Offerte-/aanvraagformulier
Cyberverzekering CNA Hardy
Dit formulier geldt voor alle ondernemingen of instellingen met een jaarlijkse omzet tot € 10.000.000. Op basis van deze gegevens kunnen wij in
de meeste gevallen een offerte afgeven. Als wij extra informatie nodig hebben nemen wij daarvoor contact met u op.
De volgende ondernemingen/sectoren/activiteiten kunnen wij niet verzekeren:
Kansspelsector, seksbranche, tabak/alcohol, energie, (aard)olie en benzine, metaal-/staalfabrieken, spoorweg-, luchtvaart- en zeevaartvervoer,
tolwegen, reisbureaus, hotels, casino's, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
Verder geldt voor IT-bedrijven een verplichte combinatie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Gebruik hiervoor het beroepsaansprakelijkheidsformulier.

1. Algemene gegevens
Betreft een:					

Offerte (vul onderdeel 1 t/m 8 in)

Nieuwe aanvraag (vul het gehele formulier in)

Gewenste ingangsdatum:
Assurantiekantoor:			
Agentnummer:				
Naam contactpersoon:		
Telefoonnummer:			
E-mailadres:				

2. (Kandidaat) verzekeringnemer
Naam:						
Adres:						
Postcode en woonplaats:		
KvK-nummer:				

Website:

Rechtsvorm:					

3. Beroep (hoedanigheid)
Geef een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

4. Mee te verzekeren rechtspersonen
Geef hieronder de namen van de mee te verzekeren rechtspersonen op.
Naam

KvK-nummer

Rechtspersoon 1
Rechtspersoon 2
Rechtspersoon 3
Rechtspersoon 4

Is er sprake van buitenlandse vestigingen?

Nee

Ja, in welke landen:

5. Omzet
Omvang bruto omzet/exploitatiekosten (excl. BTW, inclusief bovengenoemde rechtspersonen) over de laatste 12 maanden:
€
Omzet buiten Nederland?

Nee

Ja, vul onderstaande verdeling in.

Omzet NL					€
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Omzet EU (exclusief NL)		

€

Omzet VS/Canada			

€

Omzet rest van de wereld

€
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6. Gewenste dekking
Kruis de gewenste dekking aan.
Aansprakelijkheid+

Uitgebreid

Compleet

Aanspraken van derden
Cybermedia-aansprakelijkheid
Privacyaansprakelijkheid
Geheimhoudingsplicht
Cyberbeveiliging
Betalingsbeveiliging
Wettelijke vergoedingen/boetes
Kosten van verweer
Eigen schade
Cyberverlies of -schade
Bedrijfsschade en extra kosten
Cyberdiefstal

50% verzekerd bedrag
10% verzekerd bedrag

25% verzekerd bedrag

€ 50.000

€ 100.000

10% verzekerd bedrag

25% verzekerd bedrag

Cyberafpersing
Telefoonhacking

€ 250.000

PR-kosten
Meldingskosten
Schade aan voorraad
Eigen risico per schade
Wachttijd bedrijfsschade
Dekkingsgebied

Optioneel, max. € 100.000

Optioneel, max. € 100.000

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.500

n.v.t.

8 uur

8 uur

Wereldwijd

Wereldwijd

Wereldwijd

Maak uw keuze
-

Schade aan voorraad

Schade aan voorraad

(sublimiet: € 100.000)

(sublimiet: € 100.000)

7. Gewenst verzekerd bedrag (maximum per cyberincident per jaar)
€ 100.000
€ 250.000
€ 500.000
Wilt u een dubbele jaarlimiet?

€ 1.000.000
€ 2.000.000
€ 3.000.000
			

Wilt u inloop (12 maanden) meeverzekeren?

Nee

Ja

Nee

Ja

€ 4.000.000
€ 5.000.000

8. Acceptatievragen
• Heeft verzekeringnemer controles ingesteld die zorgen voor tijdige ontzegging van systeemtoegang wanneer een medewerker de
organisatie verlaat, of wanneer toegang niet langer nodig is voor zakelijke doeleinden?
Ja

Nee, toelichting:

• Maakt verzekeringnemer minstens wekelijks back-ups van gegevens, applicaties en systeemconfiguraties?
Ja

Nee, toelichting:

• Als verzekeringnemer back-ups maakt wordt dan gecontroleerd of deze fysiek offline worden opgeslagen en of ze zijn gecodeerd?
Ja

Nee, toelichting:

• Als verzekeringnemer over gevoelige of privé-informatie beschikt, weet hij dan waar dit is opgeslagen en hoe hij met deze personen
contact kan opnemen in geval van overtreding?
Ja

Nee, toelichting:

• Kan verzekeringnemer bevestigen dat er beleid is voor het bewaren en vernietigen van gegevens en dat dit beleid gevolgd wordt?
Ja

05-2019

Nee, toelichting:
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8. Acceptatievragen (vervolg)
• Kan verzekeringnemer bevestigen dat de volgende beveiligingsmaatregelen genomen zijn:
- Firewalls en anti-virussystemen worden regelmatig bijgewerkt.
- Beveiligingspatches voor het systeem worden zo snel mogelijk geïmplementeerd.
Ja

Nee, toelichting:

• Indien remote access op het computernetwerk is toegestaan gelden als beveiligingsmaatregelen een 2 factor autentication dat wil zeggen
een combinatie van VPN of token met een password of login beveiliging?
Ja

Nee, toelichting:

• Kan verzekeringnemer bevestigen dat gevoelige informatie die van de bedrijfslocatie wordt meegenomen op een mobiel apparaat (bijv.
Laptop/USB/ mobiele telefoon) wordt versleuteld?
Ja

Nee, toelichting:

9. Premiebetaling
Betaling via:
Acceptgiro 		
Automatische incasso
Betaling per:
Maand (alleen automatische incasso mogelijk) 		
Kwartaal (4% toeslag vervalt bij automatische incasso)

Halfjaar (2% toeslag, vervalt bij automatische incasso)
Jaar

Doorlopende machtiging
U dient de doorlopende machtiging te tekenen indien u automatische incasso als betalingswijze heeft gekozen. Door ondertekening van
dit formulier geeft u toestemming aan Turien & Co. Assuradeuren (Incassant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000) om doorlopende incasso
opdrachten naar uw bank te sturen. Ook geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Turien & Co. Assuradeuren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
* Handtekening: Mogelijkheid
IBAN:

Plaats:								Datum:								Handtekening: *

elektronisch ondertekenen: door
in het handtekening-veld het
woord “akkoord” te typen, stem
ik in met en geef ik opdracht tot
automatische incasso en verklaar
ik dat het woord “akkoord”
een geschreven handtekening

vervangt.

10. Slotverklaring
De verzekeringnemer bevestigt/verklaart mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven informatie/verklaringen juist
is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor Turien & Co. Assuradeuren en
CNA Hardy van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.
De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan Turien & Co. Assuradeuren verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en
een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of
behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij
de verzekering zal willen afsluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt.
Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van
het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het
weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

11. Beknopt privacystatement
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige privacystatement verwijzen wij u
naar onze website www.turien.nl/privacystatement. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens.
Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de
daaruit voortvloeiende relaties, het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten, voor
activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze
organisatie, medewerkers en cliënten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen
voor de hierboven vermelde doeleinden.

05-2019
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11. Beknopt privacystatement (vervolg)
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u
hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacystatement.
Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst
van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).
Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens.
Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het
invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt:
slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.
Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van
de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen
en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het
waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om
in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en
gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier
vindt u ook het CIS privacyreglement.

12. Klachten
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van verzekeraar / assuradeur
worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van ondertekenaars voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) wenden. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële
dienstverleners. Daarnaast is er de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Deze onafhankelijke tuchtraad, verbonden aan het Klachteninstituut
Financiële dienstverlening (Kifid), behandelt de klachten van klanten over het gedrag van de verzekeraars. De Tuchtraad Financiële
Dienstverlening, samengesteld uit onder meer prominente juristen, zorgt voor een solide fundament van de zelfregulering door toetsing aan
belangrijke bindende gedragscodes en regelingen van het Verbond van Verzekeraars. Adres: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de
behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

13. Fraude
Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of vergoeding in natura waarop in
werkelijkheid geen recht bestaat. Turien & Co. hanteert een actief beleid ter voorkoming en beheersing van fraude. Door ons geconstateerde
fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald.
Fraude kan ook tot gevolg hebben dat wij:
•
aangifte doen bij de politie of Openbaar Ministerie;
•
de verzekering(en) zullen beëindigen;
•
onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zullen verhalen;
•
een registratie (laten) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare
waarschuwingssysteem.
Een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd.

14. Pre-contractuele informatie
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal uitsluitend ingaan na
bevestiging daarvan door Turien & Co. Assuradeuren namens CNA Hardy. De contractstermijn is 12 maanden doorlopend, met een
stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de polisvoorwaarden en is maandelijks opzegbaar. Op de
verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemeneen specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van de voorwaarden gelezen en
begrepen heeft. Alle informatie is beschikbaar via uw verzekeringsadviseur of op www.turien.nl.

15. Ultimate Benificial Owner (UBO)
Heeft het bedrijf of de organisatie één of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer en/of zijn er UBO’s die de
feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?
Nee
Ja, vul dan dit formulier in.

Vergeet niet om het formulier op de volgende pagina te ondertekenen.
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16. Ondertekening
1. Heeft u voor het afsluiten van deze verzekering onze verzekeringskaart(en) ontvangen? De verzekeringskaarten worden verstrekt door uw
assurantieadviseur en kunt u altijd terug vinden op www.turien.nl/verzekeringskaarten
Nee
Ja
2. Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen, zoals directeur, partner of
bevoegd manager.
Achternaam: 															Voorletters:
M
Plaats:								Datum:								Handtekening: *

* Handtekening: Mogelijkheid

elektronisch ondertekenen:
door in het handtekeningveld het woord “akkoord” te
typen, geef ik opdracht tot
V				
sluiting van deze verzekering
en verklaar ik dat het woord
“akkoord” een geschreven
handtekening vervangt.

Indien u niet kunt voldoen aan een of meer van de bovenstaande criteria kan er op basis van een ingevuld spcifiek aanvraagformulier,
beschikbaar bij uw assurantieadviseur, een verzoek tot een offerte op maat bij Turien & Co. Assuradeuren worden ingediend.

Polisvoorwaarden Cyberverzekering CNA Hardy TCNB0216 (052019)

FORMULIER AFDRUKKEN
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FORMULIER WISSEN
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