
De voortdurend toenemende dreiging van cybercrime, de per 1

januari 2016 aangescherpte regelgeving op het gebied van

gegevensbescherming, én de continu groeiende afhankelijkheid

van data en IT-systemen brengen met zich mee dat iedere

organisatie te maken heeft met cyberrisico’s. De Cyber+

verzekering is ontwikkeld om schade als gevolg van een

cyberincident af te dekken. De verzekering kent verschillende

dekkingstriggers en dekkingsrubrieken. Hieronder worden ze

beknopt beschreven:

Wanneer dekt de Cyber+ verzekering?

Een cyberincident in de zin van de polis is een:

A. Inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens

Zoals: het verlies van persoonsgegevens of het handelen

in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

B. Schending geheimhoudingsplicht gegevens van

derden

Zoals: een hacker die vertrouwelijke informatie van een

klant in handen krijgt of een vertrouwelijke e-mail die per

ongeluk naar een verkeerde afzender wordt verstuurd.

C. Inbreuk op de netwerkbeveiliging

Zoals (niet limitatief): een verzending van malware

waardoor gegevens of software van verzekerde zijn

verwijderd of veranderd of IT-systemen worden

verstoord, een Denial-of-Service-aanval (D-DoS), een

hackeraanval, de onbevoegde verandering of

verwijdering van gegevens, of het verlies van

datadragers waarop vertrouwelijke gegevens van derden

zijn opgeslagen.

Wat dekt de Cyber+ verzekering?

Rubriek I Aansprakelijkheid

Deze rubriek dekt de schadevergoeding en kosten van verweer

indien de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld voor schade als

gevolg van een cyberincident. Denk bijvoorbeeld aan schade van

derden die is veroorzaakt doordat verzekerde heeft nagelaten

bepaalde beveiligingsmaatregelen te treffen zoals het versleutelen

van vertrouwelijke data. Er is tevens dekking voor uitbestede

gegevensverwerking. Tot slot biedt de polis dekking voor

aanspraken in de gehele wereld.

Autoriteit Persoonsgegevens

In geval van een vermeende overtreding van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens kan de Autoriteit Persoonsgegevens een

onderzoek instellen. Deze rubriek dekt in dat geval de kosten van

juridische bijstand en de eventueel uit het onderzoek

voortvloeiende boetes.

Rubriek II Eigen schade

Een cyberincident kan tot gevolg hebben dat externe experts

dienen te worden ingeschakeld zoals IT-forensisch onderzoekers,

juristen, communicatieadviseurs en crisis managers. De

verzekering vergoedt de honoraria van deze experts. Ook de

kosten die gepaard gaan met het melden van een datalek en het

herstel van beschadigde of verloren data en software worden

vergoed. Tot slot dekt de verzekering de dienstverlening

(kredietmonitoring) die verzekerde dient aan te bieden ter

voorkoming dat gestolen persoonsgegevens worden misbruikt.

Rubriek III Bedrijfsschade

Hackers kunnen bedrijfsnetwerken plat leggen en ook forensisch

onderzoek kan met zich meebrengen dat netwerken voor langere

tijd niet beschikbaar zijn. Ook kan het productieproces plat komen

te liggen als besturingssystemen (zogeheten SCADA software)

worden gemanipuleerd door malware of cybercriminelen. De polis

vergoedt de gederfde bruto winst (winst + vaste kosten) als gevolg

van dergelijke incidenten.

 geldt voor onderbrekingen binnen de gehele IT

infrastructuur van verzekerde

 dekking tot 120 dagen na onderbreking, ongeacht de

duur van de onderbreking

 geen sub-limiet van toepassing

 dekking uit te breiden met fouten van medewerkers
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Waarom Cyber+?

 brede ‘first party’ dekking (dekt gederfde bruto winst

en herstel van data én software)

 ruime mogelijkheden voor maatwerk

 unieke optionele dekkingen voor cyberspionage en

cyberfraude

 risico dialoog met interne risk engineers

 toegang tot hoogwaardige en werelddekkende

incident response

 bijzondere affiniteit met industriële / producerende

sector

 werelddekking



Disclaimer: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van een geschil prevaleren te allen tijde de van toepassing
zijnde voorwaarden.

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.

Rubriek IV Cyberspionage (optioneel)

Deze rubriek dekt de kosten van IT-forensische experts, juridisch

advies en communicatie adviseurs indien er een vermoeden is van

spionage van concurrentiegevoelige gegevens van verzekerde.

Rubriek V Cyberfraude (optioneel)
Deze rubriek dekt de schade als gevolg van frauduleuze

handelingen van cybercriminelen. Denk hierbij aan gemanipuleerde

transacties of valse betalingsopdrachten.

Extra dekkingen

Onderstaande dekkingen zijn optioneel via een clausule mee te

verzekeren:

 Cyberafpersing

Dekt de kosten van crisismanagement en los, en/of

afpersingsgeld indien wordt gedreigd met een inbreuk op

de netwerkbeveiliging zoals het vernietigen van

bestanden.

 Media aansprakelijkheid

Dekt de aansprakelijkheid indien verzekerde via een e-

mail of bericht op een website inbreuk maakt op

auteursrechten, merkrechten en/of zich schuldig maakt

aan smaad of laster.

 PCI-DSS boetes

Dekt de boetes en kosten van verweer indien verzekerde

creditcard richtlijnen heeft overtreden.

 Fouten van medewerkers

Breidt de trigger van de polis uit met systeemfalen als

gevolg van fouten van medewerkers.

Incident response

De ‘incident response’ vormt een essentieel onderdeel van de

dekking aangezien tijdig en adequaat ingrijpen veel schade kan

voorkomen. HDI werkt hierbij nauw samen met Deloitte, een

autoriteit op het op gebied van cybersecurity met wereldwijde

dekking. Zij bieden 24/7 response service en kunnen in geval van

een incident direct door de klant worden ingeschakeld voor

forensisch onderzoek, juridisch advies en crisis management. In

onderling overleg kunnen ook andere response partijen worden

geselecteerd.

Eerste 48 uur

Voor de eerste 48 uur na inschakeling van de incident response

diensten geldt een sterk verlaagd eigen risico. Bovendien vergoedt

HDI deze kosten ook als achteraf blijkt dat het geen verzekerde

gebeurtenis betreft.

Doelgroep

De Cyber+ is hoofdzakelijk bedoeld voor middelgrote en grote

ondernemingen met een omzet vanaf 10 miljoen euro.

Primaire doelgroep Geen mogelijkheden

Productiebedrijven Financiële dienstverlening

Industriële sector Media

Bestaande HDI klanten Zorg

Overheid

Doelgroep overig (niet

limitatief)

Zakelijke dienstverlening

Logistieke dienstverlening

Overige dienstverlening

Handel

Bouw

Aanvraagprocedure

Offerte aanvragen

Een uitgewerkte offerte kan worden afgegeven op basis van een

ingevuld aanvraagformulier. Een indicatieve offerte kan in veel

gevallen worden afgegeven op basis van enkele basisgegevens

(bijvoorbeeld financieel jaarverslag).

Risicodialoog

Het afgeven van dekking geschiedt (zover nodig) na een

risicodialoog tussen de klant en een riskengineer van HDI Risk

Consulting of een acceptant. In uitzonderlijke gevallen zal een

externe audit noodzakelijk zijn.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joppe Willeboordse / Senior Underwriter Special Lines Cyber

Tel: 010-40 36 452 / e-mail: joppe.willeboordse@nl.hdi.global

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

HDI Risk Consulting (HRC)
Voor het voeren van de risicodialoog met onze klanten maken

wij gebruik van HDI Risk consulting (HRC). HRC bestaat uit

een twintigtal enthousiaste en deskundige risk engineers en

beschikt over een internationaal netwerk. Samen met de klant

sparren zij over de specifieke risico’s die bij organisaties

spelen en denken mee over preventieve maatregelen. Voor

alle partijen is schade voorkomen immers beter dan schade

lijden!

Zie voor meer informatie www.hrc-services.nl


