
Leeswijzer
In dit overzicht staan de kenmerken 
van de Cyberverzekering op een rij. 
De uiteindelijke dekking hangt af van 
de door de klant gemaakte keuzes. 
Dit overzicht is op hoofdlijnen. 
Zie voor meer informatie de polis-
voorwaarden van de Allianz 
Cyberverzekering .

Voor wie? 
Vrijwel elk bedrijf of organisatie kan met 
een cyberincident te maken krijgen. 
Sommige sectoren zijn extra gevoelig 
voor cyberincidenten. Voorbeelden zijn:

• Groot- en detailhandel
• Financiële en zakelijke 

dienstverlening 
• Logistieke dienstverlening 
• Maakindustrie met gedigitaliseerde 

processen
• Verenigingen en stichtingen

Wat wordt verzekerd?
De Allianz Cyberverzekering biedt  
de klant hulp als een (mogelijk)  
cyberincident zich voordoet. De klant 
kan de Allianz Cyber

Hulpdienst bellen die hem 24/7 met 
raad en daad bijstaat. Als het nodig is, 
komen specialisten ter plekke om de 
problemen op te lossen. 

De verzekering biedt dekking voor de 
volgende 3 rubrieken:
 
Aansprakelijkheid
• Inbreuk op privacy en 

geheimhouding
• Netwerkbeveiliging
• Aansprakelijkheid media
• Boetes en sanctie toezichthouder
• Intern onderzoek

Eigen schade
• Bedrijfsschade
• Cyberafpersing
• Cyberdiefstal
• Telefoonhacking

Crisismanagementkosten
• Forensische kosten
• Kosten na schending 

persoonsgegevens
• Kosten schaderegelaar
• Kosten reputatieadvies
 

Laat uw klant
Cyber Secure

 Ondernemen

Doe de Allianz 
Cyber Risicoscan! 

Ga naar 
www.allianz.nl/

cyberverzekering 

Productkenmerkenkaart
       Cyberverzekering



Offertes of meer informatie?
Neem dan contact op met 

uw Allianz Accountteam. 

Meer informatie treft 
u ook aan op 

www.allianz.nl/cyberverzekering 

Productkenmerken
• Direct hulp bij (mogelijke) cyberincidenten: Allianz Cyber Hulpdienst, 24/7 bereikbaar 
• Specialistische ondersteuning op diverse gebieden, zoals cybersercurity, IT, juridisch verweer en reputatiemanagement. 
• Geen eigen risico als cyberincident binnen 72 uur opgelost is
• Boetes en sancties van de toezichthouder zijn verzekerd voor zover dit wettelijk is toegestaan
• Verzekerd is bedrijfsschade door een gedeeltelijke of volledige onderbreking van het bedrijfscomputersysteem  

als gevolg van een cyberaanval, een menselijke fout of een onvoorziene technische storing
• Wachttijd bedrijfsschade 8 uur

Specifieke dekkingen:
• Dekking cyberafpersing tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag
• Dekking cyberdiefstal tot maximaal € 50.000,-
• Dekking telefoonhacking tot maximaal € 100.000,-
• Dekking kosten kredietbewakingsdiensten tot 12 maanden na inbreuk op privacy of geheimhouding
• Dekking voor databeveiliging in de betaalkaartensector (PCI DSS)

Keuze mogelijkheden

Verzekerde bedragen 
U kunt kiezen voor een vast verzekerd bedrag, startend op € 250.000,- en oplopend tot € 2.500.000,-

Standaard eigen risico’s
Afhankelijk van de omzet kan er gekozen worden uit 2 eigen risico’s.

Omzet Eigen risico

€ 1,-  t/m  € 1.000.000,- € 1.250,- of € 2.500,-

€ 1.000.000,-  t/m  € 10.000.000,- € 2.500,- of € 5.000,-

€ 10.000.000,-  t/m  € 100.000.000,- € 5.000,- of € 10.000,-

> € 100.000.000,- o.b.v. maatwerk

Het eigen risico komt te vervallen als het cyberincident binnen 72 uur is opgelost. 
Voor Telefoonhacking geldt een vast eigen risico van € 2.500,-
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Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan 
echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik 
van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid 
voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of 
die verwijzingen naar deze informatie bevatten. Wij houden ons het recht voor de 
inhoud van deze informatie zonder nadere kennisgeving te wijzigen.


