DOELGROEPOMSCHRIJVING CYBER AO

Product
CYBER ADD ON

Productkenmerken; wat beoogt het product te doen?
Deze verzekering biedt dekking voor de eigen schade als gevolg van de volgende 4 incidenten:
Verlies van persoonsgegevens
Netwerkincident (DDos aanval of hack)
Cyberafpersing
Bedrijfsschade

Voor wie is het product bedoeld?
Dit aanvullende product is uitsluitend bedoeld voor de bedrijven en organisaties die hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering
bij Markel hebben afgesloten.

Voor wie is het product niet bedoeld?

!

De verzekering kent een aantal voorwaarden voor dekking, te weten:
•
de computer van verzekerde dient te zijn beveiligd met behulp van beveiligingssoftware en de updates van deze beveiligingssoftware dienen tenminste wekelijks te worden uitgevoerd, en;
de toegang tot de op de computer van verzekerde geïnstalleerde software dient beveiligd te zijn middels een regelmatig
•
gewijzigd wachtwoord; en
•
er dient tenminste dagelijks een back-up te worden gemaakt van de op de computer van verzekerde opgeslagen
persoonsgegevens en andere data en de back-up niet op de computer van verzekerde wordt bewaard.
Indien een klant niet voldoet aan deze voorwaarden heeft de klant geen dekking onder de verzekering.
De verzekering is minder geschikt voor partijen die persoonsgegevens buiten Nederland verwerken. De verzekering biedt namelijk
geen dekking voor de verwerking van persoonsgegevens buiten Nederland.

Distributiestrategie
Markel biedt haar verzekeringsproducten enkel aan via bemiddelaars en adviseurs met wie Markel een samenwerkingsovereenkomst
heeft.
Wij faciliteren het werk van de bemiddelaar door hulpmiddelen en accountmanagement ter beschikking te stellen.

Beschrijving van de risico’s
Dit product biedt een eigen schadedekking voor bedrijfsschade en kosten als gevolg van een cyberincident.

Premie
Markel biedt concurrerende premies. De premie is in verhouding met de verzekeringsdekking die wij bieden. Markel maakt geen
gebruik van acties. Ingeval van een premieverhoging maken wij dat tijdig kenbaar en motiveren wij ook waarom.

Ondanks dat Markel zich inzet voor het zo goed en volledig verstrekken van informatie kan het zo zijn dat de gegeven informatie onverhoopt
onvolledig of onjuist is. Markel aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die mogelijk uit het gebruik van dit document
ontstaat of kan ontstaan.

