CyberEdge

Bescherm uw bedrijf
tegen cyberrisico’s

Wat is
CyberEdge?
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Als u getroffen wordt door een cyberincident is dat
erg vervelend. De impact op uw bedrijf kan groot zijn.
Het doel van CyberEdge is om bij een
cyberincident uw bedrijfsvoering zo snel
mogelijk te vervolgen. Wij werken samen met
de beste experts om het incident zo snel mogelijk
op te lossen. En u bent natuurlijk verzekerd van een
uitgebreide dekking.
Een cyberincident kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld als door
een beveiligingslek data wordt gestolen, of als uw complete netwerk wordt platgelegd.
Met CyberEdge helpen wij de gevolgen van het incident te beperken en op te lossen.
Zo kunt u zo snel mogelijk uw bedrijfsvoering hervatten.
CyberEdge combineert een samenwerking met onafhankelijke experts met een uitgebreide
dekking. Wij helpen u beschermen tegen de gevolgen van een datalek, hacking, virussen,
sabotage door werknemers, afpersing, diefstal en verlies van informatie.

CyberEdge is meer dan
een standaard verzekering
waar achteraf de schade
wordt vergoed. Als u slachtoffer
wordt van een cyberincident
biedt CyberEdge direct
ondersteuning.
CyberEdge dekt de risico’s die
traditionele verzekeringen niet
dekken. Zoals bedrijfsschade
door een virus of hacking.

Bij een cyberincident staan
de beste forensische,
juridische en PR-specialisten
klaar om u te helpen.
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First Response,
hulp bij de meest cruciale fase
Bij een cyberincident zijn de eerste 48 uur cruciaal om
uw (reputatie)schade te beperken. Daarom werken
wij samen met de beste internationale experts om u
te helpen in deze kritische periode. Maar ook in het
verdere proces kunt u op ons rekenen.
Onze CyberEdge Hotline is 24/7 bereikbaar. Al bij het vermoeden van
een cyberincident kunt u deze hotline inschakelen. Afhankelijk van uw
situatie kunt u rekenen op de hulp van één of meerdere experts.

First Response begeleiding door CMS

KPMG’s Cyber Response team

Wij bieden al hulp als u alleen al het vermoeden heeft
van een cyberincident. Als u vermoedt dat u te maken
heeft met een beveiligingsfout, gebruiksfout of het verlies
van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens belt u de AIG
CyberEdge Hotline.

Een cyberincident wilt u natuurlijk zo snel mogelijk opgelost
hebben. Het is hierbij zaak om deskundig forensisch
onderzoek uit te voeren. Welke data is aangetast? En
hoe kan de schade worden gerepareerd en hersteld? Het
KPMG Cyber Response team geeft IT-advies en forensische
ondersteuning om het incident te onderzoeken en op te lossen.

Een expert van CMS Derks Star Busmann neemt binnen
één uur contact met u op om te bespreken hoe zij u het best
kunnen helpen.

U kunt het volgende verwachten:
De expert is telefonisch of bij u op locatie
beschikbaar om u bij te staan in het onderzoek
en deel uit te maken van het crisisteam;

PR-ondersteuning door FleishmanHillard
Door een cyberincident kan uw zorgvuldig opgebouwde
reputatie onder vuur komen te liggen. Wij werken daarom
samen met FleishmanHillard. Zij bieden de juiste
PR-ondersteuning om u na een cyberincident weer naar
rustiger vaarwater te leiden.

U krijgt juridisch advies en bijstand;
De expert stemt af met de IT-specialist en
de crisisconsultant; Hij adviseert over de mogelijke
verplichting om het cyberincident aan de
toezichthouder te melden en communiceert met
andere betrokkenen.

Afhankelijk van de aard van het incident zijn er andere
manieren waarop een expert van CMS u bij kan staan.
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Dekkingen
Wij hopen natuurlijk dat het u niet overkomt. Maar als
u onverhoopt slachtoffer wordt van een cyberincident,
wilt u een verzekering die de juiste dekking biedt.
CyberEdge biedt uitgebreide dekkingen voor de financiële gevolgen
van een cyberincident. We lichten er een aantal voor u uit.

Incident Management

Netwerkonderbreking

Als u getroffen wordt door een cyberincident betalen
wij alle noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én
PR-diensten die nodig zijn om uw (reputatie)schade
te beperken.

Met de dekking Netwerkonderbreking bent u
verzekerd als door stilstand van uw computersysteem
bedrijfsschade ontstaat. CyberEdge dekt uw verlies
in nettowinst en de vaste kosten (zoals personeel en
huur) en bijkomende kosten die nodig zijn om zo snel
mogelijk weer ´up en running´ te zijn.

Door een cyberincident kan uw data of software
onleesbaar worden. In dat geval vergoedt
CyberEdge de kosten om dit te herstellen.
De kosten om het datalek te identificeren en de
betrokkenen te informeren worden ook vergoedt.

Boetes
Organisaties moeten aan steeds meer eisen voldoen
rondom databescherming. Denk aan de nieuwe
Europese wet databescherming (GDPR). CyberEdge
is op deze wet aangepast en kan dekking bieden
als u een rechtmatig te verzekeren bestuurlijke boete
wordt opgelegd voor bijvoorbeeld het niet goed
beschermen van uw data.
Verder biedt CyberEdge dekking voor redelijke
honoraria voor juridisch advies en bijstand als er
door een toezichthouder onderzoek wordt gedaan
naar de bescherming van uw data.

Deze dekking is vergelijkbaar met de dekking
bedrijfsschade van een brandpolis. Het belangrijkste
verschil is dat CyberEdge schade dekt door
immateriële aanleidingen (virus, hacking, uitval
systeem: systeemfalen/beveiliginsfalen).

Aansprakelijkheid
Schade kan ook ontstaan bij derden, door een
cyberincident bij uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u
persoonsgegevens of bedrijfsinformatie verliest of een
beveiligingsfout heeft, zoals een hack. CyberEdge
dekt de aansprakelijkheid voor deze schades aan
derden én voor de verdedigingskosten die uit een
aanspraak voortvloeien.
De aansprakelijkheidsrubriek kent een standaard
inloopdekking van één jaar.

Let op: Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan
staan beschreven op het polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Leest u dit goed door.
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Dekkingen

Digitale media

Telefoonhacking

Met CyberEdge bent u ook verzekerd tegen de
kosten van juridische verdediging en de mogelijke
schadevergoeding door het ongeoorloofd delen van
intellectueel eigendom in uitingen op websites, in
nieuwsbrieven, e-mails en sociale media. Denk hierbij
aan smaad/laster, onbedoelde overtreding van het
intellectueel eigendomsrecht van derden, plagiaat,
inbreuk van privacy en oneerlijke concurrentie.

Als u telefoonkosten heeft door ongeoorloofd
toegang tot uw telefoonsysteem kan CyberEdge
de kosten vergoeden.

Cyberdiefstal
Als iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot uw
computersysteem, en u verliest daardoor geld of
goederen, dan kan CyberEdge dekking bieden.

Cyber/privacy afpersing
Deze rubriek biedt dekking als u slachtoffer wordt van
(bedreiging tot) afpersing van uw computersysteem
en uw gegevens, of de dreiging van het openbaar
maken van gegevens. CyberEdge helpt u bij
de onderhandeling, veiligstelling en de verdere
afwikkeling van het incident en indien onvermijdelijk,
betaling van losgeld.

Let op: Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan
staan beschreven op het polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Leest u dit goed door.
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Quotepad
Speciaal voor het MKB-segment, verenigingen en
stichtingen hebben wij het Quotepad ontwikkeld.
Hiermee versnellen en vereenvoudigen wij het
acceptatieproces. Uw adviseur ziet in één oogopslag
de dekkingen en premies die voor uw bedrijf gelden.

7

Meer dan een standaard
cyberverzekering
Een CyberEdge hotline die 24/7 bereikbaar is.
Al bij het vermoeden van een cyberincident kunt u de
CyberEdge hotline inschakelen.
Tijdens de eerste 48 uur een First Response service door
de beste internationale experts om u te helpen in deze
kritische periode.
U heeft geen eigen risico tijdens deze eerste 48 uur.
Wereldwijde dekking, inclusief USA/Canada. Want
een incident beperkt zich tegenwoordig niet meer tot
de vestigingsplaats.
Wij verzekeren niet alleen het verlies van
persoonsgegevens, maar ook de bedrijfsgegevens van
derden, inclusief het intellectueel eigendom.
CyberEdge heeft een ruime dekking voor
bedrijfsschade door netwerkonderbreking. Zo bent
u verzekerd voor incidenten bij outsourcers als er
daardoor een stilstand is van uw eigen netwerk.
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AIG Europe, Netherlands
Crystal Building B
Rivium Boulevard 216 - 218
2909 LK Capelle aan den IJssel
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam

www.aig.com
www.aiginsurance.nl

Tel. : +31 (0)10 453 54 55
Fax : +31 (0)10 453 54 02
Email : info.rotterdam@aig.com

De producten en diensten worden aangeboden of verricht door dochtermaatschappijen en partners van American
International Group, Inc. In Europa fungeert met name AIG Europe Limited als schadeverzekeraar. Het Nederlandse
bijkantoor van AIG Europe Limited handelt mede onder de naam AIG Europe, Netherlands. Dit document dient
uitsluitend voor informatiedoeleinden. Producten en diensten kunnen van land tot land verschillen en zijn niet altijd in alle
jurisdicties beschikbaar. De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan staan beschreven op het
polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Bepaalde producten en diensten
kunnen worden geleverd via onafhankelijke derden. Verzekeringsproducten kunnen worden gedistribueerd via partners
of onafhankelijke derde partijen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.aig.com.
AIG Europe Limited. Rechtspersoon opgericht naar het recht van Engeland en Wales. Vennootschapsnummer:
01486260. Gevestigd in The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
Het Nederlands bijkantoor van AIG Europe Limited, ook wel handelend onder de naam AIG Europe,
Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218 te (2909 LK) Capelle a/d IJsel.
Correspondentieadres: Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. KVK Rotterdam nummer: 56375700
Tel.
: +31 (0)10 453 54 55
Fax
: +31 (0)10 452 85 02
BTW NL : 852096161B01
AIG Europe Limited is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority en staat
onder toezicht van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (registratienummer 202628).
U kunt deze informatie ook nazien op de website van de Financial Conduct Authority. Voor wat betreft de in
Nederland gelegen risico’s heeft AIG mede te voldoen aan de toezichtrechtelijke gedragsregels die voortvloeien uit
de Wet op het Financieel Toezicht, welk toezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten.

