermogensschade.
Deze rubriek is alleen van toepassing als de aanspraak zowel voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn
wordt ingediend als voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn schriftelijk bij Chubb is gemeld.

2

Uitbreidingen met betrekking tot rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering biedt deze verzekering tevens dekking
voor:
2.1

redelijke en noodzakelijke kosten van deskundigen die een verzekerde met toestemming van Chubb maakt tot
10% van het verzekerd bedrag voor rubriek 1 met een maximum van EUR 250.000,00 per aanspraak en per
verzekeringstermijn, in verband met het bijwonen van een formeel onderzoek dat voor de eerste maal tijdens
de verzekeringstermijn wordt ingesteld, waarbij de aanwezigheid van die verzekerde geëist wordt door de
instelling die het formele onderzoek instelt, echter alleen voor zover deze kosten zijn gemaakt nadat de
verzekerde schriftelijk is medegedeeld dat men onderzoek doet naar het handelen of nalaten van die verzekerde
in de verzekerde hoedanigheid;

2.2

EUR 200,00 compensatie voor elke dag dat de aanwezigheid van een verzekerde persoon als getuige vereist is
bij een rechtszaak, mediation of arbitrage met betrekking tot een aanspraak die gemeld en gedekt is onder deze
verzekering. Op deze uitbreiding is geen eigen risico van toepassing;

2.3

verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van documenten, inclusief reconstructiekosten en gevolgschade
tot EUR 250.000,00 per aanspraak en per verzekeringstermijn, mits het verlies, de beschadiging, vernietiging
of verminking voor de eerste maal ontdekt is tijdens de verzekeringstermijn;

2.4

verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van gegevens, inclusief reconstructiekosten en gevolgschade tot
EUR 50.000,00 per aanspraak en per verzekeringstermijn, mits het verlies, de beschadiging, vernietiging of
verminking voor de eerste maal ontdekt is tijdens de verzekeringstermijn;

2.5

zuivere vermogensschade als gevolg van een aanspraak voor een handelen of nalaten van een verzekerde
persoon ingediend tegen de wettelijke vertegenwoordigers of rechtsopvolgers van die verzekerde persoon;

2.6

de wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de verzekerde persoon, indien een aanspraak tegen
een verzekerde persoon eveneens een aanspraak omvat tegen de wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd
partner van de verzekerde persoon:
(a)

vanwege zijn (haar) hoedanigheid als echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de verzekerde
persoon; of

(b)

omdat de eisende partij de eigendommen van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner als
schadevergoeding eist voor een verzekerd handelen of nalaten door de verzekerde persoon.
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3

Uitsluitingen met betrekking tot rubriek 1 Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering biedt geen dekking voor aanspraken:
3.1

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van omstandigheden die bekend waren bij verzekerde vóór de
ingangsdatum zoals vermeld op het polisblad en waarvan verzekerde wist of behoorde te weten dat ze
mogelijkerwijs konden leiden tot een aanspraak;

3.2

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten resulterend in een omstandigheid of
aanspraak, waarvan schriftelijk melding is gemaakt tijdens een eerdere verzekeringstermijn of onder een
eerdere verzekering, ongeacht wanneer deze eerdere verzekeringstermijn of verzekering van kracht was en
ongeacht of deze eerdere verzekering met Chubb of met een andere verzekeraar afgesloten was;

3.3

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een eis, proces, vervolging, aanklacht of uitspraak tegen een
verzekerde vóór de ingangsdatum zoals vermeld op het polisblad of in verband met, voortvloeiende uit of als
gevolg van eenzelfde of een vergelijkbare omstandigheid, situatie of feit als omschreven in een dergelijke eis,
proces, vervolging, aanklacht of uitspraak;

3.4

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór de retroactieve
datum zoals vermeld op het polisblad;

3.5

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van milieuverontreiniging;

3.6

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van asbest en asbesthoudende producten;

3.7

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebeding,
vrijwaringsbeding of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig
beding zou hebben bestaan;

3.8

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van frauduleus gedrag of een handelen of nalaten dat is gericht
op een beoogd of zeker gevolg.
Echter deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken voor door ondergeschikten van een rechtspersoon opzettelijk
veroorzaakte zuivere vermogensschade waarvoor deze rechtspersoon als werkgever aansprakelijk is (maar
geldt onverkort voor aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van frauduleus gedrag door
ondergeschikten van een rechtspersoon);

3.9

veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2
november 1981 ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981;

3.10

indien de schade een opgelegde boete of dwangsom, of soortgelijke betalingen met een afdwingend of een
bestraffend karakter, betreft;

3.11

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het feit dat de verzekerde een persoonlijk gewin heeft
gemaakt, beloning heeft verkregen of voordeel heeft behaald waartoe die verzekerde wettelijk niet gerechtigd
was;
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3.12

die betrekking heeft op schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten
en onkosten van verzekerde;

3.13

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten,
zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

3.14

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van insolventie, faillissement of surseance van een
rechtspersoon of een ondercuratelestelling van een verzekerde persoon;

3.15

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van de persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of
commissaris van een rechtspersoon;

3.16

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van verplichtingen of aansprakelijkheid van een rechtspersoon
als werkgever ten opzichte van voormalige, huidige of kandidaat-ondergeschikten van een rechtspersoon,
inclusief verplichtingen of aansprakelijkheid in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van discriminatie,
pesterij, onrechtmatig ontslag of een beschuldiging daarvan;

3.17

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het eigendom, gebruik of bezit door, namens of ten behoeve
van een verzekerde van land of van gebouwen.
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RUBRIEK 2 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID
4

Dekkingsomschrijving

Chubb dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde als gevolg van een aanspraak voor door derden geleden
personenschade en/of zaakschade.
Deze rubriek is alleen van toepassing indien de personenschade en/of zaakschade is ontstaan tijdens de
verzekeringstermijn en de aanspraak zowel voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn
wordt ingediend als voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn schriftelijk bij Chubb is gemeld.

5

Uitbreidingen met betrekking tot rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering biedt deze verzekering tevens dekking
voor:
5.1

personenschade en/of zaakschade als gevolg van een aanspraak ingediend tegen de huisgenoten en
familieleden van de verzekerde persoon, indien en voor zover zij worden aangesproken in verband met
werkzaamheden die zij voor een rechtspersoon hebben verricht;

5.2

personenschade en/of zaakschade als gevolg van een aanspraak ingediend tegen de personeelsvereniging en
het pensioenfonds van verzekeringnemer alsmede bestuursleden daarvan, handelend als zodanig;

5.3

personenschade en/of zaakschade als gevolg van een aanspraak ingediend door een verzekerde tegen een
andere verzekerde, dit in afwijking van onderdeel (a) in definitie voor ‘aanspraak’ in artikel 21;

5.4

personenschade en/of zaakschade als gevolg van een aanspraak voor handelen of nalaten tijdens zaken- en
studiereizen in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, dit in afwijking van artikel 8.

6

Uitsluitingen met betrekking tot rubriek 2 Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering biedt geen dekking voor aanspraken:
6.1

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van omstandigheden die bekend waren bij verzekerde vóór de
ingangsdatum zoals vermeld op het polisblad en waarvan verzekerde wist of behoorde te weten dat ze
mogelijkerwijs konden leiden tot een aanspraak;

6.2

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een handelen of nalaten resulterend in een omstandigheid of
aanspraak, waarvan schriftelijk melding is gemaakt tijdens een eerdere verzekeringstermijn of onder een
eerdere verzekering, ongeacht wanneer deze eerdere verzekeringstermijn of verzekering van kracht was en
ongeacht of deze eerdere verzekering met Chubb of met een andere verzekeraar afgesloten was;
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6.3

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een eis, proces, vervolging, aanklacht of uitspraak tegen een
verzekerde vóór de ingangsdatum zoals vermeld op het polisblad of in verband met, voortvloeiende uit of als
gevolg van eenzelfde of een vergelijkbare omstandigheid, situatie of feit als omschreven in een dergelijke eis,
proces, vervolging, aanklacht of uitspraak;

6.4

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van
documenten en/of gegevens, inclusief reconstructiekosten en gevolgschade;

6.5

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van milieuverontreiniging, tenzij deze milieuverontreiniging is
ontstaan uit een plotselinge onzekere gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het gevolg is van een langzaam
(in)werkend proces;

6.6

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van asbest en asbesthoudende producten;

6.7

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebeding,
vrijwaringsbeding of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig
beding zou hebben bestaan;

6.8

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van frauduleus gedrag of een handelen of nalaten dat is gericht
op een beoogd of zeker gevolg.
Echter deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken voor door ondergeschikten van een rechtspersoon opzettelijk
veroorzaakte personenschade en/of zaakschade waarvoor deze rechtspersoon als werkgever aansprakelijk is
(maar geldt onverkort voor aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van frauduleus gedrag
door ondergeschikten van een rechtspersoon);

6.9

veroorzaakt door of onstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2
november 1981 ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981;

6.10

veroorzaakt met of door motorrijtuigen;
Echter deze uitsluiting geldt niet voor:
(a)

motorrijtuigen, waarvan een tot schadevergoeding aangesproken verzekerde geen eigenaar is of
waarover hij niet uit hoofde van huur, huurkoop en/of leasing beschikt dan wel waarvan hij geen
verzekeringsplichtige houder is in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een
equivalente wettelijke regeling in enig rechtsgebied;

(b)

zaken, terwijl deze worden geladen op, vervoerd met of afgeladen van een motorrijtuig dan wel daarvan
afvallen of zijn afgevallen;

(c)

schade veroorzaakt als passagier (niet bestuurder). Chubb zal in dit geval geen beroep doen op uitsluiting
6.13; of

(d)

een aanhanger of oplegger die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen;
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6. 11 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van verzekeraar
overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een equivalente wettelijke regeling in
enig rechtsgebied. Door het aangaan van deze verzekering heeft verzekerde daarom niet voldaan aan enige
verplichting tot verzekering overeenkomstig de genoemde wetten.
Verzekeringen, gesloten ter voldoening aan een wettelijke verzekeringsplicht, gaan te allen tijde voor. Een
eventueel eigen risico van toepassing onder andere door verzekerde gesloten verzekeringen blijft onverzekerd;
6.12

veroorzaakt met of door vaartuigen of luchtvaartuigen;

6.13

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van zaken die een rechtspersoon of de tot schadevergoeding
aangesproken verzekerde ter vervoer, ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd of die hij in huur, bruikleen
of krachtens enige andere overeenkomst onder zijn opzicht heeft.
Echter deze uitsluiting geldt niet voor:
(a)

vervoermiddelen, zolang zij op of aan de terreinen van een rechtspersoon of daar waar verzekerde
werkzaamheden verricht aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan wel wanneer daarop, daarin,
daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost;

(b)

zaken van ondergeschikten waarvoor een rechtspersoon als werkgever aansprakelijk is; of

(c)

zaken die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en
voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed;

6.14

met betrekking tot zaakschade aan zaken die eigendom zijn van een rechtspersoon toegebracht door personen
die krachtens enige overeenkomst werkzaam zijn bij dezelfde rechtspersoon;

6.15

(a)

tot verbetering, herstel, vervanging of waardevermindering van zaken die door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd;

(b)

tot het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde
uitgevoerde werkzaamheden;

dan wel tot andere prestaties die voor de aanspraken onder (a) en (b) in de plaats treden en ongeacht door wie
de personenschade en/of zaakschade is geleden of de kosten zijn gemaakt.
Echter indien zaken en werkzaamheden, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd of
uitgevoerd, zaakschade toebrengen aan andere, eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde
geleverde zaken, dan worden door de in (a) en (b) genoemde uitsluitingen slechts die zaken en werkzaamheden
getroffen, waarin de oorzaak van de zaakschade is gelegen;
6.16

in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van atoomkernreacties.
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ALGEMEEN
7

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De bepalingen en definities van dit gedeelte zijn van toepassing op alle verzekerde rubrieken.

8

Verzekeringsgebied

Deze dekking is van kracht voor schade als gevolg van aanspraken ingediend in de gehele wereld, behalve aanspraken
geheel of gedeeltelijk ingediend, ingesteld of voortgezet in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada of gebaseerd
op enige wet van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.

9

Nameldingstermijn

9.1

Indien Chubb (om andere reden dan niet betaling van de premie) de verzekering opzegt, dan verkrijgen
verzekerden een nameldingstermijn van drie (3) maanden zonder dat hiervoor een aanvullende premie hoeft te
worden betaald. Deze nameldingstermijn gaat in op het moment dat de verzekering wordt beëindigd en is alleen
van toepassing op aanspraken die voor de eerste maal tijdens de nameldingstermijn worden ingediend of
ingesteld voor handelen of nalaten dat plaatsvond en (wat betreft een formeel onderzoek) gedragingen die
plaatsvonden vóór het einde van de verzekeringstermijn.

9.2

Een aanspraak die voor de eerste maal wordt ingediend of ingesteld tijdens een verkregen nameldingstermijn
wordt geacht te zijn ingediend of ingesteld tijdens de verzekeringstermijn direct voorafgaand aan de
nameldingstermijn.

10

Verzekerde bedragen, eigen risico

10.1

Alle aanspraken die met elkaar verband houden worden beschouwd als één aanspraak voor de eerste maal
ingediend of ingesteld op:
(a)

de datum waarop de eerste van deze aanspraken voor de eerste maal wordt ingediend of ingesteld; of

(b)

de eerste datum waarop één van deze aanspraken wordt geacht voor de eerste maal te zijn ingediend of
ingesteld op grond van deze verzekering of enige eerdere verzekering, ongeacht wanneer deze eerdere
verzekering van kracht was en ongeacht of deze eerdere verzekering met Chubb of met een andere
verzekeraar was (indien deze eerste datum vroeger is dan de in (a) bovenvermelde datum),

ongeacht of deze datum voor of tijdens de verzekeringstermijn is.
10.2

Chubb vergoedt per rubriek per aanspraak ten hoogste het betreffende verzekerde bedrag zoals vermeld op het
polisblad.
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10.3

Chubb vergoedt de schade als gevolg van een aanspraak inclusief:
(a)

kosten van de tegenpartij waartoe een verzekerde tot betaling wordt veroordeeld;

(b)

schadevergoeding toegewezen als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of arbitrage; en

(c)

bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van een schikking of mediation mits met toestemming van
Chubb gemaakt.

10.4

Chubb vergoedt, ook boven de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen:
(a)

verdedigingkosten (met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag als vermeld op
het polisblad );

(b)

bereddingskosten; en

(c)

wettelijke rente,

met betrekking tot een aanspraak, voor zover de schade gedekt is onder deze polis.
10.5

Indien een schade is gedekt onder beide rubrieken, dan kunnen de verzekerde bedragen van deze rubrieken
cumuleren.

10.6

De verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad, gelden als excedent van de eigen risico’s als vermeld op
het polisblad. Indien meerdere eigen risico’s van toepassing zijn op een schade, dan is het hoogste eigen risico
van toepassing op de gehele schade.

11

Kennisgeving bij aanspraken en omstandigheden

11.1

Alvorens zij rechten kunnen ontlenen aan deze verzekering, stellen verzekerden zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk, zowel Chubb als het intermediair schriftelijk in kennis van (het vermoeden van) een aanspraak.

11.2

Indien gedurende de verzekeringstermijn een verzekerde bekend wordt met een omstandigheid die zou kunnen
leiden tot een aanspraak en verzekerde stelt zowel Chubb als het intermediar schriftelijk van deze
omstandigheid in kennis tijdens de verzekeringstermijn, dan wordt iedere aanspraak voortvloeiende uit deze
omstandigheid geacht te zijn ingediend of ingesteld gedurende de verzekeringstermijn.

11.3

Alvorens zij rechten kunnen ontlenen aan deze verzekering, verlenen verzekerden Chubb alle informatie en
medewerking die redelijkerwijs mag worden verlangd, waaronder een omschrijving van de aanspraak of
omstandigheid, de aard van het vermeende handelen of nalaten en de datum waarop dit handelen of nalaten
heeft plaatsgevonden, de vermeende of vermoedelijke schadeomvang, de namen van de daadwerkelijke of
vermoedelijke eisers en gedaagden en de wijze waarop verzekerden voor het eerst bekend werden met de
aanspraak of omstandigheid.

11.4

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden de verplichtingen onder artikel
11.1 en 11.3 niet nakomen, voor zover daardoor de redelijke belangen van Chubb zijn benadeeld. Elk recht op
uitkering komt te vervallen, indien verzekerden deze verplichtingen niet nakomen met het opzet Chubb te
misleiden.
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11.5

Kennisgeving aan Chubb onder deze verzekering dient schriftelijk te worden toegestuurd aan:
Chubb Insurance Company of Europe SE
T.a.v. de Claims Afdeling
Postbus 704
2130 AS Hoofddorp
Nederland
De kennisgeving is effectief op de datum waarop deze kennisgeving ontvangen wordt door Chubb op dit adres.

12

Verdediging en schaderegeling

12.1

Chubb heeft het recht om, na overleg met verzekerden, ten laste van het betreffende verzekerde bedrag zoals
vermeld op het polisblad een aanspraak, te verdedigen (en met betrekking tot deze aanspraak advocaten te
benoemen) en te schikken. Om rechten te kunnen ontlenen aan deze verzekering, verlenen verzekerden Chubb
alle medewerking die Chubb redelijkerwijs mag verlangen.

12.2

Het is verzekerden niet toegestaan om een aanspraak te schikken of aanbod tot schikking te doen,
verdedigingskosten te maken of op een andere wijze enige contractuele verplichting te aanvaarden of enige
aansprakelijkheid te erkennen met betrekking tot een aanspraak, zonder de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Chubb.
Chubb is niet gehouden tot schadevergoeding voor enige schikking, verdedigingskosten, aanvaarde
verplichting of erkende aansprakelijkheid waarvoor geen voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verleend.

12.3

Indien in verband met een gedekte aanspraak een zekerheid (niet zijnde een beslag) moet worden gesteld, zal
Chubb deze zekerheid stellen en de daaraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. Het bedrag van deze
zekerheidsstelling bedraagt maximaal EUR 150.000,00 per aanspraak en per verzekeringstermijn.
Verzekerden dienen Chubb te machtigen over deze zekerheidsstelling te beschikken zodra deze wordt
vrijgegeven. Verzekerden verlenen Chubb alle medewerking om terugbetaling van de zekerheidsstelling te
verkrijgen.

12.4

Verzekerden hebben de plicht om Chubb op de hoogte te stellen van mogelijke regres- of verhaalsrechten.
Verzekerden zullen niets doen en/of nalaten dat de positie en/of de mogelijke of daadwerkelijke regres- of
verhaalsrechten van Chubb of de verdediging van een aanspraak kan schaden.

13

Andere verzekeringen

Indien een onder deze verzekering gedekte schade tevens is gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van een
oudere datum, of daarop gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou bestaan, geldt onderhavige verzekering als
excedent verzekering van deze andere verzekering, onverminderd de toepasselijkheid van de voorwaarden en bepalingen
van deze verzekering.
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Mededelingsplicht en gevolgen

14.1

Met uitzondering van de mededelingen genoemd in artikel 11, worden mededelingen die verzekerde en Chubb
aan elkaar doen geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze ter kennis van het intermediair zijn gebracht.
Kennisgevingen van Chubb aan het bij Chubb laatst bekende adres van verzekeringnemer worden ook geacht
rechtsgeldig te zijn gedaan.

14.2

Verzekerden erkennen en stemmen ermee in dat bij het afsluiten en verlengen van deze verzekering, Chubb bij
haar beslissing om deze verzekering af te sluiten of te verlengen er van is uitgegaan dat mededelingen in het
aanvraagformulier en/of enige informatie die aan Chubb wordt gegeven of enige (financiële) informatie die
openbaar is gemaakt door verzekerden juist en accuraat is. Al deze mededelingen en informatie zijn van belang
voor de beoordeling van het risico door Chubb en bij het nemen van haar beslissing tot het afsluiten of verlengen
van deze verzekering, al dan niet tegen een hogere premie. Zij vormen de basis voor deze verzekering en
worden geacht onderdeel uit te maken van deze verzekering.

15

Nieuwe deelnemingen

Indien een rechtspersoon tijdens de verzekeringstermijn:
(a)

een andere rechtspersoon verkrijgt of een andere rechtspersoon opricht, waardoor een dergelijke rechtspersoon een
deelneming wordt; of

(b)

een rechtspersoon verkrijgt door fusie of consolidatie met deze rechtspersoon,

dan zijn een dergelijke rechtspersoon en haar verzekerde personen verzekerden onder deze verzekering, echter alleen
voor handelen of nalaten dat plaatsvindt en (wat betreft een formeel onderzoek) gedragingen die plaatsvinden na de
datum van deze verkrijging of oprichting. De verzekeringnemer stelt Chubb binnen negentig (90) dagen na de verkrijging
of oprichting schriftelijk in kennis en voorziet Chubb van alle benodigde gegevens over deze rechtspersoon. Chubb heeft
het recht de voorwaarden aan te passen en/of een aanvullende premie te verlangen. Indien verzekeringnemer niet binnen
de gestelde termijn Chubb in kennis stelt, de aangepaste voorwaarden accepteert of de aanvullende premie voldoet,
vervalt de dekking voor de verkregen of opgerichte rechtspersoon en haar verzekerde personen voor aanspraken
ingediend of ingesteld vanaf de datum van de verkrijging of oprichting.

16

Premie

16.1

Verzekeringnemer betaalt de premie en/of de kosten, te verhogen met de verschuldigde assurantiebelasting,
binnen dertig (30) dagen nadat zij verschuldigd is. Indien verzekeringnemer niet binnen dertig (30) dagen heeft
betaald, dan wordt zonder nadere ingebrekestelling geen dekking verleend voor schade als gevolg van aanspraken
of omstandigheden die bij verzekerden voor het eerst bekend worden nadat het bedrag verschuldigd werd.

16.2

Verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht de dag nadat
het verschuldigde alsnog is voldaan, echter alleen voor schade als gevolg van aanspraken of omstandigheden die
bij verzekerden voor het eerst bekend worden de dag nadat het verschuldigde door Chubb is ontvangen.

16.3

Het polisblad vermeldt of de premie een vaste premie of een voorschotpremie is. Indien de premie een vaste
premie is, vindt er geen naverrekening plaats.
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16.4

Indien de premie een voorschotpremie is, dan wordt deze premie gebaseerd op de geschatte omzetgegevens
van verzekeringnemer op de ingangsdatum zoals vermeld op het polisblad. Na afloop van elke
verzekeringstermijn vindt naverrekening plaats. Dit kan leiden tot een suppletie- of restitutiepremie. Voor de
naverrekening dient verzekeringnemer na afloop van elke verzekeringstermijn een opgave te verstrekken van
de definitieve omzetgegevens, op basis waarvan de definitieve premie over die verzekeringstermijn wordt
vastgesteld. Bedragen tot EUR 250,00 (exclusief kosten en assurantiebelasting) zullen niet worden naverrekend.
Chubb heeft het recht een definitieve premie vast te stellen indien verzekeringnemer niet binnen zes (6)
maanden na afloop van de verzekeringstermijn de definitieve omzetgegevens heeft verstrekt.
Bij elke verlenging van deze verzekering wordt de nieuwe voorschotpremie berekend op basis van de meest
actuele geschatte omzetgegevens voor de betreffende verzekeringstermijn.

17

Faillissement en surseance van betaling

Indien tijdens de verzekeringstermijn een bewindvoerder of curator wordt benoemd bij een rechtspersoon, dan blijft de
dekking van deze verzekering van kracht tot het einde van de verzekeringstermijn waarin deze benoeming zich heeft
voorgedaan, echter alleen voor handelen of nalaten dat plaatsvond en (wat betreft een formeel onderzoek) gedragingen
die plaatsvonden vóór de datum van deze benoeming.

18

Begin, duur, verlenging en beëindiging van de verzekering

De verzekering is van kracht tijdens de verzekeringstermijn als vermeld op het polisblad en wordt verlengd door
stilzwijgende verlenging voor een termijn van twaalf (12) maanden aan het einde van verzekeringstermijn vermeld op het
polisblad, daarna op elke premievervaldatum met uitzondering van de volgende situaties.
De verzekering eindigt:
(a)

aan het einde van de verzekeringstermijn indien verzekeringnemer of Chubb minstens twee (2) maanden voor
het einde van de verzekeringstermijn een schriftelijke opzegging van de andere partij heeft ontvangen; of

(b)

op het tijdstip zoals gezamenlijk overeengekomen door verzekeringnemer en Chubb; of

(c)

dertig (30) dagen na ontvangst door verzekeringnemer van een schriftelijke opzegging door Chubb wegens niet

(d)

aan het einde van de verzekeringstermijn waarin de omstandigheid zoals omschreven in artikel 17 zich heeft

betaling van de premie; of
voorgedaan.

19

Klachtenregeling

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te
worden voorgelegd aan de directie van Chubb. Indien de klacht niet naar tevredenheid door de directie van Chubb is
behandeld, kan verzekeringnemer of verzekerde zich wenden tot de bevoegde rechter in Amsterdam.
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20

Toepasselijk recht / Geschillen

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze verzekering voortvloeien zijn
onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam.

21

Definities

Aanspraak:
(a)

met betrekking tot rubriek 1 en 2:
(i)

een schriftelijke vordering tot financiële schadevergoeding; of

(ii)

een civielrechtelijke procedure; of

(iii)

een strafrechtelijke vervolging; of

(iv)

een procedure van administratieve of toezichthoudende aard;

door een derde tegen een verzekerde voor een handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid.
(b)

met betrekking tot artikel 2.1: formeel onderzoek.

Atoomkernreactie:
(a)

ioniserende bestralingen of besmettingen door radioactiviteit van nucleair materiaal als gevolg van de verbranding

(b)

radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van nucleair materiaal of een bestanddeel

van dit nucleaire materiaal; of
daarvan.
Bereddingskosten:
Kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan bijzondere maatregelen die tijdens de verzekeringstermijn door, namens of
ten behoeve van verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs nodig zijn om een onmiddellijk dreigend gevaar van
schade af te wenden of om die schade te beperken, mits, indien dit gevaar zich zou verwezenlijken, verzekerde
aansprakelijk zou zijn en deze verzekering dekking biedt. Hieronder worden verstaan kosten, die gezien hun omvang en
noodzaak, redelijkerwijs verantwoord zijn. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband tevens verstaan schade
aan zaken die met het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
Chubb:
Chubb Insurance Company of Europe SE
Postbus 704
2130 AS HOOFDDORP
Deelneming:
Iedere onderneming waarin verzekeringnemer direct of indirect controle heeft door:
(a)

een meerderheid van de aandelen met stemrecht te bezitten; of

(b)

het recht te hebben de meerderheid van de raad van commissarissen en/of raad van bestuur te benoemen dan
wel af te laten treden; of

(c)

een meerderheid van het stemrecht te hebben op grond van een schriftelijke overeenkomst met andere
aandeelhouders.
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Derde:
Iedereen, met uitzondering van verzekerden.
Documenten:
Documenten (exclusief obligaties, coupons, aandelen, geld, postzegels of andere waardepapieren), in fysieke of
elektronische vorm, die een verzekerde onder zich heeft in zijn verzekerde hoedanigheid en waarvoor verzekerde
verantwoordelijk is ten opzichte van derden.
Formeel onderzoek:
Een formeel onderzoek naar het gedrag van een verzekerde, in zijn verzekerde hoedanigheid, ingesteld door een
overheids-, administratieve, of toezichthoudende instelling die bevoegd is onderzoek te verrichten met betrekking tot
deze verzekerde.
Gegevens:
Elektronisch opgeslagen gegevens die een verzekerde onder zich heeft in zijn verzekerde hoedanigheid en waarvoor
verzekerde verantwoordelijk is ten opzichte van derden.
Milieugevaarlijke stoffen:
Iedere stof die schadelijke eigenschappen of nadelige invloed heeft voor het milieu, waaronder vaste stoffen,
vloeistoffen, gassen of thermisch irriterende middelen, verontreinigende middelen, rook, stoom, roet, giftige dampen,
zuren, zouten, chemicaliën of afvalstoffen, uitstoot in de atmosfeer, stank, afvalwater, olie en olieproducten, infecterende
stoffen, medisch afval, aarde en enig geluid.
Milieuverontreiniging:
(a)

enige daadwerkelijke, vermeende of dreigende blootstelling aan, voortbrenging, opslag, vervoer, lozing, uitstoot,
ontsnapping, bevrijding, verspreiding, behandeling, verwijdering of verplaatsing of het zich op enigerlei wijze
ontdoen van milieugevaarlijke stoffen; of

(b)

enige regeling, wet, opdracht, instructie of aanvraag om milieugevaarlijke stoffen te testen, controleren,
opruimen, verwijderen, bedwingen, behandelen, ontgiften of neutraliseren of enige daad gepleegd in afwachting
van of met het oog op, deze regeling, wet, opdracht, instructie of aanvraag.

Motorrijtuigen:
De rij- en voertuigen genoemd in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen met aanvullingen
en/of wijzigingen en/of equivalente wettelijke regeling in enig rechtsgebied.
Personenschade:
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbende alsmede alle daaruit
voortvloeiende schade.
Onder personenschade wordt niet verstaan:
De door (potentieel) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade overeenkomstig artikel
6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, tenzij het
kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
personenschade af te wenden.
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Rechtspersoon:
(a)

de verzekeringnemer;

(b)

enige andere rechtspersoon die als rechtspersoon is aangetekend in een clausule behorend bij deze

(c)

een rechtspersoon die een verzekerde wordt overeenkomstig artikel 15.

verzekering; of

Schade:
(a)

met betrekking tot rubriek 1: zuivere vermogensschade;

(b)

met betrekking tot rubriek 2: personenschade en/of zaakschade.

Verdedigingskosten:
Alle redelijke en noodzakelijke kosten, vergoedingen (inclusief maar niet beperkt tot vergoedingen voor advocaten en
andere deskundigen) en uitgaven, waaronder niet begrepen lonen, salarissen, vergoedingen voor overwerk en andere
vergoedingen van verzekerde personen of ondergeschikten van de rechtspersoon, gemaakt voor het verdedigen of
onderzoeken van een aanspraak (als gedefinieerd in (a) van de definitie van aanspraak), alsmede proceskosten of
kosten voor hoger beroep en cassatie.
Verzekerde(n):
Een verzekerde persoon of een rechtspersoon.
Verzekerde hoedanigheid:
De hoedanigheid zoals omschreven op het polisblad.
Verzekerde persoon:
(a)

vennoten, compagnons, maten, bestuurders, commissarissen en toezichthouders van een rechtspersoon;

(b)

ondergeschikten van een rechtspersoon.

Verzekeringnemer:
De rechtspersoon die met Chubb deze verzekering is aangegaan en als zodanig op het polisblad is vermeld.
Verzekeringstermijn:
(a)

de termijn vermeld op het polisblad; of indien deze termijn is geëindigd,

(b)

de termijn tussen het einde van de termijn als vermeld op het polisblad en de vervaldatum twaalf (12) maanden

(c)

de termijn tussen twee premievervaldata,

later (de premievervaldatum); of indien deze termijn is geëindigd,
tenzij deze verzekering wordt beëindigd overeenkomstig artikel 18. Indien deze termijn kleiner of groter dan één (1) jaar
is, dan zijn de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad de maximale verzekerde bedragen voor deze gehele
termijn.
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Zaakschade:
(a)

beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke objecten alsmede alle daaruit voortvloeiende schade; en

(b)

het verontreinigd of vuil worden van stoffelijke objecten, of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde
stoffen alsmede alle daaruit voortvloeiende schade.

Onder zaakschade wordt niet verstaan:
De door (potentieel) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade overeenkomstig artikel
6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, tenzij het
kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
zaakschade af te wenden.
Zuivere vermogensschade:
Financieel nadeel, niet zijnde personenschade en/of zaakschade.
Onder zuivere vermogensschade wordt niet verstaan:
De door (potentieel) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade overeenkomstig artikel
6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, tenzij het
kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
zuivere vermogensschade af te wenden.
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