
 

 

 

 

Top 5 redenen waarom een Data Risks/ Cyber verzekering nodig is  
(niet in volgorde van belangrijkheid) 

1. Cybercrime 

Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren. Voorloper van cybercrime 
was phreaken. In de jaren 70 werden er misdaden gepleegd via telefoonlijnen. De daders (phreakers 
genoemd) hadden ontdekt dat het telefoonsysteem werkte met bepaalde tonen. Omdat de tonen 
geïmiteerd werden konden de phreakers gratis bellen.  

Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. 
Verlies van data en hacking  zijn een paar voorbeelden en deze risico’s zijn niet of maar voor een 
deel gedekt onder traditionele verzekeringen. Data Risks by Hiscox biedt wel uitgebreide dekking 
voor deze risico’s. 

 

2. Meldplicht 

Voldoen aan melding inbreuken kost tijd en geld. Meldplicht geldt nu al in veel landen. In Nederland 
geldt deze nog voor een paar sectoren maar mogelijk medio 2014 voor alle sectoren. Ook al is er 
geen wettelijke verplichting om te melden in alle landen, dit is aan het veranderen en er is een 
groeiende trend in de richting van vrijwillige melding ter bescherming  merk en reputatie van het 
bedrijf. Data Risks by Hiscox dekt deze kosten en ontzorgt het bedrijf. 

 

3. Afhankelijkheid van systemen 

Systemen zijn cruciaal voor het bedienen van klanten, maar hun downtime is niet gedekt door de 
standaard verzekeringen. 
Alle bedrijven vertrouwen op systemen om hun core business te kunnen verrichten. Een hackaanval, 
computervirus of kwaadaardige handeling van een werknemer kan voor onderbreking van business 
zorgen. Online en/ of offline omzetderving wordt door Data Risks by Hiscox vergoed. 

 

4. Portable devices 

De komst van draagbare apparaten en de mogelijkheid om thuis te werken heeft het 
leven een stuk makkelijker gemaakt voor velen van ons. Echter, deze nieuwe manier van 
werken betekent ook dat belangrijke en vertrouwelijke gegevens kunnen worden 
gestolen of  gemakkelijker verloren. Een laptop achtergelaten in een trein, een gestolen 
iPad  in een restaurant of een verloren USB stick zijn allemaal goede voorbeelden. 
Bovendien zijn de apparaten zelf het doelwit met een groeiend aantal virussen. Data 
Risks by Hiscox dekt de kosten en aansprakelijkheid die gepaard gaan met een data-
inbreuk via draagbaar apparaat.  

 

5. Data are valuable 

We hebben meer data dan ooit tevoren en vaak zijn deze gegevens van onze klanten en 
leveranciers. Non-disclosure overeenkomsten en commerciële contracten, garanties en vrijwaringen 
besteden steeds meer aandacht aan beveiliging van data. Gegevens van derden zijn waardevol en u 
kunt aansprakelijk worden gesteld als u het verliest ongeacht de oorzaak. 
Data Risks by Hiscox vergoedt de eigen kosten en de schade van derden als gevolg van verlies van 
data en/ of inbreuk op privacy. 


