Pre-priced verzekeringsvoorstel voor CyberClear by Hiscox
Deze verzekeringsaanvraag geldt voor alle ondernemingen of instellingen met een
jaarlijkse omzet tot € 10.000.000.
Dit formulier dient accuraat en naar waarheid te worden ingevuld en ons te voorzien van alle informatie,
omstandigheden en feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico, als ten
aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.

Verzekeringstussenpersoon / makelaar :………………………………………………………
Verzekeringsnemer/ rechtspersoon :………………............….………………………………….
Naam contactpersoon:............................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................
Postcode en Vestigingsplaats:................................................................................................
Telefoonnummer

:……………………………………………………...........…….

Website

:…………………….…………………………………………….

De verzekeringsaanvraag CyberClear by Hiscox is van toepassing op alle ondernemingen/sectoren/activiteiten
met uitzondering van:

Financiële instellingen (bijvoorbeeld banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenfondsen)

Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen-, en
hypotheekadviseur etc.)

Betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS, American
Express, etc.)

Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: Youtube, Tumblr, Facebook, Linkedin, Twitter, etc.)

Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s. etc.)

Kansspel sector

Seksbranche
Geef hieronder de namen van de mee te verzekeren rechtspersonen op (meer dan 50% eigendom)
1.

…………………………………………………………

2.

…………………………………………………………

3.

…………………………………………………………

4.

…………………………………………………………

5.

…………………………………………………………

Omvang omzet/exploitatiesom (exclusief BTW, inclusief bovengenoemde rechtspersonen) over de laatste 12
maanden: € ……………………………………….
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Pre-priced verzekeringsvoorstel voor CyberClear by Hiscox
De verzekeringsnemer/verzekerde verklaart dat :
er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada;
hij nog niet verzekerd is in CyberClear bij Hiscox, of dat hij geen verzekeringsvoorstel heeft gevraagd in de loop
van de afgelopen drie maanden
 hij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een klacht die eventueel zijn aansprakelijkheid met zich kan
meebrengen en dat hij geen kennis heeft van omstandigheden die tot klachten of schadegevallen zouden
kunnen leiden
 er nooit een officiële klacht is ingediend, met betrekking tot de wijze waarmee
verzekeringnemer/verzekerde met persoonsgegevens is omgegaan;
 dat hij nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in verband met persoonsgegevens, inclusief
maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy;
 niet meer dan 100.000 relaties betaalkaartengegevens heeft en/of heeft opgeslagen in haar eigen
netwerk en/of (computer)systemen of bij derden.
 een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v. Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft
geïnstalleerd en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple computers.




Verzekerd bedrag en premie
Verzekerd bedrag
per aanspraak en
maximaal per
verzekeringsjaar
€ 250.000
€ 500.000
€ 1.000.000
€ 2.000.000

T/M
€ 1 mln.
☐€ 690
☐€ 1.100
☐€ 1.450
☐€ 2.200

Jaarlijkse omzet
Tussen € 1 mln Tussen € 2,5
en € 2,5 mln
mln en € 5 mln.
☐€ 850
☐€ 1.175
☐€ 1.800
☐€ 2.550

☐€ 1.125
☐€ 1.425
☐€ 2.100
☐€ 3.150

Tussen € 5 mln
en € 10 mln
☐€ 1.750
☐€ 2.050
☐€ 2.750
☐€ 3.750

Bovenstaande tarieven zijn exclusief 9,25% verzekeringstaksen en lasten en inclusief
commissie. Vrijstelling: € 1.000,-- per vordering/schade(retentietijd) 8 uur
Deze vrijstelling geldt ook voor opgelegde toezichtmaatregelen en boetes

Sublimieten:




Extra belkosten bij hacking telefooncentrale:
Verlies van geld op rekening:
Eigen service (dienst) bij een cyberaanval:

€ 50.000,- met een vrijstelling van € 1.250,€ 50.000,- met een vrijstelling van € 500,€ 15.000,- per verzekeringsjaar boven verzekerd bedrag.
Hierop is geen vrijstelling van toepassing indien er
binnen 48 uur na het incident melding wordt gedaan bij
de verzekeraar

Polisvoorwaarden
CyberClear by Hiscox BCR2018/01

Ingangsdatum: …………………………………
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Pre-priced verzekeringsvoorstel voor CyberClear by Hiscox
Bescherming van persoonsgegevens
Hiscox is een handelsnaam van een aantal Hiscox-vennootschappen. De specifieke vennootschap die optreedt als
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie wordt vermeld in de documentatie die wij u bezorgen.
Bij twijfel kunt u ons ook altijd contacteren op het telefoonnummer 0032 2 788 26 00 of per email op
dataprotectionofficer@hiscox.com. Wij verzamelen en verwerken informatie over u om verzekeringspolissen aan te
bieden en om claims te verwerken. Uw informatie wordt ook gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie
en -opsporing en financieel beheer. Het kan gaan om het delen van uw informatie met, en het bekomen van
informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals makelaars, schaderegelaars,
kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze toezichthouders of instanties voor de
preventie van fraude. Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen om ons in staat te stellen om toezicht te
houden op de diensten die we verstrekken en om ze te verbeteren. Voor meer informatie over hoe uw informatie
gebruikt wordt en over uw rechten in verband met uw informatie, gelieve onze privacyverklaring op www.hiscox.be te
raadplegen.
Pre-contractuele informatie
In dit formulier biedt de verzekeraar aan het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de verzekeringnemer.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de polis beheerst door het Belgisch recht.
Iedere klacht in verband met het contract kan worden geadresseerd aan de Ombudsman van de Verzekeringen: Square
de Meeûs 35, 1000 Brussel en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te
spannen. Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox Belgium verstrekt geen advies aan de cliënt.
Duur van de overeenkomst
Het contract treedt in werking op de datum van ondertekening van deze verzekeringsaanvraag door de
verzekeringnemer, onder voorbehoud van naleving van de onderschrijvingscriteria die in dit document worden gesteld.
Behoudens andersluidende overeenkomst, begint de dekking te lopen op de dag volgend op de ontvangst van de aanvraag
door de verzekeraar. De verzekeraar zal deze datum meedelen aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer beschikt,
behalve voor de contracten met een looptijd van minder dan 30 dagen, over het recht om het contract op te zeggen met
onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van veertien dagen na de inwerkingtreding van
het contract.
Anderzijds kan de verzekeraar, behalve voor de contracten meteen looptijd van minder dan 30 dagen, het contract opzeggen
binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na
de kennisgeving ervan.
Slotverklaring
OPGELET: DOOR DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN VERKLAART U TE VOLDOEN AAN DE HIERIN OPGESOMDE
VOORWAARDEN ZODAT U IN AANMERKING KOMT VOOR ONDERSCHRIJVING VAN DIT PRODUCT. INDIEN DIT NIET
HET GEVAL IS, GELIEVE DAN DE AANVULLENDE VRAGENLIJST BIJ DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN.
In het kader van dit onderschrijvingsformulier dienen de vetgedrukte termen filialen, u, schadegeval en vordering
dezelfde betekenis te krijgen als in de verzekeringsvoorwaarden CyberClear By Hiscox BCR2018/01.
De ondergetekende erkent dat hij de volgende documenten heeft ontvangen en deze vroegtijdig heeft kunnen analyseren,
en in ieder geval voorafgaand aan de ondertekening van huidige verzekeringsaanvraag te hebben ontvangen: het
informatiedocument (IPID), de verzekeringsvoorwaarden van de polis.
Door de ondertekening erkent de ondergetekende dat de verzekeringsonderneming, de vertegenwoordiger van de
verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon zijn/haar informatie- en/of adviesplichten heeft vervuld.
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De verzekeraar
Dit contract wordt verzekerd door Hiscox Insurance Co. Ltd via haar Belgisch bijkantoor en door de tussenkomst
van Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox Belgium,
Ondertekening
Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen, zoals directeur, partner of bevoegd manager
Titel en naam van de wettelijke vertegenwoordiger :

.....................................................................................
Vennootschapsnaam :

Handtekening :

.....................................................................................
Opgesteld in 2 originele exemplaren op :

.....................................................................................
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