ANDERE BEROEPEN,
ANDERE RISICO’S.
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
ANDERE BEROEPEN
Elk beroep heeft z’n specialismen en z’n specifieke risico’s. Als
zakelijke verzekeraar kennen we deze als geen ander. Hiscox heeft
daarom óók een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, op maat
gesneden voor een groot aantal beroepen. Zoals u mag verwachten
van een verzekeraar die begrijpt wat ondernemen betekent.
Werkt u niet in de branches ICT, reclame & marketing, media of management consultancy?
Hiscox heeft voor diverse andere beroepen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met
dezelfde expertise en dezelfde uitgebreide dekking. Zoals zuivere vermogensschade, personenen zaakschade van uw opdrachtgever en derden, proceskosten en kosten van juridische
bijstand. Zelfs uw eigen schade is deels verzekerd.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
ANDERE BEROEPEN
DIT IS GEDEKT
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Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens uw werk? De schade is gedekt.
Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.
Inbreuk op een geheimhoudings- of privacyplicht.
Als documenten of data door uw toedoen onbruikbaar raken, vergoeden wij het herstel van de gegevens.
Wordt u beschuldigd van smaad of laster? Wij vergoeden de verdediging en eventuele schadevergoeding.
Schade die ontstaat als u intellectuele eigendomsrechten schendt, zoals een merkrecht of auteursrecht.
Wij vergoeden proceskosten, juridische bijstand en andere verdedigingskosten.
Ook de kosten van mediation zijn verzekerd.
Extra expertise nodig in uw verweer? Hiscox regelt de beste interne en externe deskundigen,
gespecialiseerd in uw vakgebied.

HOE WE WERKEN
Een startende onderneming huurde een headhunter in om een financieel directeur te vinden. Dat lukte,
maar de financieel directeur bleek na zijn aantreden totaal ongeschikt voor de functie. De opdrachtgever
besloot de headhunter aansprakelijk te stellen. Volgens hem had de headhunter onvoldoende onderzoek
gedaan naar het arbeidsverleden van de kandidaat. Een hoog oplopend conflict dreigde. Via een mediationprocedure kwamen partijen er toch uit. Hiscox betaalde deze mediation én een schadevergoeding.

DISCLAIMER
Aan deze brochure, de schadevoorbeelden en de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden en
condities van de specifieke polis en de omstandigheden van de individuele situatie.
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