Offerteformulier
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering CNA Hardy
voor technologie, communicatie en media bedrijven

Op basis van deze gegevens kunnen wij in de meeste gevallen bepalen of een offerte kan worden afgegeven. Indien wij extra informatie nodig
hebben nemen wij daarvoor contact met u op.

1. Algemene gegevens
Assurantiekantoor:			
Agentnummer:				
Naam contactpersoon:		
Telefoonnummer:			
E-mailadres:				

2. Kandidaat verzekeringnemer
Naam:						
Adres:						
Postcode en woonplaats:		
KvK-nummer:				

		

Beursgenoteerd:

Ja

Nee

Oprichtingsdatum:			

3a. Beroep (hoedanigheid)
Zijn de activiteiten die u wilt verzekeren niet in onderstaande lijst opgenomen? Neem dan contact met ons op via 072 5 181 134 of
aansprakelijkheid@turien.nl. Wellicht kunnen wij toch een (maatwerk)offerte verzorgen.
Software
Services

Hardware
Communicatie technologie

Government (defence)
Healthcare applications

Mobile applications
Professional services

Geef altijd een specificatie van de werkzaamheden bij 3b.

3b. Specificatie
Vul alléén de specificatie van het beroep in dat u bij 3a heeft aangekruist.

Software
AI (Artificial Intelligence)
App developers
B2B e-commerce
Bespoke (maatwerk software)
Big data / analytics
Consulting
Data Aggregation
Enterprise management
Enterprise software which is cloud based, outsourced or
integration (non pre packaged)

Financial / FinTech
Games developer - Licensed software developer or online
gaming without gambling, adult, no "18" certifications, non
violent and no social media function.
Games developer - Licensed software developer or online
gaming with gambling, adult, "18" certifications, social
media platform.
Infrastructure software
Network software
Pre packaged
Software as a service (SaaS)

Services
Cloud service providers
Data processing
IT Consulting
IT Outsourcing
IT Recruitment
IT System Integrators (contracts <1mln in value and <1
year duration of contracts)

IT System Integrators (contracts 1mln-5mln in value and
<1 year duration of contracts)
IT System Integrators (contracts 5mln-10mln in value and
>1 year in duration of contracts)
Managed services
Payment processor
Testing
Website design

Hardware
Battery/Power supply manufacturers

Electronic components, Integrated circuits & accessories

Clean energy Technology equipment manufacturers

Manufacturing equipment

Communications equipment, gateways and network hardware

Measuring equipment

Components/products incorporated in aerospace products,
land/sea transportation

Robotics

Computer & periperhal equipment

SCADA Systems

Computers and terminals etc.

Security hardware

Consumer electronic manufacturers

Smart home / applicance equipment and monitoring

Contract manufacturers

Wearables

Safety preventation systems

Distributors
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3b. Specificatie (vervolg)
Communications
ASP

ISP - providing subscribers without access to the Internet
Includes physcial home monitoring

Cable / internet / content / media streaming
Data centre operators - infrastructure only (power, hvac,
perimeter security)

Satellite communications

ISP - providing subscribers with access to the Internet
Includes physcial home monitoring

Telco

Search engine portals

Government (defence)
Call centre

Military / defence applications

Cash / payment processing

Public request management

Enterprise resource planning (ERP)

Website

Healthcare applications
Big data / predictive analytics

Medical billing

Clinical research

Medical claims

Electronic health records

Medical imaging

Health information exchanges

Mobile apps

Infrastructure management

Procurement

Mobile applications
Consumer Mobile Applications

Mobile operating systems

Enterprise mobile apps

Payment

Professional services
Wordt software voor de volgende beroepsgroepen geleverd?
Accounting

Intellectual asset management

Architects

Legal

HR

4a. Verzekeringstechnische gegevens
Jaaromzet: €
Jaaromzet buiten Nederland?

Nee

Ja, VS/Canada: €

Ja, rest van de wereld: €

Is de contractduur van het grootste contract langer dan 12 maanden:

Nee

Ja

Wordt de aansprakelijkheid in de gesloten contracten beperkt?			

Nee

Ja

Zijn er contracten met de overheid, financiele instellingen, banken, nutsbedrijven, luchtvaart of olie- en gasindustrie?

Nee

Ja

Gewenst verzekerd bedrag per aanspraak en verzekeringsjaar:
€ 250.000

€ 750.000

€ 1.250.000

€ 2.000.000

€ 7.500.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.750.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

Dubbele jaarlimiet? 			

Nee

Ja

Inloop (zonder voorgaande verzekering) meeverzekeren:
AVB meeverzekeren: 		

Nee			

Nee

Ja,

1 jaar

2 jaar

3 jaar

										

Ja, € 2.500.000 per aanspraak € 5.000.000 per verzekeringsjaar

										

Ja, € 5.000.000 per aanspraak € 10.000.000 per verzekeringsjaar

Cyberschade meeverzekeren?

Ja, vul vraag 4b in.

Nee		

4 jaar

5 jaar

Ja, € 1.250.000 per aanspraak € 2.500.000 per verzekeringsjaar

4b. Als de dekking Cyberschade gewenst is, dan ook onderstaande vragen invullen
Heeft verzekeringnemer controles ingesteld die zorgen voor tijdige ontzegging van systeemtoegang wanneer een medewerker de organisatie
verlaat, of wanneer toegang niet langer nodig is voor zakelijke doeleinden?
Nee

Ja

Maakt verzekeringnemer minstens wekelijks backups van gegevens, applicaties en systeemconfiguraties?
Nee

Ja
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