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Akkoordverklaring deelname HOME INVEST-COLLECTIEF   

Wij verzoeken u vriendelijk deze akkoordverklaring inclusief een kopie van uw huidige BAV-polis, ingevuld en ondertekend 

te retourneren aan: info@homeinvest.nl 

 

Collectief voorstel: 

• Ontvang 15% korting op basis van de netto premie van uw huidige BAV; (BAV-polissen die reeds bij JNPG zijn ondergebracht zijn 
uitgesloten van dit aanbod) 

• GRATIS: Cyberrisicoverzekering (dekking tot € 100.000,- per incident/per jaar); Uitbreiding van de dekking tegen sterk 
gereduceerd tarief mogelijk (Zie voor toelichting mogelijkheden en kosten de volgende pagina) 

• Sterk verbeterde voorwaarden t.o.v. uw huidige BAV; 
• Inlooprisico is kosteloos meeverzekerd 
• Wij zeggen uw huidige BAV-polis voor u op en regelen dat uw nieuwe BAV-polis naadloos aansluit op de overgangsdatum van 

01-01-2020. 
 
 

Ondergetekende: 

• Gaat akkoord met het collectieve voorstel  
• Machtigt JNPG om de huidige Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (opgegeven polisnummer) bij de bestaande verzekeraar of 

haar gevolmachtigde op te zeggen; 
• Verklaart dat er op dit moment geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn die kunnen leiden tot een claim op de 

verzekering. 
• Verklaart in verband met de uitbreiding met een aanvullende cyberverzekering (Basis+, Zilver & Goud) 

- Dat haar IT-infrastructuur wordt beveiligd met (een) firewall(s) en (een) virusscanner(s) die automatisch word(t)en geüpdatet; 

- Wachtwoorden voor haar IT-infrastructuur te gebruiken die minimaal 8 tekens dienen te bevatten; 

- Minimaal maandelijks een back up te maken welke buiten de IT-infrastructuur wordt bewaard; 

- Tijdig de voor haar werkzaamheden gebruikelijke software updates uit te voeren. 

 
 

Soort verzekering   : (Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering (eventueel met AVB) 

Huidige verzekeraar/ polisnummer : …………………………………………………………… 

Relevante mutaties t.o.v.  : …………………………………………………………… 

de huidige polis*       

*(b.v.: adres- of naamwijziging)                   …………………………………………………………… 

 

 

 

Naam verzekeringsnemer  : …………………………………………………………… 

Keus uitbreiding Cyberdekking :            Basis       Zilver          Goud  (Zie toelichting volgende pagina) 

 

Adresgegevens   : …………………………………………………………… 

Naam tekenbevoegd persoon  : …………………………………………………………… 

Datum en Plaats   : …………………………………………………………… 

Handtekening   : …………………………………………………………… 
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Uitbreidingsmogelijkheden en toelichting Cyberdekking  

Indien u gebruik maakt van het voorstel dan ontvangt u een gratis Cyberverzekering. U kunt deze dekking tegen een gering bedrag 
uitbreiden naar een ruimere cyberdekking. De voordelen hiervan zijn onder andere de lagere eigen risico’s, de mogelijkheid tot 
hogere (meer marktconforme) limieten, minder dekkingsbeperkingen en geen eigen risico voor incident respons. Zeker de laatste 2 
genoemde voordelen hebben impact, want juist als je geconfronteerd met een cyber-incident wil je even directe ondersteuning 
hebben van professionals zonder direct aan extra kosten te denken (eigen risico) of dekkingsuitsluiting (voorwaarden van dekking). 
 
 
Keuze op vorige pagina aanvinken 
 

Cyberverzekering         

  BASIS ZILVER+ GOUD   

Limiet: 
 

MEEST 
GEKOZEN  

  

Eigen schade € 100.000 € 100.000 € 250.000   

kw. Aansprakelijkheid € 250.000 € 250.000 € 250.000   

Extra kosten bedrijfsschade € 10.000 € 10.000 € 25.000   

Extra kosten hacking telefoon € 10.000 € 10.000 € 50.000   

       

Eigen risico: 
   

  

Bedrag € 2.000 € 1.000 € 1.000   

Wachttermijn 12 uur 8 uur 8 uur   

Eerste respons WEL ER GEEN ER GEEN ER   

  
  

    

Dekkingsvoorwaarden* VT NVT NVT   

  
  

    

Premie per jaar**: GRATIS € 190 € 325   

          

 
* In de gratis variant wordt op het moment van een cyberincident getoetst of u aan alle in de voorwaarden opgenomen vereisten van 
dekking heeft voldaan. (Zie voorwaarden pagina 6 van de ‘Voorwaarden Aanvullende Cyberdekking BAV V2.0’.) 

** De premies gelden tot een jaaromzet van € 2.500.000,00 
 
 

Contactgegevens  
Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u een maatwerkofferte ontvangen? Wij helpen u graag verder! 

U kunt contact opnemen via een e-mail info@homeinvest.nl of telefoon: 0478-533977  

 

Adresgegevens  

 

Home Invest 

Keizersveld 50b 

5802 BP Venray 


