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Let op: dit aanvraagformulier is alleen geschikt voor in Nederland gevestigde entiteiten met een omzet tot @ 25.000.000,00 per jaar.

Invulling en ondertekening van het formulier verplicht de verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor de beantwoor-

ding van de vragen, gaarne op uw eigen papier de beantwoording bijvoegen. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd te worden door een daartoe bevoegd persoon.

Alvorens over te gaan tot invulling van dit formulier, adviseren wij u kennis te nemen van de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht op het laatste blad.

Algemene gegevens van de kandidaat-verzekeringnemer

Bedrijfsnaam    Bedrijfsactiviteiten

Hoofdadres    Totale omzet    Jaar

Website     Makelaar

        Koekenberg Van Vuuren B.V.

 Opties   Gebaseerd op de netto omzet van kandidaat-verzekeringnemer (inclusief dochterondernemingen) van het laatste boekjaar, vink √  de juiste box aan voor de gewenste optie

 Verzekerd bedrag    Netto omzet           
  per evenement en   Tot EUR  EUR 1.000.001 EUR 2.500.001 EUR 5.000.001 EUR 10.000.001 EUR 15.000.001
  per verzekeringsjaar  1.000.000 tot EUR 2.500.000 tot EUR 5.000.000 tot EUR 10.000.000 tot EUR 15.000.000 tot EUR 25.000.000

 @ 250.000 @ 700 @ 850 @ 1.125 @ 1.500 @ 1.800  X

 @ 500.000 @ 1.000 @ 1.175 @ 1.425 @ 1.850 @ 2.150 @ 2.700  

 @ 1.000.000 @ 1.450 @ 1.725 @ 2.050 @ 2.600 @ 2.800 @ 3.450

 @ 2.000.000 @ 2.190 @ 2.375 @ 2.700 @ 3.400 @ 3.750 @ 4.400

 @ 3.000.000 @ 3.000 @ 3.100 @ 3.700 @ 4.400 @ 4.600 @ 5.525

 De genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting. Indien een limiet boven de @ 3.000.000,- is gewenst, of wanneer de omzet boven de @ 25.000.000,- ligt,  

 verzoeken wij u vriendelijk het standaard CyberEdge aanvraagformulier in te vullen. Deze kunt u aanvragen bij ons kantoor.

Eigen risico’s (het eigen risico geldt als standaard eigen risico voor alle Rubrieken, behalve indien anders vermeld hieronder)

Bij een netto omzet tot  @  1.000.000    @ 1.000   

Bij een netto omzet van @ 1.000.001 tot  @ 5.000.000  @ 2.500     

Bij een netto omzet van  @ 5.000.001 tot  @ 25.000.000  @ 5.000     



Dekkingen     Sublimiet eigen risico (indien afwijkend)
Rubriek A: Incident management

Eerste respons    48 uur Geen eigen risico

Vergoeding van kosten voor eigen IT-specialist @ 10.000 Geen eigen risico

    dekking voor eigen IT-specialist is gemaximeerd tot @ 125,- per IT-specialist per uur, gemaximaliseerd tot @ 500 per uur

Juridische diensten   Volle limiet 

IT diensten    Volle limiet

Reconstructie van data  Volle limiet

Herstel van reputatie   Volle limiet

Kennisgeving aan betrokkenen  Volle limiet

Krediet monitoring diensten  Volle limiet

Rubriek B: Boetes

Onderzoek toezichthouder  Volle limiet  

Bestuurlijke boete   Volle limiet 

Rubriek C: Aansprakelijkheid

    inclusief 1 jaar inloopdekking

Verlies van gegevens   Volle limiet

Beveiligingsfout   Volle limiet

Meldingsplicht    Volle limiet

Rubriek D: Digitale Media    

Digitale Media    Volle limiet

Rubriek E: Cyber/Privacy Afpersing  
Cyber/Privacy Afpersing  Volle limiet

Rubriek F: Netwerkonderbreking / Bedrijfsschade

    inclusief dekking voor beveiligingsfout bij outsourcers @ 250.000 10 wachturen 

Rubriek G: Telefoonhacking  

Telefoonhacking   @ 100.000

Rubriek H: Cyberdiefstal  

Cyberdiefstal    @   25.000 

Optionele uitbreidingen  Sublimiet eigen risico (indien afwijkend) additionele premie
Rubriek F: Netwerkonderbreking / Bedrijfsschade Volle limiet 10 wachturen 15% van de basispremie

         met een minimum van @ 200

Condities  
Voorwaarden    CyberEdge CA 2017 Versie: Januari 2017

Looptijd     12 maanden vanaf aanvang, met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden
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AcceptatievragenRubriek D: Multi

    juist     onjuist

a) Aanvrager is de moedermaatschappij van de onderneming;  

b) Aanvrager is geen financiële instelling, assurantietussenpersoon, ziekenhuis, call center, telemarketing bureau, data processing bedrijf, 

 internetserviceprovider, cloudprovider, telecombedrijf, mediabedrijf of sociaal netwerkbedrijf;   

c) Aanvrager verwerkt geen creditcardgegevens;  

d) Aanvrager heeft op alle laptops, desktops, email-systemen en servers antivirussoftware en firewalls;   

e) Aanvrager authentiseert gebruikers van de IT-systemen voordat zij toegang tot gevoelige informatie krijgen;   

f) Aanvrager heeft backup- en herstelprocedures voor alle bedrijfskritische systemen en gegevens;   

g) Aanvrager heeft geen vestiging of dochteronderneming in de USA of Canada;  

h) Aanvrager behaalt niet meer dan 10% van haar omzet uit USA of Canada;  

i) Aanvrager heeft geen vestiging, dochteronderneming, deelneming of joint venture en doet geen zaken (met partij) in Cuba, Iran, Myanmar, 

 Soedan, Syrië, Noord-Korea, Wit Rusland, Zimbabwe of de Krim regio;  

j) Aanvrager is na gedegen onderzoek (bij minimaal IT, Legal en directie), niet op de hoogte van een omstandigheid die aanleiding zou kunnen 

 geven tot een claim onder deze polis en van bekende aanspraken uit het verleden.  

Let op:   Als één van de antwoorden hierboven “Onjuist” is, neem dan contact met ons op voor een alternatieve offerte.     

Strafrechtelijk verleden

(zie ook punt 2 van de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

 Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking  

 geweest met  politie of justitie in verband met:

 • wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;

 • wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid  

  of tegen het leven of poging(en) daartoe;

 • overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?

    ja nee

 Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.

 (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

4 / 6Aanvraagformulier Cyberrisico.



Verklaring

Ondergetekende, bevoegd voor de onderneming te tekenen, verklaart de vorenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie 

van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld.

Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en zal derhalve onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Ondergetekende zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, of deze nu voor 

of na de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt.

Gewenste ingangsdatum  Plaats

Naam aanvrager Datum

Functie Handtekening
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Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.  Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten  

 en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is  

 bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het  

 antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan

 zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis  

 omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

2.  Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die  

 gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:

 • de leden van de maatschap; 

 • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); 

 • de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 

 • de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s)  

  [en aandeelhouder(s)  met een belang van 33,3% of meer].

3.  Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing  

 het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het  

 aanvraagformulier.

4.  In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende  uitgangspunten: 

 • een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 

 • de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. 

 De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij  

 voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven  

 of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.
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