VERZEKERINGSPRODUCTINFORMATIE
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Accountants-/Administratiekantoren
Dit document geeft informatie aangaande de door CNA Hardy geboden verzekeringsdekking. Zie de polis voor de
volledige details van de (pre)contractuele voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de polisvoorwaarden.
Uw verzekeringsmaatschappij
Uw polis(aanhangsel) of offerte geeft de naam weer van de licentiehoudende verzekeringsmaatschappij binnen de CNA Hardy Group die
uw verzekeringsdekking verleent. Dit zal een van de volgende maatschappijen zijn:
CNA Insurance Company Limited (geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 950 en firma-referentienummer 202777)
De verzekeringsmaatschappij handelt onder volmacht van de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial
Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk.
‘CNA Hardy’ is een handelsnaam van CNA Insurance Company Limited en/of Hardy (Underwriting Agencies) Limited.
Bovengenoemde maatschappijen zijn allen geregistreerd in Engeland met hun geregistreerd kantoor op 20 Fenchurch Street, Londen,
EC3M 3BY.
Telefoon: +44 (0) 20 7743 6800 Fax: +44 (0) 20 7743 6801 BTW-nummer GB 667557779

Welk type verzekering betreft dit?
Beroepsaansprakelijkheid (Professional Indemnity)
Welke dekking wordt gegeven?
 Aansprakelijkheid

 Beroepsaansprakelijkheid

 Fouten & nalatigheid

Wat is verzekerd?



Wat is niet verzekerd?

 

Schade geleden door derden als gevolg van
voorziene/verwachte/beoogde gevolgen van
handelen/nalaten door de verzekerde

 

Opzettelijke inbreuk op vertrouwelijke gegevens c.q.
intellectuele eigendomsrechten van derden; opzettelijk
veroorzaakte schade; fraude; vermogensdelicten;
geld/geldswaarden

 

Schade die veroorzaakt is of verband houdt met
economische sancties, terrorisme, gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer,
muiterij of massavernietigingswapens; asbest;



 

Honorarium, salaris of andere kosten die de verzekerde
als gevolg van een eigen fout niet bij de opdrachtgever in
rekening kan brengen, alsmede kosten van herstel of
opnieuw verrichten van werkzaamheden, milieukosten of
kosten die het gevolg zijn van wetsovertreding(en)



 

Faillissements-/insolventiekosten, schulden, niet of niettijdige afdracht van sociale lasten en belastingen



 

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of
commissarissen





Vernietiging, beschadiging of vermissing van
documenten van derden
Schade in verband met hardware en programmatuur van
derden die aanbevolen, aangepast en toegepast is door
de verzekerde
Onopzettelijke inbreuk op vertrouwelijke gegevens c.q.
intellectuele eigendomsrechten van derden, alsmede
smaad, laster, belediging van eer of goede naam van
derden

Gelden er dekkingsbeperkingen?

!

Aanspraken die worden gemaakt, toegekend, berecht, geregeld of geschikt op grond van het in de Verenigde Staten of Canada
geldende recht zijn niet gedekt.

Waar is de verzekeringsdekking van toepassing?



Europa, onder voorbehoud van bovengenoemde dekkingsbeperking.
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Wat zijn mijn verplichtingen?

-

Indien de verzekeringnemer zijn of haar activiteiten in belangrijke mate uitbreidt of wijzigt, is een aanspraak die verband houdt met
deze uitbreiding of wijziging pas gedekt nadat u als verzekerde dit bij de verzekerde heeft gemeld, en de verzekerde dit
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

-

Zodra u als verzekerde op de hoogte bent of behoort te zijn van een aanspraak of handelen/nalaten dat tot een uitkeringsplicht kan
leiden, bent u verplicht deze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan uw verzekeraar te melden.

-

U wordt geacht binnen redelijke termijn alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken die benodigd zijn om de uitkeringsplicht te
beoordelen. Daarbij bent u verplicht volledige medewerking aan de verzekeraar te verlenen en niets te doen dat de belangen van
de verzekeraar zou kunnen schaden.

Wanneer en hoe betaal ik?
Betaling van de verzekeringspremie dient binnen 30 dagen na de aanvangsdatum van de verzekering te geschieden; vervolgpremies zijn
verschuldigd per de vervaldag waarop een nieuw verzekeringsjaar begint.

Wanneer begint en eindigt de verzekeringsdekking?
De verzekering heeft een op het polisblad vermelde geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering beëindigen door deze uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk op te zeggen.
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