AON SPS Uitbreidingen

Er is overeengekomen dat de polis als volgt gewijzigd wordt:
Sectie 1, DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN wordt als volgt gewijzigd:
A.

Dekkingsomschrijving 1.1.C, Privacy gerelateerde onrechtmatige daad, eerste paragraaf
wordt doorgehaald en vervangen door:
Privacy gerelateerde onrechtmatige daad betekent iedere fout, onjuiste voorstelling van
zaken, misleidende verklaring, handeling, omissie, nalatigheid, niet nakoming van plichten
door u, of overtreding van Privacyregelgeving door u, of door een niet-onderschikte, al dat
niet een natuurlijk persoon of een onderneming, waarvoor u aansprakelijk bent, terzake de
verwerking, behandeling, het beheer, de bewaring, vernietiging of anderszins de controle van:
i. Persoonsgegevens; of
ii. Bedrijfsgegevens van derden, in welke vorm ook, die aan u zijn verstrekt en uitdrukkelijk zijn
aangeduid als vertrouwelijk en zijn beschermd door een geheimhoudingsovereenkomst of een
vergelijkbaar contract met u;
iii. Alsmede een onopzettelijke schending van uw privacybeleid dat resulteert in de overtreding
van Privacyregelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onopzettelijke
onrechtmatige verzameling van Persoonsgegevens door u.

B.

Algemene definities, 2.21, Media-inhoud, wordt doorgehaald en vervangen door:
Media-inhoud betekent elektronische of fysieke media die door of names u verspreid wordt,
inclusief Sociale Netwerkwebsites.

C.

Dekkingsomschrijving 1.4.B, Digitale afpersingsschade, wordt doorgehaald en vervangen
door:
Digitale afpersingsschade betekent het, met onze voorafgaande schriftelijke toestemming,
door u te betalen losgeld inclusief cryptogeld om een Gebeurtenis van digitale afpersing te
beëindigen; we zullen onze schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.
Het losgeld zal niet hoger zijn dan het bedrag dat, naar onze redelijke mening, overeenkomt met
het verlies dat in afwezigheid van deze dekkingsvoorwaarden zou zijn geleden.
Indien Digitale afpersingsschade worden vermeld in een valuta, inclusief Bitcoin of andere
cryptocurrency, anders dan de Euro, Britse pond of Amerikaanse dollar, wordt de betaling
onder de Polis gedaan in Euro’s, Britse ponden of Amerikaanse dollars bij de geldende
wisselkoers, zoals gepubliceerd in The Wall Street Journal op de datum waarop de betaling van
de Digitale afperssingsschade door ons is goedgekeurd of daadwerkelijk betaald. Indien er
geen publicatie is op de voorgenoemde dag, dan zal de wisselkoers, zoals gepubliceerd in de
volgende Wall Street Journal gelden. Indien er geen wisselkoers is gepubliceerd in de Wall
Street Journal, dan zal betaling van de Digitale afpersingsschade onder deze Polis
plaatsvinden in het equivalent van Euro’s, Britse ponden of Amerikaanse dollars tegen de
feiteleijke wisselkoers voor die valuta.

D.

Aan Dekkingsomschrijving 1.6.C, Omzetverlies, tweede paragraaf wordt toegevoegd:
U mag, naar eigen inzicht, een externe forensisch accountant inschakelen om het
omzetverlies te berekenen. Wij vergoeden de kosten van de externe forensisch accountant.

E.

Dekkingsomschrijving 1.6.E, Vergoedingsperiode, wordt doorgehaald en vervangen door

Vergoedingsperiode betekent de periode waarin u Schade door bedrijfsonderbreking
lijdt na het verstrijken van de Wachttijd en niet langer dan 120 dagen, tenzij wij anders met u
schriftelijk zijn overeengekomen voor het geval dat u nadien nog schade lijdt door
Bedrijfsonderbreking of Herstelkosten moet maken als gevolg van het
Bedrijfsonderbrekingsincident.
Sectie 2, ALGEMENE DEFINITIES wordt als volgt gewijzigd:
A. De volgende definitie wordt toegevoegd:
2.51 Additioneel verzekerde betekent een organisatie die contractueel als Verzekerde
organisatie dient te worden opgenomen onder deze Polis.
B. Aan Algemene Definitie 2.4, Computersysteem, wordt doorgehaald en vervangen door:
Computersysteem betekent computer hardware, computer software, computer firmware en de
daarop bewaarde gegevens, evenals de bijbehorende invoer- en uitvoerapparatuur,
gegevensopslagapparatuur, digitale telefonie, digitale televisie, netwerkapparatuur en storage area
network of andere elektronische faciliteiten voor gegevensback-up, alsook
telecommunicatieapparatuur.
C. Algemene Definitie 2.45, Verzekerde Organisatie, wordt doorgehaald en vervangen door:
Verzekerde organisatie betekent de Verzekeringnemer, enige Dochteronderneming en
Additioneel verzekerde. Additioneel Verzekerde zal alleen aangemerkt worden als een
Verzekerde organisatie voor Onrechtmatige daad door de Verzekeringnemer of een
Dochteronderneming, indien er een contractuele relatie is met de Additioneel verzekerde.
D. Algemene Definitie 2.2, Betaalkaartboete, wordt doorgehaald en vervangen door:
Betaalkaartboete ziet op een geldelijke taxaties, boetes, sancties, terugbetalingen,
vergoedingen, heruitgifte van kaarten en terugvorderingen van fraude, die de Verzekerde
verplicht is te betalen als gevolg van een Privacy gerelateerde onrechtmatige daad of
Netwerkbeveiliging gerelateerde onrechtmatige daad, mits een dergelijk bedrag
opeisbaar is vanwege niet nakoming van de Payment Card Industry Data Security Standards(PCI
DSS ofwel gegevensbeveiligingsnormen van de betaalkaartenbranche).
Onder Betaalkaartboete wordt niet verstaan:
A. Daaropvolgende boetes en geldelijke taxaties, welke worden opgelegd voor voordurende
niet nakoming van de Payment Card Industry Data Security Standards, indien deze
worden opgelegd na drie of meer maanden na de initiële boete of geldelijke taxatie.
B. Kosten en uitgaven ter verbetering van privacy of netwerkbeveiliging
controlemechanismen, procedures of beleid.
E. Aan Algemene Definitie 2.32, Privacyregelgeving, wordt doorgehaald en vervagen door:
Privacyregelgeving betekent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de
verwerking, zorg, bewaring, beheer en gebruik van Persoonsgegevens, inclusief maar niet
beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbesscherming of enig equivalent.
Sectie 3, ALGEMENE UITSLUITINGEN wordt als volgt aangepast:
A. Algemene uitsluiting 3.1, tweede paragraaf, wordt doorgehaald en vervangen door:
Deze uitsluiting is alleen van toepassing indien een gerechtelijke uitspraak deze handelswijze
bevestigt.

B. Algemene uitsluiting 3.3 wordt doorgehaald “waaronder een afspraak terzake schadevergoeding”
en vervangen door:
“waaronder een afspraak terzake schadevergoeding voorzover zij de daadwerkelijke schade
overschrijden”.
C. Aan Algemene uitsluiting 3.4 wordt toegevoegd:
Deze uitsluiting is ook niet van toepassing op een Claim ingesteld door een Verzekerde
organisatie, of namens een Verzekerde Organisatie ten gevolge van een Onrechtmatige
daad daadwerkelijk of naar verluidt veroorzaakt door een Additioneel Verzekerde.
D. In Algemene uitsluiting 3.7 wordt doorgehaald “enige bestuurder, partner, leidinggevende
directeur” en vervangen door:
“enige algemeen directeur, financieel directeur, hoofd juridische zaken of risicomanager”.
E. Uitsluiting 3.19 onder A wordt geacht te zijn doorgehaald.
Sectie 4, ALGEMENE VOORWAARDEN wordt als volgt aangepast:
A. Aan Algemene voorwaarden 4.6, Verzekerde Som, sub E wordt doorgehaald en vervangen
door:
Wij vergoeden uitsluitend het gedeelte van de Schade en/of Onkosten, voortvloeiend uit enige
Claim, dat hoger is dan het Eigen Risico.
Indien meerdere dekkingsomschrijvingen dekking bieden, dan is het hoogste eigen risico van
toepassing”.
B. Algemene voorwaarden 4.10, Melding onder A wordt doorgehaald en vervangen door:
A. “Zodra de algemeen directeur, financieel directeur, hoofd juridische zaken, de riscomanager
of enig equivalent daarvan op de hoogte is van een Claim ingesteld of ontdekt gedurende de
Verzekeringsperiode of de Verlengde meldingsperiode, bent U verplicht ons zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk daarvan schriftelijk melding te doen. Indien Verzekerde
melding had moeten doen aan ons over een Claim of Regelgevingsprocedure ingesteld
gedurende de Verzekeringsperiode, maar niet in staat was om dit te doen, bijvoorbeeld in
opdracht van wetshandhaving om geen kennisgeving te verstrekken, dan bieden we dekking,
mits deze melding gedaan wordt gedurende de loopduur van Polis.”
C. Aan Algemene voorwaarden 4.12, Verloop van de procedure, sub C wordt toegevoegd:
“U mag echter, naar eigen goeddunken, een Claim regelen, indien de totale Schade en
Onkosten binnen het toepasselijke Eigen Risico blijven.”
D. Algemene voorwaarden 4.13 Geschillen over het voeren van verweer en het schikken van
Claims, sub D, wordt doorgehaald en vervangen door:
Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel, zijn wij, in de gevallen waar wij
gerechtigd zijn (in uw naam) het verweer tegen enige Claim te voeren, tevens gerechtigd om de
Claim te schikken als naar de mening van de juridisch adviseur moet worden getracht de Claim
te schikken, met het oog op hetgeen uiteengezet is in punt A van dit artikel. In een dergelijk geval
zullen we met de Verzekerde overleggen.
Wanneer de Verzekerde besluit geen schikkingspogingen te doen doch besluit de Claim te
betwisten en daartegen verweer te voeren, is de dekking onder deze Polis beperkt tot 80% van de
Schade en Onkosten van de definitieve uitspraak.
Niettegenstaande het advies van de betreffende juridisch adviseur zijn wij gerechtigd, indien wij
dit geheel naar eigen goeddunken verkiezen, het verweer tegen de betreffende Claim voort te
zetten.

E. In Algemene voorwaarden 4.15, Overnames en ontstaan van nieuwe
dochtermaatschappijen, sub A wordt “activa” vervangen door:
“omzet”.
F. Algemene voorwaarden 4.16, Uitloop, de eerste paragraaf wordt doorgehaald en vervangen door:
“Indien enige dekkingsomschrijving onder deze Polis na afloop van de Verzekeringsperiode
van deze Polis niet wordt verlengd of gesloten door een verzekering bij een willekeurige andere
verzekeraar die een dergelijke dekking biedt, heeft de Verzekerde automatisch recht op een
Verlengde Meldingsperiode van negentig (90) dagen zonder extra premie verschuldigd te
zijn, en kan, na een aanvullende betaling conform het onderstaande overzicht, de dekking van de
betreffende dekkingsomschrijving verlengd worden met een Verlengde Meldingsperiode
vanaf de einddatum van de Verzekeringsperiode, met dien verstande dat:”
Deze voorwaarde wordt verder gewijzigd door het volgende na de laatste alinea toe te voegen:
Verlengde Meldingperiode Overzicht
Verlengde Meldingsperiode (in maanden)

Percentage van de jaarlijkse premie

12

75%

24

150%

36

175%

Alle andere voorwaarden van deze Polis blijven onveranderd.
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