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Cyber Add On

De Cyber Add On als aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

DE DEKKING 

Verlies van persoonsgegevens Cyberafpersing

BedrijfsschadeNetwerkincident

De Cyber Add On is een aanvullende verzekeringsdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en is onder te verdelen in de 
volgende vier onderdelen:

• Verlies van persoonsgegevens

• Netwerkincident (DDos aanval of hack)

• Cyberafpersing

• Bedrijfsschade

De verzekering biedt dekking voor het verlies van – al dan niet 
elektronisch opgeslagen – persoonsgegevens. Het gaat hier om 
vergoeding van de volgende extra kosten:

vaststellen van de oorzaak en de omvang van het verlies van 
persoonsgegevens;

vaststellen van de wettelijke meldplicht en toetsing aan de 
toepasselijke privacy wet- en regelgeving;

die worden gemaakt om te voldoen aan de wettelijke 
meldplicht;

die worden gemaakt in verband met de wettelijke plicht 
om de betrokkenen te informeren over het verlies van 
persoonsgegevens.

De verzekering biedt tevens dekking voor de extra kosten die 
een verzekerde maakt als gevolg van een cyberafpersing of 
de schade die verzekerde lijdt als gevolg hiervan. Er bestaat 
dekking voor:

de externe kosten die worden gemaakt om te bemiddelen 
bij of onderzoek te doen naar de oorzaak van de 
cyberafpersing;

de door verzekerde te betalen vergoeding om een 
cyberafpersing af te wenden of te beëindigen;

de kostprijs van door verzekerde aan de cyberafpersers 
geleverde zaken of verrichte; diensten om een 
cyberafpersing te voorkomen of te beëindigen.

De verzekering biedt dekking voor de bedrijfsschade als 
gevolg van een netwerkincident. Onder netwerkincident wordt 
verstaan een (D)DoS aanval of een hacking incident. 

Markel vergoedt de bedrijfsschade en de extra kosten 
gedurende de uitkeringstermijn, ongeacht de einddatum van 
de verzekering. De extra kosten worden vergoed tot maximaal 
het bedrag waarmee de bedrijfsschade door de extra kosten 
binnen de uitkeringstermijn is verminderd.

In het geval van een netwerkincident biedt de verzekering 
dekking voor de extra kosten die een verzekerde moet maken 
als gevolg van het incident. Onder netwerkincident wordt 
verstaan een (D)DoS aanval of een hacking incident.

Er bestaat dekking voor de externe kosten die worden gemaakt 
om:

elektronisch opgeslagen data te reconstrueren, te 
vervangen of te herstellen;

de computer van verzekerde terug te brengen in de staat 
waarin deze zich bevond direct voorafgaand aan het 
netwerkincident.

http://www.markelinternational.nl/regions/netherlands/markel-netherlands/


CYBER ADD ON

WAAROM MARKEL? BENODIGDE STUKKEN VOOR OFFERTE / POLIS

SCHADEBEHANDELING DOOR MARKEL

Markel kiest ervoor om geen vooraf vastgestelde partijen in te 
schakelen om een eventuele schade te behandelen. In eerste 
aanleg kan de schadeafdeling van Markel worden gebeld. De 
schadeafdeling van Markel bepaalt aan de hand van een vragenlijst 
of er dekking is en wat de ernst van de situatie is en kan dan 
overgaan tot het inschakelen van een schade- expert. De schade- 
expert zal als “spin in het web” derde partijen inschakelen.

De premie en het afsluiten van de verzekering
De Cyber Add On is een aanvullende dekking die 
eenvoudig kan worden opgenomen op de lopende 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De premie wordt gebaseerd 
op de omzet van de verzekerde onderneming. Via het volledig 
ingevulde/ondertekende aanvraagformulier ‘Cyber Add On’ kan een 
voorstel worden opgevraagd.

Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling 
van beroepsaansprakelijkheid in Europa. Onze roots 
liggen in de Engelse markt, waar in de 70’er jaren de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd ontwikkeld. In Nederland 
zit een team met veel kennis en ervaring.

Hoedanigheid

De Cyber Add On is een aanvullende dekking die gekoppeld is aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat de gebeurtenis 
moet passen binnen de omschrijving van de werkzaamheden (de verzekerde hoedanigheid) die in de polis is opgenomen.

Inloop & uitloop

De Cyber Add On biedt dekking voor een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden en is gemeld binnen de verzekeringstermijn. Er bestaat geen 
dekking voor een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden voor het afsluiten van de verzekering (inloop) en die worden gemeld tijdens de 
verzekeringstermijn. Het is niet mogelijk om inloop aanvullend mee te verzekeren.

Er geldt een nameldtermijn van vier maanden. Een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tijdens de verzekeringstermijn, maar die pas na de 
verzekeringstermijn wordt gemeld, is niet verzekerd (uitloop). Het is niet mogelijk om uitloop aanvullend mee te verzekeren.

Cloud diensten

Indien er schade ontstaat als gevolg van een ‘cloud’, of bijvoorbeeld een server van een derde, die wordt gehackt dan bestaat hier geen 
dekking voor. De ‘cloud’ is geen computer van verzekerde. Indien een ‘cloud’ wordt gehackt dan vinden wij dat de ‘cloud’- provider hier in 
beginsel verantwoordelijk voor is.

Voorwaarde voor dekking

Zoals bij iedere verzekering geldt ook voor de Cyber Add On bepaalde voorwaarden om voor dekking in aanmerking te komen. De verzekering 
biedt alleen dekking de computer van verzekerde is voorzien van beveiligingssoftware, wachtwoordbeveiliging en dagelijks een back-up wordt 
gemaakt.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Voor meer informatie over onze verzekeringen kunt u uiteraard bij 
ons terecht.
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