Cyber Enterprise Risk Management (ERM)
V2
Nu met uitgebreidere dekking voor eigen schade

Dit is een samenvatting van de dekking
onder de nieuwe Cyber Enterprise
Risk Management V2 polis en geeft
een vergelijking met de vorige Cyber
Enterprise Risk Management polis.
Dit document bevat niet de volledige
voorwaarden en bepalingen van de
dekking, die kunt u vinden in uw
polisdocumenten.
Lees alstublieft uw volledige polis
zorgvuldig door om kennis te
nemen van uw rechten, plichten
en uitsluitingen. Alleen de polisvoorwaarden bepalen de omvang van
uw verzekeringsdekking. Houd er
rekening mee dat de dekking hieronder
beschreven alleen van toepassing is
op de Dekkingsomschrijvingen en
Uitbreidingen die u afgesloten heeft,
zoals vermeld op het polisblad.

Hoewel de dekking op de meeste punten
aanzienlijk is uitgebreid, zijn er ook
enkele punten waarop de dekking is
beperkt of de manier van dekking geven
is gewijzigd.
De rijen in grijs gemarkeerd tonen u de
punten waar de dekking mogelijk een
lager verzekerd bedrag heeft of mogelijk
niet zo ruim is als uw vorige polis.
Raadpleeg uw offerte en polisvoorwaarden voor volledige details, of overleg
met uw makelaar om ervoor te zorgen
dat de polis aan uw behoeften blijft
voldoen.
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Cyber incident response hotline
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Vergoeding

Betaling namens u voor cyberincident en eerste hulp kosten,
vergoeding voor overige dekkingen

Claims made of Ontdekking?

Ontstaan van schade voor alle
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Cyberincidentkosten
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Eerste-hulpkosten
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Berekening van bedrijfsschade

Gederfde nettowinst

Gederfde nettowinst en uw vaste
bedrijfskosten
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Berekend exclusief wachttijd

Dekking na wachttijd, maar
berekening begint vanaf het moment
dat het incident plaatsvindt oftewel
met inbegrip van wachttijd

Bedrijfsschade veroorzaakt door een
vrijwillige uitschakeling van systemen

Nee

Ja

Daad van cyberterrorisme

Moet uitdrukkelijk gericht zijn tegen
verzekerde

Moet gericht zijn tegen een
'verzekerd computersysteem'

Computersystemen omvat mobiele
apparaten, SCADA- en ICS-systemen

Nee
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Programmeerfout die uit een
geaccepteerd softwareprogramma
voortvloeit

Ja, maar geaccepteerde
softwareprogramma’s moeten 30 dagen
in gebruik zijn

Ja, maar zonder 30 dagen periode

Computersystemen uitgebreid met
computersystemen die door externe
ICT-dienstverlener voor verzekerde
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Ja, 'uw computersysteem'

Ja, nu gedefinieerd als 'verzekerd
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Beschrijving

Letselschade en zaakschade
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Geen wijziging

Internet uitsluiting
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Uitval infrastructuur
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Ja, met uitzondering van
infrastructuur onder
beheer van verzekerde

Duidelijker geformuleerd
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Financiële instrumenten

Ja, van toepassing op
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op bedrijfsschade en
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