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Dit aanvraagformulier is alleen geschikt voor in Nederland gevestigde entiteiten met een omzet tot en met EUR 25.000.000 per jaar. Invulling en ondertekening 
van het formulier verplicht de 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 bevoegde persoon. 

Algemene gegevens van de kandidaat-verzekeringnemer 

Kandidaat-verzekeringnemer:  Activiteiten: 

Hoofdadres: Totale netto omzet laatste boekjaar: 

Website: Bemiddelaar: 

Dekkingen 

First Incident Response (48 uur / Geen eigen risico) Digitale media 
Incident Management Cyber / Privacy afpersing 
Boetes en onderzoek Netwerkonderbreking/ bedrijfsschade (10 wachturen) 
Aansprakelijkheid Telefoonhacking (sublimiet van EUR 100.000) 
Cyberdiefstal (sublimiet van EUR 25.000) 

Opties 

Uw netto omzet 

Kies uw verzekerde limiet (Per evenement en verzekeringsjaar)  

Kies uw sublimiet bij Netwerkonderbreking  

Premie 

Dit wordt uw premie  

Eigen risico 

Uw eigen risico  

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

E-mailadres bemiddelaar: 

!
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Verzekeringsvoorwaarden 

Voorwaarden: AIG CyberEdge Quotepad CA 2017 
Quotepad versie: Geldig tot 1 mei 2018 
Looptijd: 12 maanden vanaf ingangsdatum met stilzwijgende verlenging telkens voor 12 maanden 

Acceptatievragen 
Juist Onjuist 

Kandidaat-verzekeringnemer is de moedermaatschappij van de onderneming □ □ 
Kandidaat-verzekeringnemer verwerkt geen creditcardgegevens □ □ 
Kandidaat-verzekeringnemer is geen financiële instelling, assurantietussenpersoon, ziekenhuis, call center, telemarketing 
bureau, data processing bedrijf, internet service of cloudprovider, telecombedrijf, mediabedrijf of sociaal netwerkbedrijf □ □ 

Kandidaat-verzekeringnemer heeft op alle laptops, desktops, email-systemen, servers antivirussoftware en firewalls □ □ 
Kandidaat-verzekeringnemer authentiseert gebruikers van de IT-systemen voordat zij toegang tot gevoelige informatie krijgen □ □ 

□ □ Kandidaat-verzekeringnemer heeft backup- en herstelprocedures voor alle bedrijfskritische systemen en gegevens 
Kandidaat-verzekeringnemer heeft geen vestiging of dochteronderneming in de USA of Canada □ □ 

□ □ Kandidaat-verzekeringnemer behaalt niet meer dan 10% van haar omzet uit USA of Canada 
Kandidaat-verzekeringnemer heeft geen vestiging, dochteronderneming, deelneming of joint venture en doet geen zaken 
(met partij) in Cuba, Iran, Myanmar, Sudan, Syrië, Noord-Korea, Wit Rusland, Zimbabwe, Krim regio □ □ 
Kandidaat-verzekeringnemer is na gedegen onderzoek (bij minimaal IT, Legal en directie), niet op de hoogte van een 
omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot een claim onder deze polis en van bekende aanspraken uit het verleden. □ □ 

Verklaring 

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. Tevens verklaart ondergetekende een 
exemplaar van de Algemene voorwaarden ter hand is gesteld. 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  
Titel 
Handtekening 

Maximaal 30 dagen na datum ondertekening

E-mailadres
Plaats 
Datum 
Gewenste ingangsdatum 
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Belangrijke informatie
Leest u de bijgesloten polisvoorwaarden die op de te sluiten verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn goed door. Deze 
polisvoorwaarden beschrijven niet alleen de dekking en onze verplichtingen over en weer, maar bevatten ook informatie over ons, en onze 
klachtenprocedure. Hieronder vindt u nog informatie over de mededelingsplicht van de kandidaat-verzekeringnemer (artikel 7:928BW). De 
verzekeringsovereenkomst, waarop Nederlands recht van toepassing is, ontstaat pas na acceptatie door de verzekeraar van het door de 
kandidaat-verzekeringnemer aangeboden risico. Van acceptatie door de verzekeraar is eerst sprake nadat de verzekeraar dit per e-mail aan 
uw bemiddelaar heeft bevestigd en uw bemiddelaar dat aan u heeft doorgegeven. De verzekeraar heeft het recht uw verzekeringsaanvraag te 
weigeren, de verzekering op basis van een andere premie of voorwaarden te sluiten, of eerst tot inspectie over te gaan en/of bindende 
aanbevelingen te doen. 

Als 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 kandidaat-verzekeringnemer bepalend, maar ook 
die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij verzekeraar bekend veronderstelt, moet u 
toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 

Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien 
u met opzet tot misleiden van verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou 
hebben gesloten, heeft verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, 
dan gelden de vragen onder het kopje Slotvragen en vragen omtrent strafrechtelijk verleden ook voor: 

- de leden van de maatschap; 
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma; 
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en -zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)- hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) 
en hun aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer. 

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat u bent bericht over de definitieve 
beslissing omtrent het al dan niet accepteren door de verzekeraar van het door u aangeboden risico, moet u alsnog aan verzekeraar 
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier. 

Over AIG
AIG Europe Limited. Rechtspersoon opgericht naar het recht van Engeland en Wales. Vennootschapsnummer: 01486260. Gevestigd in The 
AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Het Nederlands bijkantoor van AIG Europe Limited, handelend 
onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Rivium Boulevard 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel). Correspondentieadres: 
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. KVK Rotterdam nummer 56375700 / Tel. +31 (0)10 453 54 55 / Fax +31 (0)10 452 85 02 / BTW NL 
852096161B01. AIG Europe Limited is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority en staat onder 
toezicht van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (registratienummer 202628). U kunt deze informatie ook 
nazien op de website van de Financial Conduct Authority. In Nederland valt AIG NL onder het (gedrags)toezicht van de AFM. 

Verzameling Persoonsgegevens
De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door AIG Europe Limited, Netherlands (hierna « AIG ») 
gevestigd op het hieronder vermelde adres, gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële 
Instellingen (‘Gedragscode”). AIG is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens. Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het gebruik van de diensten van AIG, 
waaronder het evalueren van risico’s, het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van 
misdrijven zoals fraude, alsook teneinde AIG toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van de activiteiten van AIG, 
en ten behoeve van de goede dienstverlening, kan AIG de Gegevens doorgeven naar andere vennootschappen behorend tot de groep van 
ondernemingen waartoe zij behoort, aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn 
gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Ten 
aanzien van deze doorgiften, zal AIG adequate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de Gegevens in deze 
landen zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens indien U zich daartegen verzet, kunnen uw Gegevens worden gebruikt voor direct 
marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt u over een recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van legitieme 
redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan u AIG schriftelijk contacteren op 
het postadres Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop AIG uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige 
tekst van het Algemeen Privacy beleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid. 

Stichting CIS 
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal 
informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. 
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraar en gevolmachtigd agenten risico's te beheersen 
en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.
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