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Akkoordverklaring deelname BAV-Collectief Accountants   

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

Uniek voorstel: 

 Minimaal 10% premiekorting op uw huidige beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV); 
 Voor ZZP’ers en bij een jaaromzet van +/- EUR 1 miljoen kan veelal een grotere premiekorting gegeven worden (maatwerk); 
 Verzekeringsvoorwaarden die tot de meest ruime in de markt behoren;  
 Optioneel ‘uitgebreide cyberdekking’ tegen zeer scherpe tarieven (op dezelfde polis en bij dezelfde verzekeraar); 
 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 01-01-2023.  

 (BAV-polissen die al bij SiriusPro/JNPG zijn ondergebracht zijn uitgesloten van dit aanbod)  

 

 

 
 

Ondergetekende: 

 Gaat akkoord met dit collectieve voorstel, wat wordt ondergebracht bij serviceprovider in aansprakelijkheid SiriusPro B.V.  
 Machtigt SiriusPro B.V. om de huidige BAV (opgegeven polisnr.) bij de bestaande verzekeraar of haar gevolmachtigde op

 te zeggen; 
 Geeft 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. Gegevens 
 incassant: Naam: SiriusPro B.V., adres: postbus 80, postcode: 8060 AB, plaats: Hasselt (NL), ID: NL59ZZZ743969860000,
 kenmerk machtiging: premie verzekeringen. 

 Gaat akkoord met éénmalige polis opmaakkosten van EUR 25,00; 
 Is bekend met het feit dat de minimale premie na premiekorting EUR 500,00 per jaar is; 
 Verklaart dat bij kandidaat-verzekeringnemer of bij enig andere belanghebbende bij deze verzekering thans geen lopende 

 aanspraken bekend zijn of omstandigheden, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding; 
 Verklaart dat kandidaat-verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering niet betrokken 

 (geweest) is bij een faillissement of surseance van betaling; 
 Verklaart dat kandidaat-verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar niet 

 als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking is geweest met politie of justitie; 
 Verklaart in het kader van de cyberverzekering Zilver of Goud (adviesminimum): 

- 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    : Beroepsaansprakelijkheid plus eventuele bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) 

Naam huidige verzekeraar   : …………….….………………     Polisnummer          : ….………..…….……………  

Naam verzekeringsnemer      : …………….….………………     Adresgegevens        : ….……………….……..…..   

Omzet 2021 / prognose 2022  : ………..……../……..……..…     Fte per 01-01-2022   : ………….…….…………...  

Assurance werkzaamheden*   : Ja         /      nee    % van het totaal        : ………….…………………. 

Beursgenoteerde ondernemingen*  : Ja         /      nee    % van het totaal        : ………….…....……………. 

Is kandidaat-verzekerde of enig andere belanghebbende in de afgelopen 8 jaar aansprakelijk gesteld? Ja / nee*   

(Indien ‘Ja’ graag toelichting)   : .…………………………………………………………………………………………….   

Relevante mutaties bijv. adres  : …………………………………………………………………………………………….. 

 

          

Ondertekening**:   

Keus cyberverzekering*   : Zilver     /     Goud     /     NVT     (Zie toelichting op de volgende pagina) 

Adresgegevens     : …………….….…………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer    : …………….….………………     E-mailadres    : …………….……………….…….      

Naam tekenbevoegd persoon  : ………………………………..                                                       IBAN nummer  :…………………………………….  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening      :…………………..……………. 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

** acceptatie is onder voorbehoud van acceptatie door verzekeraar(s)  
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Uitbreidingsmogelijkheden en toelichting aanvullende cyberverzekering   

Als Accountant beschikt u over veel privacygevoelige data waaronder (een groot aantal) inkomens- en 
bedrijfsgegevens. Accountants vallen mede hierom in de ‘zware’ risicogroep als het gaat om cybercriminaliteit. Het 
aantal cyberincidenten in het algemeen en m.b.t. ransomware in het bijzonder neemt sinds een aantal jaren sterk 
toe. Wij adviseren dan ook om bewust met dit risico om te gaan zo nodig extra (preventieve) maatregelen te nemen 
om cyberincidenten te voorkomen. De ervaring leert helaas dat het cyberrisico nog (te)veel wordt onderschat. Het 
nemen van (basis)maatregelen zoals virusscanners en firewalls zijn dan ook erg belangrijk.  
De praktijk leert echter helaas eveneens dat deze maatregelen geen 100% bescherming/zekerheid bieden.   
 
Omdat wij zien welke gevolgen/impact een cyberincident kan hebben bieden wij de optie om een uitgebreide 
cyberverzekering af te sluiten. Mede door collectieve inkoop en de combinatie van beroeps- en bedrijfs- 
aansprakelijkheid kunnen wij de optionele cyberverzekering tegen een scherp tarief aanbieden. De cyberverzekering 
wordt aangetekend op uw nieuwe polis en gaat op dezelfde datum in. Deze cyberverzekering is speciaal ontwikkeld 
als aanvulling op uw BAV-polis en sluit hierop dan ook naadloos aan. Met een cyberverzekering is uw bedrijf niet 
alleen voor de financiële schade verzekerd als gevolg van bijv. een cyber- of privacyincident, maar juist ook met 
daadwerkelijke hulp. Denk hierbij aan juridische hulp, reputatie-management, herstel van gegevens of software, IT-
forensisch onderzoek et cetera.  
 
 

Opties uitgebreide cyberverzekering 

 ZILVER GOUD 

Limiet:  
Advies- 

minimum 

Eigen schade € 100.000 € 250.000 

Kwalitatieve aansprakelijkheid € 250.000 € 250.000 

Extra kosten bedrijfsschade € 10.000 € 25.000 

Extra kosten hacking telefoon € 10.000 € 50.000 

Extra dekking cyberafpersing* 
* onder andere ransomware  

Ja Ja 

Eigen risico: 
 

Bedrag € 1.000 € 1.000 

Wachttermijn 8 uur 8 uur 

Eigen risico bij eerste respons Nee Nee 

Dekkingsvoorwaarden n.v.t. n.v.t. 

    

Premie per jaar*: € 365 € 500 

 
* De premies gelden tot een jaaromzet van EUR 1.000.000,00 en zijn exclusief assurantiebelasting. 
 
 

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: 038 85 18 449. Wij helpen u graag!  
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