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Steeds vaker worden bedrijven slachtoﬀer van cyberincidenten door cybercrime. Denk aan fraude, kwaadwillige
software, bedrijfsspionage of hackers. Het gevolg is diefstal
van gegevens, inbreuk op systemen, verlies van belangrijke
data of zelfs bedrijfsstilstand. De ﬁnanciële gevolgen voor
de organisatie, reputatieschade of omzetderving kunnen de
bedrijfscontinuïteit ﬂink onder druk zetten. Weet u of uw
organisatie voldoende voorbereid is op een cyberincident?
Risico’s worden steeds complexer
Door toenemende digitalisering worden cyberrisico’s steeds
complexer. Het is belangrijk dat ondernemers naast het
beveiliging van de fysieke bezittingen ook aandacht besteden
aan de beveiliging van netwerken, systemen en software.
Niet alleen grote data-intensieve bedrijven, maar ook het
MKB kan te maken krijgen met cyberincidenten. Bijna ieder
bedrijf beschikt namelijk over enige klant-gegevens of andere
vertrouwelijke informatie, al is het maar het eigen personeelsbestand.
Kosten waar u mogelijk rekening mee moet houden:
• Onderzoekskosten
• Kosten m.b.t. informatieplicht richting gedupeerden
• Herstelkosten m.b.t. schade aan systemen, software etc.
• Juridische verweerkosten bij aansprakelijkheidsclaims
• PR-kosten in verband met reputatieschade
• Verlies van omzet en winst door netwerkonderbrekingen
• Schadevergoedingen aan derden
Ons advies?
Om het risico op cyberincidenten te verkleinen kunt
u preventief eenvoudige maatregelen nemen, zoals het
installeren van ﬁrewalls, secure e-mail en uw software
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up-to-date beveiligen. Helaas zijn cyberincidenten niet
100% te voorkomen. Doorgaans wordt schade door
cyberincidenten niet gedekt door traditionele verzekeringen. Een mogelijke oplossing is een speciﬁeke verzekering
voor cyberrisico’s.

Wat dekt een speciﬁeke cyberverzekering?
Bij een cyberincident ontvangt de verzekerde advies
en ondersteuning bij het waarborgen en herstellen
van de bedrijfsreputatie en dekt de verzekering de
kosten m.b.t. kennisgeving richting gedupeerden.
Daarnaast ontvangt de verzekerde een vergoeding
voor het inschakelen van ict- en communicatiespecialisten, dekking van kosten voor juridisch
advies, onderzoekskosten en vergoeding bij mogelijk
opgelegde boetes door regelgevende instanties.
Daarnaast beperkt de verzekering de ﬁnanciële gevolgen van gegevens aansprakelijkheid. Dit betekent
een vergoeding van de schade en de verdedigingskosten in verband met schending persoonsgegevens
of zakelijke informatie.
Optioneel dekt de verzekering het verlies van de
nettowinst als gevolg van onderbreking van het
netwerk of inbreuk op de beveiliging. Daarnaast
biedt de verzekering optioneel een vergoeding in
het geval van afpersing en beveiligingsdreigementen. Verschillende combinaties zijn mogelijk. Wij
ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van
cyberrisico’s en adviseren u over preventie en
verzekeringsoplossingen.
Meer informatie?
Neem contact op met een van onze adviseurs via het
013 - 594 28 28 of via info@mutsaerts.nl

