Aanvraag- en Acceptatieformulier
Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
voor ICT bedrijven inclusief Security & Privacy
1.

Algemene gegevens

Verzekeringnemer
Adres / Postcode / Woonplaats
Website
Datum van oprichting
Rechtsvorm
Gewenste ingangsdatum

:
:
:
:
:
:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

De verzekering gaat in, na acceptatie door Zurich, op de gewenste datum, maar niet eerder dan op de dag van
ontvangst van dit formulier door Zurich.
Verzekeringnemer verklaart hierbij dat:
-

de beroepsactiviteiten van verzekeringnemer aansluiten bij de verzekerde hoedanigheid als hieronder omschreven*:
Het leveren van producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

-

er geen omzet wordt gegenereerd uit de navolgende activiteiten*:

Procestechnische en/of industriële automatisering;

Hard-/software voor medische doeleinden, zoals medisch-diagnostische software, software voor (aansturing van)
medische apparatuur, etc.;

Productie van hardware;

Hard-/software voor militaire-, lucht- en/of ruimtevaart doeleinden;

Payment processing;

Traffic control systemen;

Games en/of kansspelen;

Veilingsites, digitale marktplaatsen en/of zoekmachines;

Biometrische soft- en hardware;

Ontwikkeling en installatie van alarmsystemen;

Het leveren van producten en diensten binnen de adult entertainmentindustrie.

-

er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada*.

-

er geen vestigingen buiten Nederland verzekerd dienen te worden*.

*Indien u niet kunt voldoen aan één van de bovenstaande criteria kan er op basis van een ingevuld specifiek aanvraagformulier, beschikbaar bij
uw verzekeringsadviseur, een offerte op maat bij Zurich worden aangevraagd.

2.

Verzekerd bedrag en premie beroepsaansprakelijkheid

Jaarlijkse omzet
Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid per
aanspraak en per verzekeringsjaar

€

500.000

€ 1.000.000
€ 2.500.000

Tot en met
€ 250.000

Tussen de
€ 250.001 en
€ 500.000

Tussen de
€ 500.001 en
€ 1.000.000

Tussen de
€ 1.000.001 en
€ 1.500.000

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

€ 550
€ 800
€ 1.350

Bovenstaande tarieven zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting en poliskosten.

€

850

€ 1.100
€ 1.900

€ 1.300
€ 1.800
€ 2.600

€ 1.800
€ 2.400
€ 3.300

3.

Dubbele jaarlimiet

Tegen een premietoeslag van 15 % kan het in onderdeel 2 gekozen verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid per
verzekeringsjaar worden vervangen door tweemaal het verzekerde bedrag per aanspraak.

□
□

ja, ik wens wel gebruik te maken van deze dubbele jaarlimiet beroepsaansprakelijkheid.
nee, ik wens geen gebruik te maken van deze dubbele jaarlimiet beroepsaansprakelijkheid.

4.

Verzekerd bedrag en premie bedrijfsaansprakelijkheid

Jaarlijkse omzet
Verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid per
aanspraak en gemaximeerd tot tweemaal per
verzekeringsjaar
€ 1.250.000
€ 2.500.000

Tot en met
€ 250.000

Tussen de
€ 250.001 en
€ 500.000

Tussen de
€ 500.001 en
€ 1.000.000

Tussen de
€ 1.000.001 en
€ 1.500.000

□
□

□
□

□
□

□
□

€ 50
€ 100

€ 100
€ 150

€ 200
€ 300

€ 300
€ 400

Bovenstaande tarieven zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
De rubriek bedrijfsaansprakelijkheid is alleen af te sluiten in combinatie met de rubriek beroepsaansprakelijkheid.
Schade aan zaken onder opzicht, tot een bedrag van € 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar is verzekerd binnen het verzekerde bedrag voor
bedrijfsaansprakelijkheid.

5.

Security & Privacy
Verzekerd bedrag en premie Security & Privacy

Jaarlijkse omzet
Verzekerd bedrag Sectie aansprakelijkheid per
aanspraak en per verzekeringsjaar
€

500.000

€ 1.000.000

Tot en met
€ 500.000

Tussen de € 500.001 en
€ 1.500.000

□
□

□
□

Eigen risico per aanspraak

€

950

€ 1.300
€ 2.500

€ 1.750
€ 2.250
€ 5.000

Bovenstaande tarieven zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting en poliskosten.

Aanvullende dekking Security & Privacy
Als uitbreiding van de bovengenoemde Sectie Aansprakelijkheid biedt deze rubriek eveneens dekking voor de volgende Secties:
Sectie

Sublimiet

Eigen risico

Kosten bij privacy incident of
netwerk incident
Herstel van data

EUR 500.000 per aanspraak en per jaar

Geen afwijkend eigen risico

EUR 500.000 per aanspraak en per jaar

Geen afwijkend eigen risico

Bedrijfsstilstandschade

EUR 500.000 per aanspraak en per jaar

Administratieve boetes

EUR 500.000 per aanspraak en per jaar

Cyberafpersing

EUR 500.000 per aanspraak en per jaar

Geen afwijkend eigen risico echter met
inachtname van een wachttermijn van 48 uren
10% van boete, met een minimum van EUR
45.000 per aanspraak
Geen afwijkend eigen risico

Media aansprakelijkheid

EUR 500.000 per aanspraak en per jaar

Geen afwijkend eigen risico

De rubriek Security & Privacy is alleen af te sluiten in combinatie met de rubriek beroepsaansprakelijkheid en geldt als onderdeel van het verzekerde
bedrag voor beroepsaansprakelijkheid. Het gekozen verzekerde bedrag dient niet hoger te zijn dan het verzekerde bedrag onder de rubriek
beroepsaansprakelijkheid.

6.

Eigen risico’s

Beroepsaansprakelijkheid:
€ 500
per aanspraak ingeval van zuivere vermogensschade (Rubriek D)
Bedrijfsaansprakelijkheid:
€ 250
per aanspraak ingeval van zaakschade (Rubriek B)
Eigen risico’s voor Security & Privacy zijn conform 5 (Rubriek M Security & Privacy ICT Bedrijven)

7.

Voorwaarden

ZURICH ProPlus-A Algemene voorwaarden
ZURICH ProPlus-B Algemene aansprakelijkheid
ZURICH ProPlus-C Werkgeversaansprakelijkheid
ZURICH ProPlus-D Beroepsaansprakelijkheid ICT bedrijven
ZURICH ProPlus-M Security & Privacy ICT Bedrijven

8.

Slotverklaring

U verklaart tevens (na gedegen onderzoek; bijvoorbeeld navraag bij werknemers):
-

dat er geen aansprakelijkheidsverzekering is opgezegd of geweigerd in de afgelopen 5 jaar.

-

niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de
afgelopen 5 jaar.

-

niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een
derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.

-

niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Zurich en dat u ook geen verzoek voor
een verzekeringsvoorstel aan Zurich heeft gedaan in de afgelopen 3 maanden.

-

dat er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien
van de verzekeringnemer/verzekerden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden
kunnen zijn.

Indien u de rubriek Security & Privacy mee wenst te verzekeren verklaart u tevens:
-

dat er een informatiebeveiligingsbeleid aanwezig is.

-

dat er minstens eenmaal per week een back–up wordt gemaakt van de elektronische data en dat deze back-up wordt
opgeslagen op een virtuele omgeving buiten het netwerk van verzekerde of een locatie buiten het bedrijf van
verzekerde.

-

dat er permanente antivirussoftware is geïnstalleerd en geactiveerd en dat updates minstens eenmaal per week
worden uitgevoerd op het computersysteem van verzekerde.

-

dat er de afgelopen 5 jaren geen gebeurtenis heeft plaatsgevonden, waarbij digitale informatie werd verloren,
ontvreemd, beschadigd of gemanipuleerd als gevolg van een computervirus, hacker of andere oorzaak.

9.

Ondertekening

Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de overige verstrekte
inlichtingen en verklaringen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en vormen daarmee
één geheel.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) bevoegd te zijn namens de rechtspersoon te tekenen en bevestigt (bevestigen), mede
gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden en verklaringen juist en volledig zijn en dat mededeling is
gedaan van de feiten en omstandigheden die voor Zurich 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 Zurich
verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en vormen een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.

Plaats

:

___________________________________________________

Datum

:

___________________________________________________

Na(a)m(en) van de aanvrager(s)

:

___________________________________________________

Handtekening(en) van de aanvrager(s)

:

___________________________________________________

Verzekeringsadviseur

:

Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs BV
___________________________________________________

Serviceprovider

:

___________________________________________________

Toelichting
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 belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het
antwoord al bij Zurich bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig
mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend
worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Zurich
u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering
aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Zurich
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het
aanvraagformulier. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht
heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Zurich
heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de
verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Zurich tevens het recht
de verzekering op te zeggen.
Informatie voor verzekeringnemer/verzekerde
Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor is een onderneming naar
Iers recht, gereguleerd door de Central Bank of Ireland – Statutaire
zetel: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, ingeschreven in Ierland
onder het nummer 13460. In Nederland handelt zij onder de naam
Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor, Muzenstraat 31, 2511 VW
Den Haag. Zurich is lid van het Verbond van Verzekeraars. Op de
verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Zurich, is het
Nederlands recht van toepassing.

Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering van de verzekering
kunnen worden voorgelegd aan de directie van Zurich en/of tot het KiFiD, Postbus
93257, 2509 AG Den Haag.
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering en/of financiële dienst worden
persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door
Zurich verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringen en/of
financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met
inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Op de verwerking is
de gedragscode “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. Deze gedragscode ligt op het kantoor van Zurich ter
inzage.
Bedenktijd
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit
betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden hebt ontvangen, de
verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:
• de bedenktijd bestrijkt een termijn van zeven kalenderdagen;
• de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden hebt
ontvangen;
• de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben;
• wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met
terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit
heeft bestaan;
• op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat
vóórdat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.
Geldigheid
Dit aanvraag- en acceptatieformulier is geldig tot 1 juli 2016.

Waarom is Zurich de beste keuze?
Zurich biedt zekerheid. Samen met uw verzekeringsadviseur stellen wij een passende
verzekeringsoplossing samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de dynamische omstandigheden
waarin uw bedrijf zich bevindt.
Een solide basis


Scherpe premiestelling



Financiële zekerheid



Servicegericht, maatwerk en flexibiliteit

Kernkwaliteiten


Kennis van de producten



Uitstekende schadebehandeling



Jarenlange ervaring op het gebied van het verzekeren van aansprakelijkheidsrisico’s

Zurich maakt het verschil


Transparante verzekeringsoplossingen



Voorwaarden die aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de verzekeringsmarkt



Onze mensen

Zurich Insurance Group is een wereldwijde financiële dienstverlener met een internationaal netwerk, met
vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Azië maar ook in Latijns Amerika en andere delen van de wereld.
Het hoofdkantoor bevindt zich sinds de oprichting in 1872 in Zurich, Zwitserland. Bij Zurich werken
ongeveer 60.000 werknemers die in meer dan 170 landen voor u klaar staan.

Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor
Zurichtoren
Muzenstraat 31
2511 VW Den Haag
Nederland
Tel + 31 (0)70 418 41 84
Fax + 31 (0)70 418 40 00
www.zurich.com
KvK Den Haag nummer 27293233
Bank 62.75.68.955

Zurich Insurance plc is a public limited company registered in Ireland under number 13460 and regulated
by the Irish Financial Regulator (IFSRA) – Registered office: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ireland.

