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Wat is verzekerd ? 
 Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade

geleden door derden, de eigen kosten van het bedrijf,
indirecte schade en helpt de verzekerde met crisisbeheer.

Verzekerd bedrag 
 Het verzekerde bedrag staat op uw polis. Voor bepaalde

componenten kan een beperkt verzekerd bedrag gelden, dit
staat op uw contract.

Aansprakelijkheid
 Worden andere partijen beschadigd door uw cyberincident ?

En is uw bedrijf verantwoordelijk ? Deze verzekering dekt de
kosten. Boetes die u worden opgelegd en die volgens de wet
kunnen worden verzekerd, komen ook voor vergoeding in
aanmerking.

Kosten van verweer
 Als een toezichthoudende autoriteit uw bedrijf onderzoekt na

een cyberincident, dekt deze verzekering de kosten die u
maakt voor uw verdediging.

Bedrijfschade
 Als de activiteiten van uw bedrijf stilliggen vanwege een

cyberaanval of systeemfout is het verlies van inkomsten
verzekerd. Extra kosten die u moet maken tijdens de
onderbreking zoals bijvoorbeeld systeemherstelkosten
komen ook in aanmerking voor een terugbetaling.

Keuze : cyberfraude 
 Als u voor deze waarborg kiest biedt Zurich Security & Privacy

dekking wanneer u wordt geconfronteerd met cyberafpersing
of cyberterrorisme.

Keuze : fraude door een andere partij
 Heeft een andere partij via uw computersysteem gehandeld

als rechtmatige eigenaar van uw bankrekening ? En is het
geld van uw account verdwenen ? Deze verzekering dekt het
verlies tot het verzekerd bedrag, zoals vermeld in de polis.

Wat is niet verzekerd ? 
 Wordt de schade opzettelijk door uzelf veroorzaakt? In dit

geval is de schade niet verzekerd. Schade veroorzaakt door
het falen van uw internetprovider is ook niet verzekerd,
evenals schade aan eigendommen, aansprakelijkheid van
beheerders en inbeslagname door de overheid.

Contractuele aansprakelijkheid
 Als u door een cyberaanval niet tijdig aan uw verplichtingen

jegens andere partijen kunt voldoen, worden de
contractuele schadevergoedingen/boetes niet terugbetaald.

Schade door illegaal verkregen data
 Is er schade veroorzaakt als gevolg van gegevens die u

illegaal hebt verkregen? In dit geval is de schade niet
verzekerd.

Fraude door uzelf
 Als u fraude pleegt of een financieel misdrijf pleegt, dekt

deze verzekering de schade niet.
 …

Zijn er dekkingsbeperkingen ? 
! Bedrijfsschade komt alleen in aanmerking voor dekking na

wachttijd van minstens 8u.

Beperkingen
! Het eigen risico is van toepassing zoals in de polis bepaald 

is.

Preventie eisen 
! De verzekerde dient aan bepaalde standaard

preventiemaatregelen te voldoen. Als blijkt dat de
verzekerde hier niet aan voldoet, kan de dekking geweigerd
worden.

Het doel van dit informatiedocument is om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze 
verzekering. 
Dit document is niet gepersonaliseerd volgens uw specifieke behoeften en de informatie is niet volledig. Raadpleeg de precontractuele en 
contractuele voorwaarden van deze verzekering voor meer informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen. 

Welke soort verzekering is dit ? 

Dankzij deze verzekering is uw bedrijf verzekerd tegen de gevolgen van hacking, systeemindringing, verlies of diestal van gegevens en 
cyberaanvallen. 

Security & Privacy 
Inlichtingenformulier met betrekking tot een verzekeringsproduct 
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Waar ben ik gedekt ? 

 Deze verzekering is wereldwijd geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen ? 

- Als u een verzekering aanvraagt, moet u de vragen van de verzekeraar eerlijk beantwoorden.
- U dient zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken.
- Een schadegeval dient zo snel mogelijke gemeld te worden.
- De verzekeraar dient op de hoogte gehouden te worden van veranderingen in de situatie van uw onderneming die een impact kunnen

hebben op deze verzekering.

Wanneer en hoe betaal ik ? 

U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt een uitnodiging tot betaling. 
Een gesplitste premie is mogelijk onder voorwaarden en extra kosten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking ? 

De startdatum en duur van de verzekering zijn aangegeven in de speciale voorwaarden van het contract. 
Het contract is een jaarlijks contract en is stilzwijgend verlengbaar. 

Hoe zeg ik mijn contract op ? 

U kunt uw verzekeringscontract uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen. 
Dit kan via een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzegbrief met ontvangstbewijs. 


