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Polisvoorwaarden Cyberverzekering E

Dekking voor cyberaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid gerelateerd aan elektronische media

• Smaad en laster, vernedering.
• Inbreuk op auteursrechten, handelsmerken en publiciteitsrechten. 

Aansprakelijkheid gerelateerd aan privacy 
• Schending van iemands rechten gerelateerd aan de persoonlijke levenssfeer of publiciteit.
• Gerechtelijke of overheidsprocedures tegen de verzekerde. 
• Vrijgeven van niet-openbare persoonsgegevens. 
• Niet-melden van mogelijke inbreuk op vertrouwelijke gegevens.  

Inbreuk op vertrouwelijkheid van gegevens 
• Bekendmaking van vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van het bedrijf. 
• Niet-melden van mogelijke inbreuk op vertrouwelijke gegevens.  

Aansprakelijkheid gerelateerd aan elektronische beveiliging 
• Belemmering van anderen om toegang te verkrijgen tot het netwerk van de verzekerde.
• Schade aan netwerken van derden. 
• Verlies van of schade aan gegevens van derden op het netwerk van de verzekerde. 

PR-kosten 
• Verweer tegen negatieve of ongunstige publiciteit of aandacht in de media. 

Kosten voor meldingen aan klanten 
• Kennisgeving aan individuele personen na een inbreuk op een computersysteem.  

Dekking van verzekerde tegen cyberschade
Verlies van of schade aan gegevens en netwerken

• Herstel van het netwerk en de gegevens van de verzekerde na toegang door onbevoegden, een computervirus,  
DoS-aanval (denial of service) of operationele fout.

Bedrijfsschade
• Gederfde inkomsten langer dan 12 uur na toegang door onbevoegden, een computervirus of een DoS-aanval.  

Toezichtkosten
• Kosten voor het melden aan en het onderzoek door een toezichthouder, de juridische bijstand en voortvloeiende  

bestuurlijke boetes. 

Cyberdiefstal 
• Verlies van geld, effecten of goederen van de verzekerde ten gevolge van elektronische diefstal. 
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Cyberafpersing 
• Afpersing van geld of kosten door afpersing ter voorkoming van verlies of schade aan het netwerk, bekendmaking van 

vertrouwelijke informatie of beschadiging van de website van de verzekerde.  

Crisismanagementkosten
• De kosten van PR-advies ter bescherming van het imago uw bedrijf.


