Beroepsaansprakelijkheid & Cyber polis

Uitgelicht:
APC Holland Beroepsaansprakelijkheid & Cyber polis
Deze innovatieve polis is speciaal ontwikkeld voor financiële dienstverleners en alleen af te sluiten via
APC Holland. Voor het afsluiten van de polis is het niet verplicht dat u een agentschap bij ons heeft. De
polis is beschikbaar voor alle tussenpersonen met een AFM vergunning gevestigd in Nederland.
Uniek aan dit product is een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering in combinatie met een
cyber dekking. Deze twee rubrieken worden gecombineerd op één polis.
Cyber
Cybercriminaliteit is werelds snelst groeiende criminele activiteit die het bedrijfsleven jaarlijks naar
schatting meer dan 340 miljard euro kost. Wij bieden u veiligheid en zekerheid door middel van onze
cyberdekking. Onze cyberverzekering geeft dekking tegen een breed scala aan risico’s.
Bij eigen schade kunt u denken aan:
 Cyberverlies of -schade
 Cyberdiefstal
 Cyberafpersing
 Bedrijfsschade en extra kosten
 Telefoonhacking waaronder VOIP
 PR-kosten i.v.m. schadelijke of ongunstige publiciteit of media-aandacht
 Meldingskosten wettelijke instanties bij (vermeend) verlies van persoonsgegevens
Bij aansprakelijkheid naar derden kunt u denken aan:
 Cybermedia-aansprakelijkheid
 Privacy-aansprakelijkheid waaronder persoons- of andere vertrouwelijke gegevens
 Schending van geheimhoudingsplicht en privacy
 Cyberbeveiliging zoals onbevoegd toegang op netwerk
 Betalingsbeveiliging zoals het verlies van betaalgegevens waaronder credit cards
 Wettelijke vergoedingen en boetes
 Kosten van verweer
De verzekerde sommen zijn naar uw keuze € 250.000, € 500.000, € 1.000.000, € 2.500.000 of
€ 5.000.000. Het eigen risico bedraagt minimaal € 2.500 per gebeurtenis
De premie wordt berekend over de omzet en voor bedrijven met een omzet onder de één miljoen begint
de premie al bij € 700 per jaar voor een volledige dekking.

Beroepsaansprakelijkheid
De voorwaarden voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zullen u niet vreemd zijn. Onze
voorwaarden zijn inclusief contractuele aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid en geven u de
uitgebreide dekking die u mag verwachten binnen de gehele EU.
De belangrijkste (extra) dekkingselementen binnen onze voorwaarden zijn:
 Inbreuk op confidentiële gegevens
 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
 Overschrijding van termijnen
 Smaad en laster dekking
 Vergoeding honorarium – ter voorkoming van mogelijke schade
 Optionele dekking bestuurdersaansprakelijkheid (en cyber)
 Mogelijkheid voor USA/ Canada dekking
 Geen cumulatie van het eigen risico
 Geen eigen risico bij verweerkosten
 Standaard dekking voor inloop indien oversluiting huidige polis
De verzekerde sommen zijn:
- Optie 1: € 1.250.618 per aanspraak en € 2.500.000 per jaar
- Optie 2: € 2.500.000 per aanspraak en per jaar
- Optie 3: € 5.000.000 per aanspraak en per jaar
Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is dit standaard € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar.
De eigen risico’s zijn:
- bij 3 of minder FTE’s: € 500 per gebeurtenis
- bij 10 of minder FTE’s: € 1.500 per gebeurtenis
- bij meer dan 10 FTE’s: € 2.500 per gebeurtenis
Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is dit standaard € 250 per gebeurtenis voor zaakschade.
De premie wordt berekend over de omzet en is zeer concurrerend.
Schadebehandeling - Cyber
Bij een eventuele schade op uw cyberdekking is het van groot belang dat spoedig de juiste stappen
worden doorlopen. Wij hebben daarom het cybercrisisteam van ReSecure voor uw klaar staan.
Schadebehandeling - Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
Om enige vorm van belangenverstrengeling te voorkomen zal de schadebehandeling op dit gebied
volledig worden uitbesteed aan de risicodragende verzekeraar. Met haar jarenlange ervaring op dit
gebied zal uw schade snel en adequaat in behandeling worden genomen. Indien gewenst zal APC
Holland hier een dirigerende rol in spelen.
Offerte aanvragen?
Door goed te luisteren naar onze achterban zijn wij ervan overtuigd hiermee een scherp en innovatief
product in de markt te hebben gezet. Wij maken dan ook graag een vrijblijvende offerte voor u.
Wat hebben wij hiervoor nodig?
- Een ingevuld aanvraagformulier
- Een kopie van uw huidige beroepsaansprakelijkheid polis
Voor vragen kunt u bellen naar 070 – 763 0 763 of mailen naar info@apcholland.nl

