Chubb Easy Solutions
Uitbreidingen Cyberverzekering
Via Chubb Easy Solutions kunt u, als intermediair, snel en eenvoudig zaken
met ons doen. Voor Cyber vervangt dit platform het pre-priced proposal: alle
aanvragen die voorheen via het pre-priced proposal gingen, dienen nu via
Chubb Easy Solutions aangevraagd en gesloten te worden (mogelijk voor
bedrijven met een omzet tot €50M). De invoering van Chubb Easy Solutions
heeft geleid tot een aantal uitbreidingen binnen onze polis, die we hieronder
graag voor u uiteenzetten.
Inloop
Waar inloop voorheen optioneel kon worden afgenomen, is 1 jaar inloop nu
standaard meeverzekerd onder de polis. Er is standaard dekking voor schade
die ontstaan is door handelingen van derden of verzekerden, maximaal één
jaar voor de ingangsdatum van de verzekering. Dit geldt zowel voor
aansprakelijkheid als verlies van gegevens/datareconstructie en
bedrijfsschade.
Brutowinst of exploitatiekosten
Deze clausule maakt standaard onderdeel uit van de polis en vergoedt in
geval van een bedrijfsstilstand de brutowinst, hetgeen betekent dat ook vaste
kosten (bijv. afschrijvingskosten, personeel dat zijn werk niet kan doen, huur
van een pand dat niet gebruikt kan worden) ten gevolge van een
bedrijfsonderbreking gedekt zijn.
Wachttijd
Het aantal wachtturen is teruggebracht van 12 naar 8, wat een significant
voordeel voor de verzekerde kan betekenen in geval van een incident. Indien
het incident niet binnen 8 uur wordt opgelost, wordt de schade volledig
vergoed vanaf het moment dat het incident zich voordoet en is eenmalig het
eigen risico van toepassing op alle dekkingsomschrijvingen.
Omzet
<1M
€1M - € 2,5M
€ 2,5M - € 5M
€ 5M - € 50M

Eigen risico
€ 1.000
€ 2.000
€ 2.500
€ 5.000

Chubb Easy Solutions

Pre-priced proposal

Tarifering op basis van SIC-code
(Standard Industrial Classification)

Geen verschil in premie voor
verschillende risicoklasses

Standaard 1 jaar inloop

Inloop optioneel

Brutowinst of exploitatiekosten

Nettowinst

Sublimiet telefoonhacking: € 100.000

Sublimiet telefoonhacking: € 50.000

Aantal wachturen: 8

Aantal wachturen: 12

Provisiepercentage: vrije keuze van 025% (premie verandert evenredig met %)

Provisiepercentage tot €25M omzet
standaard 20%

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de
voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep
opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid.
Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des
Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place
des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig
volgestort maatschappelijk kapitaal van € 896.176.662 en valt onder het toezicht van de 'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution' (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven
bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM).

