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Samenstelling klik hier

“Neem altijd de bijlage(n) 
goed door, ook al denk je al 
zeker te zijn van je antwoord.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_schadeverzekering_zakelijk_2017.pdf
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Casus
Arnold (49) is directeur van een touroperator. Nadat zijn bedrijf slachtoffer werd van een cyberaanval, besloot hij een afspraak te 

maken met zijn adviseur Schadeverzekeringen zakelijk.

Gegevens touroperator

De touroperator biedt reizen aan in heel Europa. In totaal werken er ruim vijftig medewerkers, allemaal in teams van tien 

medewerkers per team. Het bedrijf heeft een omzet van € 4,5 miljoen.

Gegevens cyberverzekering

• Verzekerd bedrag per aanspraak per verzekeringsjaar: € 1.000.000,-

• Eigen risico bij opgelegde toezicht maatregelen: € 25.000,- per aanspraak

• Limiet voor opgelegde toezicht maatregelen: € 1.000.000,-

• Cyber business interruption:

• Schadevergoeding per uur: € 500,-

• Retentietijd: 10 uur

Schade

Als gevolg van een cyberaanval zijn de internetactiviteiten gedurende 25 uur ernstig belemmerd. Het bedrijf leed hierdoor 

omzetverlies.
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Vraag 1
Welk bedrag krijgt de touroperator vergoed vanuit de cyberverzekering? 

Gebruik bij het beantwoorden van deze vraag de bijlage.

 Antwoord: € 7.500,-

Toetstermen:

2e.4 De verzekeringsvormen selecteren die voor de klant onacceptabele risico’s (deels) kunnen dekken.

Feedback:

Het bedrijf leed gedurende 25 uur omzetverlies, omdat de internetactiviteiten ernstig belemmerd werden. Dit wordt cyber 

business interruption genoemd. Er geldt echter een retentietijd van 10 uur, dus 15 x € 500,- wordt uitgekeerd, wat neerkomt op 

€ 7.500,-.

 Praktische tip:

Cyber business interruption is wereldwijd een toenemend risico voor immateriële schade. Om deze schade vergoed te krijgen, moet 

vaak aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Lees dit altijd goed na in de bijlage.
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Vraag 2
Welk evenement is niet gedekt voor Arnold?

 a. Een onbevoegde verspreiding van vertrouwelijke commerciële informatie.

 b. Een afpersing via een computervirus waarbij de website is aangetast.

 c. Een onverwachte storing in de telecommunicatie.

Toetstermen:

2c.5 Beoordelen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekeringen 

kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen.

Feedback:

Binnen de dekking vallen onvoldoende netwerkbeveiliging en een cyber afpersing. Een uitsluiting is een onderbreking van service 

en storingen. 

 Praktische tip:

Check tijdens het examen de uitsluitingen in de voorwaarden altijd voordat je een vraag over de dekking beantwoordt.
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Vraag 3
Arnold vraagt zich af waarom hij een cyberverzekering nodig heeft.

Wat is voor Arnold de toegevoegde waarde van een cyberverzekering?

 a. De cyberverzekering biedt, in tegenstelling tot andere verzekeringen, ook een dekking voor materiële schade.

 b. De verzekering heeft als enige bedrijfsverzekering een dekking voor boetes.

 c. De verzekering biedt dekking voor de risico’s die gepaard gaan met cyberincidenten die niet worden gedekt door   

  traditionele verzekeringen voor bedrijven.

Toetstermen:

3c.3 Het advies presenteren.

Feedback:

De dekking van de cyberverzekering is beperkt tot financiële schade als gevolg van een cyberincident. Materiële schade aan 

apparatuur wordt doorgaans gedekt onder een brand- of technische verzekering.

 Praktische tip:

Voorkom vakjargon in antwoorden richting een klant.



Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

twee vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 

waarmee je kunt oefenen. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/54
http://www.hoffelijk.nl/amweb/54
http://www.hoffelijk.nl/amweb/54
http://www.hoffelijk.nl/amweb/54
http://www.hoffelijk.nl/amweb/54
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Kennisvragen Schadeverzekeringen Zakelijk; 

• Casus Carlijn en Suzanne;

• Casus Ernst. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.
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