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ADDENDUM ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Dit Addendum algemene verzekeringsvoorwaarden geldt voor de volgende verzekeringen:





Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (HAVB-06B/08B)
Hiscox verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid (HBAV-06B/08B) (HBA-AE-06B)
(HBA-IT 06B/08B)
TMT (IT & Telecom, Marketing, Reclame & Communicatie, Multimedia) (TPM-08B)
(MPM-08B) (MAPM-08B) (TPH-2013B)
Hiscox verzekering tegen aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen/toezichthouders (NDO-07-NB)(NDO-07-VS)

De in dit Addendum gebruikte begrippen worden gebruikt conform de Definities in de op de
verzekering toepasselijke Algemene Verzekeringsvoorwaarden.
De essentie van dit Addendum is dat u/verzekeringnemer per 1 juli 2011 het recht heeft om,
zo nodig in afwijking van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, de verzekering op ieder
door u/verzekeringnemer gewenst moment binnen de contractstermijn te beëindigen met
een opzegtermijn van ten minste één maand.
De nieuwe regeling is als volgt.
1. U/Verzekeringnemer heeft het recht om uw/de verzekering met een opzegtermijn
van ten minste één maand te beëindigen, indien de verzekering is gesloten na 1 juli
2011.Voor lopende verzekeringscontracten geldt per 1 juli 2011 dat deze op ieder
e
moment na de daar op volgende 1 verlenging door u/verzekeringnemer opzegbaar
zijn, met inachtneming van één maand opzegtermijn
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2.

De opzegging geschiedt schriftelijk door schriftelijke mededeling aan de
tussenpersoon en/of aan Hiscox.

3.

De opzegtermijn vangt aan op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging
door Hiscox of de tussenpersoon.

4.

Indien u/verzekeringnemer in de opzegging geen langere termijn en/of specifieke
datum voor de beëindiging van de verzekering opgeeft gaat Hiscox ervan uit dat
u/verzekeringnemer de verzekering met een opzegtermijn van één maand beëindigt.

5.

Per datum beëindiging kan u/verzekeringnemer geen rechten meer aan de
verzekering ontlenen. Lopende schadegevallen zullen door Hiscox conform de
Algemene Verzekeringsvoorwaarden worden afgewikkeld.

6.

Wanneer u/verzekeringnemer de verzekering beëindigt per een datum voor de
contractsvervaldatum heeft u/verzekeringnemer recht op terugbetaling van de
premie over de periode waarvoor de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek
van kosten.

7.

Deze regeling prevaleert boven de in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden
opgenomen mogelijkheden voor beëindiging van de verzekering door
u/verzekeringnemer.

8.

Deze regeling ziet uitsluitend op de opzegging door u/verzekeringenemer en is niet
van invloed op enige in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden genoemde
mogelijkheden voor beëindiging van de verzekering door Hiscox.

9.

Deze regeling geldt met ingang van 1 juli 2011.
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