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I ALGEMEEN

1 GRONDSLAG
Deze verzekering is gebaseerd op het door verzekeringnemer en/of
verzekerde(n) volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende
vragenformulier en/of de daarbij verstrekte gegevens alsmede de
tijdens de contracttermijn door verzekeringnemer en/of verzekerde(n)
verstrekte gegevens.

2 ONZEKERHEIDSVEREISTE
Deze verzekering beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid zoals bedoeld in
artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een
derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar
respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is
van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van
de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde
respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop
van omstandigheden nog zou ontstaan.

3 DEFINITIES
In deze polis wordt verstaan onder:
3.1 Antivirussoftware
Computerprogrammatuur dat als doel heeft om computervirussen,
malware en phishing te detecteren, identificeren, blokkeren en te
verwijderen.
3.2 Atoomkernreacties
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
3.3 Banken
De door HDI-Gerling geselecteerde banken zoals aangegeven:

- op het clausuleblad van de polis, of
- op www.hdi-gerling.nl/banken op de dag dat verzekerde de

schade aan verzekeraar heeft gemeld.
De lijst die voor verzekerde de ruimste dekking biedt zal van
toepassing zijn. Schade op bankrekeningen van banken die niet
binnen de selectie vallen is niet gedekt onder deze verzekering.

3.4 Bankrekeningen
Zakelijke betaal-, spaar- en/of kredietrekeningen op naam van
verzekerde en afgesloten bij banken.
3.5 Bereddingskosten
De redelijke kosten van maatregelen die tijdens de contracttermijn door
of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en
die redelijkerwijze geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar
van schade die onder deze verzekering gedekt zou zijn af te wenden of
om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit
verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de
hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
3.6 Contractjaar
Elke periode van 12 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van
de verzekering en elke afzonderlijke daarop aansluitende verlenging
voor een periode van 12 maanden. Indien een periode te rekenen
vanaf de ingangsdatum tot de verlengingsdatum of vanaf een
verlengingsdatum tot de datum van beëindiging van de verzekering
korter is dan 12 maanden, dan wordt een dergelijke periode ook als
één contractjaar beschouwd. Bij een contracttermijn korter dan 12
maanden wordt het contractjaar beschouwd gelijk te zijn aan de
contracttermijn.
3.7 Contracttermijn
De periode aanvangende op het moment van ingang van de
verzekering en eindigende op het moment van beëindiging van de
verzekering.
3.8 Contractvervaldatum
De datum waarop de verzekering eindigt.
3.9 Creditcardfraude
Fraude door diefstal van creditcardgegevens.
3.10 Derden
Iedereen met uitzondering van verzekerde en/of werknemers.
3.11 Dochtermaatschappijen
Naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen, niet zijnde
financiële instellingen of beursgenoteerde rechtspersonen, waarin
verzekeringnemer (in)direct meer dan 50% van het (stemgerechtigde)
aandelenkapitaal bezit.
3.12 Eigen risico
Het op het polisblad vermelde bedrag dat in geval van schade en/of
kosten voor rekening van verzekerde blijft.
3.13 Firewall
Een beveiligingssysteem dat inkomend en uitgaand dataverkeer naar
de binnen het netwerk opgenomen servers en computers controleert
op basis van vastgestelde protocollen.
3.14 Forensische experts
Experts die zijn gespecialiseerd in IT-forensisch onderzoek, werkzaam
voor of namens door verzekeraar geselecteerde organisaties.
3.15 IT-infrastructuur
Alle IT-systemen inclusief hardware (waaronder servers, computers,
tablets, smartphones), software, netwerkcomponenten,
telecommunicatienetwerken en websites.
3.16 Malware
Kwaadaardige en/of schadelijke software.
3.17 Materiële risicowijziging

- een wijziging zoals een fusie of overname waardoor de totale
geconsolideerde omzet en/of balanstotaal van verzekerde
met meer dan 30% toeneemt.

- indien verzekeringnemer in haar jaarrekening een
overschrijding rapporteert van EUR 50.000.000,00 van de
geconsolideerde jaaromzet en/of het geconsolideerde
balanstotaal (gemeten per afsluiting van het boekjaar).

3.18 Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst, die
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981
bij de Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd
onder nummer 136/1981.
3.19 PIN-code
Een 4-cijferige beveiligingscode uitgegeven door een bank en verbonden
aan een betaalkaart, die strikt geheim dient te blijven en nimmer op IT-
infrastructuur ingevoerd dan wel opgeslagen dient te worden.
3.20 Schade
Verlies van giraal geld
3.20.1 In aanvulling op het voorgaande, zal tevens als schade worden
aangemerkt:

a verlies van giraal geld binnen de door de bank verstrekte
krediet capaciteit;

b gederfde rente-inkomsten of gemaakte rentekosten uitsluitend
als direct gevolg van verlies van giraal geld veroorzaakt door
een Verzekerde gebeurtenis.

3.21 Skimming
Het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van
betaalkaartgegevens.
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3.22 Vermoedelijke verzekerde gebeurtenis
Een situatie waarbij schade is opgetreden waarvan redelijkerwijs
vermoed wordt dat deze verband houdt met een verzekerde
gebeurtenis.
3.23 Verzekerde
Verzekeringnemer en/of haar dochtermaatschappijen.
3.24 Verzekerde gebeurtenis

a inbraak in bankrekening via ‘hacking’: Onbevoegde toegang
van derden tot de bankrekeningen van verzekerde, mogelijk
gemaakt door:
- de onbevoegde toegang van deze derden tot de IT-

infrastructuur van verzekerde en de installatie van
malware op de IT-infrastructuur van verzekerde.

b inbraak in bankrekening via ‘phishing’: Onbevoegde toegang
van derden tot de bankrekeningen van verzekerde mogelijk
gemaakt door de verkrijging van gegevens van verzekerde
via:
- door deze derden aan verzekerde verstuurde valse e-

mails en/of
- door verzekerde in goede trouw op haar IT-

infrastructuur geïnstalleerde malware en/of
- door deze derden gemaakte valse internetsites

c ‘man-in-the-middle’ aanval: Manipulatie van de communicatie
tussen verzekerde en de banken uitgevoerd door derden via
de installatie van malware op de IT-infrastructuur van
verzekerde.

3.26 Verzekeraar
HDI-Gerling Industrie Versicherungen AG Directie voor Nederland
3.27 Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met wie
verzekeraar deze verzekering is aangegaan.
3.28 Werknemers

a alle natuurlijke personen die een arbeidsovereenkomst met
verzekerde hebben

b alle natuurlijke personen die geen arbeidsovereenkomst met
verzekerde hebben, maar onder toezicht en/of leiding van
verzekerde gedurende zekere tijd arbeid voor verzekerde
verrichten

c alle natuurlijke personen, die zijn belast met het bestuur en/of
toezicht bij verzekerde, of andere management taken
vervullen bij verzekerde.

II OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

4 DEKKING
4.1 Deze verzekering dekt de schade van verzekerde als gevolg van
een verzekerde gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tijdens de
contracttermijn en uiterlijk is ontdekt tot 3 maanden na beëindiging van
de verzekering.
4.1.1 Ten aanzien van dochtermaatschappijen van verzekeringnemer
wordt uitsluitend dekking geboden voor schade als gevolg van
verzekerde gebeurtenissen die bij deze entiteiten hebben
plaatsgevonden in de periode dat deze entiteiten
dochtermaatschappijen zijn of waren van verzekeringnemer.
4.2 Forensisch onderzoek, incident response en advies
4.2.1 Tevens dekt deze verzekering de redelijke kosten van
forensische experts in verband met het forensisch onderzoek benodigd
voor de opheldering van een vermoedelijke verzekerde gebeurtenis of
een verzekerde gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tijdens de
contractstermijn en uiterlijk is ontdekt tot 3 maanden na beëindiging
van de verzekering.
4.2.2 Uitsluitend in geval van een verzekerde gebeurtenis, vergoedt de
verzekering tevens de redelijke vergoeding van forensische experts
benodigd voor het malware-vrij maken van de IT-infrastructuur van
verzekerde en het uitbrengen van vrijblijvend advies met als doel
verzekerde gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.
4.2.2.1 Het malware-vrij maken van de IT-infrastructuur van
verzekerde zal worden vergoed tot een maximum van EUR 7.500,00
per verzekerde gebeurtenis.
4.2.2.2 De kosten voor het ten uitvoer leggen van de geadviseerde
beveiligingsmaatregelen zijn voor rekening van verzekerde.
4.2.3 Vermoedelijke verzekerde gebeurtenis
In geval van een vermoedelijke verzekerde gebeurtenis zal de
forensisch expert een ‘quick-scan’ uitvoeren teneinde de
waarschijnlijkheid te toetsen dat de schade is veroorzaakt door een
verzekerde gebeurtenis. Vanaf het moment dat de forensisch expert
het niet waarschijnlijk acht dat de schade is veroorzaakt door een
verzekerde gebeurtenis, zullen verdere kosten van forensisch
onderzoek en incident response voor eigen rekening van verzekerde
zijn.
4.2.4 Voor de inschakeling van forensische experts is goedkeuring
vereist van verzekeraar.
4.2.5 De dekking onder artikel 4.2 is gemaximeerd tot 10% van het
verzekerd bedrag per vermoedelijke verzekerde gebeurtenis of

verzekerde gebeurtenis met een maximum van 25% van het verzekerd
bedrag per contractjaar.
4.2.6 Op de dekking onder artikel 4.2 zal het eigen risico, ook in geval
van een vermoedelijke verzekerde gebeurtenis, onverminderd van
toepassing zijn.

5 DEKKINGSGEBIED
Deze verzekering geeft werelddekking, inhoudende dat er dekking is

ongeacht waar in de wereld de verzekerde gebeurtenis plaatsvindt.

6 UITSLUITINGEN
Van deze verzekering is uitgesloten:
6.1 Schade waarvan niet kan worden aangetoond dat deze verband
houdt met een verzekerde gebeurtenis.
6.2 Schade voortvloeiende uit frauduleuze, strafbare en/of oneerlijke
handelingen van verzekerde en/of werknemers.
6.3 Schade die uitsluitend voortvloeit uit de diefstal van PIN-codes
en/of betaalkaarten.
6.4 Schade voortvloeiende uit een niet gemanipuleerde, en door
verzekerde uitgevoerde, transactie naar een verkeerde bankrekening.
6.5 Schade waarbij ten tijde van de verzekerde gebeurtenis, op de IT-
infrastructuur waarop verzekerde financiële transacties uitvoert of heeft
uitgevoerd, geen firewall en antivirussoftware die doorlopend en
automatisch wordt geüpdatet, is geïnstalleerd. Deze voorwaarde geldt
niet voor IT-infrastructuur waarvoor geen firewall en/of
antivirussoftware verkrijgbaar is.
6.6 Indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, doch met
uitzondering van artikel 3.20.1.b.
6.7 Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
creditcardfraude.
6.8 Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
skimming.
6.9 Schade direct of indirect voortvloeiende uit molest.
6.10 Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

- atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
- een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch

wapen.
6.11 Sanctieclausule:

- verzekeraar verleent geen uitkering voor schade aan en/of
verlies van zaken waarin op grond van nationale of
internationale regelgeving niet mag worden gehandeld;

- van de verzekering zijn uitgesloten de (financiële) belangen
van personen, ondernemingen, overheden en andere
entiteiten voor wie geldt dat het verzekeraar op grond van
nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan
die belangen te verzekeren.

III VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE

7 VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
7.1 Zodra verzekerde op de hoogte is, of een vermoeden heeft van
een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan
leiden, is hij verplicht:

a verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk hierover
melding te doen

b alle voor de beoordeling van de schade van belang zijnde
inlichtingen en gegevens te verschaffen, ook in verband met
eventueel verhaal van de uitkering, en alle ter zake
ontvangen stukken onbeantwoord aan verzekeraar door te
zenden

c alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot regeling en
vaststelling van de schade te verlenen.

d alle aanwijzingen van verzekeraar of de door hen benoemde
deskundige(n) op te volgen.

e aangifte te doen bij de politie en/of het Openbaar Ministerie
7.1.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekerde één of meer van de in artikel 7.1 genoemde
verplichtingen niet is nagekomen, voor zover de belangen van de
verzekeraar zijn benadeeld.
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerde één of meer
van de in artikel 7.1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met
opzet verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval
van recht niet rechtvaardigt.
7.1.2 Indien verzekerde of een derde met goedvinden van verzekerde
een of meer van de in het vorige lid genoemde verplichtingen niet of
niet volledig nakomen met opzet verzekeraar te misleiden, dan heeft
verzekeraar het recht de verzekeringsovereenkomst tussentijds met
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
7.1.3 Indien verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of om die
schade te beperken, kunnen aan deze verzekering geen rechten
worden ontleend.
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8 VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET VOORKOMEN
VAN SCHADE

8.1 Verzekerde is verplicht, rekening houdend met de stand van de
techniek, passende technische en organisatorische maatregelen ten
uitvoer te brengen teneinde haar IT-infrastructuur te beveiligen tegen
digitale aanvallen van buitenaf zoals hacking, cyberaanvallen en
virussen.
8.2 Indien verzekerde in het nakomen van bovengenoemde
verplichtingen ernstig is tekortgeschoten, kan verzekeraar besluiten de
dekking af te wijzen.

9 VERPLICHTINGEN BIJ RISICOWIJZIGING
Verzekeringnemer zal verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen, schriftelijk op de hoogte brengen van een materiële
risicowijziging.

IV SCHADE

10 SCHADEREGELING
10.1 De schade wordt in overleg tussen verzekeringnemer,
verzekeraar en de ingeschakelde forensische experts geregeld. Indien
noodzakelijk kan verzekeraar zich voor eigen rekening door een door
verzekeraar te benoemen onafhankelijke deskundige laten adviseren.
De aldus benoemde deskundige zal, met inachtneming van de overige
bepalingen in deze voorwaarden, de aard en de omvang van de
schade onderzoeken en vastleggen in een rapport. Op basis van dit
rapport zal verzekeraar beslissen of er sprake is van een gedekte
schade.
10.2 De berekening van de schade zal geschieden op basis van de
gemiddelde koers die voor de betreffende valuta op de Amsterdamse
beurs werd genoteerd op de dag waarop de schade werd ontdekt of,
indien die dag geen notering tot stand is gekomen, op de laatste
beursdag voorafgaande aan die dag.
10.3 Verjaring van rechten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:942 BW verjaart een
rechtsvordering tegen verzekeraar tot het doen van een uitkering door
verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die
waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan
bekend is geworden.

11 VERGOEDING VAN SCHADE EN KOSTEN
11.1 Verzekeraar vergoedt, na aftrek van het eigen risico, de schade
zoals genoemd in artikel 4.1 alsmede de kosten als bedoeld in artikel
4.2, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag
per gebeurtenis en per contractjaar.
11.2 Bereddingskosten
Tevens vergoedt deze verzekering de bereddingskosten. Deze
vergoeding is gemaximeerd tot 10% van het verzekerd bedrag per
gebeurtenis en per contractjaar doch met een maximum van EUR
20.000,00 per gebeurtenis en per contractjaar.

12 SERIESCHADES
Verzekerde gebeurtenissen die met elkaar verband houden, worden
als één gebeurtenis beschouwd, en geacht te hebben plaatsgevonden
op het moment van de eerste gebeurtenis uit de reeks.

V PREMIE EN VOORWAARDEN

13 PREMIEBETALING
13.1 Aanvangspremie
De aanvangspremie, kosten en assurantiebelasting zijn per de
ingangsdatum dan wel per de wijzigingsdatum van de verzekering
verschuldigd. Verzekeringnemer is verplicht de volledige aanvangs-
premie, kosten en assurantiebelasting uiterlijk binnen 30 dagen na
dagtekening van de premienota te voldoen. Indien verzekeringnemer
deze verplichting niet nakomt wordt, zonder dat een nadere ingebreke-
stelling door verzekeraar is vereist, de dekking de 31e dag na
dagtekening van de premienota geschorst. Verzekeringnemer blijft
verplicht de volledige premie, kosten en assurantiebelasting aan
verzekeraar te voldoen.
13.2 Vervolgpremie
De vervolgpremie, kosten en assurantiebelasting zijn, tenzij anders
overeengekomen, per de op het polisblad genoemde premie-
vervaldatum, dan wel per de datum die op de naverrekeningsnota is
vermeld, verschuldigd.
Verzekeringnemer is verplicht de volledige vervolgpremie, kosten en
assurantiebelasting op de premievervaldatum dan wel per de datum
die op de naverrekeningsnota is vermeld te hebben voldaan. Indien
verzekeringnemer ook na aanmaning deze verplichting niet nakomt,
wordt de dekking geschorst met inachtneming van een termijn van 14
dagen aanvangende de dag na aanmaning. Verzekeringnemer blijft
verplicht de volledige premie, kosten en assurantiebelasting aan
verzekeraar te voldoen.

13.3 De dekking zal worden hersteld de dag na de dag waarop
verzekeraar het verschuldigde bedrag voor het geheel heeft
ontvangen.
13.4 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de
verzekering verschuldigd is.
13.5 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering
verschuldigd wordt, alsmede de premie die verzekeringnemer in geval
van naverrekening als suppletiepremie verschuldigd wordt.

14 WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
14.1 Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen te wijzigen. Behoort deze verzekering
tot die groep, dan is verzekeraar gerechtigd de premie en/of
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan
te passen en wel op een door verzekeraar te bepalen datum.
Verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving schriftelijk aan verzekeraar het
tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op
de datum die in de mededeling door verzekeraar is genoemd.
14.2 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door
verzekeringnemer geldt niet indien:

a de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;

b de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;

c de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder
premieverhoging inhoudt;

d de wijzing verband houdt met voor de verzekeraars bindende
(gedrags)regels die in de verzekeringsbranche in het kader
van zelfregulering tot stand zijn gekomen.

15 RISICOWIJZIGING
15.1 Indien als gevolg van een materiële wijziging het risico voor
verzekeraar wijzigt dan heeft zij het recht de premie en/of voorwaarden
met ingang van het tijdstip van de wijziging aan te passen, of kan
opzegging door verzekeraar plaatsvinden met inachtneming van een
termijn van twee maanden.
15.2 Indien verzekeringnemer de aanpassing van premie en/of
condities niet aanvaardt dan heeft deze het recht om met een
dergelijke herziening niet akkoord te gaan. Indien verzekeringnemer
van dit recht gebruik maakt, dient deze de verzekering binnen uiterlijk
een maand na de datum van kennisgeving van de aanpassing
schriftelijk aan verzekeraar op te zeggen, met inachtneming van een
termijn van maximaal twee maanden.
15.3 Zolang er over de aanpassing van premie en/of condities nog
geen overeenstemming is bereikt bestaat geen dekking voor schade
die het gevolg is van een dergelijke risicowijziging, tenzij verzekerde
bewijst dat de schade niet door deze risicowijzing is ontstaan of
verergerd.

IV DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

16 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
16.1 De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde
contracttermijn en vangt aan en eindigt om 00.00 uur op de betreffende
ingangsdatum en contractvervaldatum.
16.2 De verzekering zal geacht worden per de contractvervaldatum te
zijn verlengd voor de op het polisblad genoemde periode, tenzij de
verzekering twee maanden voor die datum door verzekeraar en/of
verzekeringnemer schriftelijk is opgezegd.
16.3 Na verstrijking van de eerste contractstermijn, of het eerste
kalenderjaar indien deze langer is dan de eerste contractstermijn, is
deze verzekering dagelijks opzegbaar met inachtneming van een
maand opzegtermijn.
16.4 Indien verzekeringnemer in gebreke is de volledige premie,
kosten en assurantiebelasting te betalen heeft verzekeraar het recht de
verzekering tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden.

V KLACHTEN EN GESCHILLEN

17 GESCHILLEN
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die uit deze overeenkomst en de uitvoering daarvan
mochten voortvloeien, worden ter beslechting voorgelegd aan de
bevoegde sector van de Rechtbank te Rotterdam, die in eerste
instantie bij uitsluiting bevoegd is over dergelijke geschillen te
oordelen.
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18 KLACHTENBEHANDELING
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling,
totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden
voorgelegd aan:
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
Directie voor Nederland
Afdeling Klachtenbehandeling
Postbus 925
3000 AX Rotterdam (010 - 40 36 100)

Wanneer verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden kan verzekeringnemer het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.

VI OVERIGE BEPALINGEN

19 ANDERE VERZEKERINGEN
Indien een onder deze verzekering gedekte schade tevens is gedekt
onder een andere verzekering of verzekeringen, al dan niet van oudere
datum, of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan, dan dekt onderhavige verzekering uitsluitend
het verschil in verzekerd bedrag met de andere verzekeringen tot de
hoogte van het in deze verzekering genoemde verzekerd bedrag. Het
verschil in verzekerde bedragen is uitsluitend verzekerd indien en
voorzover het verzekerde bedrag van deze verzekering het verzekerde
bedrag van die andere verzekering(en) te boven gaat.

20 SUBROGATIE / REGRES
In geval van betaling van schade aan verzekerde, gaan de vorderingen
tot schadevergoeding die de verzekerde tegenover derden heeft bij
wijze van subrogatie over op verzekeraar en dient de verzekerde akten
en stukken te doen opstellen en ondertekenen en al het andere te
doen dat noodzakelijk is ter veiligstelling van de gesubrogeerde
rechten.

21 FRAUDE
Fraude (geheel of gedeeltelijk), heeft tot gevolg dat er in het geheel
geen schadevergoeding (waaronder tevens begrepen kosten),
reparatie van schade in natura en uitkering zal plaatsvinden.

Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat:
a er aangifte wordt gedaan bij de politie;
b de verzekering wordt beëindigd;
c er een registratie plaatsvindt in het tussen maatschappijen

gangbare signaleringssysteem. Een eventueel reeds
betaalde schadevergoeding (waaronder tevens begrepen
kosten) reparatie van schade in nature en uitkering zullen
worden teruggevorderd.

Onder fraude wordt in dit artikel verstaan:
Het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijzen (trachten te)
verkrijgen van een schadevergoeding (waaronder tevens begrepen
kosten), reparatie van schade in natura en uitkering waarop geen recht
bestaat of het (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking
onder valse voorwendselen.

22 CESSIE / VERPANDEN VAN RECHTEN UIT DE
VERZEKERING

Het is niet toegestaan rechten uit deze verzekering te verpanden en/of
te cederen.

23 MEDEDELINGEN
Alle mededelingen van verzekeraar en verzekeringnemer onderling
kunnen geschieden via de op het polisblad genoemde bemiddelaar in
verzekeringen. Mededelingen van verzekeraar rechtstreeks aan
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan het laatste door
verzekeringnemer, al dan niet via de bemiddelaar in verzekeringen,
aan verzekeraar opgegeven adres.

24 PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens
opgevraagd. Deze worden door HDI-Gerling Industrie Versicherung
AG Directie voor Nederland verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens
financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u
opvragen bij HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Directie voor
Nederland. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen
via de website van het Verbond van Verzekeraars
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).


