Checklist Cyber en Data Risks verzekering
Komt u in aanmerking voor deze verzekering?

Wanneer u uw keuze maakt en naar waarheid de onderstaande acht punten aan kunt vinken dan
kunnen wij de verzekering direct voor u in orde maken.
U kiest voor het volgende bedrag en premie:
Verzekerd
bedrag per
aanspraak en
maximaal per
verzekeringsjaar

Jaarlijkse omzet
Tot en met
€ 500K

Tussen
€ 500K en
€ 1.000K

Tussen
€ 1.000K en
€ 2.500K

Tussen
€ 2.500K en
€ 5.000K

Tussen
€ 5.000K en
€ 10.000K

€ 250.000,-

€575,- ☐

€690,- ☐

€850,- ☐

€1.125,- ☐

€1.750,- ☐

€ 500.000,-

€900,- ☐

€1.100,- ☐

€1.175,- ☐

€1.425,- ☐

€2.050,- ☐

€ 1.000.000,-

€1.250,- ☐

€1.450,- ☐

€1.800,- ☐

€2.100,- ☐

€2.750,- ☐

€ 2.000.000,-

€1.800,- ☐

€2.200,- ☐

€2.250- ☐

€3.150,- ☐

€3.750,- ☐

En u verklaart dat:

✔

U kennis heeft genomen van de specifieke informatie op onze website

☐

Uw jaarlijkse omzet is lager dan € 10.000.000,-

☐

U geen omzet genereert direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada

☐

Er nooit een officiële klacht tegen u of uw onderneming is ingediend, met betrekking
tot de wijze waarmee u of uw onderneming met persoonsgegevens is omgegaan

☐

Uw onderneming van niet meer dan 100.000 relaties betaalkaartengegevens heeft en/
of heeft opgeslagen in uw netwerk en/of (computer)systemen of bij derden

☐

U en uw onderneming een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier
(b.v. Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd en geactiveerd op haar
(computer)systemen, inclusief Apple computers

☐

Dat u of uw onderneming nooit onderwerp bent geweest van een onderzoek in
verband met persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens,
noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy

☐

U niet bekend bent met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan
leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerde tot
vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten
aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer/
verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden
kunnen zijn

☐

Stuur ons de checklist en wij maken het voor u in orde

Stuur een scan van de bovenstaande, ingevulde checklist met daarbij uw naam, de contactgegevens
van uw bedrijf en telefoonnummer naar info@elswoutgroep.nl en wij maken de verzekering voor u in
orde. Ook online bent u dan zorgeloos goed verzekerd!

www.elswoutgroep.nl

