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

Referentie Producent 
 
Naam _____________________________ Nr ________________________________ 
 
Datum aanvraag ______ / _____ / _________ 
 

Algemene informatie 
Naam en rechtsvorm van de verzekeringsnemer (indien rechtspersoon)   

    

Adres en contact Straat _____________________________________ Nr _____ Bus _______ 

Postcode _________  Stad ____________________________________ 

Telefoon __________________ E-mail __________________@__________ 

Website ____________________________________ 

Ondernemingsnummer ___________________ NACE Code 2008 __________________________ 

Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten  

 

 

 

 
Omzet van het laatste boekjaar 

€ ________________________________________________ 

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 ☐ Nee 

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 ☐ Nee 

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 ☐ Nee 

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

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

6 
Het totaal aantal unieke records met persoonsgegevens of betaalkaartgegevens verwerkt, verzonden of opgeslagen door het bedrijf, is niet hoger 

dan 100 000 items. 
☐ Ja ☐ Nee 

7 

De bedrijfsactiviteit wordt niet gecatalogeerd binnen 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 ☐ Nee 

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 ☐ Nee 

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 ☐ Nee 

 

Handtekening _________________________________ 

Juridische informatie 
 
Voor eventuele klachten, kan u een email sturen naar klachtenmanagement.be@msamlin.com. Wij streven ernaar om eventuele klachten over onze dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. 
Mocht u ontevreden zijn over onze klachtenafhandeling dan kan u altijd contact opnemen met de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.be). 
De algemene polisvoorwaarden vindt u terug op onze website www.msamlin.com bij de Belgische productpagina’s. 
Elke beslissing tot aankoop van het bedoelde product moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie. 
Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwi jgend verlengbaar, tenzij door één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken 
van de lopende periode werd opgezegd. De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De andere 
opzegmogelijkheden van het contract zijn beschreven in de algemene voorwaarden. 
De verzekeringsnemer verbindt er zich toe de premie te betalen en de verzekeraar te informeren van elke aanzienlijke en blijvende verandering van het risico. 
 
Kennisgeving inzake Gegevensbescherming                                                                                           
 
Uw informatie is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin plc. Wij zullen persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving  inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
Wij hebben persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren, en we verzamelen enkel de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke 
informatie zijn zoals uw naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en risicogegevens. U kan de volledige Ms Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming 
terugvinden op www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html. Een papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via 
de Data Protection Officer (DataProtectionOfficer@msamlin.com). 
The Data Protection Officer - MS Amlin plc - The Leadenhall Building - 122 Leadenhall Street – Londen - EC3V 4AG 
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