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Introductie
Dit is een mediaproductieverzekering (‘de verzekering’).
Alle onderdelen van deze verzekering, inclusief het polisblad en eventuele aanhangsels, dienen samen te
worden gelezen en als één overeenkomst te worden beschouwd.
Op het polisblad is aangegeven voor welke rubrieken dekking onder deze verzekering is. Voor de overige
rubrieken is geen dekking.
We vragen u het volledige verzekeringsdocument nauwkeurig te lezen.
Prioriteitenbepaling
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de hiervoor van toepassing verklaarde
voorwaarden, gelden de volgende voorrangsregels:
1.

verzekeringsvoorwaarden gaan voor algemene bepalingen;

2.

clausules gaan voor algemene bepalingen en verzekeringsvoorwaarden;

3.

aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor alle andere voorwaarden en clausules.

Dekkingsomschrijving
De verzekeraar stemt ermee in om dekking te geven zoals beschreven in elk van de rubrieken van deze
verzekering waarvoor dekking is onder de volgende voorwaarden:
1.

de verzekerde dient de premie vermeld op het polisblad betaald te hebben of akkoord te zijn om de
premie te betalen;

2.

de informatie in het aanvraagformulier ingevuld door de verzekeringnemer samen met eventuele
aanvullende informatie verstrekt aan de verzekeraar namens de verzekeringnemer vormt de basis
voor en is deel van deze verzekering.

Begripsomschrijvingen
Woorden met een speci eke betekenis in deze verzekering zijn vetgedrukt en gede nieerd in de Algemene
begripsomschrijvingen. Woorden met een speci eke betekenis in een bepaalde rubriek, zijn vet- en
schuingedrukt en in die rubriek gede nieerd. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een de nitie in een rubriek
en een andere de nitie in deze verzekering, zal de de nitie in de rubriek voorgaan.

Wie worden bedoeld met ‘u’ en ‘wij’?
Als wij in deze voorwaarden of in uw polis spreken over ‘u’ dan bedoelen wij de verzekeringnemer. Met ‘wij’
bedoelen wij Klap No Risk. Als wij spreken over de verzekeraar die het verzekeringsrisico draagt, noemen wij
deze ‘verzekeraar’.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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Rubriek 1 / Opnamemateriaal
De verzekeraar betaalt de schade die het directe gevolg is van:
Materiële schade
verlies van, materiële beschadiging aan of vernietiging van opnamemateriaal en archiefmateriaal door een
externe oorzaak;
Defecten
1.

defect opnamemateriaal; of

2.

het beslaan van-, of defecte camera"s of opnameapparatuur; of

3.

het verkeerd ontwikkelen, monteren of bewerken en/of als gevolg van defecte software programma"s; of

Onvoorziene gebeurtenissen
1.

het onbedoeld wissen van opnames van digitale beeld- en geluidsdragers of soundtracks; of

2.

het onbedoeld blootstellen aan licht van een raw of belichte lm; of

3.

de onbedoelde beschadiging van beelden en geluidsopnames op digitale beeld- en geluidsdragers;

die tijdens de verzekeringstermijn en binnen het verzekeringsgebied zoals vermeld op het polisblad
plaatsvinden.

1.1 Voorwaarden voor dekking
Er is dekking onder deze rubriek op voorwaarde dat:
1.

opnamemateriaal door de verzekerde in een goede staat wordt bewaard en geschikt is voor de
voltooiing van de protection print, die vervolgens veilig off-site wordt bewaard. Beschadiging van
opnamemateriaal waarvoor een goede protection print is, geeft geen dekking onder deze verzekering
tenzij de bijbehorende protection print ook beschadigd is; en

2.

de verzekerde het opnamemateriaal van iedere opnamedag binnen 5 dagen op mogelijke
onvolkomenheden controleert, op een deskundige, in de branche gebruikelijke wijze; en

3.

alle camera"s, lenzen en samenhangende apparatuur volledig zijn getest en hebben bewezen in een
goede werkende staat te zijn voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn om te worden gebruikt bij het begin
van het lmen of opnemen van de productie, in overeenstemming met de hoogste branchenormen; en

4.

digitale beeld- en geluidsdragers:
a)

zo snel mogelijk zijn gecontroleerd en dat een passende beoordeling van de technische staat is
gedaan; en

b)

veilig zijn gebacked-upt; en

c)

dagelijks worden gedupliceerd en veilig off-site worden opgeslagen, tenzij anders overeengekomen
met de verzekeraar;

Indien later dan 72 uur na de begindatum van de opname aan deze voorwaarde voor dekking 3 wordt
voldaan, geldt voor digitale beeld- en geluidsdragers een sublimiet van €100.000.

fi

fi
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5.

de verzekerde geen niet-ontwikkelde negatieven voor verzending of verwerking van meer dan drie
lmdagen opspaart, of, als dat korter is, vijf opeenvolgende dagen.

In elke aanspraak, rechtsvordering, rechtszaak of andere procedure om tot een schadevergoeding te komen
onder deze rubriek, dient de verzekerde aan te tonen dat hij aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
Diefstal
1.

Tijdens gebruik van de verzekerde zaken is het risico van diefstal uitsluitend gedekt indien verzekerde
de nodige zorg en zorgvuldigheid betracht om diefstal te voorkomen. Tijdens gebruik moeten de
verzekerde zaken in aanwezigheid van (personeel/ondergeschikten van) verzekerde zijn.

2.

Indien de verzekerde zaken niet in gebruik zijn, is het risico van diefstal uitsluitend gedekt indien aan
het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich bevinden aantoonbare sporen van
braak worden geconstateerd.

1.2 Het verzekerde bedrag en eigen risico
De verzekeraar vergoedt onder deze rubriek per productie ten hoogste het verzekerde bedrag voor
opnamemateriaal of de betreffende sublimiet.
Op elke vergoeding van schade door de verzekeraar is het betreffende eigen risico zoals vermeld op het
polisblad van toepassing.

1.3 Verzekeringstermijn
Dekking onder deze rubriek begint dertig dagen voorafgaand aan de start principal photography en eindigt op
de eerste van de volgende data:
1.

de datum waarop een protection print is voltooid; of

2.

dertig dagen na voltooiing van de post-productie binnen welke periode een protection print moet zijn
gemaakt; of

3.

de einddatum van deze rubriek of de verzekering; of

4.

beëindiging van deze rubriek van de verzekering.

1.4 Schadevaststelling
In deze rubriek wordt de schade als volgt berekend:
1.

extra productiekosten redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs door de verzekerde gemaakt voor het
voltooien van de productie die niet gemaakt zouden zijn als een of meerdere van de gebeurtenissen
omschreven in de dekkingsomschrijving van deze rubriek niet waren voorgevallen. Maar uitgezonderd zijn
extra productiekosten die direct of indirect voortvloeien uit een verplichting of vereiste van de
verzekerde om een geplande deadline, oplever-, release-, uitzenddatum of een andere voltooiingsdatum
te halen, ongeacht of deze extra productiekosten tegelijk of los van de schade (die overigens gedekt is
onder deze rubriek of verzekering) optreden; of

2.

productiekosten redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs door de verzekerde gemaakt, als de productie is
gestaakt omdat de voltooiing redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs verhinderd is door een of meerdere van
de gebeurtenissen omschreven in de dekkingsomschrijving van deze rubriek, op voorwaarde dat:
a)

de verzekeraar met de staking heeft ingestemd; en

b)

productiekosten die direct of indirect voortvloeien uit het nalaten van verzekerde om te zorgen
voor een redelijke veiligheidsmarge (die gebruikelijk is voor deze branche) tussen het voltooien van
5
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de productie en enige geplande deadlines, oplever-, release-, uitzenddata of andere
voltooiingsdata zijn uitgesloten; en
c)

de verzekerde vóór betaling alle rechten, titels en belangen in al het onderliggende werk, evenals
opnamemateriaal, gemaakte kopieën of gerelateerde materialen die tijdens de productie zijn
gebruikt aan de verzekeraar of zijn vertegenwoordigers overdraagt en levert.

In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van archiefmateriaal, vergoedt de verzekeraar ten hoogste:
1.

het verzekerde bedrag voor archiefmateriaal zoals vermeld op het polisblad; of

2.

kosten gemaakt voor het opnieuw kopiëren van het archiefmateriaal dat verloren, beschadigd of
vernietigd is.

Indien het archiefmateriaal niet door een vergelijkbare soort of kwaliteit vervangen kan worden, zal er geen
betaling onder deze verzekering worden gedaan.

1.5 Uitsluitingen
Deze rubriek dekt geen schade die direct of indirect voortvloeit uit:
1.

geleidelijke achteruitgang, condensatie, verslechtering als gevolg van een vochtige of droge atmosfeer,
veranderingen in weersomstandigheden, blootstelling aan licht of extreme temperatuursveranderingen,
tenzij deze schade het directe gevolg is van storm of brand; of

2.

het nalaten om redelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid uit te oefenen, inclusief maar niet beperkt tot:
a)

beoordelingsfouten, inclusief die in belichting, verlichting en geluidsopname; niet-naleving van in de
branche gebruikelijke normen; of

b)

onjuist of ondeskundig gebruik van of het onjuiste type camera, lens, verlichtingsapparatuur of
opnamemateriaal; of

3.

de opzettelijke of voorzienbare blootstelling aan licht van een raw of belichte lm; of

4.

een vertraging in het leveren van opnamemateriaal; of

5.

röntgenstralen, röntgensystemen, uoroscopische inspectieapparatuur, electromagnetische straling,
radioactieve besmetting, blootstelling aan radioactieve materialen, ongeacht of deze worden
gecontroleerd of niet. Deze uitsluiting is niet van toepassing op:
a)

ontwikkelde negatieven; of

b)

belichte of onbelichte negatieven tijdens het vervoer op voorwaarde dat alle redelijke
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en de negatieven duidelijk als zodanig zijn aangegeven,
vervoerd als handbagage en te allen tijden door iemand worden vergezeld; of

c)

digitale beeld- en geluidsdragers; of

6.

het nalaten van de verzekerde om een protection print te maken in geval van het overbrengen naar
een ander digitale beeld- en geluidsdragers formaat; of

7.

nieuwe technieken of experimenteel werk, tenzij besproken met de verzekeraar; of

8.

materiaal dat niet gebruikt wordt voor de verzekerde productie; of

9.

het lmen met helikopters, drones of wescams, tenzij gemeld bij de verzekeraar of vermeld op het
aanvraagformulier; of

10.

con scatie, nationalisatie, neming, vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie.

fi

fl

fi

fi
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Rubriek 2 / Uitval van verzekerde personen
De verzekeraar betaalt de schade die het directe gevolg is van:
1.

een verzekerde persoon die door zijn overlijden, letsel of ziekte niet in staat is om te beginnen aan, door
te gaan met of het voltooien van zijn werkzaamheden in of de uitvoering van een productie; of

2.

de ontvoering van een verzekerde persoon; of

3.

de rouw van een verzekerde persoon,

die tijdens de verzekeringstermijn en binnen het verzekeringsgebied zoals vermeld op het polisblad
plaatsvindt.

2.1 Voorwaarden voor dekking
Er is dekking onder deze rubriek op voorwaarde dat:
Aanvang van de dekking
1.

de verzekerde onmiddellijk voorafgaand aan het ingaan van enige dekking alle redelijke inspanningen
neemt om vast te stellen dat een verzekerde persoon die aan de verzekeraar gemeld is in goede
fysieke staat verkeert en een goede gezondheid heeft wat betreft zijn verwachte taken; en

2.

de verzekerde personen een volledig ingevulde gezondheidsverklaring verstrekken aan en, indien de
verzekeraar dit verzoekt, gekeurd worden door een medisch adviseur (niet zijnde hun eigen huisarts of
behandelend arts). De uitslag van de gezondheidsverklaring en keuring zal door de medisch adviseur aan
de verzekeraar worden gestuurd.

Zolang de verzekeraar de uitslag niet heeft ontvangen, is de dekking voor een verzekerde persoon
uitsluitend op basis van het ongevallenrisico.
De verzekeraar stemt ermee in om de uitslag onmiddellijk te beoordelen en de verzekerde binnen tien
werkdagen na ontvangst van de uitslag te adviseren over de goedkeuring, eventuele voorbehouden,
uitsluitingen of beperkingen van dekking voor die verzekerde persoon.
Indien de verzekeraar de verzekerde niet binnen bovengenoemde periode van tien werkdagen adviseert,
geeft de verzekeraar niet automatisch dekking voor de verzekerde persoon, maar is er enkel
ongevallendekking.
Als een productie een budget heeft onder de €3.000.000, hoeven verzekerde personen alleen een
gezondheidsverklaring te verstrekken, tenzij de verzekeraar toch vraagt om een medische keuring. Bij
producties met een budget boven de €3.000.000, moeten verzekerde personen altijd gekeurd worden door
een medisch adviseur. Als er voor een verzekerde persoon recentelijk nog een keuringsverslag is gemaakt
(niet langer dan zes maanden geleden), dan mag dat keuringsverslag worden ingeleverd, samen met een
gezondheidsverklaring.
Het is mogelijk een verzekerde persoon aan te melden als #onvervangbaar". Een onvervangbare verzekerde
persoon is iemand die zo belangrijk is voor de productie dat de productie niet door kan gaan als hij/zij uitvalt.
De verzekerde moet het aan de verzekeraar melden als een verzekerde persoon onvervangbaar is, en een
medische keuring is dan noodzakelijk.
Schadeprocedure – kennisgeving van arbeidsongeschiktheid en recht van onderzoek
3.

nadat de verzekerde op de hoogte is dat een verzekerde persoon niet in staat is om zijn
werkzaamheden aan te vangen, voort te zetten of te voltooien, wat tot een aanspraak zou kunnen leiden,
7

Klap No Risk - Voorwaarden mediaproductieverzekering - Rubriek 2: Uitval van verzekerde personen

moet de verzekerde de verzekeraar via de assurantietussenpersoon zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk in kennis stellen. Daarnaast moet de verzekerde zo spoedig mogelijk het medisch rapport van
een geregistreerde arts met de volledige details van de omstandigheden waaruit die
arbeidsongeschiktheid voortkomt verkrijgen en aan de verzekeraar verstrekken; en
4.

de verzekerde heeft de plicht om mee te werken aan een onderzoek door de geregistreerde arts van de
verzekeraar van elke verzekerde persoon wiens arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een aanspraak
en op elk door de verzekeraar gewenst moment.

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde zijn verplichtingen onder de
Voorwaarden voor dekking 3 en 4 van de Schadeprocedure bepaling hierboven niet nakomt, voor zover
daardoor de redelijke belangen van de verzekeraar zijn benadeeld. Elk recht op uitkering onder deze
verzekering komt te vervallen indien de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt met de opzet de
verzekeraar te misleiden.

2.2 Verlenging van de draaiperiode
Indien de draaiperiode van een productie niet binnen de verzekeringstermijn is voltooid, kan de dekking
onder deze rubriek, met voorafgaande kennisgeving en acceptatie door de verzekeraar, worden verlengd tot
de voltooiing van de draaiperiode, waarbij de verzekeraar het recht behoudt een aanvullende premie in
rekening te brengen, en condities aan te passen.

2.3 Verzekerd bedrag en eigen risico
De verzekeraar vergoedt onder deze rubriek per productie ten hoogste het verzekerde bedrag voor uitval
van de verzekerde persoon zoals vermeld op het polisblad. Voor rouw geldt een sublimiet van €100.000.
Op elke vergoeding van schade door de verzekeraar is het betreffende eigen risico zoals vermeld op het
polisblad van toepassing.

2.4 Verzekeringstermijn
Dekking voor een verzekerde persoon onder deze rubriek begint dertig dagen voorafgaand aan de start
principal photography en eindigt op de eerste van de volgende data:
1.

de datum waarop een protection print is voltooid; of

2.

dertig dagen na voltooiing van de post-productie binnen welke periode een protection print moet zijn
gemaakt; of

3.

de einddatum van deze rubriek of de verzekering; of

4.

beëindiging van deze rubriek van de verzekering.

2.5 Schadevaststelling
In deze rubriek wordt de schade als volgt berekend:
1.

extra productiekosten redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs door de verzekerde gemaakt voor het
voltooien van de productie die niet gemaakt zouden zijn als een of meerdere van de gebeurtenissen
omschreven in de dekkingsomschrijving van deze rubriek niet waren voorgevallen. Maar uitgezonderd zijn
extra productiekosten die direct of indirect voortvloeien uit een verplichting of vereiste van de
verzekerde om een geplande deadline, oplever-, release-, uitzenddatum of een andere voltooiingsdatum
te halen, ongeacht of deze extra productiekosten tegelijk of los van de schade (die overigens gedekt is
onder deze rubriek of verzekering) optreden; of
8
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2.

productiekosten redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs door de verzekerde gemaakt, als de productie is
gestaakt omdat de voltooiing redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs verhinderd is door een of meerdere van
de gebeurtenissen omschreven in de dekkingsomschrijving van deze rubriek, op voorwaarde dat:
a)

de verzekeraar met de staking heeft ingestemd; en

b)

productiekosten die direct of indirect voortvloeien uit het nalaten van verzekerde om te zorgen
voor een redelijke veiligheidsmarge (die gebruikelijk is voor deze branche) tussen het voltooien van
de productie en enige geplande deadlines, oplever-, release-, uitzenddata of andere
voltooiingsdata zijn uitgesloten; en

c)

de verzekerde vóór betaling alle rechten, titels en belangen in al het onderliggende werk, evenals
opnamemateriaal, gemaakte kopieën of gerelateerde materialen die tijdens de productie zijn
gebruikt aan de verzekeraar of zijn vertegenwoordigers overdraagt en levert.

Speciale verplichtingen
1.

Verzekerde is verplicht zich bij ziekte of ongeval onmiddellijk onder medische behandeling te stellen en
volledig aan zijn herstel mee te werken.

2.

Verzekerde is verplicht een schade of een omstandigheid waaruit een schade kan ontstaan onmiddellijk
te melden bij Klap No Risk.

3.

Verzekerde is verplicht mee te werken aan medische onderzoeken.

4.

Verzekerde is verplicht aan verzekeraars alle gewenste inlichtingen te verstrekken en een machtiging te
verstrekken om inlichtingen in te winnen bij de huisarts en/of behandelend arts, voor zover deze
inlichtingen voor verzekeraars van belang zijn bij het behandelen van de schade.

2.6 Uitsluitingen
Deze rubriek dekt geen schade die direct of indirect voortvloeit uit:
1.

reeds bestaande medische aandoeningen;

2.

een verzekerde persoon die deelneemt aan luchtverkeer, anders dan als passagier; of

3.

het niet in staat zijn van een verzekerde persoon om te beginnen met, het voortzetten of voltooien van
haar werkzaamheden of uitvoering als gevolg van een zwangerschap, menstruatie, bevalling of andere
gerelateerde conditie; of

4.

een verzekerde persoon die aan gevaarlijke activiteiten deelneemt zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verzekeraar; of

5.

kinderziektes voor zover het kinderen betreft met een leeftijd jonger dan 10 jaar. Onder kinderziektes
worden in dit verband verstaan: infectieziektes welke gebruikelijk alleen op kinderleeftijd kunnen
voorkomen; of

6.

geld, effecten of andere betaling aan losgeld door de verzekerde afgegeven als gevolg van een
ontvoering of vermeende ontvoering; of

7.

rouw in geval dat overlijden, ziekte of letsel herleidbaar is tot of versneld is door een reeds bestaande
gezondheidstoestand van een dierbaar persoon voordat de verzekerde persoon aan de verzekeraar is
gemeld, of bestaande gezondheidsklachten van verzekerden en naasten; of

8.

overmatig alcoholgebruik, gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende
middelen anders dan op medisch voorschrift; of

9.

deelneming aan of het plegen van een misdrijf; of

10.

zelfmoord of zelfverminking.
9
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2.7 Uitsluiting besmettelijke ziekten
Voor de uitval van personen geldt de uitsluiting besmettelijke ziekten uitsluitend voor zover de bedoelde
ziekten leiden tot:
1.

het opleggen van quarantaine of het beperken van het verkeer van personen, objecten of dieren door een
nationale of internationale instantie of agentschap;

2.

een reisadvies of -waarschuwing die wordt uitgegeven door een nationale of internationale instantie of
agentschap.

2.8 Begripsomschrijvingen uitval van verzekerde personen
Ontvoering
betekent het onrechtmatig meenemen en vasthouden van een verzekerde persoon door anderen met gebruik
van geweld of fraude.
Rouw
betekent emotioneel leed geleden door een verzekerde persoon als gevolg van het plotselinge en onvoorziene
overlijden van, of een onvoorziene, levensbedreigende ziekte of letsel van een dierbaar persoon, dat plaatsvindt
nadat de verzekerde persoon door de verzekeraar voor dekking is geaccepteerd.
Uitsluitend op basis van het ongevallenrisico
betekent schade als direct gevolg van een verzekerde persoon die door zijn overlijden door een ongeval of
letsel niet in staat is om te beginnen met, het voortzetten of voltooien van zijn werkzaamheden of uitvoering.
Verzekerde persoon
betekent elke persoon ouder dan zes en niet ouder dan negenenzestig jaar die schriftelijk aan de verzekeraar
is gemeld en geaccepteerd en die in een productie optreedt of daaraan werkt, of die gecontracteerd is om in
de productie op te treden of daaraan te werken.
Ongeval
betekent een gebeurtenis waaruit een medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat als direct gevolg van een
onverwacht van buiten inwerkend uitwendig geweld op het lichaam van de verzekerde persoon.
Ziekte
betekent een door een arts, niet zijnde huisarts van de verzekerde persoon, vast te stellen gesteldheid
waardoor de verzekerde persoon niet in staat is tot het verrichten van zijn werk. Een levensbedreigende
familie-omstandigheid van de: partner, (schoon-) ouders, kinderen, (schoon-) zussen, broers en zwagers wordt
hiermee gelijkgesteld.
Gevaarlijke activiteiten
betekent gevaarlijke activiteiten waarbij de verzekerde persoon zijn leven bewust roekeloos in gevaar brengt.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om survival-activiteiten of motorcrossen.
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Rubriek 3 / Extra kosten
U bent verzekerd voor kosten die u heeft gemaakt en extra kosten die u nog moet maken, omdat u door een
gebeurtenis en/of omstandigheid buiten uw wil uw productie moet afgelasten, uitstellen, onderbreken, naar
een andere tijd of locatie moet verplaatsen, slechts gedeeltelijk of in beperkte vorm doorgang kan laten vinden,
of vroegtijdig moet beëindigen, of als het gebouw of de (buiten)locatie niet meer gebruikt kan worden.
Het weer is alleen standaard gedekt als het om een natuurramp gaat of de opnamelocatie zodanig beschadigd
is dat het onveilig is om de opnames door te laten gaan.

3.1 Verzekerd bedrag en eigen risico
De verzekeraar vergoedt onder deze rubriek per productie ten hoogste het verzekerde bedrag voor extra
kosten zoals vermeld op het polisblad.
Op elke vergoeding van schade door de verzekeraar is het betreffende eigen risico zoals vermeld op het
polisblad van toepassing.

3.2 Verzekeringstermijn
Dekking onder deze rubriek begint op de datum zoals vermeld op het polisblad en eindigt op de eerste van de
volgende data:
1.

de datum waarop een protection print is voltooid; of

2.

dertig dagen na voltooiing van de post-productie binnen welke periode een protection print moet zijn
gemaakt; of

3.

de einddatum van deze rubriek of de verzekering; of

4.

beëindiging van deze rubriek van de verzekering.

3.3 Schadevaststelling
In deze rubriek wordt de schade als volgt berekend:
1.

extra productiekosten redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs door de verzekerde gemaakt voor het
voltooien van de productie die niet gemaakt zouden zijn als een of meerdere van de gebeurtenissen
omschreven in de dekkingsomschrijving van deze rubriek niet waren voorgevallen. Maar uitgezonderd zijn
extra productiekosten die direct of indirect voortvloeien uit een verplichting of vereiste van de
verzekerde om een geplande deadline, oplever-, release-, uitzenddatum of een andere voltooiingsdatum
te halen, ongeacht of deze extra productiekosten tegelijk of los van de schade (die overigens gedekt is
onder deze rubriek of verzekering) optreden; of

2.

productiekosten redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs door de verzekerde gemaakt, als de productie is
gestaakt omdat de voltooiing redelijkerwijs en noodzakelijkerwijs verhinderd is door een of meerdere van
de gebeurtenissen omschreven in de dekkingsomschrijving van deze rubriek, op voorwaarde dat:
a)

de verzekeraar met de staking heeft ingestemd; en

b)

productiekosten die direct of indirect voortvloeien uit het nalaten van verzekerde om te zorgen
voor een redelijke veiligheidsmarge (die gebruikelijk is voor deze branche) tussen het voltooien van
de productie en enige geplande deadlines, oplever-, release-, uitzenddata of andere
voltooiingsdata zijn uitgesloten; en
11
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c)

de verzekerde vóór betaling alle rechten, titels en belangen in al het onderliggende werk, evenals
opnamemateriaal, gemaakte kopieën of gerelateerde materialen die tijdens de productie zijn
gebruikt aan de verzekeraar of zijn vertegenwoordigers overdraagt en levert.

3.4 Uitsluitingen
Deze rubriek dekt geen schade die direct of indirect voortvloeit uit:
1.

insecten, ongedierte, verborgen gebrek, slijtage, geleidelijke achteruitgang, condensatie, verslechtering
als gevolg van een vochtige of droge atmosfeer, extreme of veranderingen in temperatuur, krimp,
verdamping, vervorming, oxidatie, verontreiniging, lekkage van de inhoud, tenzij het directe gevolg van
storm of brand; of

2.

een aantoonbaar structureel of mechanisch defect, kortsluiting of een ander elektrisch defect of storing
van zaken die niet in sub 2 van de dekkingsomschrijving van deze rubriek worden genoemd; of

3.

een wijziging, reparatie, constructie, het onderhoud of testen van zaken. Deze uitsluiting is niet van
toepassing op gevolgschade aan andere zaken die in de productie gebruikt worden of gebruikt zouden
worden en als direct gevolg van brand; of

4.

een tekort opgemerkt bij inventarisatie of een onverklaarbaar verlies of verdwijning; of

5.

regen, ijzel, sneeuw of hagel, wel of niet door wind aangedreven, aan zaken die in de open lucht worden
opgeslagen, tenzij op de locatie; of

6.

verlies of beschadiging van opnamemateriaal; of

7.

het vervangen of uitvallen van een dier of object dat in de productie gebruikt wordt of gebruikt zou
worden, tenzij dit is meegedeeld en geaccepteerd door de verzekeraar; of

8.

uitgaven voor de aankoop, bouw, reparatie of vervanging van zaken; of

9.

het lmen met helikopters, drones of wescams, tenzij gemeld bij de verzekeraar of vermeld op het
aanvraagformulier;

10.

con scatie, nationalisatie, neming, vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie.

fi

fi
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Rubriek 4 / Productiemateriaal
De verzekeraar betaalt aan de verzekerde of namens de verzekerde de schade aan:
1.

props, sets en wardrobe; of

2.

equipment/apparatuur; of

3.

inventaris productiekantoor; of

4.

motorrijtuigen op de set;

in eigendom van of gebruik door de verzekerde en dat in een productie wordt gebruikt of zou worden
gebruikt en dat tijdens de verzekeringstermijn en binnen het verzekeringsgebied zoals vermeld op het
polisblad is verloren, beschadigd of vernietigd.

4.1 Doorlopende huurkosten
De verzekeraar betaalt onder deze rubriek ook samenhangende doorlopende huurkosten, indien van
toepassing, tot maximaal dertien weken in geval de verzekerde aansprakelijk is voor het verlies, de
beschadiging of vernietiging van props, sets en wardrobe of equipment/apparatuur zoals omschreven in
sub 1 en 2 van de dekkingsomschrijving van deze rubriek voor zover de verzekerde op grond van de
huurovereenkomst aansprakelijk is.

4.2 Verzekerde bedrag en eigen risico
De verzekeraar vergoedt onder deze rubriek per productie ten hoogste de verzekerde bedragen zoals
vermeld op het polisblad.
Onder deze rubriek geldt voor props, sets en wardrobe een sublimiet van € 25.000 per gebeurtenis voor
antiek, kunstobjecten, bont, sieraden en (half-)edelstenen, metalen en legeringen.
Op elke vergoeding van schade door de verzekeraar is het betreffende eigen risico zoals vermeld op het
polisblad van toepassing.

4.3 Verzekeringstermijn
Dekking onder deze rubriek begint op de datum zoals vermeld op het polisblad en eindigt op de eerste van de
volgende data:
1.

de einddatum van deze rubriek of de verzekering; of

2.

beëindiging van deze rubriek of de verzekering.

4.4 Schadevaststelling
In geval van verlies van, schade aan of vernietiging van de zaken genoemd in sub 1 - 4 van de
dekkingsomschrijving van deze rubriek, betaalt de verzekeraar de kosten voor reparatie of vervanging van
deze zaak, op voorwaarde dat deze zaak door de verzekerde binnen redelijke tijd na de schade wordt
gerepareerd of vervangen.
De verzekeraar betaalt per gebeurtenis ten hoogste:
1.

het verzekerde bedrag voor de betreffende zaak zoals vermeld op het polisblad; of
13
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2.

het bedrag besteed aan reparatie of vervanging van de zaak voor dezelfde bezetting of hetzelfde gebruik
naar een staat die gelijk is aan, maar niet beter of duurder dan wanneer in nieuwstaat.

4.5 Motorrijtuigen op de set
Schade aan motorrijtuigen op de set waarvoor de verzekerde aansprakelijk is wanneer deze zich op de
locatie bevinden en/of wanneer ze zich verplaatsen of verplaatst worden van de ene locatie naar de andere, is
verzekerd. Het volgende is gedekt:
1.

alle plotseling ontstane schade;

2.

alle vernietigingen;

3.

diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, bedrog.

De eigenaren van de motorrijtuigen op de set moeten er zelf voor zorgen dat er een WAM-verzekering is
afgesloten.
Elke schade veroorzaakt door verzekerde motorrijtuigen is niet gedekt onder deze verzekering.

4.6 Drones
Schade aan drones op de set is verzekerd. Het volgende is gedekt:
1.

alle plotseling ontstane schade;

2.

alle vernietigingen.

In geval van verlies van of schade aan de drone die vermeld staat op het polisblad als gevolg van een van de
gedekte risico"s, kan de verzekeraar ervoor kiezen te betalen voor de drone, of hem te laten repareren of
vervangen. De dekking geldt vanaf het moment dat de motor van de drone wordt aangezet (of dat hij zich
zelfstandig kan verplaatsen), tot de drone geland is en de motor is uitgezet.
Deze dekking is secundair en enkel van toepassing indien de eigenaar van de drone deze zelf heeft verzekerd.

4.7 Voorwaarden voor dekking
Er is dekking onder deze rubriek op voorwaarde dat:
Paren, sets of onderdelen
in geval van een verlies van of schade aan:
1.

een voorwerp of voorwerpen die deel uitmaakt/uitmaken van een paar of set, de berekening van het
verlies van of de schade aan een dergelijk voorwerp of voorwerpen het redelijke en billijke deel zal zijn van
de totale waarde van het paar of de set, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van dit
voorwerp of deze voorwerpen, maar in geen geval zal dit verlies of deze schade als het totale verlies van
dit paar of deze set worden uitgelegd;

2.

een deel van een zaak gedekt onder deze verzekering bestaande uit, indien compleet voor gebruik,
meerdere onderdelen, de verzekeraar alleen de waarde van het verloren of beschadigde onderdeel zal
vergoeden.

Eigendommen van derden
de verzekeraar het recht heeft om schades rechtstreeks met de eigenaar van verloren of beschadigde zaken
(indien dit een ander is dan de verzekerde) af te handelen. Als de verzekeraar aan de eigenaar betaalt, dan is
14
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de verzekeraar voor aanspraken van verzekerde tegen de verzekeraar voor deze zaken van de eigenaar
tegenover de verzekerde gekweten. De verzekeraar zal de eigenaar niet meer betalen dan de nanciële
belangen van de eigenaar in de verzekerde zaken. De verzekeraar kan er ook voor kiezen om, op eigen
kosten en binnen de betreffende verzekerde bedragen, de verzekerde tegen rechtszaken die uit aanspraken
of eigenaren van zaken voortvloeien te verdedigen.
Geen uitkering aan vervoerder of bewaarnemer
geen enkele persoon of organisatie die verzekerde zaken onder zich heeft een beroep op deze verzekering
kan doen, behalve de verzekerde.
Diefstal
1.

Tijdens gebruik van de verzekerde zaken is het risico van diefstal uitsluitend gedekt indien verzekerde
de nodigde zorg en zorgvuldigheid betracht om diefstal te voorkomen. Tijdens gebruik moeten de
verzekerde zaken in aanwezigheid van (personeel/ondergeschikten van) de verzekerde zijn.

2.

Indien de verzekerde zaken niet in gebruik zijn, is het risico van diefstal uitsluitend gedekt indien aan
het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich bevinden aantoonbare sporen van
braak worden geconstateerd.

3.

Het risico van diefstal van de verzekerde zaken door diefstal van de gehele auto is wel gedekt.

4.

Ingeval de verzekerde zaken uit handen zijn gegeven aan een beroepsvervoerder is het risico van
diefstal zonder beperking gedekt.

5.

Bij afwezigheid dient verzekerde de verzekerde zaken te allen tijde buiten het zicht in de
vervoermiddelen achter te laten.

Bij de dekking voor diefstal geldt de voorwaarde dat het vervoermiddel waaruit de verzekerde zaken zijn
ontvreemd, ten tijde van de diefstal was afgesloten en;
1.

bij een waarde van € 25.000 of meer tevens voorzien van een in werking zijnd diefstalbeveiligingssysteem
dat minimaal voldoet aan de norm ‘SCM-klasse 2’;

2.

bij een waarde van € 50.000 of meer tevens voorzien van een in werking zijnd diefstalbeveiligingssysteem
dat minimaal voldoet aan de norm ‘SCM-klasse 4’.

SCM betekent Stichting Certi cering Motorrijtuigbeveiliging.
Klasse 2 houdt in: SCM/CCV gecerti ceerde Klasse 1 startonderbreker aangevuld met een alarmsysteem met
inbraakdetectie en alarmering.
Klasse 4 houdt in: SCM/CCV gecerti ceerde Klasse 2 (Klasse 1 startonderbreker aangevuld met een
alarmsysteem met inbraakdetectie en alarmering) aangevuld met een voertuigvolgsysteem. Een
voertuigvolgsysteem is een beveiligingssysteem waarmee uw auto na diefstal gevolgd, opgespoord en
geblokkeerd kan worden.

4.8 Uitsluitingen
Deze rubriek dekt geen verlies, beschadiging of vernietiging die direct of indirect voortvloeit uit:
1.

insecten, ongedierte, verborgen gebrek, mechanisch of structureel defect, slijtage, geleidelijke
achteruitgang, condensatie, verslechtering als gevolg van een vochtige of droge atmosfeer, extreme of
veranderingen in temperatuur, krimp, verdamping, vervorming, roest, verontreiniging, lekkage van de
inhoud, kortsluiting of een ander elektrisch defect of storing, tenzij het directe gevolg van storm of brand;
of

2.

een wijziging, reparatie, constructie, het onderhoud of testen van zaken. Deze uitsluiting is niet van
toepassing op gevolgschade aan andere zaken die in de productie gebruikt worden of gebruikt zouden
worden en als direct gevolg van brand; of

fi

fi

fi

fi
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3.

een tekort opgemerkt bij inventarisatie of een onverklaarbaar fysiek verlies of verdwijning; of

4.

regen, ijzel, sneeuw of hagel, wel of niet door wind aangedreven, aan zaken die in de open lucht worden
opgeslagen, tenzij op de locatie en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de verzekeraar is geaccepteerd;
of

5.

eigendom, bediening of gebruik van vliegtuigen (inclusief zweefvliegtuigen en deltavliegers), vaartuigen
(waarvan de vervangingswaarde meer dan € 5.000 bedraagt), wagons of uitrusting, motor etsen,
motorvoertuigen of andere gemotoriseerde vervoermiddelen, behalve motorrijtuigen op de set.

4.9 Begripsomschrijvingen Productiemateriaal
Motorrijtuigen op de set
betekent elk voertuig of ander gemotoriseerd vervoermiddel dat tijdens de productie voor de camera wordt
gebruikt, inclusief tijdens transport van of naar een locatie, met uitzondering van een voertuig dat als onderdeel
van een stunt wordt gebruikt.
Inventaris productiekantoor
betekent zakelijke of persoonlijke eigendommen die normaal gebruikt worden op kantoor van de verzekerde
inclusief meubels, inrichting en toebehoren (behalve meubels, inrichting en toebehoren van de verhuurder),
verbeteringen, aanpassingen en decoraties van de huurder, kantoorapparatuur en benodigdheden.
Props, sets en wardrobe
betekent rekwisieten, sets, decors, kostuums, garderobe en gerelateerde zaken die voor een productie
gebruikt worden. Er wordt niet onder verstaan dieren, planten (tenzij gebruikt voor een toneeldecor), rekeningen,
valuta of geld, bankbiljetten, waardepapieren, stempels, akten, schuldbewijzen, kredietbrieven, creditcards,
paspoorten en trein-, vlieg- of andere tickets, permanente gebouwen of constructies (tenzij gebouwd voor
gebruik in de productie, inclusief maar niet beperkt tot verbeteringen aan dergelijke gebouwen en constructies).

fi
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Rubriek 5 / Eigendommen van derden
U bent verzekerd voor schade aan, verlies of vernietiging van eigendommen van derden die tijdens de
verzekeringstermijn en binnen het verzekeringsgebied zoals vermeld op het polisblad plaatsvindt, wanneer
deze eigendommen onder opzicht zijn van de verzekerde vanwege:
1.

het gebruik in een productie; of

2.

in verband met een productie.

De verzekeraar zal, indien nodig, het verweer voeren. De kosten van verweer en/of samenhangende
proceskosten zijn ook verzekerd binnen deze rubriek.

5.1 Voorwaarden voor dekking
Er is dekking onder deze rubriek op voorwaarde dat:
Paren, sets of onderdelen
in geval van een verlies van of schade aan:
1.

een voorwerp of voorwerpen die deel uitmaakt/uitmaken van een paar of set, de berekening van het
verlies van of de schade aan een dergelijk voorwerp of voorwerpen het redelijke en billijke deel zal zijn van
de totale waarde van het paar of de set, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van dit
voorwerp of deze voorwerpen, maar in geen geval zal dit verlies of deze schade als het totale verlies van
dit paar of deze set worden uitgelegd;

2.

een deel van een zaak gedekt onder deze verzekering bestaande uit, indien compleet voor gebruik,
meerdere onderdelen, de verzekeraar alleen de waarde van het verloren of beschadigde onderdeel zal
vergoeden.

Eigendommen van derden
de verzekeraar het recht heeft om schades rechtstreeks met de eigenaar van verloren of beschadigde zaken
(indien dit een ander is dan de verzekerde) af te handelen. Als de verzekeraar aan de eigenaar betaalt, dan is
de verzekeraar voor aanspraken van verzekerde tegen de verzekeraar voor deze zaken van de eigenaar
tegenover de verzekerde gekweten. De verzekeraar zal de eigenaar niet meer betalen dan de nanciële
belangen van de eigenaar in de verzekerde zaken. De verzekeraar kan er ook voor kiezen om, op eigen
kosten en binnen de betreffende verzekerde bedragen, de verzekerde tegen rechtszaken die uit aanspraken
of eigenaren van zaken voortvloeien te verdedigen.
Geen uitkering aan vervoerder of bewaarnemer
geen enkele persoon of organisatie die verzekerde zaken onder zich heeft een beroep op deze verzekering zal
kunnen doen, behalve de verzekerde.
Diefstal
1.

Tijdens gebruik van de verzekerde zaken is het risico van diefstal uitsluitend gedekt indien verzekerde
de nodigde zorg en zorgvuldigheid betracht om diefstal te voorkomen. Tijdens gebruik moeten de
verzekerde zaken in aanwezigheid van (personeel/ondergeschikten van) de verzekerde zijn.

2.

Indien de verzekerde zaken niet in gebruik zijn, is het risico van diefstal uitsluitend gedekt indien aan
het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich bevinden aantoonbare sporen van
braak worden geconstateerd.

3.

Het risico van diefstal van de verzekerde zaken door diefstal van de gehele auto is wel gedekt.

fi
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4.

Ingeval de verzekerde zaken uit handen zijn gegeven aan een beroepsvervoerder is het risico van
diefstal zonder beperking gedekt.

5.

Bij afwezigheid dient verzekerde de verzekerde zaken te allen tijde buiten het zicht in de
vervoermiddelen achter te laten.

Bij de dekking voor diefstal geldt de voorwaarde dat het vervoermiddel waaruit de verzekerde zaken zijn
ontvreemd, ten tijde van de diefstal was afgesloten en;
1.

bij een waarde van € 25.000 of meer tevens voorzien van een in werking zijnd diefstalbeveiligingssysteem
dat minimaal voldoet aan de norm ‘SCM-klasse 2’;

2.

bij een waarde van € 50.000 of meer tevens voorzien van een in werking zijnd diefstalbeveiligingssysteem
dat minimaal voldoet aan de norm ‘SCM-klasse 4’.

SCM betekent Stichting Certi cering Motorrijtuigbeveiliging.
Klasse 2 houdt in: SCM/CCV gecerti ceerde Klasse 1 startonderbreker aangevuld met een alarmsysteem met
inbraakdetectie en alarmering.
Klasse 4 houdt in: SCM/CCV gecerti ceerde Klasse 2 (Klasse 1 startonderbreker aangevuld met een
alarmsysteem met inbraakdetectie en alarmering) aangevuld met een voertuigvolgsysteem. Een
voertuigvolgsysteem is een beveiligingssysteem waarmee uw auto na diefstal gevolgd, opgespoord en
geblokkeerd kan worden.

5.2 Verzekerde bedrag en eigen risico
De verzekeraar vergoedt onder deze rubriek per productie ten hoogste het verzekerde bedrag zoals
vermeld op het polisblad.
Op elke vergoeding van schade door de verzekeraar is het betreffende eigen risico zoals vermeld op het
polisblad van toepassing.

5.3 Verzekeringstermijn
Dekking onder deze rubriek begint op de datum zoals vermeld op het polisblad en eindigt op de eerste van de
volgende data:
1.

de einddatum van deze rubriek of de verzekering; of

2.

beëindiging van deze rubriek van de verzekering.

5.4 Uitsluitingen
Deze rubriek dekt geen verlies, schade of vernietiging die direct of indirect voortvloeit uit:
1.

eigendom, bediening of gebruik van vliegtuigen (inclusief zweefvliegtuigen en deltavliegers), vaartuigen,
wagons of uitrusting, motor etsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde vervoermiddelen;

2.

een tekort opgemerkt bij inventarisatie of een onverklaarbaar fysiek verlies of verdwijning;

3.

insecten, ongedierte, verborgen gebrek, mechanisch of structureel defect, slijtage, geleidelijke
achteruitgang, condensatie, verslechtering als gevolg van een vochtige of droge atmosfeer, extreme of
veranderingen in temperatuur, krimp, verdamping, vervorming, roest, verontreiniging, lekkage van de
inhoud, kortsluiting of een ander elektrisch defect of storing, tenzij het directe gevolg van storm of brand;

4.

een wijziging, reparatie, constructie, het onderhoud of testen van zaken. Deze uitsluiting is niet van
toepassing op gevolgschade aan andere zaken die in de productie gebruikt worden of gebruikt zouden
worden en als direct gevolg van brand;

fi

fi

fi

fi
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5.

regen, ijzel, sneeuw of hagel, wel of niet door wind aangedreven, aan zaken die in de open lucht worden
opgeslagen, tenzij op de locatie en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de verzekeraar is geaccepteerd.

Ook dekt deze rubriek geen verlies, schade of vernietiging van:
3.

dieren, tuinen of planten; of

4.

zaken die speci ek onder rubriek 4 van deze verzekering gedekt zijn, of daar gedekt zouden kunnen zijn;
of

5.

gebouwen die door de verzekerde voor andere doeleinden worden gebruikt dan het lmen op locatie
voor een productie, tevens gebouwen die als woonruimte voor de cast en de crew van de verzekerde
worden gebruikt.

5.5 Begripsomschrijving Eigendommen van derden
Eigendommen van derden
Roerende dan wel onroerende zaken van derden waarvoor verzekeringnemer ( nancieel) verantwoordelijk is
en die niet verzekerd of verzekerbaar zijn onder een van de andere rubrieken van deze verzekering.
Kosten van verweer
betekent de kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt voor de verdediging van de verzekerde bij het
onderzoek, de verdediging en afwikkeling van dat deel van een speci eke aanspraak die gedekt is onder deze
rubriek.

fi

fi

fi

fi
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Rubriek 6 / Geld
De verzekeraar betaalt voor de schade aan of het verlies van geld dat tijdens de verzekeringstermijn en
binnen het verzekeringsgebied zoals vermeld op het polisblad plaatsvindt.

5.1 Voorwaarden voor dekking
Er is dekking onder deze rubriek op voorwaarde dat:
1.

een nauwkeurig en volledig overzicht wordt bijgehouden van al het geld dat op een veilige plaats wordt
bewaard anders dan in de kluis of kluisruimte die het geld bevat; en

2.

de kluis of kluisruimte waarin het geld wordt bewaard geschikt wordt beoordeeld voor de waarde van het
geld; en

3.

de verzekerde, ten alle tijden, de volgende minimumnormen hanteert voor het beveiligen van geld dat
niet in de bedrijfsruimte wordt bewaard:
a)

de tijdstippen van terugkerende routes en vervoermiddelen worden zoveel mogelijk gevarieerd; en

b)

alle personen die zich bezighouden met het dragen van geld zijn geschikte volwassenen.

5.2 Verzekerd bedrag en eigen risico
De verzekeraar vergoedt onder deze rubriek per productie ten hoogste het betreffende verzekerde bedrag
zoals vermeld op het polisblad.
Op elke vergoeding van schade door de verzekeraar is het betreffende eigen risico zoals vermeld op het
polisblad van toepassing.

5.3 Verzekeringstermijn
Dekking onder deze rubriek begint op de datum zoals vermeld op het polisblad en eindigt op de eerste van de
volgende data:
1.

de einddatum van deze rubriek of de verzekering; of

2.

beëindiging van deze rubriek van de verzekering.

5.4 Uitsluitingen
Deze rubriek dekt geen verlies of beschadiging die direct of indirect voortvloeit uit:
1.

het gebruik van niet-geregistreerde post- of koeriersdiensten voor het transport van geld; of

2.

geld dat in onbeheerde voertuigen is achtergelaten; of

3.

niet-betaalde cheques, fouten, nalatigheden of onverklaarbare tekorten als gevolg van administratieve of
boekhoudkundige fouten en computerstoringen; of

4.

het vrijwillig afstand doen door de verzekerde van de titel of het bezit als hij daartoe op frauduleuze wijze
of valse schijn door een ander wordt aangezet; of
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5.

het openen van een kluis of kluisruimte door een sleutel die onbeheerd in de bedrijfsruimte is
achtergelaten.

5.5 Begripsomschrijvingen Geld
Bedrijfsruimte
betekent de permanente, demontabele of verplaatsbare gebouwen en campers die de verzekerde bezit,
gebruikt of waarvoor hij verantwoordelijk is en die voor de productie gebruikt worden.
Geld
betekent valuta, munten, bankbiljetten, edelmetaal, voedselbonnen, cheques, reischeques en wisselbrieven.

21

Klap No Risk - Voorwaarden mediaproductieverzekering - Algemene uitsluitingen

Algemene uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op alle rubrieken van deze verzekering, tenzij anders is
aangegeven.

Atoomkernreacties
Niet verzekerd is schade door of verband houdend met een atoomkernreactie. Een atoomkernreactie is iedere
kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Het
maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Met een atoomkernreactie bedoelen wij niet radioactieve
nucliden:
1.

die zich buiten een kerninstallatie bevinden en;

2.

die worden gebruikt of zijn bestemd voor: industriële, commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet militaire) bewegingsdoeleinden en;

3.

waarvoor een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag, en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

Met een kerninstallatie bedoelen wij:
1.

een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid kernongevallen. Deze wet staat in het
Staatsblad 1979 nummer 225;

2.

een kerninstallatie aan boord van een schip.

Besmettelijke ziekten
Ongeacht eventuele andersluidende bepalingen, is niet verzekerd:
a)

schade, kosten en/of aansprakelijkheid die direct of indirect zijn ontstaan door, het resultaat zijn
van, of waaraan direct of indirect is bijgedragen door een besmettelijke ziekte of de angst voor
of dreiging van een besmettelijke ziekte (ongeacht of dit terecht of vermeend is);

b)

schade die het resultaat is van of die verband houdt met maatregelen die zijn genomen om een
besmettelijke ziekte of de angst voor of dreiging van een besmettelijke ziekte (ongeacht of dit
terecht of vermeend is) te beheersen, voorkomen, onderdrukken of die er op welke manier dan
ook mee te maken hebben.

Onderhevig aan alle voorwaarden, limieten, uitsluitingen van deze verzekering, en elke onderschrijving van
deze verzekering, geldt dit niet voor besmettelijke ziektes die, volgens een door de verzekeraar
goedgekeurde onafhankelijke medisch deskundige:
1)

ervoor zorgen dat een verzekerde niet (langer) kan verschijnen bij de opnames van een
verzekerde productie; en

2)

bij de verzekerde voor het eerst optreedt:

- tijdens de verzekeringstermijn; en
- voordat een publieke, lokale, nationale of internationale autoriteit, instantie of regering

instrueert of adviseert dat deze besmettelijke ziekte moet worden voorkomen, beheerst,
tegengehouden, of dat er op enige manier op moet worden gereageerd.

De bij 1) hierboven omschreven omstandigheid moet de uitsluitende en directe oorzaak zijn van de nodige
afgelasting, het uitstellen, de onderbreking, het naar een andere tijd of locatie verplaatsen, het slechts
gedeeltelijk of in beperkte vorm doorgang laten vinden of het vroegtijdig beëindigen van een verzekerde
productie.
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Cyber- en data-uitsluiting
Niet verzekerd is schade die direct of indirect is ontstaan door, het resultaat is van, of waaraan direct of indirect
is bijgedragen door:
1.

een cyber handeling of cyberincident of de angst voor of dreiging van een cyber handeling of
cyberincident (ongeacht of dit terecht of vermeend is); of

2.

maatregelen die zijn getroffen om cyber handelingen of cyberincidenten of de angst voor of dreiging
van cyber handelingen of cyberincidenten (ongeacht of dit terecht of vermeend is) te beheersen,
voorkomen, tegen te houden of te herstellen.

Fraude
Deze verzekering dekt geen schade, verlies, kosten of uitgaven direct of indirect voortvloeiende uit een
frauduleuze, oneerlijke of criminele handeling die alleen of samen met anderen is gepleegd door:
1.

werknemers, bestuurders, commissarissen, partners, trustees of andere bevoegde vertegenwoordigers
van de verzekerde; of

2.

anderen aan wie eigendommen, overigens gedekt onder deze verzekering, worden toevertrouwd

Gebrek aan nanciële steun
Deze verzekering dekt geen schade, verlies, kosten of uitgaven direct of indirect voortvloeiende uit of als gevolg
van het gebrek aan nanciële steun in welke vorm ook.

Gevolgschade
Deze verzekering dekt geen gevolgschade of schade die de verzekerde kan lijden als gevolg van aanspraken
van derden vanwege het niet nakomen van een overeenkomst door de verzekerde.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze verzekering dekt geen schade, verlies, kosten of uitgaven die op enige wijze verband houden met een
daadwerkelijke, vermeende of dreigende bewering, inbreuk of schending door een persoon of organisatie van
intellectuele eigendomsrechten.

Molest en onteigening van zaken
Niet verzekerd is schade als gevolg van molest. Met molest bedoelen wij:
Gewapend con ict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de
ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het
gewapende optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties.
Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat.
Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbare gezag.
Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende
plaatsen zich voordoend, binnen een staat.
Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende
macht, gericht tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

fi

fi

fl
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Onverzekerde gebeurtenis
Deze verzekering dekt geen schade, verlies, kosten of uitgaven voortvloeiende uit een onverzekerde
gebeurtenis die voor, gelijktijdig met of na een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, en die bijdraagt aan een
schade gedekt onder de voorwaarden van deze verzekering, behalve dat het deel van een dergelijke schade
waaraan de onverzekerde gebeurtenis niet heeft bijgedragen, kan worden geclaimd.

Opzettelijk handelen en bewuste roekeloosheid
Niet verzekerd is schade die is ontstaan door of verband houdt met opzet en al dan niet bewuste roekeloosheid.
Hiermee bedoelen wij een gedraging die naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade
met zich meebrengt dat de verzekerde zich daarvan bewust had horen te zijn en zich van die gedraging had
moeten onthouden.

Sancties
Niet verzekerd zijn activiteiten die verzekeraars op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen
verzekeren; er worden geen schades uitgekeerd die in strijd zijn met deze regels. Het gaat dan om nanciële
belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten die de verzekeraar op grond van
sanctiewet- en regelgeving niet mag verzekeren en schades aan en/of verlies van zaken die de verzekeraar
op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mag verzekeren.

Begripsomschrijving van toepassing op deze algemene uitsluiting:

- Sanctiewet- en regelgeving is de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van
handels- en economische sancties. Sancties zijn politieke instrumenten die worden ingezet als reactie op
schendingen van bijvoorbeeld internationaal recht, mensenrechten of democratische beginselen en bij de
bestrijding van terrorisme.

Terrorisme
Deze verzekering dekt geen:
1.

schade, verlies, kosten of uitgaven van welke aard ook, direct of indirect veroorzaakt door, als gevolg van
of in verband met een daad van terrorisme ongeacht of een andere oorzaak of gebeurtenis gelijktijdig
of op een ander moment aan de schade bijdraagt;

2.

schade, verlies, kosten of uitgaven van welke aard ook, direct of indirect veroorzaakt door, als gevolg van
of in verband met een handeling bij het beheersen, voorkomen, onderdrukken van of op een andere
manier verband houdt met een daad van terrorisme.

Voor deze algemene uitsluiting betekent een daad van terrorisme een handeling waarbij gebruik wordt
gemaakt van geweld of de dreiging daarmee door een persoon of een groep personen, die alleen, namens of in
verband met een organisatie of overheid handelt, gepleegd voor politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke
doeleinden inclusief de intentie om een overheid te beïnvloeden of omver te werpen en/of het publiek, of een
deel van het publiek, te intimideren.
Indien de verzekeraar beweert dat deze uitsluiting van toepassing is, ligt de bewijslast van het tegendeel bij de
verzekerde.
Indien een deel van deze uitsluiting ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het andere deel volledig van
kracht.

fi
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Deze uitsluiting geldt niet voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve
maatregelen, inclusief daden en de voorbereiding daarvan zoals gede nieerd in het Clausuleblad
Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT), voor
zover die schade verzekerbaar is conform het Clausuleblad Terrorismedekking. In dat geval vindt de
schadeafwikkeling plaats conform het Protocol Afwikkeling Claims van het NHT. De teksten van het
Clausuleblad en het Protocol zijn te raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl en maken integraal deel uit van
deze verzekering.

fi
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Algemene bepalingen
De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle rubrieken van deze verzekering, tenzij anders is
aangegeven. De verzekerde moet aan deze Algemene bepalingen voldoen. Als er aanvullende bepalingen voor
een speci eke rubriek van deze verzekering gelden, dan worden ze in die rubriek vermeld.

Afstand doen van eigendommen
Er mag geen afstand van eigendommen worden gedaan ten behoeve van de verzekeraar, ongeacht of de
verzekeraar bezit heeft genomen of niet.

Andere verzekeringen
Indien een onder deze verzekering gedekte schade tevens is gedekt onder een andere verzekering, al dan niet
van een oudere datum, of daarop gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou bestaan, dan is de
verzekeraar alleen aansprakelijk voor het verschil in het bedrag van de aansprakelijkheid van de verzekeraar
onder deze verzekering en het recht van verzekerde op schadevergoeding onder die andere verzekering.

Audit en inspectie
Op elk moment tijdens de verzekeringstermijn of wanneer een aanspraak aanhangig is, stelt de verzekerde
alle boeken, dossiers, bestanden, boekhouding, contracten, facturen en documenten van de verzekerde
(inclusief die van zijn intermediair) met betrekking tot een productie, aan de verzekeraar, of zijn bevoegde
vertegenwoordigers, beschikbaar voor inspectie, audit of om te kopiëren, op een redelijke tijd en plaats door de
verzekeraar of zijn vertegenwoordigers aangewezen.

Begin, duur en beëindiging
Deze verzekering is van kracht tijdens de verzekeringstermijn vermeld op het polisblad. Dekking op grond van
deze verzekering eindigt op de eerste van de volgende data:
1.

dertig dagen na ontvangst door verzekeringnemer van een schriftelijke opzegging door de
verzekeraar wegens niet-betaling van de premie;

2.

aan het einde van de verzekeringstermijn;

3.

op de door de verzekeraar genoemde datum na een opzegging zoals omschreven in de Algemene
bepaling $Rechten bij niet of onjuist meegedeelde feiten”;

4.

op het tijdstip zoals gezamenlijk overeengekomen door verzekeringnemer en de verzekeraar.

Bijzondere regeling bij terrorismeschade
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van terrorismerisico’s, in
herverzekering kunnen worden ondergebracht.

fi
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Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
a. Indien en voor zover, met inachtneming van de in de hiervoor vermelde begrippen ‘Terrorisme’, 'Kwaadwillige
besmetting’ en ‘Preventieve maatregelen’ gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt
met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar
ter zake van iedere bij haar ingediende gebeurtenis op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het
bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die gebeurtenis ontvangt onder de herverzekering
voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd
met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken
verzekering.
b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro
per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie
landelijk verschijnende dagbladen.
c. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal
afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige
door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door de
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door de
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en
waarvan er ten minste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor
rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsverzekeraars tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer,
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsverzekeraar(s) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
Uitkeringsprotocol NHT
a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims
(hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder
meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende nanciële middelen beschikt om alle
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT
niet over voldoende nanciële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde
bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.
b. De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd
om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een
gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en
overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

fi

fi
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c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van
voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of
de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 10.2.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar
aanspraak maken.
d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van
een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het
terrorismerisico in de zin van deze clausule wordt beschouwd. Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni
2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag gedeponeerd onder nummer 27178761, en op
12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. Hierna volgt een samenvatting van het
Protocol. Op verzoek zal de volledige tekst van het Protocol, inclusief toelichting, kosteloos door
verzekeraar worden toegezonden.
Samenvatting Protocol afwikkeling claims van de NHT Algemeen
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (verder te noemen NHT) kent een
maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze uitkeringscapaciteit, waarvan de hoogte van jaar tot jaar kan
verschillen, is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard euro. In het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT (hierna te
noemen het Protocol) wordt bepaald hoe deze maximum uitkeringscapaciteit voor de gevolgen van terrorisme
wordt verdeeld over de gedupeerden. Alleen aan de integrale tekst van het Protocol kunnen rechten worden
ontleend.
Samenvatting procedure
Onder schadegeval wordt verstaan iedere ‘verwezenlijking van het terrorismerisico’ waardoor recht op uitkering
bij gedupeerden kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt verstaan, is te lezen in de clausule
Terrorismedekking. Met schade door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke schade aan personen en
goederen bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals bijvoorbeeld na overlijden.
Ter zake van het melden van een schade door terrorisme geldt de volgende procedure:
‣ De schade dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de eigen verzekeraar.
‣ De verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomende meldingen bij de NHT worden ingediend.
‣ De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is
van een terroristische daad zoals gede nieerd in de clausule Terrorismedekking.
Terrorisme van welk jaar?
Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar heeft voor uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is
het belangrijk dat wordt vastgesteld in welk jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden.
Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad in jaar X heeft plaatsgevonden, dan wordt de
terroristische daad aan jaar X toegerekend.
Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden die met elkaar samenhangen, maar in verschillende
jaren zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische daad toegerekend aan het jaar waarin de eerste daad
van de reeks is gepleegd. Een reeks eindigt in ieder geval als er meer dan 6 maanden tussen de daden liggen.
Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding
Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal
de NHT een begroting opstellen en bekend maken of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de
claims volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger
zal uitvallen dan de maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) uitkeringspercentage
vast. Dit percentage is gelijk voor alle gedupeerden. De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te
vergoeden.
NB: Betaling geschiedt door de eigen verzekeraar(s). De verzekerde of gedupeerde heeft zelf geen contact
met de NHT.

fi
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De nitieve afwikkeling van claims
Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal houden:
• Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een terroristische daad gaat, stelt de NHT de eerste
begroting vast. Op basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld.
• Daarna volgt telkens uiterlijk na 6 maanden een volgende begroting met eventueel een nieuw
uitkeringspercentage.
• Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT het de nitieve uitkeringspercentage.
Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling plaatsvinden voor alle
op dat moment bekende claims. Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan wordt
van de gedane uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen voor die claims
die pas zijn aangemeld na het bekendmaken van het voorafgaande percentage.

Buitenlandse munteenheden
Tenzij anders aangegeven, zijn bedragen onder deze verzekering uitgedrukt en verschuldigd in de munteenheid
zoals vermeld op het polisblad.
De verzekeraar heeft echter het recht om de schade, het verlies, de kosten of uitgaven in een andere
munteenheid te betalen. In geval van schade, verlies, kosten of uitgaven in een andere munteenheid, zal de
omrekening naar en vanuit deze munteenheid plaatsvinden op basis van de wisselkoers gepubliceerd in Het
Financieele Dagblad op de dag van de schikking.
Elke omrekening naar of vanuit een andere munteenheid zal niet leiden tot een verhoging van de verzekerde
bedragen (voor zover van toepassing) zoals uitgedrukt in de munteenheid vermeld op het polisblad.

Contractuele bedingen - faciliteiten
Er is alleen dekking onder de rubrieken 1, 2 en 3 als de verzekerde voor faciliteiten, eigendommen, uitrusting
en benodigdheden een contractueel beding overeenkomt dat voldoende extra tijd geeft ten opzichte van de
originele planning van de verzekerde om de productie te voltooien.

Contractuele bedingen - stop date
Er is alleen dekking onder de rubrieken 1, 2 en 3 als de verzekerde voor een verzekerde persoon (zoals
gede nieerd in rubriek 2) een contractueel beding overeenkomt dat voldoende extra tijd (van ten minste tien
dagen) geeft ten opzichte van de originele planning van de verzekerde voor het voltooien van de rol van die
verzekerde persoon in een productie.

Bekendheid van zaken
De verzekerde stemt ermee in om aan de verzekeraar de materiële feiten mee te delen van elke productie
inclusief alle risico"s of gevaren waarvan de verzekerde op de hoogte is of redelijkerwijs van op de hoogte zou
moeten zijn.

Wat doen wij bij fraude?
Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk of doelbewust niet? Dan fraudeert
u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een verzekering aanvraagt of ons vraagt om een
schadevergoeding waar u geen recht op heeft. U fraudeert ook als u belangrijke informatie voor het beoordelen
van uw verzoek niet doorgeeft. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek
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volgen wij de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars. De bepalingen in dit artikel gelden niet alleen voor u
als verzekeringnemer, maar ook voor alle andere verzekerden, belanghebbenden of derden die fraude
plegen.
Heeft u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:
1.

de verzekering stopzetten of niet uitkeren;

2.

andere leningen, verzekeringen en rekeningen die bij ons lopen beëindigen;

3.

besluiten dat u een al ontvangen uitkering of onze onderzoekskosten moet terugbetalen;

4.

aangifte doen bij de politie;

5.

uw gegevens registeren in het Centraal Informatie Systeem van de Nederlandse verzekeraars. Dit is een
register dat verzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden. Hierbij houden zij zich aan het Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet te veel betaalt, omdat anderen verkeerd omgaan met hun
verzekering.
U krijgt geen premie terug als u fraude heeft gepleegd.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitoefenen dan kunt u contact
opnemen met de betrokken persoon of afdeling binnen onze organisatie. Komt u er niet samen uit, leg uw
klacht dan voor aan de directie van Klap No Risk. Dit kan per email (info@klapnorisk.nl).
Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een bevoegde
Nederlandse rechter bij het kanton in Rotterdam of Amsterdam.

Materiële wijziging van het risico en wetswijziging
De verzekerde zal de verzekeraar onmiddellijk schriftelijk informeren van elke materiële wijziging, waarvan hij
op de hoogte is of redelijkerwijs behoort te zijn, van het verzekerde risico onder deze verzekering, inclusief alle
activiteiten, voorwaarden of gevaren die de blootstelling van verzekerde aan risico"s die overigens onder een
van de rubrieken van deze verzekering is verzekerd materieel verhogen.
Materiële, verhogende risico"s als gevolg van zulke activiteiten, voorwaarden of gevaren kunnen door de
verzekeraar voor dekking worden overwogen, op voorwaarde dat de verzekerde aan alle extra voorwaarden
en bepalingen vereist door de verzekeraar voldoet en de eventuele aanvullende premie betaalt. Deze dekking
is alleen van kracht als dit speci ek in een clausule bij deze verzekering is vastgelegd.

Mededelingen en mededelingsplicht
1.

Met uitzondering van de mededelingen genoemd in de Schaderegelingsbepalingen, worden
mededelingen die verzekerde en de verzekeraar aan elkaar doen geacht rechtsgeldig te zijn gedaan
indien deze ter kennis van het intermediair zijn gebracht. Mededelingen van de verzekeraar aan het bij
de verzekeraar laatst bekende adres van verzekeringnemer worden ook geacht rechtsgeldig te zijn
gedaan.

2.

Verzekerden erkennen en stemmen ermee in dat bij het afsluiten van deze verzekering, de verzekeraar
bij haar beslissing om deze verzekering af te sluiten er van is uitgegaan dat mededelingen in het
aanvraagformulier en/of enige informatie die aan de verzekeraar wordt gegeven of enige ( nanciële)
informatie die openbaar is gemaakt door verzekerden juist en accuraat is.
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Al deze mededelingen en informatie zijn van belang voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar en
bij het nemen van haar beslissing tot het afsluiten van deze verzekering, al dan niet tegen een hogere premie. Zij
vormen de basis voor deze verzekering en worden geacht onderdeel uit te maken van deze verzekering.

Meerdere verzekerden
Indien de verzekerde uit meer dan één partij of rechtspersonen bestaat, zal de aansprakelijkheid van de
verzekeraar niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor de verzekeraar aansprakelijk zou zijn geweest indien het
verlies of de schade door een van deze verzekerde partijen of rechtspersonen zou zijn geleden.

Premie
1.

Verzekeringnemer betaalt de premie en/of de kosten zoals vermeld op het polisblad, te verhogen met
de verschuldigde assurantiebelasting, binnen dertig dagen nadat zij deze verschuldigd is. Indien
verzekeringnemer niet binnen dertig dagen heeft betaald, dan wordt zonder nadere ingebrekestelling
geen dekking meer verleend voor aanspraken of omstandigheden die bij de verzekerde voor het eerst
bekend worden nadat het bedrag verschuldigd werd.

2.

Verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht de
dag nadat het verschuldigde alsnog is voldaan, echter alleen voor aanspraken of omstandigheden die bij
verzekerde voor het eerst bekend worden nadat het verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen.

Premieverrekening en schadebetaling
Wij nemen op ons de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op het moment dat deze
krachtens de verzekeringsovereenkomst wordt verschuldigd door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is
of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door ons plaatsvinden door creditering van verzekeraars
in rekening-courant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde
premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraars zal zijn gekweten.
U moet de premie aan ons betalen. Als de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten en u heeft aan
deze tweede tussenpersoon betaald, bent u door deze betaling tegenover ons eerst gekweten, wanneer deze
tweede tussenpersoon aan ons de premie heeft vergoed. Onverminderd de aansprakelijkheid van u tot betaling
van de verschuldigde premie aan ons, zal de verzekering alleen van kracht zijn voor de termijn waarvoor de
premie aan ons is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor wij u krediet hebben verleend. U zal bij de
interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, totdat dit schriftelijk aan u is opgezegd.
Door het tot stand komen van de verzekering zijn wij door u onherroepelijk gemachtigd verzekeraars
tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien u of, ingeval de
verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan ons te
voldoen. Wij zullen de verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan zonder u vooraf schriftelijk van dit
voornemen in kennis te hebben gesteld.
Schadevergoeding en premierestituties
Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zullen wij
verzekeraars in rekening-courant voor de verschuldigde schadevergoeding en premierestituties debiteren.
Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn
ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet, dan wel met een tussen
hem en ons bestaande regeling. Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan ons en wij
in gebreke blijven om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen
van ons terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende.
Indien wij de van de verzekeraars ontvangen schadepenningen hebben doorbetaald aan de tweede
tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zullen de schadepenningen
van de tweede tussenpersoon kunnen worden teruggevorderd, indien hij hetzij door de rechthebbende wordt
aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van hen terugvorderen.
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Wij zullen de schadevergoeding en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. Wij zijn evenwel tot niet
meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schadevergoeding en
premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare, doch reeds
vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening zal evenwel
niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de
uitkering is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering een
pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 BW, alsook in
geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken
dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt
gedaan.
Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd betaalt?
U bent verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Als de volledige premie niet of niet op tijd is betaald,
heeft dat gevolgen voor de dekking. Zorg er dus voor dat u de premie op tijd betaalt. Betaalt u de premie via
automatische incasso? Zorg dan dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat zodat wij de premie kunnen
afschrijven op de datum waarop u moet betalen.

Premier risque
Deze verzekering is gebaseerd op een ‘premier risque’ vergoeding. Dit betekent dat wij de schade vergoeden
tot maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag.

To follow
Verzekeraars verbinden zich ter zake van wijzigingen van welke aard dan ook, alsmede ten aanzien van
schaden, “ex gratia betalingen”, restituties enz. de beslissingen zoals deze worden genomen door de
bovenstaande verzekeraar(s) en overeengekomen met Klap No Risk te volgen. Voor een verhoging van de
verzekerde som is echter goedkeuring van alle betrokken verzekeraars nodig.

Wijziging van het risico
U bent verplicht alle wijzigingen van het verzekerde risico en de verzekerde rubrieken door te geven aan ons
voordat de productie plaatsvindt. Aanpassingen kunnen tot de dag voor de productie worden doorgevoerd.
Geeft u deze niet of niet tijdig door, dan zal er bij schade worden uitgekeerd conform de polis en wordt geen
rekening gehouden met de niet doorgegeven aangepaste omstandigheden. U kunt hier niet op terugkomen of
ons alsnog vragen de dekking aan te passen. Een tijdig ingediend verzoek tot wijziging van de dekking wordt in
behandeling genomen, maar hoeft niet te leiden tot acceptatie van die aanpassingen. Het kan zijn dat het risico
niet meer acceptabel is of dat een rubriek niet meer te verzekeren is. Uiteraard doen wij er alles aan om u alsnog
goed verzekerd te houden, maar dit is een inspanningsverplichting.

Nederlands recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag of bij wijziging van uw verzekering, vragen wij persoonsgegevens van u. Deze gegevens
gebruiken wij voor:
1.

het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;

2.

het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
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3.

het voorkomen van fraude;

4.

het uitvoeren van marketingactiviteiten;

5.

het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de nanciële sector, onze organisatie, medewerkers
en klanten.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst staat op www.verzekeraars.nl. U kunt de tekst ook opvragen bij
het Verbond van Verzekeraars.

Rechten bij niet of onjuist meegedeelde feiten
Als wij en/of de verzekeraar zijn benadeeld
De verzekering dekt de schade niet:
1.

als u of een andere verzekerde zich niet heeft gehouden aan een van de verplichtingen bij schade, of
aan een andere verplichting die geldt voor deze verzekering; en

2.

als wij en/of de verzekeraar daardoor zijn benadeeld.

Zijn wij en/of de verzekeraar hierdoor ten dele benadeeld, dan ontvangt u mogelijk wel een deel van de uitkering.
Als er sprake was van misleiding
De verzekering dekt de schade niet:
1.

als u of een andere verzekerde zich niet heeft gehouden aan een van de verplichtingen bij schade; en

2.

als het oogmerk daarvan was om ons en/of de verzekeraar te misleiden.

Dit geldt niet als de misleiding het vervallen van de dekking niet rechtvaardigt.
Verplichtingen bij schade
Als u of een andere verzekerde schade heeft, gelden de volgende verplichtingen:
1.

Als zich een gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen die kan leiden tot een schade, moeten u en de
andere verzekerden binnen redelijke grenzen alles doen om die schade te voorkomen of te beperken.

2.

Zodra u weet of hoort te weten dat er een schadegeval is, moet u: dit zo snel mogelijk en naar waarheid
aan ons melden; en aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een
ander strafbaar feit. Deze verplichting geldt ook voor de andere verzekerden.

3.

Als u schade heeft, moet u ons alle informatie geven die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht
heeft op een uitkering. U moet ons deze informatie binnen een redelijke termijn geven en u mag daarbij
geen onwaarheden vertellen. Deze verplichting geldt ook voor de andere verzekerden.

4.

U en de andere verzekerden zijn verplicht om bij de afhandeling van de schade: alle aanwijzingen op te
volgen die wij, of personen die wij hebben aangesteld, aan u geven, volledige medewerking te verlenen,
en niets te doen wat onze belangen zou kunnen schaden.

Redelijke voorzorgsmaatregelen
De verzekerde is verplicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om letsel, schade of verlies dat tot
aansprakelijkheid kan leiden te voorkomen, om te voldoen aan alle wettelijke of andere verplichtingen en om alle
redelijke stappen te nemen om:
1.

ervoor te zorgen dat alleen competente werknemers in dienst zijn;

2.

alle installaties, bedrijfsruimtes, machines en wegen in goede staat van onderhoud te houden.
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Toepasselijk recht en geschillen
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze verzekering voortvloeien
zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam.

Verzekeringnemer en positie van verzekerden
De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de betaling van alle premie en handelt namens alle andere
personen of organisaties schadeloosgesteld onder deze verzekering, voor het verstrekken en ontvangen van alle
mededelingen en het ontvangen van eventuele restitutiepremie die op grond van deze verzekering verschuldigd
wordt.

Wijzigingen
Deze verzekering kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijk aanhangsel dat door een
bevoegde vertegenwoordiger van de verzekeraar wordt afgegeven.
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Algemene schaderegelingsbepalingen
De volgende Algemene schaderegelingsbepalingen zijn van toepassing op de vermelde rubrieken van deze
verzekering.

Schadeprocedure
In geval dat een gebeurtenis plaatsvindt die kan resulteren in een aanspraak,
1.

zal een schriftelijke kennisgeving bevattende:
a)

voldoende gegevens om de verzekerde te identi ceren;

b)

alle beschikbare informatie over de gebeurtenis, inclusief hoe, wanneer en waar het gebeurde; en

c)

alle beschikbare namen en adressen van elke partij die letsel, verlies of schade heeft geleden en
van alle beschikbare getuigen,

zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nadat de verzekerde bekend wordt met de gebeurtenis aan de
verzekeraar worden gegeven.

3.

4.

zal de verzekerde:
a)

indien verzocht door de verzekeraar (op kosten van verzekerde) een verklaring over de
aanspraak en van gerelateerde zaken verstrekken;

b)

redelijke maatregelen nemen of toestaan die nodig zijn om de schade of het verlies als gevolg
daarvan te beperken; en

c)

de verzekeraar onmiddellijk in kennis stellen zodra hij op de hoogte is van een dreigende
vervolging, onderzoek of onderzoek naar een dodelijk ongeval in verband met een dergelijke
gebeurtenis.

heeft de verzekeraar het recht:
a)

om in naam van verzekerde maar ten gunste van de verzekeraar zelf, een proces aan te
spannen voor elke aanspraak voor schadevergoeding en elke claimant onder deze verzekering zal
op verzoek en op kosten van de verzekeraar alle noodzakelijke maatregelen nemen en toestaan
voor het afdwingen van rechten tegen een andere partij in de naam van verzekerde voordat of
nadat een betaling door de verzekeraar is gedaan;

b)

indien en zolang zij dit wenst, de uitsluitende leiding en controle over alle aanspraken en
gerechtelijke procedures of alternatieve geschillenbeslechting in naam van verzekerde over te
nemen en de verzekeraar heeft de volledige vrijheid bij de afwikkeling van elke vordering; en

c)

bij het optreden van schade aan, verlies of vernietiging van verzekerde zaken, zonder enige
aansprakelijkheid, elk gebouw waar deze schade, verlies of vernietiging heeft plaatsgevonden te
betreden en de verzekerde zaken in bezit te nemen en deze goederen op een redelijke manier te
behandelen en te bergen, en deze verzekering geldt als bewijs van toestemming en machtiging
hiervoor. Geen enkele zaak mag aan de verzekeraar worden afgestaan, ongeacht of het door de
verzekeraar in bezit wordt genomen of niet; en

de verzekerde zal niet onderhandelen, geen aansprakelijkheid erkennen, geen toezeggingen en geen
betalingen doen en niet schikken zonder de schriftelijke toestemming van de verzekeraar.
De verzekerde zal medewerking en alle gevraagde bijstand geven aan de verzekeraar en, op verzoek
van de verzekeraar en in overeenstemming met zijn instructies:
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a)

meewerken aan het onderhandelen of het treffen van schikkingen;

b)

meewerken aan het voeren van een procedure om een recht op een bijdrage of schadevergoeding
uit te oefenen, tegen een persoon of organisatie die tegenover de verzekerde aansprakelijk kan
worden gesteld vanwege letsel of schade waarvoor deze verzekering dekking biedt; en

c)

hoorzittingen en procedures bijwonen en medewerking geven aan het veiligstellen en het geven
van bewijs en het aanwezig laten zijn van getuigen.

In geval van een gebeurtenis die leidt tot of kan leiden tot een aanspraak onder rubriek 5 – Eigendommen van
derden
1.

zal de verzekerde:
a)

onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving daarvan (en volledige gegevens van de gebeurtenis)
aan de verzekeraar geven;

b)

de verzekeraar onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen zodra hij op de hoogte is van een
dreigend(e) vervolging of een onderzoek naar een dodelijk ongeval in verband met een
gebeurtenis waarvoor onder deze rubriek aansprakelijkheid zou kunnen zijn;

c)

elke schriftelijke of mondelinge aansprakelijkstelling, andere procedure of document die aan de
verzekerde wordt verstrekt onmiddellijk aan de verzekeraar doorsturen; en

d)

alle informatie en medewerking geven die de verzekeraar kan verzoeken binnen de door de
verzekeraar bepaalde termijnen;

2.

zal de verzekerde of andere partij die recht kan hebben op schadevergoeding onder deze rubriek, NIET
onderhandelen, geen aansprakelijkheid erkennen, geen toezeggingen en geen betalingen doen en niet
schikken zonder de schriftelijke toestemming van de verzekeraar; en

3.

heeft de verzekeraar het recht:
a)

indien en zolang zij dit wenst, de uitsluitende leiding en controle over alle aanspraken en
gerechtelijke procedures of alternatieve geschillenbeslechting in naam van verzekerde over te
nemen en de verzekeraar heeft de volledige vrijheid bij de afwikkeling van elke vordering; en

b)

om in naam van verzekerde maar ten gunste van de verzekeraar zelf, een proces aan te
spannen voor elke vordering voor schadevergoeding.

Voor alle rubrieken geldt:
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde een of meer van de
verplichtingen in de Schadeprocedure bepaling hierboven niet nakomt, voor zover daardoor de belangen van de
verzekeraar zijn geschaad. Van het schaden van de belangen van de verzekeraar is geen sprake bij een
terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten. Elk recht op uitkering komt te
vervallen, indien de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt met het opzet de verzekeraar te misleiden,
tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

Subrogatie
1.

Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade anders dan uit verzekering vorderingen tot
schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie over op de
verzekeraar voor zover zij deze schade, al dan niet verplicht, heeft vergoed.

2.

Verzekerden hebben de plicht om op eigen kosten de verzekeraar alle medewerking te verlenen om
deze rechten uit te oefenen.
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3.

Verzekerden zullen niets doen en/of nalaten dat de positie en/of de mogelijke of daadwerkelijke regresof verhaalsrechten van de verzekeraar kan schaden.
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Algemene begripsomschrijvingen
Archiefmateriaal
betekent archiefmateriaal dat gebruikt wordt in de productie, maar niet opgenomen of ge lmd als onderdeel
van de productie.

Besmettelijke ziekte
betekent elke ziekte die van een organisme kan worden overgedragen op een ander organisme via een
substantie of agens.

Computersysteem
betekent elke computer, hardware, software, communicatiesysteem, elektronisch apparaat (inclusief, maar niet
beperkt tot smartphone, laptop, tablet, draagbaar apparaat), server, cloud of microcontroller, inclusief elk
vergelijkbaar systeem en iedere con guratie van het eerder genoemde, en inclusief elke bijbehorende input,
output, data-opslagapparaat, netwerkapparatuur of back-upfaciliteit.

Cyber handeling
betekent een niet toegestane, kwaadwillige of criminele handeling of serie van gerelateerde niet toegestane,
kwaadwillige of criminele handelingen, ongeacht tijd en plaats, waarbij toegang tot, het draaien, het gebruik of
de bediening van een computersysteem betrokken is.

Cyberincident
betekent:
1.
elke fout of nalatigheid of serie van gerelateerde fouten of nalatigheden waarbij toegang tot, het draaien
van, het gebruik van of de bediening van een computersysteem betrokken is; of
2.

een situatie waarin er gedeeltelijk of helemaal niet in wordt geslaagd om toegang te krijgen tot een
computersysteem, of het te laten draaien, het te gebruiken of te bedienen.

Diefstal
betekent diefstal, vermissing, verduistering en/of zoekraken.

Digitale beeld- en geluidsdragers
betekent elk digitale informatiedrager of apparaat dat wordt gebruikt om beelden of geluiden op te nemen of op
te slaan en de opgenomen of opgeslagen informatie.

Draaiperiode
betekent het lmen en opnemen dat op de eerste cameradag begint en dat eindigt wanneer de geplande
opnames zijn voltooid en waarvan de verwachte data aan de verzekeraar zijn doorgegeven en goedgekeurd.

Eigen risico
betekent het bedrag dat voor rekening van de verzekerde komt, zoals vermeld op het polisblad.
Voor alle duidelijkheid, het bedrag van het eigen risico maakt deel uit van het verzekerde bedrag of een
andere limiet van toepassing op een rubriek en is geen aanvulling op een dergelijke limiet.
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Equipment/apparatuur
betekent technische apparatuur dat voor de productie wordt gebruikt of zou worden gebruikt, inclusief maar
niet beperkt tot camera"s, camera-apparatuur, geluids- en verlichtingsapparatuur, draagbare elektrische
apparatuur, apparatuur bevestigd aan een drone, generatoren, mechanische effects equipment, grip-apparatuur
en mobiele kleedkamer.
In eigendom of niet in eigendom en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of ander belang heeft.

Gebeurtenis
1.

Eén enkele handeling of voorval óf;

2.

meerdere (een serie) handelingen of voorvallen die op enige manier met
elkaar verband houden, bijvoorbeeld doordat dezelfde persoon ze heeft verricht.

Voor de vaststelling of meerdere handelingen of evenementen samen één gebeurtenis vormen, is niet van
belang in welk jaar of welke jaren de schade is ontstaan of is ontdekt.

Intellectuele eigendomsrechten
betekent elk:
1.
certi ceringsmerk, auteursrecht of moreel recht, database recht, halfgeleidertopogra erecht, patent,
modellenrecht, handelsmerk, collectief merk of dienstmerk;
2.
wettelijk erkend recht of belang in een handelsgeheim, of vertrouwelijk of bedrijfseigen niet zijnde
persoonlijke gegevens;
3.
ander wettelijk erkend recht of belang in een uitdrukkingswijze, idee, gelijkenis, verschijningsvorm,
afbeelding, naam, slogan, stijl of methode voor bedrijfsvoering, symbool, titel, handelsimago of ander
intellectueel eigendom waar dan ook ter wereld; of
4.
wetgeving met betrekking tot piraterij, oneerlijke concurrentie of andere soortgelijke praktijken.

Locatie
betekent:
1. lmlocaties; of
2. locaties die worden gebruikt voor het ontwikkelen van negatieven en het editen van de productie; of
3. locaties die worden gebruikt voor de opslag van zaken die in de productie worden gebruikt.

Opnamemateriaal
betekent lm- en/of video- en/of fotomateriaal zoals: onbelicht ( lm-) negatief in voorraad, videobanden in
voorraad, geluidsbanden in voorraad, belicht ( lm-) negatief (al dan niet ontwikkeld), opgenomen videobanden,
digitale beeld- en geluidsdragers, opgenomen geluidsbanden, positieven, internegatieven, interpositieven,
werkkopie n, snijkopie n, negrainkopie n, dia"s, cels, storyboards, tekeningen, gra sch materiaal en artistiek
werk, data, oppydisks, compactdiscs, harddiscs en andere digitale informatiedragers voor computers,
software en aanverwante materialen om computerbeelden te maken.
Onder opnamemateriaal wordt niet verstaan back-upmaterialen, uitsnijdingen, ongebruikt of overtollig
beeldmateriaal, archiefmateriaal of apparatuur om de opnamemateriaal af te spelen.

Productie
betekent elke lm, inclusief maar niet beperkt tot:
1. speel lms; of
2. televisieproducties of televisieseries; of
3. animatieproducties: of
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4. webcasts, virals of muziekvideo"s;
die gemeld zijn aan en geaccepteerd door de verzekeraar en vermeld op het polisblad.

Productiekosten
betekent:
1.
alle kosten die rechtstreeks ten laste van een productie komen en die begroot zijn in het budget dat aan
de verzekeraar is voorgelegd, inclusief pre-productiekosten en overheadkosten zoals die door de
verzekerde op het moment van de declaratie van de productie gemeld worden. Het bevat geen
bedragen die betaald zijn onder rubrieken 1, 2, of 3 van deze verzekering of de kosten van:
a)
de onderliggende rechten en materialen inclusief storyboard, scenario, muziekrechten,
geluidsrechten, royalty"s; of
b)
c)
d)

vaste sets, garderobe, rekwisieten, apparatuur in eigendom; of
premies betaald voor deze verzekering, betaalde rente op leningen en vermogensbelasting; of
talent, diensten of faciliteiten geleverd door anderen en die niet in het budget van de verzekerde
voor een productie zijn opgenomen.

De verzekerde kan op het moment van de declaratie speci ek verzoek om een van de kosten hierboven mee
te nemen, behalve dat de premie voor een bepaalde rubriek van de verzekering niet in de productiekosten
voor die rubriek mag worden meegenomen.
2.
Bij het bepalen van de kosten die rechtstreeks ten laste van de productie komen, worden vergoedingen
voor verleende diensten die de verzekerde verschuldigd is of wordt aan een partner, commissaris of
bestuurder niet meegenomen behalve als onderdeel van de overheadkosten, tenzij de diensten door deze
personen worden verleend in de hoedanigheid van producer, regisseur, schrijver, acteur of vergelijkbare
positie, voor zover de kosten speci ek en rechtstreeks verband houden met de productie.

Protection print
betekent een duplicaat of digitale master van de voltooide productie in elk formaat dat geschikt is voor de
beoogde release van de productie.

Terrorisme
betekent gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, en; het doen verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als
gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbende bij
mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaan, dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/
of stoffen al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze doelen te verwezenlijken.

Verzekeraar
zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens hem getekende aandeel.

Verzekerde
betekent de verzekeringnemer en elke andere rechtspersoon als zodanig op het polisblad vermeld.

Verzekerde bedrag(en)
betekent het verzekerde bedrag of de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad die van
toepassing is/zijn op een rubriek of sub-rubriek.
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Verzekerde zaken
betekent materialen of voorzieningen die door de verzekerde worden gebruikt of zouden worden gebruikt voor
die productie.

Verzekeringnemer
betekent de rechtspersoon die als zodanig op het polisblad is vermeld.

Verzekeringstermijn
betekent de termijn zoals vermeld op het polisblad.
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