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Beroepsaansprakelijkheid voor ICT bedrijven

Vernieuwde
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor
ICT bedrijven
Als verzekeraar met jarenlange wereldwijde kennis en
ervaring op het gebied van ICT verzekeringen, heeft
Zurich haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT
bedrijven verder uitgebreid.
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Bedrijven zijn in hoog tempo en in grote mate afhankelijk geworden van ICT
systemen. Een goede beschikbaarheid van deze ICT systemen is zodoende van
essentieel belang. De verantwoordelijkheid van ICT bedrijven, en daarmee tevens
het aansprakelijkheidsrisico, zijn door de deze ontwikkelingen sterk toegenomen.

Verzekering van een
aandelenuitgifte
Pagina 3

Een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering is meer dan ooit
noodzakelijk voor ICT bedrijven om zichzelf te beschermen tegen
beroepsaansprakelijkheidsclaims.
Gedreven door ervaringen in onze wereldwijde portefeuille hebben we de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT bedrijven verder uitgebreid om
ICT bedrijven nog beter te beschermen tegen de beroepsaansprakelijkheidsclaims
waarmee zij geconfronteerd worden. Onderstaand treft u de
dekkingsuitbreidingen aan.
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Dekking
•
Uitbreiding van het
dekkingsgebied naar wereldwijd
exclusief USA/Canada voor activiteiten
vanuit vestigingen in de Europese Unie.
•
Eigen risico niet van
toepassing op de kosten van verweer.
•
Dekking voor onbetaald
gebleven honorarium om een gedekte
aanspraak te voorkomen.
•
Dekking voor
overeengekomen boetes om een
gedekte aanspraak te voorkomen.
•
Vergoeding van kosten voor
reputatieherstel van verzekerde.
•
Dekking voor kosten van
verweer in verband met Stichting
Geschillenoplossing Automatisering.

•
De uitsluitingen
beveiligingsmaatregelen en
(eigendoms)belang zijn doorgehaald.

Voordelen
Onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
voor ICT bedrijven kende al de
volgende onderscheidende voordelen:
•
Maatwerk en ruime
verzekerde hoedanigheid;
•
Geen foutenbegrip, maar
handelen en/of nalaten;
•
Vrijheid van
leveringsvoorwaarden;
•
Eenvoudig meeverzekeren van
bedrijfsaansprakelijkheidsrisico,
inclusief goed werkgeverschap (artikel
7:611 BW).

Zurich Insurance breidt uit in de Benelux als
garantieverstrekker
Bankgaranties vereenvoudigen al jaren het zakendoen en zijn daarom een
belangrijk onderdeel van menige bedrijfsvoering. Zurich onderkent het grote
belang van een goede garantie offering en biedt daarom al 125 jaar deze
diensten wereldwijd aan in 18 eigen vestigingen. Recentelijk is het team in de
Benelux verder uitgebreid voor de midden- en grootzakelijke markt en kunnen
wij uw relaties daarom nog beter van dienst zijn.

Wat is een garantie?
Een garantie is een overeenkomst tussen een begunstigde en Zurich die wij in
opdracht van een cliënt aangaan. Deze overeenkomst houdt in dat wij in geval
van een claim op eerste verzoek een van tevoren afgesproken bedrag uitbetalen
aan de begunstigde. Overigens committeert de cliënt zich om, in geval van een
claim, Zurich terug te betalen.
Een betaling onder een garantie dient als vergoeding van de schade die de
begunstigde lijdt als gemaakte afspraken door onze cliënt niet worden
nagekomen. Het voordeel van de garantie is dat het zakenpartners extra
zekerheid en vertrouwen geeft omdat een onafhankelijke instelling als Zurich een
verplichting aangaat. Slechts enkele voorbeelden van garanties zijn:
•

Uitvoeringsgarantie

•

Vooruitbetalingsgarantie

•

Aanbestedings-/ biedingsgarantie

•

Onderhoudsgarantie
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De voordelen van Zurich als garantieverstrekker
Het uitgeven van garanties bij Zurich heeft vele voordelen. We bieden uw
cliënten:
•
Zeer snelle doorlooptijden vanwege korte lijnen en een
beslissingsstructuur die ons in staat stelt snel met u en uw cliënten te schakelen;
•
Een faciliteit waarvoor in de basis, in tegenstelling tot banken, geen
dekking en zekerheden vooraf wordt gevraagd. Ook worden tegoeden bij
banken niet geblokkeerd. Dit geeft uw cliënt meer financiële armslag;

Uitbreiding met
cyberdekking
Per 1 januari 2016 is de Wet
meldplicht datalekken in
werking getreden.
Hierdoor worden organisaties
verplicht datalekken te melden.
Organisaties zullen hierdoor als
onderdeel van hun
risicomanagement ook de nodige
maatregelen op dit gebied moeten
treffen.
Als onderdeel van de risico
beperkende maatregelen is het
mogelijk om de Zurich Security &
Privacy verzekering tegen dit soort
risico’s af te sluiten. De
beroepsaansprakelijkheidsverzekeri
ng voor ICT bedrijven is eenvoudig
uit te breiden met een Security &
Privacy dekking die hier naadloos
op aansluit. Onze medewerkers
informeren u graag over deze
mogelijkheid

•
Garanties van een instelling met een zeer hoge kredietwaardigheid (S&P
AA-) die in veel gevallen boven die van banken ligt. Dit geeft extra comfort voor
de begunstigde;
•
Een groot internationaal netwerk voor het uitgeven van lokale garanties
in landen buiten de Benelux tegen tarieven die zeer concurrerend zijn t.o.v.
banken.
Onze specialisten hebben grote ervaring op het gebied van garanties,
kredietverlening, treasury en relatiebeheer. Door hun ruime ervaring en kennis
begrijpen zij de behoeftes van uw klant en vinden gezamenlijk de meest
optimale oplossing. Neem contact met een van hen op. Zij staan u graag te
woord.

Verzekering van een
aandelenuitgifte

Na jaren van stilte zijn er de
afgelopen tijd weer diverse
bedrijven naar de beurs
gegaan, waarvan de
recente beursgang van
Take-away.com de meest in
het oog springende was.

Elk bedrijf dat geheel of gedeeltelijk
naar de beurs gaat is verplicht om haar
potentiele aandeelhouders goed te
informeren over het reilen en zeilen
binnen het bedrijf, de strategie,
alsmede over (potentiële) risico’s die
het bedrijf loopt. Dit wordt allemaal
genoteerd in het Prospectus die geacht
wordt een volledig beeld te
verstrekken

Meestal vindt er een beursgang plaats
zonder noemenswaardige problemen.
Het bedrijf presteert zoals verwacht en
als afgeleide daarvan ook het aandeel.
Maar helaas zijn er ook
uitzonderingen. Indien het bedrijf toch
minder presteert omdat zich
bijvoorbeeld risico’s openbaren die
niemand had voorzien of die over het
hoofd zijn gezien bij het schrijven van
het prospectus, kan het zijn dat
aandeelhouders een claim indienen
tegen het bedrijf of haar bestuurders
om de door hen geleden schade te
verhalen. De verdediging tegen
dergelijke claims is duur en de schade
kan aanzienlijk zijn.

Er is echter een verzekeringspolis die
dekking biedt tegen onvolkomenheden
in het Prospectus of de communicatie
rondom de beursgang, genaamd
Public Offering of Securities Insurance
(POSI).
Zurich heeft ruime ervaring met deze
polis. Mocht uw klant plannen hebben
om naar de beurs te gaan, schroom
dan niet om contact op te nemen met
één van onze specialisten.
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