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Akkoordverklaring deelname BAV-Collectief Vastgoeddeskundigen  

Deze akkoordverklaring met een kopie van uw meest recente BAV-polis kunt u mailen naar bav-collectief@siriuspro.nl.  

Uniek voorstel: 

 15% premiekorting op uw huidige BAV (BAV-polissen die al bij SiriusPro/JNPG zijn ondergebracht zijn uitgesloten van dit aanbod); 
 GRATIS Cyberrisicoverzekering inclusief de mogelijkheid om deze dekking uit te breiden tegen sterk gereduceerd tarief; 
 Verzekeringsvoorwaarden die tot de ruimste in de markt behoren;  
 Inlooprisico is meeverzekerd, u kunt dus zorgeloos en zonder (inloop)risico overstappen; 
 De verzekerde bedragen, de eigen risico’s en aanvullende dekkingen, zoals bijv. een AVB, nemen wij één op één over;  
 Wij zeggen uw huidige BAV-polis voor u op en regelen dat uw nieuwe BAV-polis naadloos aansluit per 01-01-2022.  

 

Ondergetekende: 

 Gaat akkoord met dit collectieve voorstel, wat wordt ondergebracht bij serviceprovider in aansprakelijkheid SiriusPro B.V.  
 Machtigt SiriusPro B.V. om de huidige Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (opgegeven polisnummer) bij de bestaande 

verzekeraar of haar gevolmachtigde op te zeggen; 
 Door ondertekening van deze akkoordverklaring geeft kandidaat-verzekeringnemer tevens toestemming aan SiriusPro B.V. om een 

doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens door u verschuldigde 
premies voor deze geoffreerde verzekering. Naam incassant: SiriusPro B.V., adres incassant: postbus 80, postcode incassant: 8060 
AB, plaats incassant: Hasselt (NL), incassant ID: NL59ZZZ743969860000, kenmerk machtiging: premie verzekeringen;  

 Gaat akkoord met éénmalige polis opmaakkosten van EUR 25,00; 
 Minimale jaarpremie na premiekorting is EUR 500,00; 
 Bij een jaaromzet van EUR 1 miljoen of hoger of bij verzekerde bedragen beroepsaansprakelijkheid van EUR 5 miljoen of hoger is 

deze aanvraag onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar. Dit is ook het geval bij een negatief schadeverloop; 
 Verklaart dat er op dit moment geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn die kunnen leiden tot een claim op de verzekering; 
 In het kader van de Cyberverzekering (optie Zilver, Goud en Platinum) verklaart ondergetekende: 

- 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 wekelijks 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   : Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (eventueel met AVB) 

Huidige verzekeraar  : …………….….………………     Polisnummer          : ….……………….……       

Omzet 2020 / prognose 2021 : ………..……../……..……..…     Fte per 01-01-2021  : ………….…….………      

Omzetaandeel BOG in %  : ………………………………..       

(Bedrijfsonroerendgoed) 

 

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

 

 

 

huidige polis (bijv. een adreswijziging)   ………………………………………………………………………………………. 

 

Is de onderneming, één van de directeuren, vennoten en/of eigenaren in het verleden aansprakelijk gesteld?  

Ja / nee** (Indien ‘Ja’ graag toelichting) : .………………………………………………………………………………………  

** Doorhalen wat niet van toepassing is          ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

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

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

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

Telefoonnummer   : ……………………………………………………… 

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

IBAN nummer   : ……………………………………………………… 

E-mailadres    : ……………………………………………………… 

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

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

Indien u gebruik maakt van het BAV-collectief dan ontvangt u de gratis Cyberverzekering. 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 Cyberverzekering biedt bescherming tegen schade 
als gevolg van cyber- en privacyincidenten.  
 
U kunt deze dekking tegen een gereduceerd tarief uitbreiden naar een ruimere en meer volwaardige cyberdekking.  
De grote voordelen hiervan zijn de lagere eigen risico’s, dekkingsuitbreiding cyberafpersing, verminderde voorwaarden voor 
dekking en de eventuele hogere limieten.  
 

Cyberverzekering           

  BASIS ZILVER GOUD PLATINUM   

Limiet: 
 

Meest 

Gekozen 
      

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   

Extra dekking cyberafpersing* 
* waar onder ransomware  

Nee Ja Ja Ja  

       

Eigen risico: 
   

   

Bedrag € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000   

Wachttermijn 12 uur 8 uur 8 uur 8 uur   

Eigen risico bij eerste respons Ja Nee Nee Nee   

  
  

      

Dekkingsvoorwaarden* 
Van 

toepassing 
Niet van 

toepassing 
Niet van 

toepassing 
Niet van 

toepassing 
  

  
  

      

Premie per jaar**: GRATIS € 200 € 350 € 525   

            

 
* 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 op de actiepagina onder documenten ‘JNPG Voorwaarden Aanvullende Cyberdekking BAV’. 
** De premies gelden tot een jaaromzet van € 1.000.000,00 en exclusief assurantiebelasting. 
 
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 wekelijks 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 vrijblijvende maatwerkofferte ontvangen? Informeer gerust naar alle uitgebreide 

mogelijkheden binnen het BAV-Collectief. Stuur een e-mail naar bav-collectief@siriuspro.nl of bel: 088 – 777 31 31.  

Wij helpen u graag!  
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