
CyberEdge Quotepad

Nota voor de Aanvrager: Het volgende aanvraagformulier is alleen van toepassing voor Aanvragers met een totale omzet van maximum € 25.000.000. 
Indien dit niet het geval is gelieve het Cyberedge Smart Application aan te vragen aan uw makelaar. Het ondertekenen of invullen van deze aanvraag 
bindt de Aanvrager, of enige persoon of entiteit dat hij of zij vertegenwoordigt, niet om deze verzekering aan te gaan. Gelieve ons van bijkomende 
informatie te voorzien die deel kan uitmaken van het antwoord op één of meerdere hieronder gestelde vragen indien de voorziene ruimte onvoldoende 
bedraagt. Ten behoeve van dit aanvraagformulier, “Aanvrager” betekent de entiteit zoals hieronder vermeld en al haar filialen die moeten worden 
gedekt. Alle antwoorden dienen gegeven te worden als een antwoord geldig voor de volledige groep. 

Als u dit bestand opent in uw webbrowser werken de PDF functies niet. Open het bestand in Adobe Acrobat om PDF functies te benutten.

Informatie Aanvragende Onderneming

Opties 
Op basis van de geconsolideerde omzet van de Aanvrager van het laatste boekjaar, kies het verzekerd bedrag voor de vereiste premie*.  

 1 Naam Onderneming:

 2 Adres:

 3 Website:

 4 E-mailadres Aanvrager:

 5 Activiteit:

 6 Geconsolideerde Jaarlijkse Omzet: Aantal werknemers:

 Uw omzet:

 Kies het verzekerd bedrag

 Dit wordt uw premie 

 * Premies exclusief lokale taksen.

Indien u een ander verzekerd bedrag wenst, of de geconsolideerde omzet is meer dan € 25.000.000, gelieve dan uw makelaar te contacteren om een 
specifieke offerte te krijgen. Houd er rekening mee dat dit document geen eenzijdig aanbod voorstelt en dat de hierin vermelde voorwaarden onder 
voorbehoud zijn van bevestiging door de verzekeraar. 
De volgende activiteiten dienen vooraf voorgelegd te worden en vereisen een aangepast aanvraagformulier: Financiële instellingen, Telecom, Cloud 
providers / Data centers, Dating websites, Gaming, Film -en muziekstudio’s, Telemarketing, Call centers, Medische sector, Advocatenkantoor 
en Notarissen.
Het totale verzekerde bedrag per polisperiode geldt voor alle schade van alle verzekerden onder alle verzekeringswaarborgen samen. De volgende 
sublimieten gelden per schade en per jaar per dekking. Zij maken deel uit van en komen niet bovenop het totale verzekerd bedrag.

Waarborgen  Sub-limieten  Vrijstelling

Management van een verzekerde gebeurtenis Verzekerd bedrag € 2.500

Eerste Hulp  48u Geen

Privacy onderzoeken Verzekerd bedrag € 2.500

Privacy Boetes Verzekerd bedrag € 2.500

Aansprakelijkheid Verzekerd bedrag € 2.500

Netwerkonderbreking Verzekerd bedrag 8u

Multimedia Aansprakelijkheid Verzekerd bedrag € 2.500

Cyberafpersing Verzekerd bedrag € 2.500

Cyberdiefstal  € 100.000  € 2.500

Hacking telefoonsysteem € 100.000  € 2.500

Criminal Reward Fund  € 100.000  Geen



Premie berekening

Voorwaarden
 • Algemene Voorwaarden: AIG EU FL BE CYBEREDGE 2019 NL

 • Retroactiveitsdatum: Aanvanvangsdatum

 • Aangevraagde Periode: 12 maanden met aanvang vanaf:                                                  om 24:00h (lokale tijd)

 • Offerte Geldig Gedurende: 30 dagen vanaf ondertekening van dit aanvraagformulier

Verklaringen Aanvrager
De Aanvrager 

1 Is een filiaal van een andere vennootchap: Ja Nee

    Indien ja, is er *Systeem Interconnectivitieit tussen de Aanvragen en de moederonderneming? Ja Nee

2 Heeft vestigingen buiten de Europese Ruimte: Ja Nee

3 Is reeds verzekerd in Cyber door AIG: Ja Nee

4 Heeft vestigingen, filialen, participaties of joint ventures of doet zaken in Cyba, Iran, Ja Nee 
  Myanmar, Soedan, Syrië, Noord-Korea, Wit-Rusland, Zimbabwe, en de Krim region:

5 Verzamelt, verwerkt of slaat persoonsgegevens op (PII: Personally Identifiable Information): Ja Nee

    Indien ja, gelieve het geschatte aantal unieke PII-gegevensbestanden in te vullen:                             

6 Verzamelt, verwerkt of slaat betaalkaartinformatie op (PCI: Payment Card Information): Ja Nee

    Indien ja, heft de Aanvrager een PCI DSS certificering: Ja Nee

    Indien ja, gelieve het geschatte aantal unieke PCI-transacties per jaar in te vullen:

7 Verzamelt, verwerkt of slaat vertrouwelijke medische gegeven op (PHI: Protected Healthcare Information): Ja Nee

8 Is afhankelijk van een Outsource Service Provider: Ja Nee

    Indien ja, gelieve de namen van de bedrijven en de geleverde diensten hieronder in te vullen:

 Naam bedrijf                  Geleverde diensten

 

 

 

 

* Systeem Interconnectiviteit betekent het gemeenschappelijk gebruik van één van volgende zaken: Active Directory, Shared Folders, Email Systems, Security Systems, 
Network Infrastructure, Gemeenschappelijk datacenter, Gemeenschappelijke huren van ruimte in een Cloud, ERM of CRM type applications (bv. SAP, Salesforce, etc.), 
Gemeenschappelijk IT team, Web Domain, Endpoints.

CyberEdge Quotepad

 Premie voor de gekozen optie:

 Beroepsaansprakelijkheid reeds gedekt bij AIG:  - 20%  Ja Nee

 Indien ja, gelieve het polisnummer op te geven:  

 Vrijstelling € 1.000 (voor een geconsolideerde omzet onder € 10 mio): + 15% Ja Nee

 Totaal verschuldigde premie (excl. lokale taksen):



9 Scant en patched maandelijks operating systems en applicaties:  Ja Nee

10 Heeft beveiligingssoftware en hardware controles (zoals antivirus, -malware, -spyware en firewalls)  Ja Nee
  op alle bedrijfsnetwerken:   

11 Heeft toegangscontroles voor alle werknemers en andere gebruikers die toegang hebben tot gevoelige  Ja Nee
  bedrijfsgegevens:  

12 Heeft back-ups (wekelijks) en herstellingsprocedures (tweemaal per jaar getest) voor alle kritische systemen,  Ja Nee
  data en informatieactiva:  

13 Traint hun werknemers met betrekking tot computergebruik, e-mailgebruik, dataverwerking, melding van  Ja Nee
  cyberincidenten en andere  best practices met betrekking tot cyberbeveiliging:  

14 Verklaart geen schades gehad te hebben de laatste 5 jaar welke in aanmerking zouden gekomen zijn voor Ja Nee
  dekking onder de hierboven opgesomde waarborgen*: 

Indien het antwoord op vraag 14 de mededeling van strafrechtelijke informatie, onderzoeken, procedures of veroordelingen zou impliceren, 
gelieve ons dan voorafgaand aan zulke mededeling te willen contacteren.

15 Gelieve aan te duiden wat de impact zou zijn indien: 

CyberEdge Quotepad

 Wat zou de impact zijn indien: Rampzalig  Schadelijk Matig Gering Onduidelijk N.v.t.

  Er een frauduleuze transactie zou zijn gecreëerd door 
een eindgebruikerssysteem, kritische server/applicatie, 
kritische webapplicatie, PoS-systeem, het netwerk  
en/of terminals te misbruiken?

  Inloggegevens, configuraties, machtigingen, 
accounts en/of data gewijzigd zouden worden in de 
eindgebruikerssystemen, kritische servers/applicaties, 
kritische webapplicaties, PoS-systemen, het netwerk en/
of terminals? Dit omvat tevens: zich als iemand anders 
voordoen en ontvreemding?

  Een niet-geautoriseerde wijziging werd uitgevoerd of een 
configuratiefout zou optreden binnen de SCADA, ICS, OT, 
gezondheidszorgdiensten, boordsystemen en/of kritische 
IoT-apparaten?

  Iemand in de organisatie van de Aanvrager (per 
ongeluk of doelbewust) een niet-bevoegde persoon 
(een buitenstaander, werknemer, partner of systeem) 
inloggegevens, vertrouwelijke/beschermde gegevens en/
of andere vertrouwelijke informatie van de organisatie zou 
geven?

Nota: indien uw antwoord “Ja” is op vragen 1, 2, 3, 4 of 7 of “Nee” op vragen 9 tot 14, is deze quotepad niet van toepassing.  
Contacteer uw makelaar om een specifieke offerte te krijgen.



CyberEdge Quotepad
Te ondertekenen door Partner, Bestuurder of Gevolmachtigde
De Aanvrager is akkoord de polis te laten ingaan (de dekking gaat in na herbevestiging door de verzekeraar): Ja Nee

OndertekenenVerklaring
Ik verklaar dat de toelichtingen en gegevens in deze verklaring juist zijn en dat er 
geen materiële feiten zijn die fout zijn weergegeven. Ik ga er mee akkoord dat deze 
verklaring samen met enige andere verschafte informatie de basis zal vormen van 
de verzekeringsovereenkomst. Ik verbind mij ertoe de verzekeraars op de hoogte te 
stellen van enige materiële wijziging aan feiten die plaatsvindt voor de voltooiing 
van het verzekeringscontract. Een materieel feit is er een die het aanvaarden of 
beoordelen van het risico zou kunnen beïnvloeden. Tevens verklaar ik kennis te 
hebben genomen van de toepasbare algemene voorwaarden en de omvang, 
uitsluitingen en beperkingen ervan te hebben begrepen.

 Naam Aanvrager:

 Titel

 Datum:

 Handtekening + Stempel:

Dit is een reclame van AIG Europe S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van 
het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, www.caa.lu. 
Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.aig.be.
De inhoud van deze reclame dient enkel voor informatieve doeleinden en kan in geen geval beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren en kan niet ingeroepen worden om dekking te eisen 
of AIG aansprakelijk te stellen. Uitsluitend de polisvoorwaarden - verkrijgbaar op verzoek - geven een juridische bindende omschrijving van de dekking.

www.aig.be
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