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Cyberverzekering assurantiekantoren
Let op: geldt alleen voor bedrijven met een totale jaar omzet tot € 10 miljoen.
Mededelingsplicht
Op de gesloten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het afsluiten van de
overeenkomst gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. Als achteraf blijkt dat u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht
heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op een uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Heeft u gehandeld met de opzet ons te misleiden of
zouden wij de verzekering bij ware stand van zaken niet hebben gesloten, dan kunnen wij de verzekering opzeggen.
Aanvrager/Verzekeringnemer
Naam bedrijf/organisatie en rechtsvorm
Naam contactpersoon
Postadres, postcode en plaats
KvK nummer
Algemeen email adres
Aantal medewerkers

:
:
:
:
:
:

❑ man
SBI Code
Telefoon

❑ vrouw

:
:

Jaarlijkse omzet inclusief de bij verzekerde(n) genoemde bedrijven

:

Voert u ook volmachten?
Genereert u direct of indirect omzet in/uit de Verenigde Staten en/of Canada?
Heeft u ondernemingen in het buitenland?
Bij buitenlandse vestigingen graag aangeven
: Land:

:
:
:
Omzet:

❑ nee ❑ ja
❑ nee ❑ ja
❑ nee ❑ ja
Onderneming:

Mee te verzekeren rechtspersonen (meer dan 50% eigendom)
KvK-nummer:
SBI-nummer:

Verzekerde(n)
Naam onderneming:

U verklaart dat de volgende onderdelen van toepassing zijn op u en alle medeverzekerden








Er een antivirus- & malware bescherming actief is op alle verbonden apparaten
Er tenminste elke 6 maanden zowel patches als software updates plaatsvinden op alle systemen
De informatiesystemen beveiligd zijn met wachtwoorden welke regelmatig moeten worden vernieuwd
Er tenminste maandelijks een back-up plaatsvindt welke extern wordt opgeslagen
Er herstelprocedures zijn voor alle bedrijf kritische systemen (met inbegrip van de data)
Er geen (kritische) IT dienstverlening aan derde wordt verleend
U en medeverzekerden te samen van niet meer dan 100.000 betaalkaarten (creditcards) gegevens
hebben opgeslagen in uw eigen netwerk en/of computersystemen bij derden
 Er geen schades zijn (of zijn geweest) welke onder deze polis verzekerd zouden zijn
 Er geen officiële klacht tegen u of medeverzekerden is ingediend met betrekking tot het omgaan met
persoonsgegevens
 U en medeverzekerden geen onderwerp bent/zijn geweest van onderzoek i.v.m. met persoonsgegevens
inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy

:
:
:
:
:
:
:

❑ nee
❑ nee
❑ nee
❑ nee
❑ nee
❑ nee
❑ nee

❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja

:
:

❑ nee ❑ ja
❑ nee ❑ ja

:

❑ nee ❑ ja

Verzekerd bedrag

 Verzekerd bedrag per aanspraak (aankruisen) : ❑ € 500.000 ❑ € 1.000.000 ❑ € 2.500.000 ❑ € 5.000.000
Het verzekerd bedrag is afhankelijk van de omzet. Bij acceptatie wordt bekeken of het gekozen bedrag mogelijk is.
Let op: dit bedrag is ook het maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.
: ❑ nee ❑ ja
 Gebruik maken van de aggregate (maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar wordt verdubbeld)
Voor de aggregate geldt een premietoeslag.
:
 Gewenste ingangsdatum van de verzekering (onder voorbehoud van acceptatie door W.A. Hienfeld B.V.)

Ondertekening verzekeringnemer
Naam contactpersoon
Functie
Email adres
Plaats
Datum

:
:
:
:
:

Verklaart als ondergetekende dat de gegevens volledig en juist zijn *

(in te vullen door uw verzekeringsadviseur)
Verzekeringsadviseur
Naam contactpersoon
Telefoon vast
RC-nummer

:
:
:
:

Telefoon
Handtekening

:
:

Mobiel
Email adres

:
:

□ man

□ vrouw

□ man

□ vrouw

* Zie ook de aanvullende tekst over Privacy op blad 2.
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Cyberverzekering assurantiekantoren
Privacy
Assuradeuren verwerken persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en houden zich aan de Gedr agscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kan worden opgevraagd via www.verzekeraars.nl.
De bij de aanvraag en/of wijziging van een verzekeringsovereenkomst of bij een schademe lding verstrekte persoonsgegevens worden door
assuradeuren verwerkt met als doel:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

het beoordelen en accepteren van de verzekeringnemer en/of verzekerde. Hiervoor maken a ssuradeuren gebruik van een CDDonderzoek (CDD betekent Customer Due Dilligence, ofwel ‘ken uw klant’) op basis van de FISH (Fraude en Informatie Systeem
Holland)-databank;
het uitvoeren van overeenkomsten;
het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten en gerichte aanbiedingen;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het uitvoeren van statistische en wetenschappelijke analyses;
het uitvoeren van fraudecontroles en naleving van (sanctie)wet- en regelgeving door middel van de FISH-databank en de
Compliancy Check.

Om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn assuradeuren aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem in Den
Haag. De stichting heeft tot doel het verzamelen en bewaren van verzekeringsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen en gevol machtigde
agenten om fraude en criminaliteit tegen te gaan. Om dit doel te bereiken, kunnen aangesloten partijen ook onderling gegevens uitwisselen.
Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het m aakt daarbij
niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele verplichtingen
niet bent nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet betaald hebt. Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens ook vastleggen bij de
Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij u hierover. Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Meer
informatie en het privacyreglement van de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

