Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Hiscox Nederland, schadeverzekeraar, vergunning 12039295 (NL)
Product: BAV Management Consultancy Protection by Hiscox
Volledige precontractuele en contractuele informatie over dit product is aan u verstrekt in uw polis en de
daarop van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Dit document heeft als doel om u een beknopt overzicht te
geven van de voornaamste dekkingselementen en -beperkingen. De informatie in dit document is algemeen,
niet limitatief en niet specifiek op uw situatie van toepassing

Welk soort verzekering is dit?
Dit is een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid voor Management Consultancy ondernemingen.

Wat is verzekerd?
Aanspraken door derden (third party) met
maximaal een verzekerd bedrag voor
vermogens,- directe zaak,- en
personenschade als op de polis
weergegeven inclusief de kosten van
verweer gebaseerd op onder andere:
 Contractbreuk (schriftelijk) (ongeacht of
dit een gevolg is van een fout)
 onzorgvuldigheid of onachtzaamheid
(verkeerd advies of vergissing)
 wettelijke aansprakelijkheid als gevolg
van de bedrijfsactiviteiten.
 schending van een
geheimhoudingsplicht of privacy.
 verlies of beschadiging van documenten
en elektronische data.
 inbreuk op een intellectueel
eigendomsrecht, zoals een merkenrecht
of auteursrecht.
 oneerlijke concurrentie of misleidende
handelspraktijken of onjuiste
herkomstaanduiding in verband met een
gedekte aanspraak onder inbreuk op
intellectueel eigendom.
 smaad of laster.
 vergoeding eigen honorarium als de
opdrachtgever vanwege en mogelijke
aanspraak weigert te betalen.









Extra dekkingen eigen schade van
verzekerden (first party) als op de
polis vermelde sublimieten door:
verlies van eigen documenten.
oneerlijkheid van eigen werknemers.
handelingen van derden aan eigen
website.
inbreuken door het maken van reclame
voor eigen bedrijf.
herstel eigen reputatie vanwege
gedekte aanspraak.
verkrijging verklaring voor recht.
aanwezigheid van verzekerde(n) bij een
gerechtelijke instantie tijdens verweer bij
gedekte aanspraak.

Wat is niet verzekerd?

De schade of kosten gebaseerd op of
voortvloeiende uit:
 fraude, crimineel, gewelddadig gedrag of
handelen (niet zijnde dekking genoemd onder
‘oneerlijkheid werknemers’).
 opzet.
 adviezen over of verzorgen van een
financiering/krediet.
 bekende omstandigheden of aanspraken voor
de ingangsdatum
 inbreuk op een octrooi of gebruik, schending,
openbaarmaking of wederrechtelijke toeeigening van handelsgeheimen niet zijnde
dekking genoemd onder ‘oneerlijke
handelspraktijken’).
 oneerlijke concurrentie, misleidende
handelspraktijken, schending van
handelsbeperkingen of schending van wet- en
regelgeving in kader mededinging, antitrust of
toezicht.
 uitval van diensten van aanbieders van
internetdiensten, telecommunicatiediensten,
nutsdiensten of andere infrastructuur tenzij het
een bedrijfsactiviteit betreft.
 kosten voor reparatie, upgrade, verbetering,
herstel, recall of vervanging.
 het niet nakomen van gemaakte afspraken
door onvoldoende capaciteit en technische-,
financiële- en logistieke middelen welke vooraf
al voorzienbaar waren
 commerciële beslissingen te stoppen met
leveren producten/diensten.
 eigen surseance van betaling, faillissement of
insolventie.
 aansprakelijkheid in de hoedanigheid van
bestuurder, commissaris of toezichthouder.
 toezeggen/garanderen resultaten,
rendementen, investeringsadvies,
vermogensbeheer, belastingadvies en –
aangiften .
 aanspraken van verzekerden onderling of van
gelieerde ondernemingen
 contractuele boetes en bedragen uitsluitend te
vergoeden op grond van een vrijwaringsbeding

Zijn er dekkingsbeperkingen?
-

-

-

de aanspraak of eigen schade dient binnen de looptijd
van de polis te zijn voortgevloeid uit de
bedrijfsactiviteiten en dient binnen die looptijd voor de
eerste keer te zijn ingesteld én schriftelijk te worden
gemeld bij de verzekeraar
de kosten van verweer zijn niet gedekt wanneer de
aanspraak niet gedekt is of wanneer de kosten niet
vooraf zijn goedgekeurd door de verzekeraar
op de aanspraak dient het recht van toepassing te zijn
van het onder rechtsgebied op de polis vermelde
gebieden/landen en de rechter van die vermelde
gebieden /landen van de aanspraak kennis neemt
(geen USA/Canada, tenzij anders overeengekomen)

Waar ben ik gedekt?
De polis biedt dekking voor de bedrijfsactiviteiten verricht binnen het gebied, land of landen dat/die als dekkingsgebied in de
polis staat/staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?






omstandigheden, aanspraken en eigen schade schriftelijk en zo spoedig mogelijk melden.
schade voorkomen en beperken.
inlichtingen verstrekken, documenten overleggen en medewerking verlenen bij een schade
melden van het wijziging(en) van het risico, met name maar niet limitatief met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten.
betalen van de premie en het verstrekken van gegevens voor de premiebepaling

Wanneer en hoe betaal ik?



de premie kan worden voldaan in termijnen middels een automatische incasso via de verzekeraar. Indien de
incasso via de verzekeringsadviseur plaats vindt kan de premie uitsluitend per jaar voldaan worden (tenzij anders
overeengekomen). De premie dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is te zijn voldaan.
de aanvang en vervolgpremie is verschuldigd per de in de polis genoemde ingangsdatum of contractvervaldatum

Wanneer begint en eindigt de dekking?





de polis wordt van kracht om 00.01 uur op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat.
de polis heeft een looptijd (contractstermijn) van één jaar die stilzwijgend verlengd wordt aan het einde van de
contractstermijn tenzij de polis door opzegging is geëindigd

Hoe zeg ik mijn contract op?



de polis kan op elk gewenst moment binnen de contracttermijn schriftelijk worden beëindigd (tenzij anders overeen
gekomen). De opzegging kan gericht worden aan de verzekeraar of de verzekeringsadviseur. Hierbij geldt een
opzegtermijn van één maand.
de opzegging kan worden verzonden naar het adres van de verzekeringsadviseur zoals vermeld op de polis of het
volgende adres:
Hiscox Nederland
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam,
of per e-mail:
Hiscox.underwriting@hiscox.nl

Referentie algemene voorwaarden:MCPH-2013

