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Bedrijfsnaam: Bedrijfsactiviteiten:

Hoofdadres:

Totale omzet laatste boekjaar:         EUR

Website:            http://www. Intermediair:

Opties

EUR 15.000.001 
tot EUR 25.000.000

EUR 250.000 EUR 700  EUR 850  EUR 1.125  EUR 1.750  EUR 2.350 

EUR 500.000 EUR 1.000  EUR 1.175  EUR 1.425  EUR 2.050  EUR 2.875 

EUR 1.000.000 EUR 1.525  EUR 1.725  EUR 2.050  EUR 2.800  EUR 3.650 

EUR 2.500.000 EUR 2.850  EUR 3.125  EUR 3.550  EUR 4.400  EUR 5.525 

Bij een omzet tot EUR 1.000.000

Bij een omzet van EUR 1.000.001 tot EUR 5.000.000

Bij een omzet van EUR 5.000.001 tot EUR 15.000.000

Bij een omzet van EUR 15.000.001 tot EUR 25.000.000

Dekkingen eigen risico (indien afwijkend)

Rubriek A: Incident management

Eerste respons geen eigen risico
Vergoeding van kosten voor eigen IT-specialist geen eigen risico
  dekking voor eigen IT-specialist is gemaximeerd tot EUR 125,00 per IT-specialist per uur, gemaximaliseerd tot EUR 500,00 per uur
Juridische diensten
IT diensten
Reconstructie van data
Herstel van reputatie
Kennisgeving aan betrokkenen
Krediet monitoring diensten

Rubriek B: Boetes

Onderzoek toezichthouder
Bestuurlijke boete 10% van de boete, echter minimaal het standaard eigen risico

Rubriek C: Aansprakelijkheid

  inclusief 1 jaar inloopdekking
Verlies van gegevens
Beveiligingsfout
Meldingsplicht

Rubriek D: Digitale Media

Digitale Media

Rubriek E: Cyber/Privacy Afpersing

Cyber/Privacy afpersing

Rubriek F: Netwerkonderbreking / Bedrijfsschade

  inclusief dekking voor IT service providers en cloud uitval 12 wachturen

Rubriek G: Telefoonhacking

Telefoonhacking

Rubriek H: Cyberdiefstal

Cyberdiefstal EUR 2.500

eigen risico (indien afwijkend) additionele premie
Rubriek F: Netwerkonderbreking / Bedrijfsschade Plus 12 wachturen 15% van de basispremie, 

  inclusief dekking voor IT service providers en cloud uitval met een minimum van EUR 500

EUR

EUR (indien van toepassing)

EUR exclusief assurantiebelasting

Volle limiet

Volle limiet

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

Volle limiet

EUR 2.500

EUR  2.500.001 
tot EUR 5.000.000

EUR 250.000

48 uur

Sublimiet

Volle limiet

Volle limiet

Volle limiet
Volle limiet

Volle limiet

Verzekerd bedrag
per aanspraak en per jaar

EUR 1.000.001 
tot EUR 2.500.000

EUR 5.000

De genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting. Indien een limiet boven de EUR 2.500.000 is gewenst, of wanneer de omzet boven de EUR 25.000.000 ligt, verzoeken wij u 
vriendelijk het standaard CyberEdge aanvraagformulier in te vullen. Deze kunt u ontvangen via uw intermediair.

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

EUR 10.000

Let op: dit aanvraagformulier is alleen geschikt voor Nederlandse ondernemingen met een omzet tot EUR 25.000.000,00 per jaar. 

Algemene gegevens van de kandidaat-verzekeringnemer

Invulling en ondertekening van het formulier verplicht de aanvragende onderneming of verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig
is voor de beantwoording van de vragen, gaarne op uw eigen papier de beantwoording bijvoegen. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd te worden door een daartoe bevoegd
persoon.

Volle limiet

Omzet

Tot EUR 1.000.000

EUR 1.000

Optionele uitbreidingen vink  de box aan voor de gewenste optie. Sublimiet

EUR 5.000.001 
tot EUR 15.000.000

Volle limiet

Volle limiet

EUR 7.500

Volle limiet

Totale premie

EUR 25.000

Premie

Volle limiet

Netwerkonderbrekingn / Bedrijfsschade Plus

Basispremie

EUR 100.000

Volle limiet
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Voorwaarden AIG CyberEdge Quotepad CA 2016 Versie: April 2016

Looptijd 12 maanden vanaf aanvang:  /             / met stilzwijgende verlenging telkens voor 12 maanden

Geldigheid offerte 30 dagen vanaf datum ondertekening

Ik bevestig / Wij bevestigen dat kandidaat-verzekeringnemer (inclusief dochterondernemingen): BEVESTIGING

a) Geen medische- en/of creditcardgegevens verzamelt of beheert; JA   NEE 
JA   NEE 

c) Antivirussoftware en firewalls op alle laptops, desktops, email-systemen en servers gebruikt; JA   NEE 

d) Zijn gebruikers authentiseert alvorens ze toegang krijgen tot gevoelige informatie; JA   NEE 

e) Backup- en herstelprocedures heeft voor alle bedrijfskritische systemen, gegevens en gevoelige informatie; JA   NEE 
f) Geen vestiging, dochter, deelneming, activiteiten of inkomsten heeft in of uit USA en/of Canada; JA   NEE 

JA   NEE 
JA   NEE 

Let op:   Indien een van de antwoorden hierboven "NEE" is, neem dan contact op met uw intermediair voor een alternatieve offerte.

Verklaring

Bevestiging van de status van kandidaat-verzekeringnemer

h) Na gedegen onderzoek (bij minimaal IT, Legal en directie), niet op de hoogte is van een omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot      
     een claim onder deze polis en dat er geen aanspraken vanuit het verleden bekend zijn.

b) Geen Financiële instelling (inclusief assurantie-tussenpersonen), Medisch instelling, Call Center, Telemarketingbureau, Data Processingbedrijf,     
     Internet Service Provider, Telecombedrijf of Sociaal Netwerkbedrijf is;

Condities

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.
                   
                                     Naam aanvrager .......................................................                                                                Plaats ...........................................................

                                     Titel ...........................................................................                                                                Datum ...........................................................

                                     
                                     Handtekening ............................................................

                                                                                                De geldigheidstermijn van het Quotepad loopt tot 1 januari 2017.

g) Geen vestiging, dochter, deelneming of joint venture heeft of zaken doet in Syrië, Cuba, Soedan, Iran, Myanmar en/of Noord-Korea;
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