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Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ict bedrijven 
Wijzigingen TPH-2013 / TPH-2020 

Wijziging in dekking 
  

De navolgende opsomming geeft een overzicht van de wijzigingen van de algemene 
polisvoorwaarden Technology Protection by Hiscox (TPH 2020) ten opzichte van de algemene 
polisvoorwaarden Technology Protection by Hiscox (TPH-2013). Wanneer u een lopende polis 
heeft op basis van de algemene polisvoorwaarden TPH-2013 en de algemene polisvoorwaarden 
TPH-2020 in het onwaarschijnlijke geval toch in uw nadeel kunnen worden uitgelegd (behalve 
de opzegtermijn) dan zullen wij alsnog dekking verlenen of handelen op basis van de algemene 
polisvoorwaarden TPH-2013.  
 
Deze opsomming betreft uitsluitend de wijzigingen. Voor een volledig overzicht van de dekking 
verwijzen wij u naar de algemene polisvoorwaarden TPH-2020 en de bijbehorende polis.  

Wijzigingen in ‘Dit is gedekt’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekkingselement 
  

TPH-2013  TPH-2020  Verbetering  
in dekking 

Aanspraken van derden    

Schending van een contract 
(contractbreuk).  
Dekking voor zowel schriftelijke als 
mondelingen afspraken. Ook aanspraken op 
contractueel afgesproken vergoedingen 
(gefixeerde schadevergoeding) in geval van 
een gespecificeerde contractbreuk vallen 
hieronder. 

Gedekt  
Nieuw/Dekking 
uitgebreid � 

Pre-aanspraak 
assistentie/kostenvergoeding.  
Dekking voor kosten voor onderzoek en 
monitoring bij een omstandigheden-melding, 
indien dit redelijkerwijs tot een gedekte 
aanspraak kan leiden. Tevens kosten-
vergoeding voor eigen redelijke en 
noodzakelijke kosten die binnen 48 uur na 
melding gemaakt moeten worden om een 
aanspraak te voorkomen. 

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 

Wettelijke aansprakelijkheid. 
Dekking voor aanspraken van uw 
opdrachtgever die voortvloeien uit uw 
bedrijfsactiviteiten en gebaseerd zijn op de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid (die niet 
expliciet zijn uitgesloten in de 
polisvoorwaarden.) 

Gedekt 
Dekking 
duidelijker � 

Onderaannemers/zzp-ers.  
Dekking voor onderaannemers. Als  
de onderaannemer een zelfstandige zonder 
personeel (zzp-er) is bieden wij u de 
mogelijkheid af te zien van uw verhaalsrecht 
op de zzp-er. 

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 

Eigen schade    

Verlies van eigen documenten.  
Waaronder nu ook uw elektronische data 
wordt verstaan 

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 
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Extra dekking    

 Service credits.  
Vergoeding van service credits als onderdeel 
van een gedekte aanspraak. 

Niet gedekt  Gedekt � 
 Key person cover.  

Een kostenvergoeding voor vervanging van 
een werknemer op een sleutelpositie. 

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 
 Strafrechtelijke verdedigingskosten.  

Kosten voor strafrechtelijke verdediging bij 
een gedekte aanspraak worden vergoed. 

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 
Wijzigingen in  
‘Dit is niet gedekt’  

Uitsluiting  TPH-2013 TPH-2020 Verbetering 
in dekking 

Infrastructuur onderbreking. 
Geen dekking voor uitval, onderbreking of 
niet-nakoming van dienstverlening die aan u 
wordt verleend door een aanbieder van 
internetdiensten (isp),  
tele-communicatiediensten, nutsdiensten of  
andere infrastructuur. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing op; 
– een data-inbreuk met betrekking tot data 

die is/was opgeslagen in de cloud, op 
remote servers, of op een co-locatie of 
data-hostingdienst; of 

– een aanspraak van uw opdrachtgever als 
u zelf een internet service provider, een 
telecommunicatiebedrijf, een nutsbedrijf of 
aanbieder van andere infrastructuur bent;   

Niet gedekt 

Dekking 
uitgebreid met 
data- inbreuk 
(insluiting) 

� 

 Onvoldoende middelen. 
Geen dekking voor contractbreuk wanneer u 
vanuit beoogd commercieel gewin op het 
moment van het aangaan van het contract 
wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat 
u over onvoldoende technische, logistieke of 
financiële middelen beschikte om de 
verplichtingen na te komen, incl. SLA.  

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 

 Soft- en hardware van derden.   
Geen dekking voor gebreken in 
technologieproducten die uitsluitend door een 
derde (software)leverancier of oorspronkelijke 
producent zijn geleverd tenzij dit te verhalen 
was en met een verweerkosten dekking. 

Niet gedekt Nieuw/Gedekt � 

 Opgelegde boetes.  
Geen betaling van vergoeding voor de aan u 
opgelegde boetes (niet zijnde gefixeerde 
schadevergoeding uit contract zoals onder 
dekking “aanspraken van derden” of 
bestuurlijke boetes die zijn opgelegd aan een 
derde als gevolg van de uitoefening van uw 
bedrijfsactiviteiten en die u kan worden 
toegerekend). 

Niet gedekt 

Nieuw/Dekking 
uitgebreid met 
gefixeerde 
schade- 
vergoeding en 
doorgelegde 
bestuurlijke 
boetes van 
opdrachtgevers 

� 

Wijzigingen in 
‘algemene regelingen’ 

Opzegtermijn conform markt gebruik. 
Opzegtermijn één maand aan het einde van 
de verzekeringsperiode. Dus niet tussentijds, 
dit met uitzondering van via en binnen de 
kaders van PPP gesloten polissen. 

Mogelijkheid 
Mogelijkheid 
beperkt � 

 Dekking boven het verzekerd bedrag voor 
kosten van verweer en wettelijke rente. 
Maximaal eenmaal het verzekerd bedrag (niet 
USA/Canada).  

Niet gedekt 
Nieuw/Dekking 
uitgebreid � 

 Opzegging na schade door verzekeraar is 
vervallen. Mogelijkheid 

Nieuw/Niet 
mogelijk � 

 Gratis nameldingstermijn na opzegging 
polis 60 dagen. (tenzij de polis elders wordt 
voortgezet).  30 dagen 

Nieuw/Dekking 
uitgebreid � 

 


