VERSCHIL IN VOORWAARDEN AVB015 (PER 01-01-2021) TEN OPZICHTE VAN AVB094

OPNAME VAN DE BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.14 T/M 1.19

OPNAME VAN ART. 3.15 CYBER

1.14 Cybergebeurtenis
onbevoegde toegang;
gebruikersfout;
een Denial-of-Service aanval;
het inbrengen van malware op een netwerk van of beheerd
door een verzekerde, met inbegrip van netwerken van een
service of cloud provider met wie de verzekerde een
overeenkomst heeft.

3.15 Cyber
Aanspraken die voortvloeien uit, verband houden met, of gevolg
zijn van een cybergebeurtenis, een data aansprakelijkheidsgebeurtenis of een netwerk beveiligingsgebeurtenis, zoals
gedefinieerd in artikel 1 van deze polisvoorwaarden, zijn
uitgesloten van dekking op deze polis. De uitsluiting is niet van
toepassing op aanspraken tot vergoeding van:
a.
personenschade, voor zover deze schade niet is aan te
merken als emotionele of psychische schade;
b.
zaakschade, voor zover deze schade niet schade aan data
in enige vorm, software of softwareprogramma’s van enig
type betreft.

1.15 Data aansprakelijkheidsgebeurtenis
het verlies of het vermoedelijke verlies van vertrouwelijke
gegevens van derden of informatie waarvoor de verzekerde
wettelijk aansprakelijk is, op een netwerk in eigendom of
beheer van de verzekerde, inclusief netwerken van een
service of cloud provider waarmee de verzekerde een
schriftelijke overeenkomst heeft;
de schending door verzekerde of iemand voor wie de
verzekerde aansprakelijk is van privacywetgeving inclusief
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.16 Netwerk beveiligingsgebeurtenis
het doorgeven van malware vanaf het netwerk van de
verzekerde, inclusief netwerken van een service of cloud
provider waarmee de verzekerde een schriftelijke
overeenkomst heeft;
het onvoldoende beveiligen van het computersysteem of
netwerk van de verzekerde dat leidt tot een onbevoegde
toegang;
1.17 Gebruikersfout
Het onopzettelijk uitwissen, vernietigen of wijzigen van data of
programma’s van verzekerde.
1.18 Malware
Een code die bedoeld is om:
data uit te wissen of te verminken of toegang tot data te
verhinderen;
een netwerk of systeem te beschadigen of te verstoren;
een netwerkbeveiligingssysteem of –dienst te omzeilen.
1.19 Onbevoegde toegang
Het gebruik van het computersysteem of de
netwerkinfrastructuur van de verzekerde door (een)
onbevoegde perso(o)n(en) inclusief ondergeschikten.

Verschil in voorwaarden AVB015 ten opzichte van AVB094

OPNAME VAN DE INDEX (VOORHEEN CLAUSULE AL005)
6.3 Index
Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldatum de premie
aangepast, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor
de Statistiek gepubliceerde Consumenten Prijs Index (CPI) per
juli van het voorafgaande jaar.
6.4.1 Geen opzegmogelijkheid na wijziging indexatie conform
CPI

