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Cyber Plan
In een oogopslag

Definitie

Cyber Plan is een verzekering tegen cyberrisico’s die een snelle 24/7 bijstand
van juridische specialisten en IT-experten combineert met waarborgen die de
aansprakelijkheid van de onderneming verzekeren en de kosten vergoeden voor
crisisbeheer en eigen verliezen, zoals bedrijfsstilstand, cyberdiefstal en -afpersing.
De hoeveelheid data
die wordt gegenereerd, verstuurd en
opgeslagen groeit
exponentieel, net als
het aantal kwaadwillige hackers.

Voor wie?

Wat is
gedekt?

Aanvallen of incidenten die resulteren in
verlies van data,
onderbrekingen van
de activiteiten of reputatieschade kunnen
zelfs het faillissement
van een onderneming
veroorzaken.

Cyberpreventie is
dan ook essentieel en
biedt samen met een
cyberverzekering de
nodige beveiliging
voor het geval zich
ernstige problemen
voordoen.

Met de nieuwe GDPR-wetgeving kan een
cyberaanval een enorme impact hebben
op een bedrijf, zowel
op de reputatie als op
financieel gebied.

• Bedrijven die persoonsgegevens bezitten of verwerken (bv. retail met e-shop).
• Bedrijven die vertrouwen op gedigitaliseerde technologische processen (bv. productie, transport,
media en logistiek).

Aansprakelijkheid
• Inbreuk op persoonsgegevens
en aantasting van computergegevens
• Ongeoorloofde toegang tot
het netwerk
• Inbreuk via publicatie /
verspreiding van data
• Administratieve sancties
• Schade-eisen van leveranciers
van elektronische betaaldiensten

Eigen verliezen
• Onderbreking van activiteiten
• Cyberdiefstal
• Cyberafpersingskosten

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel –
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en
“niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 18JUN136

Crisiscommunicatie
• Kosten voor crisisbeheer,
inclusief IT-deskundigen,
juridische kosten en kredietbeheer en in het raam van
GDPR
• Kosten voor kennisgevingen
aan personen
• Kosten voor reputatieadvies
• Kosten voor probleemoplossing, verbetering en
noodgevallen
• Bijstand zonder vrijstelling
gedurende de eerste 72 uur

Hoe werkt Allianz Cyber Plan in de praktijk?

Aantasting van
gevoelige data

Burgerlijke
aansprakelijkheid
van de onderneming

Incident met
cyberbeveiliging
CLOSED
Onderbreking
van activiteiten
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Als het incident is opgelost,
worden de kosten betaald
die worden gedekt door de
polis, bv. aansprakelijkheid,
winstderving, regelgevingskosten enz.

Raadpleeg het verzekeringscontract
voor de volledige voorwaarden.

CLOSED
Impact op de
activiteiten

De verzekeraar start
gespecialiseerde dienstverlening en crisisbeheer
op via partners.

De onderneming brengt
haar makelaar/verzekeraar
onmiddellijk op de hoogte.

Een derde dient een
schade-eis in tegen de
onderneming of de onderneming wordt getroffen
door een cyberincident.

• Gerechtskosten
• Winstderving
• Kosten voor
kennisgevingen
• Boetes

1
Crisisbeheer: kosten voor
digitaal onderzoek, interventies, consultants voor
crisiscommunicatie en
herstel worden terugbetaald.

Allianz biedt 24/7 bijstand
via een gespecialiseerd
advocatenkantoor en
IT-experten om gepast te
reageren op elk incident.

