


Een gewaagde reclamecampagne. Een eerlijke PR-strategie rond een reorganisatie. 
Ongeacht wát de opdracht is: reclame- en communicatieprofessionals zoeken 
soms de grenzen op. Dat is immers hun vak. Met alle brancherisico’s van dien. 
Hiscox kent het risico van de reclamesector als geen ander. We verzekeren 
bureaus in de sectoren reclame, marketing, communicatie en PR discreet en 
adequaat tegen beroepsaansprakelijkheid. Met een aanvullende service die 
past bij de doelgroep. Gaat het mis? Dan proberen onze experts samen met 
u de klok terug te draaien naar het moment vóór het zakelijke conflict.
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SOMS LEVERT EEN 
CAMPAGNE ONVERWACHTE 
RESULTATEN.



DIT IS GEDEKT
• Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout.
• Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken. 
• Inbreuk op de wettelijke regels over vergelijkende reclame. 
• Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht. 
• Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data. 
• Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht. 
• Smaad, laster of plagiaat.
• Inbreuk op licentierechten. 
• Rectificatiekosten en de kosten van een verklaring voor recht.

HOE WE WERKEN
Het multimediabedrijf produceerde de brochures voor een grote internationale autoverhuurder. Inclusief 
design, teksten en drukwerkbegeleiding. Daarbij ging het mis; toen de folders voor Portugal op de 
vestiging in Lissabon werden bezorgd, bleken de teksten in het Spaans. Onze verzekerde had de 
drukker het verkeerde bestand gegeven. De autoverhuurder stelde onze verzekerde aansprakelijk 
voor tienduizenden euro’s. Hiscox vergoedde de kosten, ook van de overbodige Spaanse brochures 
en van het versturen van de nieuwe Portugese versies, die met spoed alsnog werden gedrukt.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                     DISCLAIMERAan deze brochure, de schadevoorbeelden en de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden encondities van de specifieke polis en de omstandigheden van de individuele situatie.
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