VERZEKERINGSPRODUCTINFORMATIE
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
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

 Fouten & nalatigheid

 Beroepsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?



Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade

 

Schade die het beoogde of zekere gevolg is van het
handelen of nalaten van de verzekerde



Documenten van derden (vernietiging, beschadiging,
vermissing)

 

Disciplinaire, tuchtrechtelijke of strafrechtelijke sancties



Onopzettelijke inbreuk op vertrouwelijke gegevens van
derden

 



Smaad, laster, belediging of aantasting van eer of goede
naam van derden





Onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
van derden



Schade ontstaan uit of verband houdend met terrorisme,
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer, muiterij; alsmede schade veroorzaakt
radioactieve stoffen die vrijkomen na een
atoomkernreactie c.q. door chemische of biologische
stoffen als gevolg van het gebruik van
massavernietigingswapens



Aanspraken tegen verzekerde i.v.m. schade veroorzaakt
door een onderaannemer van de verzekerde

 

Boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of
ander beding



Opzettelijke schade door ondergeschikte(n) van de
verzekerde (mits de verzekerde geen verwijt treft)

 

Aanspraken tegen onderaannemer van de verzekerde



Vertragingsschade van derden als gevolg van door de
verzekerde verrichte herstel- of
verbeteringswerkzaamheden

 

Opzettelijke inbreuk op patenten, octrooien, licenties,
auteursrecht, merkenrecht, industriële of intellectuele
eigendomsrechten



 

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of
commissarissen



 

Honoraria, salariskosten, verschotten en (on)kosten van
de verzekerde zelf in verband met herstel- of
verbeteringswerkzaamheden



 

Buitenlandse vestigingen van de verzekerde (tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen – zie hiervoor uw
polisblad



 

Milieuaantasting, asbest, asbesthoudende zaken



 

Belastingen, premies, sociale verzekeringen,
pensioenfondsbijdragen



 

Insolventie of faillissement alsmede schulden van de
verzekerde



 

Softwareontwikkeling als gevolg van
aanschaf/gebruik/toepassing door verzekerde
geadviseerde hard- en/of software
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Wat is verzekerd? (vervolg)

Wat is niet verzekerd? (vervolg)



 

Overtreding van (veiligheids)voorschriften van
overheidswege



 

Aanspraken gebaseerd op niet-levering of niet-tijdige
levering van prestaties



 

Geld of geldwaardig papier



 

Door de verzekerde gepleegde fraude of
vermogensdelicten



 

Schade op basis van economische of politieke sancties,
verboden, beperkingen en andere wetgeving

Gelden er dekkingsbeperkingen?

!

Aanspraken die tegen de verzekerde worden ingesteld op basis van in de Verenigde Staten of Canada geldend recht, zijn niet
gedekt.

Waar is de verzekeringsdekking van toepassing?



Wereldwijd, onder voorbehoud van bovengenoemde dekkingsbeperking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

-

Indien u uw activiteiten in belangrijke mate uitbreidt of wijzigt, dient u dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan de verzekeraar te
bevestigen

-

Zodra u op de hoogte bent of behoort te zijn van een aanspraak of fout die voor de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden,
bent u verplicht de verzekeraar hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte te brengen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie binnen 30 dagen na ingang van de verzekering te voldoen.

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 uw contract beëindigen door deze schriftelijk en met een opzegtermijn van twee maanden voor de vervaldatum op te zeggen.
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