VERSCHIL IN VOORWAARDEN BAV014 TEN OPZICHTE VAN BAV023

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 3 UITSLUTINGEN

1.2 Verzekerde(n) uitgebreid met
1.2.3 rechtverkrijgenden en bewindvoerders
1.2.6 De houdstervennootschappen van de onder 1.2.1 t/m
1.2.5 genoemde verzekerden

3.16 Nevenfuncties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
aanspraken als gevolg van fouten begaan in de uitoefening van
nevenfuncties.

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.

3.17 Sanctiewet en regelgeving
Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of
schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien
dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit
hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om krachtens
deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit
te keren.
3.18 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;

ARTIKEL 4 SCHADE
4.4 Verjaring
Verjaringstermijn 3 (drie) jaren
ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN
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.

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.

6.4.1

ARTIKEL 9 KLACHTENREGELING
Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van
deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te worden
voorgelegd aan de directie van verzekeraars. Indien de klacht
niet naar tevredenheid door de directie van verzekeraars is
behandeld, kan verzekeringnemer of verzekerde zich wenden
tot de bevoegde rechter.

1.19 Onbevoegde toegang
Het gebruik van het computersysteem of de
netwerkinfrastructuur van de verzekerde door (een)
onbevoegde perso(o)n(en) inclusief ondergeschikten.
ARTIKEL 2 OMVANG VAN DE DEKKING
2.4.5

De kosten die met goedvinden van verzekeraar worden
gemaakt ter vaststelling van aansprakelijkheid en
schade.
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ARTIKEL 12 PRIVACYBESCHERMING
Bij de aanvraag van deze verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraars verwerkt
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten,
voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
instellingen, statistische analyse en het voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van
toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van
de cliënt en de financiële instelling bij de verwerking van
persoonsgegevens weergegeven. De volledige tekst kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars
(verzekeraars.nl).
U kunt deze ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.
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