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Introductie
Het Pre Priced Proposal (PPP) is een verzekeringsvoorstel voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor specifieke beroepsgroepen. Een PPP formulier is een combinatie van een beknopt
aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring. Het biedt een keuze uit verschillende verzekerde
bedragen mogelijk oplopend tot 2 miljoen euro per aanspraak. De bijbehorende premie is direct
zichtbaar. Een PPP is geschikt voor ondernemingen van verschillende omvang; van ZZP‘er tot een
onderneming met een omzet van 2,5 miljoen euro (afhankelijk van de beroepsgroep). Naast het
ingevulde en ondertekende PPP formulier, behoeft geen verdere informatie te worden aangeleverd.
De polis wordt op basis van het PPP formulier in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een
efficiënte afhandeling. De aansluiting van de dekking bij de specifieke beroepsgroep zorgt er voor dat
de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Hoe werkt het?
Kies het juiste PPP formulier:
• Management consultants (inclusief interim-management)
• PR, Marketing, Reclame & Communicatie ondernemingen en professionals
• Informatie- en communicatietechnologie ondernemingen en professionals
• Specifieke overige beroepen
Is het PPP geschikt voor kandidaat-verzekeringnemer? Deze vraag kan alleen de kandidaatverzekeringnemer zelf beantwoorden echter wij kunnen u telefonisch ondersteunen bij de eerste stap
in de goede richting.
Laat het PPP formulier volledig door kandidaat-verzekeringnemer zelf invullen (de
verzekeringsadviseur kan hierbij ondersteunen). Let bij het invullen uitdrukkelijk op een volledige
omschrijving van de ondernemingsactiviteiten (geen verwijzing, geen bijlage).
Kandidaat-verzekeringnemer wordt nadrukkelijk verzocht:
• goede nota te nemen van de verklaringen
• goede nota te nemen van de in het PPP formulier genoemde (algemene)
verzekeringsvoorwaarden
• het PPP formulier zelf te ondertekenen
• uitsluitend het PPP formulier door te zenden en geen overige informatie toe te voegen (tenzij het
PPP niet passend blijkt)
De verzekeringsadviseur stuurt het volledig ingevulde en ondertekende PPP formulier naar Hiscox
(geen bijlagen meezenden). Hiscox beoordeelt het PPP formulier. Er wordt door Hiscox geen offerte
meer afgegeven. Na goedkeuring zal Hiscox direct de polisbescheiden, waar het PPP formulier een
onderdeel van is, toezenden.

De rol van de verzekeringsadviseur
De adviesrol met zorgplicht van de verzekeringsadviseur blijft bestaan. De algemene
verzekeringsvoorwaarden, Hiscox brochure(s) en dienstenwijzer van de verzekeringsadviseur dienen
samen met het PPP formulier te worden meegezonden (dan wel online beschikbaar gemaakt).

De voordelen op een rij
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•
•
•
•
•
•
•

Een aanvraagformulier met slechts een paar vragen
De aantrekkelijke premie is direct zichtbaar
Standaard laag eigen risico
Een uitstekende dekking passend bij de beroepsgroep
Heldere toelichting op de dekking in direct beschikbare brochures per beroepsgroep
Geen vertraging door opvragen informatie als cv(‘s), algemene voorwaarden en brochures
Niet meer wachten op een (indicatieve) offerte en afgifte polis
De verzekering kan binnen twee weken na sluiting kosteloos geannuleerd worden
PPP niet geschikt; een maatwerk offerte kan direct worden aangevraagd
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