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WAT TE DOEN BIJ EEN INCIDENT?
Een belangrijk onderdeel van de
Allianz Cyberverzekering is de Allianz
Cyber Hulpdienst. De Allianz Cyber
Hulpdienst bestaat uit specialisten
die u 24/7 kunnen helpen in geval
van een cyberincident.
WANNEER KAN IK DE ALLIANZ CYBER
HULPDIENST BELLEN?

Heeft u een cyberincident?
Of heeft u een vermoeden
van een cyberincident?
• Bel de Allianz Cyber
Hulpdienst:
088 - 57 77 112

U kunt de Allianz Cyber Hulpdienst
24/7 bellen als u te maken krijgt
met een cyberincident, bijvoorbeeld
bij een datalek of een cyberaanval.
Maar u kunt de Allianz Cyber
Hulpdienst ook al bellen als u een
vermoeden heeft van een cyberincident. En is een cyberincident
binnen 72 uur opgelost? Dan komt
het eigen risico te vervallen.

WAARUIT BIEDT DE ALLIANZ
CYBERHULPDIENST?
Allianz werkt samen met Crawford.
Crawford is als jaren specialist op
het gebied van cyber. U krijgt de
beschikking over een incident
manager en een schadebehandelaar.
Zij zullen u tijdens het hele proces
informeren over de voortgang.
U krijgt hulp op diverse gebieden,
bijvoorbeeld forensische IT, juridisch
verweer, reputatiemanagement,
notificatie aan gedupeerden maar
ook aan de toezichthouder en hulp
als u te maken krijgt met digitale
afpersing.

• Informeer uw
verzekeringsadviseur
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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.
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