
Samen tot resultaten komen
De focus van onze onderlinge verzekeringsmaatschappij ligt niet op  
aandeelhouders of op de beurs, maar op onze verzekerden en onze  
partners. We nemen de tijd om u te leren kennen en te begrijpen welke 
verzekeringsoplossing u nodig heeft.

We maken een grondige analyse van uw risico’s en combineren deze  
met gedetailleerde kennis van uw branche. Dankzij onze geïntegreerde 
verzekeringen, claims en risicomanagement kunnen we u een creatieve  
oplossing bieden om uw risico’s op te vangen.

Oplossingen voor de meest complexe risico’s
Elk bedrijf staat in meer of mindere mate bloot aan cyberrisico’s. Sterker nog,  
iedereen die gegevens heeft gedeeld met derden of werknemers, of op zakelijke 
netwerken vertrouwt, moet rekening houden met kwetsbaarheden.

Wij dekken verschillende cyberrisico’s als gevolg van risico´s binnen het eigen 
bedrijf of bij derden door technologische problemen, met name de risico’s van 
bedrijfsonderbreking en schade aan digitaal bezit.

Cyber

Verzekeringstak Capaciteit

Cyber – Alle industrieën, primair of excess 10 miljoen euro

Kernsectoren

• Architecten

• Landbouw

• Constructie

• Onderwijs

• Financiële instellingen

• Gezondheidszorg  
(inclusief ziekenhuizen)

• Industrie

• Advocaten

• Productie 

• Onroerend goed

• Restaurants

• Research & development

• Detailhandel

• Transport

• Reisbureaus 



Innovatie in cyber
Cyberrisico´s behoren tot de ingewikkeldste risico’s waar een bedrijf mee te maken 
kan krijgen, omdat ze snel veranderen en impact kunnen hebben op het hele bedrijf. 
We streven ernaar onze klanten met ons CyberSuite-pakket een uitgekiende oplossing 
te bieden die is gebaseerd op onze kennis van markttrends.

Binnen ons team hebben we een deskundige underwriter die zich richt op innovatie 
en productontwikkeling voor cyber en het creëren van een breed aanbod aan 
risicomanagementdiensten ter ondersteuning van onze klanten. Een database van 
zo’n 10.000 incidenten helpt ons om wijzigingen in cyberrisico’s te volgen en hier 
proactief op te reageren. Onze cyberrisico rapporten kunnen onze klanten nieuwe 
inzichten bieden in hun IT-beveiliging en -instellingen, inclusief suggesties om hun  
IT-omgeving te verbeteren.

Onze brede dekking is een bewijs van onze ambitie om onze producten voortdurend 
te verbeteren op basis van onze ervaring, analyses, research en lange termijnrelaties.

We kunnen dekking bieden voor:
• Zaakschade als gevolg van cyberaanvallen

• Niet beschikbaar/uitgevallen marktbereik

• Daadwerkelijke waarden van R&D-gegevens die zijn opgeslagen in netwerken

• Annulering van evenementen als gevolg van cyberaanvallen

• Uitgebreide reputatieschade in geval van netwerkintegriteit, niet alleen  
privacy kwesties.

Binnen eigen bedrijf
• Zaakschade/bedrijfsonderbreking als gevolg van cyberaanvallen

• Verlies van of schade aan digitaal bezit

• Niet-fysieke bedrijfsonderbreking en extra kosten

• Cyberafpersing

• Reputatieschade

• Cyber crime

Derden
• Veiligheids- en privacyaansprakelijkheid

• Verdedigingskosten in geval van schending van privacywetgeving

• Klantenservice en reputatiekosten

• Kosten voor berichtgeving

• Kosten voor ondersteuning bij privacy schade

• Kosten van crisismanagement

• Multimedia-aansprakelijkheid

• Specifieke dekking voor AVG



Beschikbare dekkingsuitbreidingen
• PCI-boetes en -straffen

• Inloopdekking

• Bedrijfsschade

• Reputatieschade in verband met netwerkintegriteit

• Beroepsaansprakelijkheid ICT

• Zeecasco en verlies van leasemogelijkheden als gevolg van cyberaanvallen

Partners voor de lange termijn
Wij zijn een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Dat betekent dat we 
betrouwbaar zijn en weloverwogen zakelijke beslissingen nemen voor 
bestendige groei en rendement. Onze ervaren teams zijn vindingrijk en  
kunnen snel beslissingen nemen. U profiteert van onze technische kennis,  
de nauwe relaties met onze tussenpersonen en de unieke manier waarop  
we claims afhandelen.

Want wat goed is voor u, is goed voor ons.

We zijn een marktleider in het ontwikkelen van innovatieve producten die uw 
bedrijf helpen de essentiële overstap te maken naar de juiste schadedekking 
van uw bezittingen.

Continuïteit in een veranderende wereld
Sommige klanten zijn al meer dan twintig jaar bij ons. Waarom? Omdat onze 
cultuur flexibel en transparant is. Simpel gezegd: omdat we het goed doen.

Uw bedrijf staat niet stil. Wij ook niet. We zijn voortdurend bezig om onze 
producten en diensten verder te ontwikkelen: we investeren in mensen en 
middelen en bouwen aan ons wereldwijde netwerk. Zodat u kunt profiteren  
van continuïteit en zekerheid in een veranderende wereld.

R&D-oplossingen
Onze deskundige underwriters werken op dit moment aan een aantal 
innovatieve producten op het gebied van R&D voor onder andere de  
volgende sectoren:

• Productie – traditionele cyber- en zaakschade

• Havens en terminals – traditionele cyber- en zaakschade

• Zeecasco

• Energy –dekking bij zaakschade als gevolg van cyberaanvallen.
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Vertrouw op onze CyberChoice-schadeafhandeling
We willen allemaal graag een keuze hebben.  
En in een ingewikkeld vakgebied als cyberclaims willen onze cliënten allemaal wat anders:

• Een ruime keuze uit diensten zoals Incident management, crisis-pr, juridische  
en forensische hulp

• Een keuze uit betrouwbare, deskundige aanbieders

• Een keuze uit diensten met toegevoegde waarde ten tijde van pre-placement,  
post-placement en post-loss.

Daarom hebben we CyberChoice ontwikkeld: met uitzonderlijke claimsservice en  
toonaangevende opties die u zelf kunt kiezen.

Als er behoefte is aan externe deskundigheid, werken we nauw met u samen om deze expertise  
aan uw individuele behoeften aan te passen en de juiste claimspartners voor u te vinden voor  
een langdurige samenwerking en met dezelfde service die u van ons gewend bent.

We onderhouden langdurige relaties met al onze aanbieders, zodat u kunt kiezen uit een  
groot aantal vertrouwde partners. We beschikken over experts voor verschillende aspecten  
van de reactie op een gebeurtenis:

• Juridische reactie

• Forensisch onderzoek van het netwerk

• Bewaking van reputatie en berichtgeving rond de gebeurtenis

• Public relations

• Forensische accountants

• Herstel van gegevens.

Afhankelijk van onze afspraken kunnen we, als onderdeel van onze CyberChoice-service,  
onze diensten ook uitbreiden met partners waar u al een relatie mee heeft.

Neem contact met ons op voor meer informatie over CyberChoice.

Onbegrensde mogelijkheden
Ons doel is producten en oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten, of het nu gaat om een  
breed aanbod aan gespecialiseerde dekkingen, polissen op maat of advies over nieuwe risico’s.

Bekijk samen met ons de nieuwe trends in uw branche en de producten die we u kunnen bieden  
om uw bedrijf te helpen beschermen.

marnix.dekievit@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 625 / +31 (0) 6 109 70 690

jelmer.andela@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 610 / +31 (0) 6 508 40 411

Neem contact met ons op


