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Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het NOAB-kantoor
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor NOAB-kantoren is een combinatie van
Beroepsaansprakelijkheid (BAV) en Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB).
Beroepsaansprakelijkheid (BAV)
- Biedt dekking voor aanspraken door opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in
de uitvoering van uw opdracht. In dit geval lijdt de opdrachtgever alleen financiële
schade.
Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
- Dekt aanspraken tegen u in verband met zaak- en/of letselschade waar u
verantwoordelijke voor wordt gehouden, inclusief gevolgschade. Denk aan beschadiging
van tapijt door omvallende koffie of een gebroken arm door een val over losliggende
deurmat.
Voor wie bestemd?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een ruime omschrijving van verzekerden. Wie
zijn verzekerd?
- Verzekeringnemer;
- overige in de polis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of
samenwerkingsverbanden;
- bestuurders, commissarissen/toezichthouders, maten en vennoten van de verzekerden;
- ondergeschikten voor zover zij niet zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen.
Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?
- NOAB stelt een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een
minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar.
- De BAV biedt u vermogensbescherming van uw onderneming bij een schadeclaim.
- Ontzorging en vergoeding van kosten van juridisch verweer bij claim. Ook als de claim
(naderhand) onterecht blijkt te zijn.
- Combinatiedekking van bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Het is niet nodig hiernaast
nog een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB aan te houden.
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Bijzondere kenmerken NOAB beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
- Uniek element is de dekking voor Datarisks. Dit biedt geen andere verzekeraar.
- De premie behoort tot de aantrekkelijkste in de markt.
- De verzekeringsvoorwaarden voldoen aan de eisen van NOAB en zelfs aan de
voorschriften van de NBA.
- BAVverzekering kiest voor een zeer ruime hoedanigheidsomschrijving. Andere
verzekeringen geven alleen de hoedanigheid ‘administratiekantoor’ aan. Later kan bij
schade blijken dat bijv. juridisch advies niet onder de dekking valt. Dan is het te laat.
Vandaar de keuze om op voorhand de hoedanigheid zeer ruim te omschrijven.
- Constante verbetering en aanpassing van de voorwaarden aan de actualiteit in
samenwerking met NOAB en verzekeraar Hiscox. Het voordeel hiervan is dat de
verzekeringsvoorwaarden altijd up-to-date zijn. De verbeterde verzekerings-voorwaarden
worden automatisch van toepassing voor alle verzekerden.
- Openheid en transparantie. Het NOAB-kantoor kan zijn vertrouwde tussenpersoon
behouden. Collectieve Verzekeringen Blue Risk is het intermediair voor de NOAB
aansprakelijkheids-verzekering respecteert de positie van uw tussenpersoon.
Belangrijkste voordelen:
- Hoedanigheidsomschrijving = uitgebreide omschrijving van alle mogelijke activiteiten van
het NOAB-kantoor.
- Gratis 3 jaar inloopdekking. Bij overstappen geen g in dekking.
- 5 jaar namelding bij bedrijfsbeëindiging.
- Dekking voor kosten van juridische bijstand, proceskosten, kosten van verweer
- Dekking voor rentekosten, verzekerd boven het verzekerd bedrag (zonder eigen risico).
Indien een claim wordt ingediend, neemt de verzekeraar de verdediging en alle juridische
kosten voor haar rekening. Ook bij een onterechte claim.
- Schade veroorzaakt door verlies van documenten en digitale dossiers.
- Waarneming bij ander kantoor is verzekerd.
- Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW.
Ruime dekking voor het geven van adviezen:
- Advisering omtrent financieringsvraagstukken en begeleiding van financieringsaanvragen.
- Advisering en begeleiding bij bedrijfs-herstructurering voor zover het administratieve,
financiële en belastingtechnische zaken betreft.
- Boekhoudkundige advisering en begeleiding, commerciële due diligence en/of
waardebepaling
- i.v.m. fusies en overnames.
- Advisering op het gebied van personeel & organisatie (indien uitgevoerd door een ter zake
kundig persoon met drie jaar relevante ervaring en HBO-opleiding).
- Advisering omtrent subsidievraagstukken en begeleiding bij subsidieaanvragen.
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Ondersteuning bij samenstelling van eisen waaraan hard- en software moeten voldoen
om de administratie van een cliënt aan te passen aan de specifieke wensen die bij de
cliënt en verzekerde bestaan.
Toetsing van de door anderen dan de cliënt en/of verzekerde geadviseerde en ook
toegepaste hard- en software aan het pakket van eisen.

Datarisks
In de NOAB beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een dekking opgenomen voor datarisks.
Het verzekerd bedrag Datarisks is € 25.000,00 per aanspraak. Dit bedrag is in de meeste
gevallen niet voldoende om alle kosten te dekken. Aangeraden wordt op Datarisks apart bij te
verzekeren.
Systeeminbraak: dekking voor financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data:
- Kosten van forensisch onderzoek
- Kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie,
creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
- Kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call center
- Kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.
Privacy: deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:
- Kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
- Claims van individuele personen
- Boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.
Digitale aansprakelijkheid:
Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus
bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.
Hacking: verzekert schade veroorzaakt door hackers:
- Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
- Kosten van gestolen software of data
- Kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
- Kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker
- Kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.
Afpersing:
Deze module verzekert tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt
bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.
Omzetverlies door cyberaanvallen:
Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies,
bijvoorbeeld door uitval van een portal-functie, is dit verlies gedekt onder deze module.
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