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Uw deskundige commerciële verzekeringspartner in heel Europa

Verzekeringspolissen
Een polis op maat voor bescherming tegen 
informatie- en netwerkgerelateerde risico’s

De NetProtect- 
cyberverzekering
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Informatie- en netwerkgerelateerde risico’s 

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende criminele activiteit ter wereld en is in de afgelopen  
10 jaar een gevestigd onderdeel geworden binnen de branche. Hoewel geld de belangrijkste 
drijfveer is voor cybercriminelen, spelen ook andere factoren, zoals ideologie, sympathie en 
spionage, een belangrijke rol bij cybercriminaliteit. De jaarlijkse kosten van cybercriminaliteit 
voor het bedrijfsleven worden wereldwijde geschat op €245 miljard*.

Wat is een cyberverzekering?
De eerste cyberverzekeringspolissen zijn aan het eind van de vorige eeuw ontwikkeld om de 
bankensector te beschermen tegen de toenemende risico’s van cybercriminaliteit. Sindsdien zijn 
de cyberverzekeringen geëvolueerd en deze zijn nu beschikbaar voor alle soorten bedrijven als 
een separate polis of als uitbreiding van een traditionele verzekeringspolis waarmee de 
verzekering een bredere dekking biedt voor informatie- en netwerkgerelateerde risico’s. 

Een cyberverzekering dekt risico’s, zoals hacking- en virusaanvallen, operationele technische 
fouten, inbreuk op gegevens en het risico van smaad en laster, privacy schending en inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van elektronische media. Een 
cyberverzekering dekt die gebieden waar traditionele verzekeringspolissen voor bedrijven, zoals 
zaakschade, aansprakelijkheid en fraude, doorgaans tekortschieten.

Waarom hebben bedrijven een cyberverzekering nodig?
Het bedrijfsleven vertrouwt in toenemende mate op technologie om bedrijfsgegevens en 
klantgegevens te verwerken en op te slaan. Met het gebruik van technologie wordt het risico 
gecreëerd van inbreuk op beveiliging en persoonsgegevens, verdwijning of beschadiging van 
gegevens en verlies door storingen in netwerken en zakelijke activiteiten. De opkomst van 
IT-outsourcing en het gebruik van cloud computing (beschikbaar stellen van hardware, software 
en gegevens op Internet) geven deze risico’s nog een extra dimensie. Het risico is niet beperkt 
tot de toegang tot netwerken door onbevoegden. Verlies of diefstal van laptops, smartphones, 
USB sticks, fysieke documenten en slordige IT-handelingen leiden immers eveneens tot een 
toename van inbreuk op gegevens. 

Elektronische media worden in de meeste bedrijven een geïntegreerd onderdeel in de 
marketing- en distributiestrategieën inclusief websites, sociale media en blogs. Het risico van 
smaad en laster, schending van de privacy en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten neemt 
toe met het gebruik van elektronische media. Bedrijven passen vaak niet het goede beleid toe 
bij het gebruik van deze media door het bedrijf en haar werknemers. 

De opmars van cybercriminaliteit en toenemende inbreuk op persoonsgegevens hebben geleid 
tot strengere wetten. Wetten inzake melding van een dergelijke inbreuk verplichten bedrijven en 
openbare instellingen om de betrokkenen hiervan in kennis te stellen. Dergelijke wetgeving 
bestaat in de Verenigde Staten al bijna tien jaar en wordt binnenkort ook in Europa en andere 
delen van de wereld ingevoerd. De leveranciers van betaalkaarten en creditcards passen strenge 
contractuele verplichtingen toe om ervoor te zorgen dat elke verkoper voldoende beveiliging 
biedt voor bescherming van de gegevens van kaarthouders. 
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Waarom hebben bedrijven een cyberverzekering nodig?

*Verslag van Symantec Norton van 2011
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De NetProtect-cyberverzekering in het kort

De NetProtect-cyberverzekering in het kort

CNA heeft een aanbod samengesteld van een breed pallet bijzondere verzekeringen die specifiek 
gericht zijn op bescherming van bedrijven tegen netwerk- en gegevensrisico’s. 

Onze NetProtect-cyberverzekering biedt dekking voor schadeclaims ten gevolge van online 
activiteiten en inbreuk op beveiliging- en persoonsgegevens (cyberaansprakelijkheid) en dekt 
tevens cyberaanvallen tegen de eigen onderneming (cyberschade).

Dekkingsmogelijkheden

Dekking voor 
cyberaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid gerelateerd aan 
elektronische media
•	 Smaad en laster, vernedering
•	 Inbreuk op auteursrechten, 

handelsmerken en publiciteitsrechten

Aansprakelijkheid gerelateerd aan privacy 
•	 Schending van iemands rechten 

gerelateerd aan de persoonlijke 
levenssfeer of publiciteit

•	 Gerechtelijke of overheidsprocedures 
tegen de verzekerde 

•	 Vrijgeven van niet-openbare 
persoonsgegevens 

•	 Niet-melden van mogelijke inbreuk op 
vertrouwelijke gegevens 

Inbreuk op vertrouwelijkheid van gegevens 
•	 Bekendmaking van vertrouwelijke 

informatie of handelsgeheimen van het 
bedrijf 

•	 Niet-melden van mogelijke inbreuk op 
vertrouwelijke gegevens 

Aansprakelijkheid gerelateerd aan 
elektronische beveiliging   
•	 Belemmering van anderen om toegang te 

verkrijgen tot het netwerk van de 
verzekerde

•	 Schade aan netwerken van derden
•	 Verlies van of schade aan gegevens van 

derden op het netwerk van de verzekerde

PR-kosten 
•	 Verweer tegen negatieve of ongunstige 

publiciteit of aandacht in de media 

Kosten voor meldingen aan klanten 
•	 Kennisgeving aan individuele personen na 

een inbreuk op een computersysteem 

Dekking van verzekerde tegen 
cyberschade
Verlies van of schade aan gegevens en 
netwerken
Herstel van het netwerk en de gegevens van 
de verzekerde na toegang door 
onbevoegden, een computervirus, DoS-
aanval (denial of service) of operationele fout 

Bedrijfsschade en extra kosten
Gederfde inkomsten of extra kosten na 
toegang door onbevoegden, een 
computervirus of een DoS-aanval 

Cyberdiefstal  
Verlies van geld, effecten of goederen van de 
verzekerde ten gevolge van elektronische 
diefstal 

Cyberafpersing 
Afpersing van geld of kosten door afpersing 
ter voorkoming van verlies of schade aan het 
netwerk, bekendmaking van vertrouwelijke 
informatie of beschadiging van de website 
van de verzekerde. 
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Wie heeft een cyberverzekering nodig? 

Verschillende soorten bedrijven worden op verschillende wijzen blootgesteld aan informatie- en 
netwerkgerelateerde risico’s. De dekking van een cyberverzekering is dan ook niet in dezelfde mate 
relevant voor elk bedrijf. Eerst moet een bedrijf de mogelijke gevolgen beoordelen van informatie- 
en netwerkgerelateerde incidenten voor haar functioneren. Daarna moet het bedrijf bepalen welke 
risico’s gedekt zijn door haar traditionele verzekeringen voordat de beslissing kan worden genomen 
of het bedrijf al dan niet een cyberverzekering moet afsluiten. 

Bijna alle bedrijven hebben een eigen website en bijna elk bedrijf verwerkt gegevens van 
werknemers en klanten. Tegelijkertijd vertrouwen bedrijven in toenemende mate op technologie om 
hun bedrijfsvoering uit te oefenen. Het volume van gegevensverwerking, de gevoeligheid van deze 
gegevens en het gebruik van technologie zorgen er echter voor dat de bedrijven op verschillende 
manieren zijn blootgesteld aan cyberrisico’s

Dekkingen van de NetProtect-cyberverzekering 
zijn beschikbaar afzonderlijk of als uitbreiding op 
een traditionele verzekering en kunnen worden 
aangepast aan de wensen van elk bedrijf. 
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Wie heeft een cyberverzekering nodig?

Voorbeelden zijn:  

•	 Online verkopers
•	 Online diensten
•	 (Detail)handel 
•	 Hotels
•	 Financiële instellingen 
•	 Zorg en medische instellingen 
•	 IT- en telecommunicatiebedrijven
•	 Financiële data verwerkers 
•	 Uitgevers en mediabedrijven
•	 Nutsbedrijven
•	 Vervoers- en logistieke bedrijven DRAFT
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Dekkingsoverzicht NetProtect-cyberverzekering

Dekkingsoverzicht NetProtect-cyberverzekering 

De verzekeringsmarkt biedt steeds meer Cyberverzekeringspolissen. Deze polissen kunnen 
onderling sterk verschillen. CNA’s NetProtect polis biedt uitgebreide dekkingen die niet 
standaard zijn meeverzekerd of zijn uitgesloten in de meeste andere cyberverzekeringen. 

Belangrijkste voordelen  
van dekking 
Netprotect biedt dekking met  
betrekking tot:
•	 Inbreuk op gegevens wegens zowel een 

aanval op de netwerkbeveiliging als een 
aanval op de fysieke beveiliging

•	 Verlies/schade door operationele fouten 
•	 Inbreuk op handelsgeheimen 
•	 Kosten voor vrijwillige kennisgeving van 

inbreuk op gegevens 
•	 Gegevens en netwerken die zijn 

uitbesteed 
•	 Civielrechtelijke boetes indien 

verzekerbaar (stilzwijgende dekking)
•	 Terrorismedekking 
•	 Diefstal van geld en effecten 
•	 DoS-aanvallen (denial of service) 
•	 Inclusief ieder mogelijk virus 

Belangrijkste voordelen in 
vergelijking met de concurrentie
•	 Kort aanvraagformulier 
•	 Geen beperkingen ten aanzien van USA/

Canada 
•	 Dekking beschikbaar voor bedrijven met 

hoofdkantoor in Europa
•	 Opgesteld in begrijpelijke taal 
•	 Korte wachttijd
•	 Hulp bij schadeclaims van specialisten van 

deskundige partners
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Schadeclaims en risicocontrole

Schadeclaims en risicocontrole  

Bij CNA bieden wij schadediensten die specifiek zijn aangepast aan de behoeften van onze 
klanten. Onze specialisten op het vlak van risicobeheersing helpen onze klanten bij het efficiënt 
vaststellen, analyseren en beheren van mogelijke risico’s, om activa, goede naam en winst te 
beschermen.

Risicocontrole
Risicobeheer is essentieel voor het succes van 
een bedrijf dat haar klanten zonder 
onderbreking de juiste producten of diensten 
wil leveren. 

Een traditionele verzekeringsdekking omvat 
vaak diensten voor risicobeheersing. In dat 
opzicht is een cyberverzekering niet 
verschillend. Maar, in tegenstelling tot 
beoordeling van bijvoorbeeld brandpreventie 
en diefstalpreventie, omvatten diensten van 
risicobeheersing bij een cyberverzekering 
kwetsbaarheidsscans, indringingstests, 
fysieke gegevensbeveiliging en beoordeling 
van de goedkeuringsprocedure bij de 
verkoper. 

Voor risicobeheersing werkt CNA Europe 
samen met toonaangevende bedrijven voor 
IT-beveiliging om onze klanten te helpen bij 
de risicobeperking van informatie- en 
netwerkgerelateerde incidenten.

Schadeclaims
Wij begrijpen onze klanten en bieden 
maatwerkoplossingen die specifiek voor hen 
worden opgesteld. 

Wij begrijpen daarnaast welke gevolgen een 
schadeclaim kan hebben voor het bedrijf. 
Daarom zorgen wij ervoor dat er onmiddellijk 
maatregelen worden genomen om de 
gevolgen zo klein mogelijk te houden, en dat 
het bedrijf wordt ondersteund gedurende 
het hele schadeproces. CNA werkt met 
schadeclaimspecialisten vanuit heel Europa 
en de USA om een snelle en eerlijke 
oplossing van schadeclaims te garanderen. 

Informatie- en netwerkgerelateerde 
incidenten zijn vaak zeer complex en dienen 
snel te worden verholpen. Wij werken samen 
met toonaangevende bedrijven op het 
gebied van IT-wetgeving, public relations en 
bedrijven op het gebied van 
schadebeperking, die ons helpen om onze 
klanten de best mogelijke technische 
ondersteuning te bieden.  

Onze partners voor schadeclaims en risicocontrole
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Waarom CNA? 

CNA Europe biedt een superieure cyberdekking, deskundige ervaring in verzekeringen en  
gespecialiseerde diensten op dit gebied om uw klanten ondersteuning en bescherming te 
bieden. 

Focus op wat wij het beste doen 
– verzekering voor bedrijven  
Bij CNA is het onze overtuiging dat ons succes 
afhangt van onze focus op wat wij het beste 
doen – de juiste verzekeringsoplossingen die 
klanten nodig hebben voor risicobeheer en 
winstgroei. 

Daarom werken wij nauw samen met 
makelaars en klanten om te bouwen aan 
duurzame relaties op basis van duidelijke 
communicatie en om flexibele oplossingen te 
bieden die aan hun wensen zijn aangepast. 

Wij maken deze belofte waar met een 
pan-Europees netwerk van kantoren in 
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
(Birmingham, Londen en Manchester) en 
Zwitserland. Wij verzekeren vanuit onze 
Europese kantoren in toenemende mate 
bedrijven binnen de Europese Unie op basis 
van Freedom of Services. 

Deskundigheid waarop u, waar 
en indien nodig, kunt vertrouwen  
Onze deskundige underwriters en 
professionals beschikken over de kennis en 
ervaring voor het beoordelen van de 
specifieke risico’s van diverse bedrijfstakken 
en bedrijven van willekeurige grootte. 

Onze mensen hebben de deskundigheid en 
ervaring op het vlak van verzekeringen om 
onze klanten te begeleiden bij het beheer 
van risico’s en het minimaliseren van verlies.

Bewezen financiële kracht en 
stabiliteit  
CNA Financial Corporation wordt erkend als een 
sterk bedrijf met een gezonde financiële basis 
door grote onafhankelijke ratingbureaus, 
waaronder A.M. Best, Moody’s en Standard & 
Poor’s. CNA Financial Corporation handhaaft 
een sterke balans dankzij een conservatieve 
beleggingsfilosofie, gedisciplineerde evaluatie 
van activa en passiva en een verstandige 
werkethiek.

De verzekeringsportefeuille van 
CNA omvat:
Aansprakelijkheid pensioenfondsen
Aansprakelijkheid voor klinisch onderzoek
Aansprakelijkheid voor 
liefdadigheidsinstellingen
Bedrijfsaansprakelijkheid
Bedrijfsschade 
Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Brand
Construction all risk
Cyber
Exces verzekering
Fraude
Goederen & voorraad omloop
Machinebreuk- en bedrijfsschade
Medische beroepsaansprakelijkheid
Medische productaansprakelijkheid
Onderwateruitrusting
Verstoorde arbeidsverhouding
Vervoerdersaansprakelijkheid
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Voor meer informatie kunt u ons bellen op

+31 (0)20 57 37 275 U vindt de informatie eveneens  
op onze website, www.cnaeurope.com

World Trade Center  Strawinskylaan 703  1077 XX Amsterdam 
Tel +31 (0)20 57 37 272  Fax +31 (0)20 57 37 279

www.cnaeurope.com

CNA Insurance Company Limited World Trade Center Strawinskylaan 703 1077 XX AmsterdamInschrijving Kamer van Koophandel  A Member of the 
CNA Financial Group  CNA Europe is a trade mark of the CNA Financial Corporation  CNA is a registered trade mark of the CNA Financial Corporation
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