Chubb Insurance Company of Europe SE
Wegalaan 43
2132 JD Hoofddorp

VRAGENLIJST CHUBB CYBER ERM - verkort
Met deze vragenlijst kan de verzekeringsmaatschappij CHUBB de benodigde informatie verzamelen ter beoordeling van de risico’s die
zijn verbonden aan de informatiesystemen van de te verzekeren onderneming. Ook biedt deze lijst CHUBB de mogelijkheid haar aanbod
beter te laten aansluiten op de verwachtingen van de klant. Let op: het invullen van deze vragenlijst verbindt noch CHUBB, noch de
aanvragende onderneming tot het sluiten van een overeenkomst. De aanvragende onderneming is echter wel verplicht om de vragenlijst
naar waarheid in te vullen. Als het beveiligingsbeleid voor informatiesystemen van de te verzekeren
ondernemingen/dochtermaatschappijen per bedrijf verschilt, dient voor elk daarvan een afzonderlijke vragenlijst te worden ingevuld.
LET OP: dit aanvraagformulier is alleen geschikt voor Nederlandse ondernemingen met een omzet tot EUR 25.000.000 per jaar. Dit
aanvraagformulier is niet van toepassing voor financiële instellingen (inclusief assurantie-tussenpersonen) Data Processingbedrijven,
Internet Service providers, Telecombedrijven, Sociaal Netwerkbedrijf en online-casino’s
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GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERNEMING
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode, Woonplaats
Website en website voor
e-business
Jaarlijkse omzet
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Aantal werknemers

PROFIEL VAN DE TE VERZEKEREN ONDERNEMING(EN)
2.1 Te verzekeren activiteit
[Beschrijf de hoofdactiviteiten van de te verzekeren onderneming(en).
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BEVESTIGING HUIDIGE STATUS

JA NEE

U BEVESTIGT DAT:

3.1 Er een antivirus- & malware bescherming actief is op alle verbonden apparaten.
3.2 Er tenminste elke 6 maanden zowel patches als software updates plaatsvinden op uw
systemen.
3.3 Voor de toegang tot informatiesystemen vernieuwing, en beveiliging van wachtwoorden
verplicht zijn.
3.4 Er tenminste maandelijks een back-up plaatsvindt welke extern wordt opgeslagen.
3.5 Er herstelprocedures zijn voor alle bedrijfskritische systemen (met inbegrip van de data)
3.6 Er geen (kritische) IT dienstverlenging aan derden wordt verleend.
3.7 Er geen activiteiten plaatsvinden in, of inkomsten gegenereerd worden uit de USA en/of
Canada.
3.8 Er geen schades zijn (of zijn geweest) welke onder deze polis verzekerd zouden zijn.
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VERZEKERDE SOM
€ 100.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

Ondergetekende bevestigt hierbij dat alle verklaringen in deze vragenlijst volledig en juist zijn. Wijzigingen die na indiening van
de vragenlijst of gedurende de looptijd van de verzekering plaatsvinden, dienen onmiddellijk aan Chubb Insurance Company of
Europe SE te worden gemeld.
Plaats

:

……………………………………………………

Datum

:

……………………………………………………

Naam

:

……………………………………………………

Functie

:

……………………………………………………

Handtekening

:

……………………………………………………

