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Product:

Cyberverzekering VLC & Partners

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Met deze verzekering bent u verzekerd voor de gevolgen van hacking, systeeminbraak, menselijke fouten, programmeerfouten, stroomuitval op
eigen locatie, verlies van data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Incident Response ondersteuning

Niet verzekerd is schade aan personen, aan of door
zaken, schade door opzet of roekeloosheid door een
bestuurder of verantwoordelijken binnen een
organisatie. Ook is niet verzekerd schade door social
engineering en CEO-fraude.

Verzekerd bedrag
Het door u gekozen verzekerde bedrag staat op uw
polisblad.
Aansprakelijkheid
Vormen van aansprakelijkheid die verzekerd
zijn: privacy-aansprakelijkheid (datalek),
netwerkaansprakelijkheid en mediaaansprakelijkheid.

Herstelkosten
Verzekerd zijn de kosten van herstel van data door:
hacking, dDos-aanvallen, malware, menselijke
fouten, programmeerfouten en stroomuitval op eigen
locatie.
Cyberafpersing
Verzekerd is schade door afpersing en ransomware.
Bedrijfsschade
Verzekerd is bedrijfsschade door: hacking, dDosaanvallen, malware, menselijke fouten,
programmeerfouten en stroomuitval op eigen locatie.
Datalek
Kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of
claims van derden, omdat zij u aansprakelijk stellen.
Diefstal van geld en waardemiddelen en telefoonhacking
Verzekerd is schade door telefoonfraude.

Schade door illegale data
Niet verzekerd is schade door illegaal verkregen
data.
Verenigde Staten of Canada
Claims naar Amerikaans en/of Canadees recht zijn
niet verzekerd.
Overige uitsluitingen
Verder is niet verzekerd: productaansprakelijkheid,
slijtage van systemen, garanties en toezeggingen,
contractuele boetes, schade door uitval infrastructuur
en schade door natuurlijke gebeurtenissen, zoals
brand, overstroming en dergelijke.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Bij bedrijfsschade geldt een wachttijd van 8 uur. Een
langere termijn kunt u aanvragen.
Eigen risico
Op uw polisblad staat uw eigen risico. Dit geldt voor
alle dekkingsrubrieken samen.
Preventie-eisen
De verzekeraar kan preventie-eisen stellen. Voldoet
u daar niet aan, dan kan het gebeuren dat de
verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk uitkeert.

Boetes
Verzekerd zijn boetes voor overtreding van de
privacyregelgeving (AVG) als vergoeding van boetes
is toegestaan.

Waar ben ik gedekt?
U bent wereldwijd verzekerd met uitsluiting van claims naar Amerikaans en/of Canadees recht of als nationale of internationale
sancties de verzekeraar verbieden dekking te verlenen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het aanvragen van deze verzekering beantwoordt u de vragen op de vragenlijst eerlijk. Veranderingen in uw bedrijf/situatie geeft
u zo snel mogelijk door. U neemt zo veel mogelijk maatregelen om schade te voorkomen.
Extra informatie
In geval van een claim of omstandigheid neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Meld dit ons per mail of schriftelijk en geef
hierbij een duidelijke omschrijving van de situatie.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie per jaar. Wij sturen u een nota of de premiewordt automatisch afgeschreven als u hiervoor een machtiging heeft
getekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering loopt steeds voor 1 jaar. U kunt de verzekering opzeggen tot 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Dit kan per
post of per mail.
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