
Maatwerk verzekerd!

De voordelen op een rij

 Automatisch dekking voor alle zakelijke betaal-,

spaar- en kredietrekeningen van de door HDI

geselecteerde banken

 Beperkt aantal gedragseisen

 Schuldvraag niet van belang

 Ook verzekerd tegen phishing

 Forensisch onderzoek wordt vergoed

 Geen juridische procedures

 Gemakkelijk en voordelig af te sluiten

Cybercrime is ‘big business’ en cybercriminelen zijn voortdurend

bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken om particulieren

en bedrijven geld afhandig te maken. Internetbankierfraude, of

pogingen daartoe, zijn aan de orde van de dag. Een geslaagde

diefstal kan tonnen aan schade veroorzaken. Cybercriminelen

hoeven bovendien maar een klein gaatje in de beveiliging te vinden

om uiteindelijk het gehele IT-systeem over te nemen.

Dit risico kan met behulp van beveiligingsmaatregelen worden

verkleind maar nooit helemaal worden weggenomen. Valse

internetsites of ‘phishing mails’ ogen steeds professioneler en zijn

soms zelfs door experts nauwelijks van echt te onderscheiden.

Bovendien zijn cybercriminelen u altijd een stap voor omdat IT-

beveiligingssystemen gericht zijn op de technieken van nu en niet

op de technieken van morgen. Kortom internetbankierfraude

gepleegd door cybercriminelen vormt ook voor uw organisatie een

risico.

Compensatie van de bank allerminst

vanzelfsprekend

Er wordt vaak gedacht dat de bank de schade wel zal vergoeden.

Dit gaat voor particuliere rekeninghouders grotendeels op. Voor

zakelijke rekeninghouders ligt dit echter beduidend anders. Banken

leggen het risico van internetbankierfraude in hun Algemene

Bankvoorwaarden doorgaans volledig bij de rekeninghouder. U

bent dus afhankelijk van de coulance van uw bank of de uitkomst

van een juridische procedure.

Sommige banken aanvaarden het risico wél expliciet in hun

Algemene Bankvoorwaarden, maar vergoeden de schade alleen

als u heeft voldaan aan een reeks van gedragseisen zoals: het

gebruik van actuele besturingssystemen en software, het niet

downloaden van illegale software en het uitsluitend gebruiken van

beveiligde netwerkverbindingen. Bovendien blijft schade als gevolg

van ‘phishing’ via bijvoorbeeld valse websites en/of e-mails expliciet

voor eigen rekening.

Voor veel organisaties is het vanuit economisch of organisatorisch

oogpunt niet reëel om te allen tijde aan de gestelde gedragseisen

te voldoen. Het wrange is dat deze ‘tekortkomingen’ de

cybercrimineel juist de gelegenheid bieden om toe te slaan.

Bovendien kunt u als organisatie nooit helemaal voorkomen dat

werknemers onzorgvuldig gedrag vertonen zoals het downloaden

van illegale software of het reageren op een phishing mail.

Internetbankierfraudeverzekering
Brochure voor eindklanten

Uw zakelijke bankrekeningen verzekerd tegen cybercrime



Schadevoorbeeld

Twee mannen aangehouden in onderzoek naar hacken

computers en bankrekeningen

6 maart 2015 - Landelijk Parket

Rekeningnummers veranderen

Vermoedelijk hebben de verdachten computers van bedrijven

besmet door grootschalig spam met malware te verspreiden via

bijlagen in e-mailberichten. De spam werd naar duizenden email-

adressen verspreid. Met behulp van de malware werd een

Remote Acces Tool (RAT) geïnstalleerd op de besmette

computer, waarna de verdachten vrijwel volledige inzage konden

krijgen in de besmette computers. Ze konden onder meer

wachtwoorden onderscheppen en webcams aanzetten.

Op die manier hebben de verdachten vermoedelijk ook de

bankoverschrijvingen die digitaal werden aangemaakt veranderd

voordat ze werden verstuurd naar de bank. Op het moment dat er

transacties werden klaargezet, veranderden de verdachten de

rekeningnummers van de ontvangers.

HDI is een van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen

voor het bedrijfsleven in Nederland.

Onze kernactiviteit is het verzorgen van specialistische

schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders,

zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot

multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied

van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid,

Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie,

Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom.

HDI is onderdeel van de Talanx Group.

HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen. Kijk voor meer

informatie op www.hdi.global.

Verzekering biedt wél de gewenste zekerheid

De Internetbankierfraudeverzekering van HDI verzekert schade als

gevolg van internetbankierfraude via hacking, phishing en ‘man in

the middle’ aanvallen.

De verzekering houdt bovendien rekening met het feit dat

organisaties in de genomen technische of organisatorische

veiligheidsmaatregelen onbedoeld tekort kunnen schieten.

De verzekering stelt een tweetal gedragseisen:

 De installatie van een firewall en een virusscanner die

automatisch wordt geüpdatet op de systemen waar de

organisatie financiële transacties uitvoert.

 Het geheimhouden van de 4 cijferige PIN-code behorend

bij een betaalkaart. Schade die uitsluitend worden

veroorzaakt door de diefstal van deze PIN-code is

uitgesloten van dekking.

Vergoeding kosten forensisch onderzoek

Een bijkomend voordeel van de Internetbankierfraudeverzekering is

dat deze naast het gestolen geld ook de kosten voor forensisch

onderzoek vergoedt. Dit is noodzakelijk om te achterhalen hoe de

cybercriminelen te werk zijn gegaan. Daarnaast vergoeden wij de

kosten van experts om uw IT-systemen weer ‘malware-vrij’ te

maken en krijgt u tips om herhaling te voorkomen. HDI werkt

hiervoor samen met twee gerenommeerde partijen, te weten

Restment en Hoffmann ICT Security.

Voor schade-uitkering is het niet van belang wie precies schuld

heeft aan de diefstal. Dit bespaart u kosten en beslommeringen om

het gestolen geld (indien mogelijk) van de bank terug te vorderen.

Wat kost de

Internetbankierfraudeverzekering?

Voor organisaties met een omzet/balanstotaal van maximaal 25

miljoen euro zijn de premies gestandaardiseerd *:

Interesse?

Heeft u nog vragen of wilt u een verzekering aanvragen, dan kunt u

terecht bij uw assurantietussenpersoon.

0-5 mio 5-10 mio 10-25 mio

€ 100.000 € 200 € 250 € 300

€ 250.000 € 300 € 375 € 450

€ 500.000 € 400 € 500 € 600

€ 500 € 1.000 € 1.500

Versie januari 2016. Kijk voor de meest actuele versie op www.hdi.global

Omzet / balanstotaal

Eigen risico

* De premies kunnen tussentijds wijzigen, aan de premiematrix

kunnen geen rechten ontleend worden.
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