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Licentie- en gebruikersvoorwaarden Arcturus Solvency Tool
1. Overeenkomst en gebruikersvoorwaarden
1.1 Arcturus B.V. (hierna: “Arcturus”) heeft de Arcturus Solvency Tool ontwikkeld, waaronder mede
wordt verstaan de bijbehorende handleiding (hierna: “de Tool”). Arcturus gaat voor het gebruik
van deze Tool een licentie overeenkomst (hierna: “de Licentie”) aan met klanten (hierna: “de
Gebruiker”). De Licentie is door de gebruiker aangevraagd bij Arcturus en Arcturus heeft deze
licentie verleend aan de Gebruiker aan wie de Tool is verzonden.
1.2 Voor het gebruik van de Tool gelden de voorwaarden zoals opgenomen in deze
gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden worden bij het opstarten van de Tool aan
de Gebruiker getoond en deze kunnen door de Gebruiker worden opgeslagen.
1.3 De Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat de Medewerker die de Tool zal gaan bedienen en
invullen (hierna: “de Medewerker”) op de hoogte is van de gebruikersvoorwaarden.

2. Algemeen
2.1 Bij het gebruik van de Tool dient het volgende in acht te worden genomen:
• De Tool is alleen geschikt voor gebruik voor de berekening van de Solvabiliteit Kapitaal
Vereisten (SKV of SCR) aan het einde van een kwartaal volgens de Standaard Formule zoals
gespecificeerd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10
oktober 2014 en de aanpassingen op deze Delegated Acts van 30 september 2015 (C(2015)
6588/2) (hierna: “de Standaard Formule” en “de Verordening”). De tool bevat ook tabbladen
met Quantitative Reporting Templates (hierna: “QRT’s”).
• De licentie is exclusief de functionaliteit voor het produceren van de XBRL files. Hiervoor is
een koppeling nodig met de rapportage-tool van de gebruiker, of met een rapportage tool van
een van de partners waarmee Arcturus een samenwerking heeft op dit gebied. Dit kan
Arcturus verzorgen.
• De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de aannames die gebruikt zijn in
de Tool en de onderliggende Standaard Formule van toepassing zijn op de eigen portefeuille
c.q. situatie.
• De uitkomsten van de Standaard Formule en de QRT’s hangen af van een correcte input. Een
review van deze input is essentieel voor een juiste uitkomst. Arcturus kan deze review
verzorgen indien deze tijdig door de Gebruiker is aangevraagd. De kosten hiervoor zullen in
rekening gebracht worden op basis van het aantal gemaakte uren.
• In de Tool bevinden zich controlecellen voor controles op consistentie. Uit deze controles
blijkt uiteraard niet of de ingevulde gegevens juist zijn.
• De QRT-tabellen die zijn opgenomen zijn die uit de rapportages van Solvency II.

Arcturus BV - NL80RABO0120468735 - BIC RABONL2U
KvK Rotterdam 24440175 - BTW NL 8197.44.591.B01
Solvency@arcturus.nl

Arcturus Solvency Tool
Licentie- en gebruikersovereenkomst v170411

•
•
•

•
•
•

•

De Tool is bedoeld voor kleine en middelgrote schade- en levensverzekeraars. De Tool is niet
geschikt voor ziektekostenverzekeraars.
De Tool is alleen geschikt voor Excel2010, Excel2013 en Excel2016.
De overgangsmaatregelen (“transitional measures”) uit de Verordening zijn niet in de Tool
verwerkt. Bij de beleggingen worden o.a. derivaten en beleggingen met daarop lijkende
karakteristieken waaronder “structured products” niet ondersteund in de Tool.
De beleggingsinvoer in de Tool is beperkt tot maximaal 599 regels.
De Matching Adjustment is niet ingebouwd in de Tool.
Hypotheken worden in de berekening van de renteschok op ongeveer dezelfde manier
behandeld als andere vastrentende waarden. Dit is een benadering die door de Gebruiker op
aannemelijkheid getoetst moet worden.
De overige beperkingen staan vermeld in de bijbehorende handleiding van de Tool.

3. Beperking van aansprakelijkheid / vragen
3.1 De werking van de Tool is gecontroleerd op juistheid door tijdens het ontwikkelproces zoveel
mogelijk het 4-ogen principe toe te passen. Daarnaast zijn verschillende onderdelen van de Tool
gereviewed door een externe actuaris. Ondanks de uitgevoerde controles, is het mogelijk dat er
nog onjuistheden in de Tool aanwezig zijn. Arcturus garandeert derhalve niet dat de Tool zonder
onderbreking of gebreken zal werken en de Gebruiker aanvaardt dit risico. Arcturus is tegenover
de Gebruiker niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt, uit welke hoofde dan ook
(waaronder mede onrechtmatige daad is begrepen), in verband met deze Licentie en het gebruik
van de Tool, tenzij deze schade het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen door
Arcturus. Gevolgschade van de Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot geleden verlies,
gederfde winst en bedrijfsstagnatie is uitgesloten. De Gebruiker vrijwaart Arcturus voor, en zal
haar schadeloos stellen voor schade die derden bij Arcturus vorderen, uit welke hoofde dan ook,
als gevolg van het gebruik van de Tool door de Gebruiker.
3.2 Arcturus beantwoordt telefonisch of per email vragen van gebruikers over de Tool. Deze vragen
en antwoorden worden in een Q&A verwerkt en op aanvraag toegestuurd door Arcturus. Vragen
over de inhoud van de Verordening vallen buiten de scope van deze Licentie. Deze vragen
kunnen door Arcturus worden beantwoord tegen vergoeding van het reguliere uurtarief.
3.3 Arcturus zal, indien zij bekend wordt met onjuistheden in de Tool, updates uitbrengen waarin de
benodigde correcties zijn doorgevoerd.

4. Intellectueel eigendom / Licentie
4.1 Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of
industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met
betrekking tot de Tool (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie
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of materialen komen uitsluitend toe aan Arcturus. Niets in de Licentie strekt tot gehele of
gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. Het is Arcturus toegestaan om technische
maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van haar intellectuele
eigendomsrechten.
4.2 De Tool wordt tegen de afgesproken vergoeding aangeboden met een Licentie aan de Gebruiker
voor het jaar 2017. De Licentie voor de Tool wordt verstrekt voor het hele jaar 2017, daarna
verloopt de Licentie van rechtswege. Alle cijfers blijven daarna wel beschikbaar en kunnen
bekeken worden in de Tool maar kunnen niet meer aangepast worden.
4.3 De Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en de Gebruiker is niet bevoegd om aan
derden sub-licenties te verschaffen voor het gebruik van de Tool. Het is de Gebruiker niet
toegestaan de Tool te verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over
te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel
door derden te doen gebruiken.
4.4 De Tool is uitsluitend ter beschikking gesteld voor eigen gebruik van de Gebruiker. Onder eigen
gebruik wordt uitsluitend verstaan het gebruik van de Tool door interne medewerkers van de
Gebruiker ten behoeve van de bedrijfsvoering van de Gebruiker. Reproductie in de vorm van hard
copy printen, weergave (bijvoorbeeld op beeldschermen), mag uitsluitend voor eigen gebruik, op
voorwaarde van naamsvermelding van Arcturus B.V. en zolang geen auteursrechten,
handelsmerken of andere eigendomsrechten gewijzigd of verwijderd worden. In het geval de
Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 4 verbeurt de Gebruiker aan Arcturus een direct
opeisbare boete van EUR 50.000,- voor iedere schending van dit artikel en een direct opeisbare
boete van EUR 5.000,- per dag dat de schending voortduurt, onverlet het recht van Arcturus om
nakoming en/of schadevergoeding van de Gebruiker te vorderen, voor zover deze
schadevergoeding de verbeurde boetes overstijgt.
5. Toepasselijk recht en geschillen
5.1 Op de Licentie en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement Rotterdam.
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