Cyberrisk verzekering
voor de leden van het ITAA

Digitale ontwikkelingen gaan snel en het risico dat een cyberincident zich voordoet is groot. Vaak gaat dit
gepaard met aanzienlijke schade voor uw organisatie.
Het “up-to-date” houden van een virusscanner en firewall is een eerste goede stap, maar meestal niet
voldoende. De vraag is niet of je gehackt zal worden, maar wanneer!
WILLEMOT 1841 biedt u een innovatieve dekking aan, toegankelijk voor alle professionals voor het
beschermen van uw informaticagegevens en uw bedrijfsreputatie.
Alle ondernemingen, ongeacht hun grootte of sector, zijn
gevoelig voor cyberincidenten. Dit komt door het gebruik van
netwerken, informaticasystemen en door in het bezit te zijn van
persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie (zowel
persoonlijk als commercieel). De schending van de
vertrouwelijkheid kan het resultaat zijn van een externe aanval
(door een hacker) of interne aanval (door een werknemer) of nog
door het eenvoudig verlies van een laptop of smartphone.
Het gevoelig karakter van deze gegevens verplicht u om deze
nauwlettend te beschermen en te bewaren, rekening houdend
met de strikte reglementering. Dit stelt u bloot aan een
cyberaanval (Cyber Risk) met als gevolg: het verlies van
vertrouwelijke informatie, datalekken, hacking met eis van
losgeld, reputatieschade of nog de gevaren verbonden aan cloud
computing, …

DE UITDAGING: UW KANTOOR BESCHERMEN
TEGEN DE GEVOLGEN VAN VERLIES VAN DATA
EN BEDRIJFSSTILSTAND TGV EEN
CYBERINCIDENT
U bent een potentieel doelwit voor cyber claims indien u:
Beschikt over vertrouwelijke, commerciële of persoonlijke
informatie
Sterk afhankelijk bent van uw computersystemen
Een deel van uw computersysteem aan derden uitbesteedt

ONZE OPLOSSING
WILLEMOT 1841 stelt u een complete oplossing voor in de vorm
van een verzekering gekoppeld aan een crisisbeheer in geval
van dataverlies, door:
᛫ Onbevoegde toegang tot het informaticasysteem van de
verzekerde.
᛫ Disfunctioneren of panne van het informaticasysteem van
de verzekerde.
᛫ Vergissing, verzuim of nalatigheid in het beheer, het
onderhoud of bijwerken van het informaticasysteem van
de verzekerde.
Met als gevolg:
᛫ Verlies van gegevens / aantasting van gegevens
᛫ Overdracht van “malware”
᛫ Denial-of-service attack
᛫ Niet-naleving van het handvest ter bescherming van de
gegevens.
Tevens omvat deze verzekering assistentie door ICT-specialisten
vanaf het begin van het voorval: juridische hotline en
crisisbeheer*.
Een snelle en gecoördineerde dienstverlening met:
᛫
᛫
᛫

Deskundige ondersteuning door IT-specialisten
Gespecialiseerde advocaten
Kennisgeving aan getroffen slachtoffers (Call Center)

*De “Hotline” is enkel beschikbaar voor contracten waarvan de jaarlijkse
netto premie ≥ € 500 (de vennootschap met een premie lager dan €
500 kan toegang krijgen tot de Hotline mits betaling van de minimale
netto premie van € 500).

HET TARIEF
JAARLIJKSE FORFAITAIRE PREMIE
(Excl. taksen*** – Degressieve premie per beroepsbeoefenaar in functie van
het aantal beroepsbeoefenaars per verzekeringnemer)

VERZEKERDE
BEDRAGEN
(per schadegeval / jaar)

1 tot 5
beroepsbeoefenaars**

6 tot 20
beroepsbeoefenaars**

21 tot 50
beroepsbeoefenaars**

Optie 1

€ 100.000

€ 150

€ 25

€ 15

Optie 2

€ 250.000

€ 225

€ 35

€ 22

Optie 3

€ 500.000

€ 375

€ 60

€ 37

Optie 4

€ 1.000.000

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

** Onder beroepsbeoefenaar wordt begrepen: Alle IBA-leden (extern/ intern), alsook stagiairs met eigen dossiers
*** Te verhogen met taksen (9,25%)

Voorbeeld van een premieberekening voor een onderneming met 7 professionals:
voor een limiet van € 100.000 = € 800 (5 x € 150 + 2 x € 25) + taks (9,25%)
Opmerking : De premie is gebaseerd op het aantal professionals in dienst bij het begin van de verzekerde periode. Als
het aantal professionals tijdens de verzekerde periode met meer dan 50% toeneemt, zal de premie worden
geregulariseerd.

CHRONOLOGIE VAN EEN ANTWOORD IN GEVAL VAN INCIDENT
(KWAADWILLIG AANTASTING OF INCIDENTELE GEBEURTENIS)
AANTASTING

Eerste noodmaatregelen en aanstelling van een consultant om het bedrijf bij
crisisbeheersing te helpen.

INFORMATICA
EXPERTISE

De experts analyseren de omvang van de aantasting en voeren de nodige maatregelen
uit om het te verhelpen.

JURIDISCH ADVIES EN
CRISISCOMMUNICATIE
KENNISGEVING

Implementering van juridische begeleiding en communicatie voor het inperken van
reputatieschade
Ten laste nemen van de notificatiekosten voor de personen getroffen door de aantasting

ADMINISTRATIEF
ONDERZOEK EN SANCTIE

Adviesverlening ter voorbereiding en verdediging van het kantoor in het kader van een
administratief onderzoek. Ten laste neming van de verzekerbare boetes.

BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID

Verdedigingskosten en financiële gevolgen van de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de
verzekerde ingevolge:
᛫ aantasting van het vertrouwelijke karakter van persoonlijke gegevens
᛫ besmetting gegevens van derden door een virus
᛫ diefstal van toegangscodes of wachtwoorden
᛫ diefstal van informatica materieel met persoonlijke gegevens
᛫ nalatigheid van een aangestelde van de verzekerde

EIGEN VERLIES VAN DE
VERZEKERDE

᛫ Geldelijke sancties en / of boetes van regelgevende instanties
᛫ Image Recovery kosten
᛫ Onderzoeken en boetes opgesteld door banken
᛫ Bedrijfsverlies
᛫ Herstelkosten van het informaticasysteem
᛫ Kosten verbonden aan cyberafpersing
᛫ Wedersamenstelling van gegevens

MEER WETEN?
Sébastien Deruyver
09 265 08 91
ITAA@willemot.be

 www.ITAAwillemot1841.be

