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Nota voor de Aanvrager: Gelieve ons van bijkomende informatie te voorzien die deel kan uitmaken van het antwoord op één of meerdere hieronder gestelde vragen 
indien de voorziene ruimte onvoldoende bedraagt.  
 

Algemene Informatie  
 
Naam Aanvrager  ________________________________________________________________________________________________________________________  

Adres  ___ _ ____________________________________________________________________________________________________________________________   

Activiteit Aanvrager  ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Opties (Omcirkel de premie voor de vereiste optie) 

 
 

 Limiet Premie 1 arts 
(inclusief taksen)** 

Premie 2 artsen* 
(inclusief taksen)** 

Premie 3 artsen* 
(inclusief taksen)** 

Premie 4 artsen* 
(inclusief taksen)** 

Optie 1 100.000 EUR 175,00 EUR 297,50 EUR 446,25 EUR 602,44 EUR 

Optie 2 200.000 EUR 262,50 EUR 446,25 EUR 669,38 EUR 903,66 EUR 

Optie 3 300.000 EUR 328,00 EUR 557,60 EUR 947,92 EUR 1.279,69 EUR 
*Voorwaarde is dat elke arts in een praktijk zich verplicht dient in te schrijven op de polis 
**Bovenstaande premies zijn gebaseerd op een omzet < EUR 500.000 

 
Indien de totale omzet van de praktijk groter is dan EUR 500.000 of u heeft meer dan 4 artsen in uw praktijk dient u via uw makelaar een offerte op maat aan te 
vragen. 
 
Het totale verzekerde bedrag per polisperiode geldt voor alle schade van alle verzekerden onder éénzelfde certificaat onder alle verzekeringswaarborgen samen. De 
volgende sublimieten gelden per schade en per jaar per dekking. Zij maken deel uit van en komen niet bovenop het totale verzekerd bedrag. 
 
Verzekerd Bedrag (zie opties hierboven) 

 
Waarborgen 

€ 100.000/€ 200.000/€ 300.000 
 

Sublimiet Vrijstelling  

Management van een verzekerde gebeurtenis: Algemene Limiet € 1.500 

Privacy onderzoeken Algemene Limiet € 1.500 

Privacy Boetes Algemene Limiet € 1.500 

Aansprakelijkheid Algemene Limiet € 1.500 

Multimedia Aansprakelijkheid Algemene Limiet € 1.500 

Cyberdiefstal Algemene Limiet  € 1.500 

netwerkonderbreking  Algemene Limiet 8h 

   

Premieberekening 
Premie voor de gekozen optie € ________________________________ 

 
Voorwaarden 
 
Algemene Voorwaarden   :  AIG – CYBEREDGE MEDICANL 

Aanvangsdatum    : aanvang vanaf: ________/________/________ om 24:00h (lokale tijd) 

Offerte Geldig Gedurende   : 30 dagen vanaf ondertekening van dit aanvraagformulier 

 

 
 
 

http://www.aig.be/
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Verklaringen Aanvrager 

 
De Aanvrager: 
 

 Heeft veiligheidssoftware en controles (zoals anti-virus en firewall) op zijn IT-systemen en hardware:  Ja  Nee  

 Heeft toegangscontrole tot gevoelige data beperkt tot die personen die toegang nodig hebben tot deze data:  Ja  Nee  

 Heeft digitale back up procedures in voege voor belangrijkse systemen, data en andere informatie:  Ja  Nee  

 Verklaart geen schades gehad te hebben de laatste 5 jaar welke in aanmerking zouden gekomen zijn voor dekking onder de hierboven opgesomde waarborgen: 

Ja  Nee  

Nota: indien uw antwoord “NEE” is op één van de vorige verklaringen, contacteer uw makelaar Protectas om een specifieke offerte te krijgen. 
 

Verklaring 
 
Ik verklaar dat de toelichtingen en gegevens in deze verklaring juist zijn en dat er geen materiële feiten zijn die fout zijn weergegeven. Ik ga er mee akkoord dat deze 
verklaring samen met enige andere verschafte informatie de basis zal vormen van de verzekeringsovereenkomst. Ik verbind mij ertoe de verzekeraars op de hoogte 
te stellen van enige materiële wijziging aan feiten die plaatsvindt voor de voltooiing van het verzekeringscontract. Een materieel feit is er een die het aanvaarden of 
beoordelen van het risico zou kunnen beïnvloeden. Tevens verklaar ik kennis te hebben genomen van de toepasbare algemene voorwaarden en de omvang, 
uitsluitingen en beperkingen ervan te hebben begrepen. 
 
Als onderdeel van zijn plannen in verband met het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk, is AIG Europe Limited bezig met een herstructurering 
en heeft zij de intentie om op  1 december 2018 haar Europese activiteiten over te dragen aan AIG Europe S.A. (hierna: “AIG Europe”).  Ook AIG Europe behoort tot 
de groepsmaatschappijen van AIG International Group, Inc. Als gevolg van de herstructurering, zal ook uw polis worden overgedragen, maar dat zal geen gevolg 
hebben voor de voorwaarden die op uw polis van toepassing zijn.  
Gelieve onze website te bezoeken : www.aig.com/Brexit voor meer informatie over de voorgenomen overdracht en de rechten die u heeft. 
 
 
 
Te ondertekenen door Kandidaat-Verzekerde 
 

De Kandidaat-Verzekerde is akkoord de polis te laten ingaan:   Ja  Nee  
 
 

  
 
 

Handtekening ……………………………………………………………    Datum ……………………………………………………………………… 

http://www.aig.be/
http://www.aig.com/Brexittransfer.co.uk

