Akkoordverklaring deelname LNI BAV-COLLECTIEF voor financieel dienstverleners en
makelaars
Wij verzoeken u vriendelijk deze akkoordverklaring inclusief een kopie van uw huidige BAV-polis, ingevuld en
ondertekend te retourneren aan: BAV@LNI.NL
Collectief voorstel:
•
•
•
•
•

Ontvang 10% korting op basis van de netto premie van uw huidige BAV / 15% korting voor bestaande of nieuwe CFDleden (www.commissiecfd.nl); (BAV-polissen die reeds bij LNI/JNPG zijn ondergebracht zijn uitgesloten van dit aanbod)
GRATIS: Cyberrisicoverzekering t.w.v. € 500,- per jaar (dekking tot € 100.000,- per incident/per jaar; Uitbreiding
dekking tegen sterk gereduceerd tarief mogelijk (Zie voor toelichting mogelijkheden en kosten de volgende pagina)
Inlooprisico is volledig meeverzekerd, u kunt dus zorgeloos en zonder risico overstappen;
De verzekerde bedragen, het eigen risico en eventueel een reeds meeverzekerde AVB-dekking nemen wij over van
uw huidige polis. Een nieuwe AVB-dekking is mee te verzekeren op dezelfde polis tegen een uiterst scherpe premie
en complete voorwaarden;
Wij zeggen uw huidige BAV-polis voor u op, indien van toepassing op basis van geïnformeerde verlenging en regelen
dat uw nieuwe BAV-polis naadloos aansluit op de overgangsdatum.

Ondergetekende:
•
•
•
•
•
•

Gaat akkoord met het collectieve voorstel van LNI, welke wordt ondergebracht bij verzekeringsmakelaar JNPG;
Benoemt JNPG tot intermediair ter zake haar (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering. Met de aanstelling van JNPG komen alle
eerder gedane aanstellingen te vervallen en zal de aanstelling via JNPG gelden totdat deze schriftelijk zal worden ingetrokken;
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;
Geeft verzekeringsgever toestemming om tot wederopzegging via automatische incasso de premie voor de BAV te incasseren. Ik
bevestig tevens ook tekeningsbevoegd te zijn voor dit IBAN-nummer.
In het kader van de Cyberverzekering (optie Zilver, Goud, Platinum) verklaart ondergetekende tevens:
o
Dat haar IT-infrastructuur wordt beveiligd met (een) firewall(s) en (een) virusscanner(s) die automatisch word(t)en
geüpdatet;
o
Wachtwoorden voor haar IT-infrastructuur te gebruiken die minimaal 8 tekens dienen te bevatten;
o
Minimaal maandelijks een back-up te maken welke buiten de IT-infrastructuur wordt bewaard;
o
Tijdig de voor haar werkzaamheden gebruikelijke software updates uit te voeren.

Soort Verzekering

: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (eventueel met AVB)

Huidige verzekeraar

: ……………………………………………………………

Polisnummer:

: ……………………………………………………………

Relevante mutaties t.o.v.
de huidige polis*

: ……………………………………………………………

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

……………………………………………………………

Naam verzekeringsnemer

: ……………………………………………………………

CFD donateur

:

Keus uitbreiding Cyberdekking
Adresgegevens

:
Basis
Zilver
Goud
Platinum (zie toelichting volgende pagina)
: ……………………………………………………………

Naam tekenbevoegd persoon

: ……………………………………………………………

IBAN nummer

: ……………………………………………………………

E-mailadres

: ……………………………………………………………

Datum en Plaats

: ……………………………………………………………

Handtekening

: ……………………………………………………………
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Nee

Ja

Ik Ik wil donateur worden

Uitbreidingsmogelijkheden en toelichting Cyberdekking
Indien u gebruik maakt van LNI deal dan ontvangt u een gratis Cyberverzekering ‘basis’ ter waarde van circa
€ 500,00 (kosten losse polis). Deze extra verzekering wordt aangetekend op uw nieuwe BAV-polis. De Cyberverzekering
is speciaal ontwikkeld als aanvulling op uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit naadloos hierop aan. Onze
Cyberriskverzekering biedt bescherming tegen schade als gevolg van cyber- en privacyincidenten.
U kunt deze dekking tegen een gereduceerd tarief uitbreiden naar een meer volwaardige cyberdekking. De grote
voordelen hiervan zijn de lagere eigen risico’s, verminderde voorwaarden voor dekking en de hogere limiteten.
Op de vorige pagina kunt u uw keuze aanvinken.
Cyberverzekering
BASIS

ZILVER

GOUD

PLATINUM

Meest
Gekozen

Limiet:
Eigen schade

€ 100.000

€ 100.000

€ 250.000

€ 500.000

Kwalitatieve aansprakelijkheid

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 500.000

Extra kosten bedrijfsschade

€ 10.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 25.000

Extra kosten hacking telefoon

€ 10.000

€ 10.000

€ 50.000

€ 50.000

Bedrag

€ 2.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Wachttermijn

12 uur

8 uur

8 uur

8 uur

WEL ER

GEEN ER

GEEN ER

GEEN ER

VT

NVT

NVT

NVT

GRATIS

€ 175

€ 300

€ 400

Eigen risico:

Eerste respons

Dekkingsvoorwaarden*

Premie per jaar**:

* 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 ‘JNPG Voorwaarden Aanvullende Cyberdekking BAV 010617’.)
** De premies gelden tot een jaaromzet van € 2.500.000,00
In het kader van de Cyberverzekering (optie Zilver, Goud en Platinum) verklaart kandidaat-verzekerde:
•
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.

Contactgegevens
Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u een maatwerkofferte ontvangen? Informeer dan gerust naar alle voordelige en uitgebreide
mogelijkheden binnen Het LNI BAV-Collectief. Stuur een e-mail naar bav@lni.nl of bel: 038 - 8518 319.
Wij helpen u graag verder!

Postadres
LNI BAV-Collectief
Postbus 80
8060 AB Hasselt
Wft-vergunningnummer: 12011430
KvK-nummer: 05066889
Kifid aansluitnummer: 300007643
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