
Gelieve het ingevulde formulier naar uw gebruikelijke contactpersoon te sturen binnen MS Amlin of via offerte-offre.be@msamlin.com 

Algemene informatie 
Referentie producent 

Naam 

Nummer Datum aanvraag 

Gegevens kandidaat-verzekeringsnemer / verzekerden 

Naam en juridische vorm 

Adres 

KBO-nummer NACE Code 2008 

Beschrijving van de 
bedrijfsactiviteiten 

Omzetcijfer 

Verzekerd kapitaal € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 2.000.000 

Aanvullende informatie 
1 Een of meer firewalls zijn geïnstalleerd op de toegang(en) tot het bedrijfsnetwerk, zodat inkomend en uitgaand internetverkeer 

is beperkt tot toegelaten verbindingen. 
Ja 
Neen 

2 
Een antivirussoftware is geïnstalleerd op alle computers die verbonden zijn of kunnen verbonden worden met het internet. De 
antivirussoftware is geconfigureerd met een automatisch update systeem of updates worden centraal gecoördineerd en 
geïmplementeerd. 

Ja 
Neen 

3 Updates en beveiligingsaanpassingen van software die geïnstalleerd zijn op alle computers en met het internet verbonden 
apparaten worden tijdig uitgevoerd (uiterlijk 30 dagen na de release). 

Ja 
Neen 

4 Alle gevoelige gegevens, inclusief medische gegevens, die opgeslagen zijn op draagbare computerapparaten of back-up
media, zijn versleuteld. 

Ja 
Neen 

5 Van alle kritische bedrijfsgegevens van het bedrijf wordt minstens één keer per week een back up gemaakt. Ja 
Neen 

6 
Het totaal aantal unieke records met persoonsgegevens of betaalkaartgegevens verwerkt, verzonden of opgeslagen door het 
bedrijf, is lager dan 100 000 items. Het aantal unieke records met persoonsgegevens is het aantal geïdentificeerde of 
identificeerbare personen waarover het bedrijf persoonsgegevens heeft (zoals naam, telefoonnummer, adres,…).  

Ja 
Neen 

7 
Uw bedrijf is actief in één van de volgende sectoren: financiële instellingen, telemarketing, kansspel sector, professionele 
sportverenigingen, sociale media, uitgeverij (inclusief muziekuitgeverij), politieke organisaties of vakbonden, lucht- en 
ruimtevaartindustrie, defensie, data aggregatie. 

Ja 
Neen 

8 
U heeft de afgelopen drie jaar te maken gehad met een niet-geautoriseerde toegang tot of het niet-geautoriseerd verzamelen 
van persoonsgegevens, medische gegevens, betaalkaartgegevens of andere vertrouwelijke informatie van derden die uw 
onderneming bewaart. 

Ja 
Neen 

9 Er heeft in de afgelopen drie jaar een voorval plaatsgevonden waarbij een niet-geautoriseerde partij toegang heeft verkregen 
of gebruik heeft gemaakt van uw computersysteem of bedrijfsnetwerk. 

Ja 
Neen 

Bovenstaande antwoorden zullen dienen als grondslag voor het opstellen van een verzekeringsofferte.  
Door de ondertekening van deze vragenlijst verklaart de verzekeringsnemer dat de bovenvermelde inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen 
en dat niets werd verborgen of verdraaid. 

Opgesteld te _______________ Op __________________ 

Naam: _______________ Telefoon: _______________ Email: _______________ 

Handtekening 

MS Amlin Insurance SE | Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com
Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092
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