KBC-Cyber
verzekering

Bescherm je onderneming tegen cybercriminelen en datalekken
Wil je je onderneming beschermen tegen cybercriminelen en datalekken? Reken dan op de
cyberverzekering van KBC! We vergoeden de herstellingskosten en roepen de hulp in van
experts zodat je bedrijf na een cyberaanval snel weer is opgestart.

Wat is de KBC-Cyberverzekering?

4 redenen om de KBC-Cyberverzekering
af te sluiten

De KBC-Cyberverzekering is een schadeverzekering die je
onderneming beschermt tegen de gevolgen van hacking,

1. We betalen de kosten terug die nodig zijn om de schade te

datalekken, cyberaanvallen en systeeminbraken. Zelfs als jij

herstellen, van de kosten voor de herstelling van je netwerk

of je werknemers ze zelf mee hebben veroorzaakt.

tot administratieve boetes bij inbreuk op de privacywetgeving. Ook juridisch advies vergoeden, zelfs als jij of een

Waarom is een cyberverzekering nuttig?

werknemer de schade hebt veroorzaakt.
2. Bijstand bij noodgevallen! Je kunt 24/7 terecht bij de KBC

Uit een marktonderzoek van Unizo blijkt dat 4 op 10 zelfstandi-

Cyberverzekering Helpdesk, waar een team van experts voor

gen ooit al slachtoffer is geweest van cybercriminelen. Eigenlijk

je klaarstaat. We bellen je binnen de 2 uur terug met een

ben je al een potentieel doelwit als je in je bedrijf internet en

voorstel om de schade te herstellen. In noodgevallen sturen

computers gebruikt. De kosten van een cyberaanval lopen vaak

we meteen een IT-expert op pad.

zo hoog op, dat de meeste bedrijven ze niet alleen kunnen
dragen. Een goede verzekering kan daarbij helpen.

3. Gratis preventie. Experts geven advies over hoe je schade
kunt voorkomen. We doen onder meer een scan van je
netwerk, een GDPR-check en een communicatiecheck zodat
je optimaal voorbereid bent bij een mogelijke cyberaanval.

“Onze IT-leverancier kon alleen maar toegeven dat hij

4. Vergoeding van bedrijfsschade (optioneel) Ben je inkomsten

machteloos stond. We hadden geen verzekering tegen

mislopen door een cyberaanval? Was je webshop bijvoor-

cyberaanvallen. Onze opties waren dus beperkt.”

beeld onbereikbaar of zijn je machines uitgevallen? Dan heb

Eline Blanchaert van Klingele Chocolade uit Evergem

je dankzij deze optionele waarborg recht op een schadevergoeding.

Meer weten over de KBC-Cyberverzekering? Surf zeker naar kbc.be/ondernemen/cyberveiligheid of maak een afspraak met je
verzekeringsagent. We helpen je graag verder.

KBC-Cyberverzekering

Wat is wel verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Schade door cybercriminaliteit

• Kosten van verweer wanneer ze niet gedekt zijn en die we

• Hackerschade

niet vooraf hebben goedgekeurd

• Cyberafpersing (‘ransomware’ of ‘cryptoware’)

• Kosten die het maximum verzekerd bedrag overschrijden

• Verlies van geld op je rekening

• Kansspelen

• Belkosten als je telefoonsysteem gehackt is

• Oorlogen of atoomreacties

• Gegevensdiefstal

• Storingen of serviceonderbreking

• Bedrijfsschade (optioneel)

• Dwangsommen

Bijstand bij een cyberaanval of een datalek
We betalen de redelijke en noodzakelijke kosten
terug van:

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene
voorwaarden.

• IT-specialisten
• Crisisconsulenten
• Consulenten voor juridische hulp
• Schade die je toebrengt aan anderen
• Schending van de privacywetgeving (GDPR)
• Oneerlijke concurrentie of misleidende handelspraktijken
• Inhoud (op een digitaal communicatiekanaal) die leidt tot
een schadeclaim

Wat je nog moet weten
De KBC-Cyberverzekering is een schadeverzekering.
De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden
voor de hoofdvervaldag.
Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het
KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45
(betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de
Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as.
Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van de KBC-Cyberverzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
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Een onderneming van de KBC Groep
De KBC-Cyberverzekering is een technische verzekering met waarborgen voor First Party schade (Eigen schade) alsook Third Party schade (Aansprakelijkheid ten aanzien van derden).
Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB.
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

