Aanvraagformulier
beroepsaansprakelijkheid & cyber
financiële dienstverlening

Aanvrager
Naam en voorletters
Geslacht

__________________________________________________________________
M

V

E-mailadres

__________________________________________________________________

KVK Nummer

__________________________________________________________________

Rechtsvorm

__________________________________________________________________

(Statutaire) naam

__________________________________________________________________

Handelsnamen

__________________________________________________________________

Oprichtingsdatum

__________________________________________________________________

Risicoadres
Adres

___________________________________

Huisnummer

____________

Toevoeging _________

Postcode

___________________________________

Plaats __________________________________________

Correspondentieadres
Adres

___________________________________

Huisnummer

____________

Toevoeging _________

Postcode

___________________________________

Plaats __________________________________________
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Algemeen
Gegevens over eigenaar(s), firmanten, maatschapsleden en bestuurders van de verzekeringnemer:
Naam

Geboortedatum

Vakopleiding

Datum gehaald

Huidige functie

(Indien meer dan vijf, gaarne afzonderlijke opgave)

Opgave van de beroepsmatige werkzaamheden naar percentage
Bemiddeling / advisering Schadeverzekeringen
Bemiddeling / advisering Levensverzekeringen
Bemiddeling / advisering Consumptieve Kredieten
Activiteiten beleggingsfondsen Nationaal Regime
Bemiddeling Herverzekeringen
Gevolmachtigd Agent
Financieel Planner
Pensioenadviseur
Employee-Benefits–adviseur
Bemiddeling/advisering Zakelijke Financieringen
Overig, te weten:

Opgave van de jaaromzet / provisie-inkomsten
jaaromzet / provisie-inkomsten

Vorig boekjaar

Huidig boekjaar

Schatting voor volgend boekjaar

(i) Nederland
(ii) EER zonder Nederland
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Beroepsaansprakelijkheid
1. Bent u aangesloten bij een branchevereniging en/of overkoepelende organisatie?
Ja, namelijk:

Nee

__________________________________________________________________________________

2. Welke bedrag per schadegeval wenst u te verzekeren?
Beroepsaansprakelijkheid
€ 1.260.000

€ 2.500.000

€ 2.500.000

anders, namelijk €

€ 5.000.000
___________

3. Gewenste ingangsdatum (onder voorbehoud van acceptatie)

___________________

4. Is voor de onderneming elders nog een verzekering van kracht (geweest)
tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid?

Ja

Nee

Zo ja, graag volledige informatie over deze (vorige) beroepsaansprakelijkheidsverzekering als bijlage meesturen

5. Bent u of een kandidaat-meeverzekerde ooit geconfronteerd met een weigering
polisdekking te verlenen voor op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

6. Is de onderneming, of één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders in het
verleden aansprakelijk gesteld voor fouten binnen de te verzekeren hoedanigheid en zijn
hieruit schadebetalingen voortgevloeid?

7. Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de
directeuren, firmanten en/of bestuurders betrokken geweest bij een faillissement
of surséance van betaling?

8. Zijn er lopende aanspraken bekend uit hoofde van de huidige hoedanigheid of
zijn omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?

9. Zijn er feiten en/of omstandigheden te melden ten aanzien van zowel het te verzekeren risico
als ten aanzien van de persoon van aanvrager en/of verzekerde, die voor het beoordelen van
deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?

NOTE: Indien een van de vragen 5 t/m 9 met ja is beantwoord, dient u op voorhand volledig informatie te verschaffen
voordat een offerte kan worden verstrekt.
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Cyber
Graag een opgave van on-line activiteiten, indien van toepassing
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Graag een opgave van uitbestede werkzaamheden indien van toepassing
Betalingsdiensten

Back-up & Data
herstel

Cloud Provider

Datacenter

Hoofddienstverlener

Andere dienstverleners

Verklaringen
Ik/ wij verklaren dat er:

Ja

Nee

1. Antivirussoftware en firewalls op alle verbonden apparaten (laptops, desktops en andere devices), systemen
en servers worden gebruikt;
2. Binnen 2 maanden na beschikbaarheid patches en software updates plaatsvinden op alle systemen;
3. Actieve backup- en herstelprocedures aanwezig zijn voor alle bedrijf kritische systemen en data;
4. Fysieke en elektronische beperkingen gelden bij toegang tot vertrouwelijke informatie op een “need to know”
basis en dat toegangsrechten direct zullen worden ingetrokken indien nodig;
5. Geen activiteiten, vestiging, deelneming of inkomsten zijn in of vanuit USA en/of Canada;
6. Een bewerkers-/ verwerkersovereenkomst (data processing agreement) is overeengekomen met de
bewerker / verwerker indien de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed;
7. Na zorgvuldig onderzoek (bij onder andere directie, legal en IT) geen omstandigheid is die aanleiding zou
kunnen geven tot een aanspraak op deze polis en dat er geen aanspraken vanuit het verleden bekend zijn,
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Schade historie Cyber en Beroeps- Bedrijfsaansprakelijkheid
Schade aan het eigen netwerk
Heeft u de afgelopen 5 jaren ten aanzien van het eigen netwerk te maken gehad met:
a)

afpersing of een poging of afpersing?

b)

een inbreuk op uw computersystemen?

c)

het niet kunnen herstellen van vertrouwelijke informatie?

d)

een geleden schade wat heeft geresulteerd in; 1) diefstal van geld of goederen of het niet kunnen leveren van diensten,
2) schade aan het eigen netwerk of data, 3) verlies aan inkomsten?

Zo ja, graag aangeven hoe vaak dit de afgelopen 5 jaren is voorgevallen _________________________________________

Indien ja is ingevuld op de bovengenoemde vragen, graag een toelichting op elke gebeurtenis inclusief; 1) de oorzaak, 2) het
gevolg, 3) de schade, 4) welke acties zijn ondernomen, 5) welke gevolg acties zijn ondernomen om een dergelijke schade in de
toekomst te beperken.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Zijn er aanspraken of omstandigheden bekend of gemeld op een soortgelijke dekking als deze verzekering?
Zo ja, ontvangen wij graag aanvullende informatie.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Aansprakelijkheidsdekking, schade en omstandigheden
Bent u ooit aansprakelijk gehouden of zijn er omstandigheden bekend van een mogelijke aanspraak op het gebied van
intellectueel eigendom, inbreuk op privacy, identiteitsdiefstal, DOS aanvallen, computervirussen, inbreuk op confidentiële
gegevens, schade aan een netwerk, het niet kunnen gebruiken van uw netwerk door een derde of soortgelijk?

Zo ja hoe vaak is dit de afgelopen 5 jaren voorgevallen?

_________________________________________

Zijn er aanspraken of omstandigheden bekend of gemeld op een soortgelijke dekking als deze verzekering?
Zo ja ontvangen wij graag aanvullende informatie.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Omstandigheid / klachten
Zijn de te verzekeren personen en ondernemingen bekend met of verantwoordelijk voor een aanspraak, omstandigheid, klacht
of veroordeling dat tot een aanspraak onder deze polis zou kunnen leiden?
Zo ja, graag nadere informatie hieromtrent.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Iedere persoon of onderneming die onder deze verzekering is gedekt, verantwoordelijk is of bekend is met enige aanspraak,
omstandigheid of veroordeling voorafgaand aan de ingangsdatum van deze polis en die tot een aanspraak onder deze polis zou
kunnen leiden zal geen aanspraak kunnen maken op deze verzekering.
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UBO-verklaring
Bedrijfsgegevens
Statutaire naam
Handelsnaam
Rechtsvorm
Vestigingsplaats

Verklaring
Heeft de organisatie een of meer Uiteindelijke Belanghebbende(n)1 met een Belang2 van 25 % of meer?

 Nee, de organisatie heeft geen Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een Belang van 25 % of meer. Ga door naar
ondertekening.

 Ja, vul dan hieronder de gegevens in van alle belanghebbenden met een (direct of indirect) belang van 25 % of meer.
Naam Belanghebbende
Voornamen
Geboortedatum
Nationaliteit
Woonplaats
Land
% direct belang
% indirect belang3
Naam Belanghebbende
Voornamen
Geboortedatum
Nationaliteit
Woonplaats
Land
% direct belang
% indirect belang3
Voetnoten
1 Uiteindelijke Belanghebbende: iedere natuurlijke persoon die - direct of indirect - een belang heeft in deze organisatie of
het vermogen van deze organisatie.
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Belang: kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten, stemrechten in de aandeelhoudersvergadering, feitelijke
zeggenschap, bij een stichting of trust het recht op uitkering van vermogen of bijzondere zeggenschap over dat
vermogen.
3 Indirect belang: een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon Belang heet in deze organisatie.
2

Vervolg UBO-verklaring
Naam Belanghebbende
Voornamen
Geboortedatum
Nationaliteit
Woonplaats
Land
% direct belang
% indirect belang3

Naam Belanghebbende
Voornamen
Geboortedatum
Nationaliteit
Woonplaats
Land
% direct belang
% indirect belang3
Informatie
Wij laten het aan de assurantiemakelaar zo spoedig mogelijk weten indien:
 het aantal Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert;
 gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer;
 we nieuwe aandelen uitgeven.
Ondertekening
De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd om ons rechtsgeldig te binden en
bevoegd tegenover de assurantiemakelaar te handelen.
Plaats:

Datum:

Naam ondergetekende(n):

Functie ondergetekende(n):

Handtekening ondergetekende(n):
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Betaling


Incasso via APC Holland



Betaling per jaar

Incasso via APC Holland
Machtigt u APC Holland tot automatisch incasso van premie?
Ja

Nee (u ontvangt elke termijn een betalingsverzoek

IBAN:

________________________

Ten name van:

________________________

Handtekening:

_______________________________________________

Ondertekening
Het ondertekenen van het aanvraagformulier bindt de aanvrager niet tot het sluiten van een verzekeringsdekking.
Ondergetekende(n), is/zijn bekend met de rechtsgevolgen die art. 7:928 e.v. BW verbinden aan het doen van onjuiste
mededelingen voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, namelijk een geheel of gedeeltelijk verval
van aanspraken onder deze verzekeringsovereenkomst. Hij verklaart (zij verklaren) dat de op dit formulier gestelde
vragen naar waarheid zijn beantwoord en dat geen voor de acceptatie van deze verzekering van belang zijnde feiten
werden verzwegen of verkeerd voorgesteld.
De aanvrager(s) gaa(t)(n) ermee akkoord dat de verzekering geschiedt op basis van de gegevens vermeld in dit
aanvraagformulier, de jaarverslagen en eventuele andere door de aanvrager(s) verstrekte informatie.
Dit aanvraagformulier vormt in ieder geval de basis van de overeenkomst en wordt geacht met de polis een geheel uit te maken.

Plaats :

Datum:

Naam/namen en handtekening(en) van de daartoe bevoegde functionaris(sen) van de aanvrager(s) :
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