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Cyberverzekering: behoefte?

Vooraf : enkele begrippen

Malware = 

is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, 

gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private 

computersystemen.

(Wikipedia)

Ransomware = 

malware die een computer en/of gegevens die erop staan blokkeert en

vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden‘.

(Wikipedia)

Hacker =

is een persoon die binnendringt in een computernetwerk door de beveiliging te 

kraken.

(Wikipedia)
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Cyberverzekering: behoefte?
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Cyberverzekering: behoefte?
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Cyberverzekering: behoefte?

Allianz 
Risk

Barometer

72 % 
cyberincidenten

door 
georganiseerde

misdaad      

Minst 
voorbereide 
bedrijfsrisico in        

2015

38 % stijging 
cybercriminaliteit in 2015
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Cyberverzekering: behoefte?
Allianz Risk Barometer

SOURCE :  Allianz Global Corporate & Specialty. Figures represent the 
percentage of answers of all participants who responded (446). UP to three 
answers possible

SOURCE :  Allianz Global Corporate & Specialty. Figures represent the 
percentage of answer of all participants who responded (446). UP to three 
answer possible

What are the main causes of cyber incidents?
What are the main causes of economic 

loss after a cyber incident?

72%

63%

54%

32%

Hacker attack/
organized crime

Data or Security breach

Malware and other
viruses

Errors or mistakes by
employees

68%

63%

45%

30%

Business interruption,
impact on supply chains

Reputational loss

Liability claims after a
data breach

Reinstatement/data
restoration costs
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Beazley breach insights - July 2017

Ransomware attacks steal headlines, but 

accidental data breaches remain a major cause 

of loss 

New York, 1 August 2017 

Ransomware attacks continued their rise in the 

first half of 2017, up by 50% over the first half of 

2016. 

Hacking and malware attacks (of which 

ransomware attacks form a growing part), 

continue to be the leading cause of breaches, 

accounting for 32% of the 1,330 incidents that 

Beazley Breach Response Services helped 

clients handle in the first half of the year. 

Healthcare was the sector that experienced the 

highest increase in ransomware demands at 

133%.

Beazley breach insights - July 2017

Ransomware attacks steal headlines, but 

accidental data breaches remain a major cause 

of loss 

New York, 1 August 2017 

Ransomware attacks continued their rise in the 

first half of 2017, up by 50% over the first half of 

2016. 

Hacking and malware attacks (of which 

ransomware attacks form a growing part), 

continue to be the leading cause of breaches, 

accounting for 32% of the 1,330 incidents that 

Beazley Breach Response Services helped 

clients handle in the first half of the year. 

Healthcare was the sector that experienced the 

highest increase in ransomware demands at 

133%.

Bron : www.beazley.com
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However, accidental breaches caused by 

employee error or data breached while 

controlled by third party suppliers continue to be 

a major problem, accounting for 30% of 

breaches overall, only slightly behind the level of 

hacking and malware attacks. In the healthcare 

sector these accidental breaches represent, by a 

significant margin, the most common cause of 

loss at 42% of incidents.

This continuing high level of accidental data 

breaches suggests that organizations are still 

failing to put in place the robust measures 

needed to safeguard client data and 

confidentiality. Since 2014, the number of 

accidental breaches reported to Beazley's team 

has shown no sign of diminishing. As more 

stringent regulatory environments become the 

norm, this failure to act puts organizations at 

greater risk of regulatory sanctions and financial 

penalties.

Bron : www.beazley.com
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GDPR : General Data Protection Regulation

Bedrijven dienen, vóór 25 mei 2018 zich in regel te stellen in de materie
van behandeling van persoonsgegevens. 

Vanaf die datum treedt de Europese Richtlijn inzake bescherming van 
persoonsgegevens in werking. 

Een bedrijf dat er niet in slaagt die bepalingen na te leven, riskeert een
boete die kan oplopen tot 4% van het jaarlijkse omzetcijfer

+ de verplichting om kennisgevingen te versturen (notificatieplicht)

Cyberverzekering: behoefte?
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GDPR : General Data Protection Regulation meer in detail : preventief

eist van ondernemingen :

- Verantwoording van het gevoerde privacybeleid

- verklaring waarom zij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken

- aantonen dat zij de privacy van het individu steeds in het achterhoofd houden en de impact op diens 
privacy tot een minimum beperkt wordt.

benadrukt dat :

- het privacybeleid van ondernemingen transparant moet zijn : 

= helder communiceren over de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden en de personen 

informeren over hun rechten. 

Cyberverzekering: behoefte?
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GDPR : General Data Protection Regulation meer in detail : reactief

Wat indien, ondanks organisatorische en technische voorzorgen, toch een datalek ?

Vb. fout in de systeembeveiliging of cybercriminelen die met de data aan de haal gaan; de persoonsgegevens die een onderneming verwerkt 

zijn nooit 100% veilig. 

Meldingsplicht :

de nationale data protection authority op de hoogte brengen van het datalek en dit binnen de 72 uur.

In België is dat – voorlopig nog – de Privacycommissie. 

Verder vereist de GDPR dat de onderneming in bepaalde gevallen ook het individu zelf op de hoogte brengt van het datalek.

Sanctie :

De GDPR geeft de data protection authority de bevoegdheid om ondernemingen die hun GDPR-verplichtingen niet nakomen te sanctioneren. 

Ondernemingen die niet GDPR-compliant zijn, riskeren een administratieve boete die kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse 

wereldwijde omzet. De GDPR vereist dat de boete in ieder geval voldoende afschrikkend is. Kapitaalkrachtige ondernemingen die slordig 

omspringen met persoonsgegevens zullen hun inbreuken op de GDPR dus niet zomaar kunnen afkopen.

Cyberverzekering: behoefte?
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Voorbeelden  

Data Breach

Een jongedame ontvangt reclame voor vermageringsproducten

met verwijzing naar haar te hoge BMI.

Blijkt dat het bedrijf haar persoonlijke gegevens bekomen heeft

via een hacker van het computersysteem van haar diëtiste.

De diëtiste wordt geconfonteerd met diverse problemen: 

� Schadevergoeding aan de klant

� Eventuele latere claims van andere klanten

� Verwittiging van overheid en klanten

� Lek in computersysteem opsporen en herstellen

Impact en kosten

� Schadegeval m.b.t. de waarborg aansprakelijkheid

� Schadegeval m.b.t. de reputatie

� Administratieve sancties

Schadeclaims 25.000 €

Notificatiekosten 50.000 €

IT consulting kosten 30.000 €

Administratieve sanctie 10.000 €
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Voorbeelden  

Data Breach

Hacking van het reservatiesysteem van een reisbureau

De persoonsgegevens en kredietkaartgegevens van 

10.000 klanten worden gestolen.

Enkele misnoegde klanten lanceren een hetze op sociale media

Het reisbureau wordt geconfonteerd met diverse problemen: 

� De overheid en klanten verwittigen

� Hen kredietmonitoringdiensten aanbieden

� Imagoschade en klantenverlies

Impact en kosten

� Schadegeval m.b.t. de waarborg aansprakelijkheid

� Schadegeval m.b.t. de reputatie

� Administratieve sancties

Notificatiekosten 100.000 €

Numerieke onderzoekskosten 30.000 €

IT consulting kosten 50.000 €

Administratieve sanctie 100.000 €

Crisiscommunicatie 5.000 €
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Voorbeelden 

Bedrijfsschade

Een KMO heeft naast zijn activiteiten ook een webshop

met 20.000 klanten. Ingevolge een hacking is de

Webshop gedurende 36u niet toegankelijk

Gevolg is inkomstenverlies: 20.000 €/24 uur

Impact en kosten

� Onderbeking van de activiteit

� Bedrijfsschade

Bedrijfsschade 30.000 €

consultancykosten 20.000 €

wedersamenstellingskosten 20.000 €
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Voorbeelden 

Bedrijfsschade en technische bijstand

Een KMO heeft een computergestuurde machine die

essentieel is in het productieproces en die door hacking

van het computersysteem verstoord geraakt.

Gevolgen :

Productie moet stilgelegd worden tot de machine, 

van Italiaanse makelij, door specialisten hersteld is.

Gevolgen : 

→ Bedrijfsschade

→ IT-support om het computersysteem

én dus zo ook de machine operationeel te krijgen

Impact en kosten

� Onderbeking van de activiteit

� Bedrijfsschade

Bedrijfsschade 60.000 €

consultancykosten 30.000 €
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Waarborgen Cyberverzekering:

• Geen uniformiteit in polisvoorwaarden

• Verzekeraars leggen elk hun accenten

• Belangrijke verschillen in de aangeboden waarborgen 
en limieten
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Waarborgen Cyberverzekering: voorbeeld 

Bedrijfsschade

Crisiskosten –
service

Afpersing –

diefstal
Aansprakelijkheid



21

Waarborgen Cyberverzekering: detail 

Aansprakelijkheid

� Inbreuk op persoonsgegevens en inbreuk op 

computergegevens

� Ongeoorloofde toegang tot het netwerk

� Inbreuk via publicatie/verspreiding

� Administratieve sancties

� Schade-eis van leveranciers van elektronische 

betaaldiensten
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Waarborgen Cyberverzekering: detail
Bedrijfsschade – Belang volgens Allianz Risk Barometer

SOURCE :  Allianz Global Corporate & Specialty. Figures represent the 
percentage of answers of all participants who responded (446). UP to three 
answers possible

SOURCE :  Allianz Global Corporate & Specialty. Figures represent the 
percentage of answer of all participants who responded (446). UP to three 
answer possible

What are the main causes of cyber incidents?
What are the main causes of economic 

loss after effect a cyber incident

72%

63%

54%

32%

Hacker attack/
organized crime

Data or Security breach

Malware and other
viruses

Errors or mistakes by
employees

68%

63%

45%

30%

Business interruption,
impact on supply chains

Reputational loss

Liability claims after a
data breach

Reinstatement/data
restoration costs
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Waarborgen Cyberverzekering: detail 

Bedrijfsschade

� Oorzaak: volledige of gedeeltelijke 

ontoegankelijkheid van het computersysteem

� Enkel bij hacking

� Wachttijd
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Waarborgen Cyberverzekering: detail 

Crisiskosten - Service

� Consultant om verliezen te berekenen

� Consultant in crisiscommunicatie

� Digitaal onderzoek (preventief / vermoeden 

inbreuk)

� Interventiekosten (zie verder)

� Kosten voor herstel
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Waarborgen Cyberverzekering: detail 

Crisiskosten - Service

� Detail Interventiekosten :

� Analyse van computersysteem

� Identificatie en bewaring van belangrijke computergegevens

� Advies over notificatieverplichtingen

� Notificatie

� Advies over vergoedingsverplichtingen in contracten met 
derde-dienstverlener

� Call center

� Vaststellen en verstrekken van :

� Nieuwe bankrekeningreferenties

� Kredietcontrolediensten

� Advies m.b.t. wettelijke verplichtingen
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Waarborgen Cyberverzekering: detail 

Afpersing - diefstal

� Cyber afpersing 

� Cyber diefstal

= luik fraude
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Cyberverzekering: limieten, vrijstelling, premie

Premie

Vrijstellingen

Limieten
� Van … € tot … €
� Verband met omzet en/of activiteit
� Sommige verzekeraars : bijstand beperkt in 

de tijd

� Van…€ tot …. €
� Wachttijd bedrijfsschade 

� Meestal in functie van omzetcijfer, 
verzekerd bedrag en vrijstelling

� Vaak forfaitair



28

Aandachtspunten Cyberverzekering

Complete waarborgen : aanprakelijkheid, 

bedrijfsschade, bijstand, fraude

Verzekerd bedrag 

Sublimieten

Vrijstellingen

Wachttijd 

Bijstand :

24/7 ?

Beperkt in de tijd?

Verzekeraar zelf of externe specialisten?

Lokaal of in buitenland?
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Bestuurdersaansprakelijkheid / Jos 
Mettepenningen

Vragen en antwoorden
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Disclaimer

These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The statements contained herein may include statements of future 

expectations and other forward-looking statements that are based

on management’s current views and assumptions and involve known

and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, 

performance or events to differ materially from those expressed or

implied in such statements. In addition to statements which are forward-

looking by reason of context, the words “may”, “will”, “should”, “expects”, 

“plans”, “intends”, “anticipates”, “believes”, “estimates”, “predicts”,

“potential”, or “continue” and similar expressions identify forward-looking 

statements. Actual results, performance or events may differ materially

from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic 

conditions, including in particular economic conditions in the Allianz Group’s 

core business and core markets, (ii) performance of financial markets, 

including emerging markets, and including market volatility, liquidity and 

credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events,

including from natural catastrophes and including the development of loss 

expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency

levels, (vi) the extent of credit defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency 

exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (ix) changing 

levels of competition, (x) changes in laws and regulations, including monetary 

convergence and the European Monetary Union, (xi) changes in the policies 

of central banks and/or foreign governments, (xii) the impact of acquisitions, 

including related integration issues, (xiii) reorganization measures, and (xiv) 

general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or 

global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more 

pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences.

No duty to update.

The company assumes no obligation to update any

information contained herein.


