
Chubb Cyber ERM  
Incident Response Proces

In dit document leest u hoe u contact met ons incident response team kunt opnemen,
hoe u een claim kunt indienen en wat u van ons kunt verwachten.

Toegang tot Chubb’s
Incident Response Team

Online Toegang tot ons platform: 
www.chubbcyberalert.com

• Melden kan via de app, online of 
telefonisch. Doe dit zo snel mogelijk

• Vergoeding van de eerste 
hulpkosten in de eerste 48 uur na 
een (vermoedelijk) cyberincident*

• Persoonlijke e-mail meldingen en 
updates 

• Eenvoudig toegang tot het 
incident response team dat u zal 
helpen bij het afhandelen van het 
cyberincident van begin tot eind

• Ondersteuning in uw eigen taal

• Één aanspreekpunt voor incident 
response management en de 
claimsafdeling van Chubb

Belangrijkste voordelen:

Mobiele
applicatie 

Vind de “Chubb Cyber Alert”
app in de Apple Store voor iOS
apparaten en de Android Store
voor Android apparatenNieuw!

Nieuw!

Per land een lokaal
telefoonnummer dat 24/7 te
bereiken is

U kunt het nummer bellen dat u met uw polisdocumenten hebt ontvangen.

Telefoon
Hotline

* Voor ongedekte incidenten zullen de eerste hulpkosten worden vergoed, totdat een dekkingsstandpunt is ingenomen en met een maximum van 48 uur.
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Chubb’s cyber polishouders kunnen de
Chubb Cyber Alert app downloaden of
gaan naar www.chubbcyberalert.com/
enrollment/enroll.php om zich met een
simpele klik aan te melden.

Alvorens een incident plaatsvindt…

Wanneer een cyberincident
plaatsvindt...

Meld online of via de app Incident melden via de lokale hotline

Online melden Telefonisch melden

Incident Response Manager

Follow-up

Melding aan Chubb

Herstel

Indien u hiermee instemt, worden
de incidentdetails gedeeld met
Chubb’s cyber claims team
zodat Chubb op de hoogte is en
de communicatie en verdere
afhandeling soepel verloopt.

Op het moment dat het incident
onder controle is, zal de Incident
Manager u helpen bij het
heropstarten van uw activiteiten,
in samenwerking met de door u
toegewezen experts.

De incidentdetails worden gestuurd
naar de Incident Manager, die direct
contact met u zal opnemen. De Incident
Manager coördineert de benodigde
ondersteuning door experts; ofwel via
de bij Chubb aangesloten leveranciers
ofwel via uw eigen leveranciers indien
u daarvoor kiest. Afhankelijk van het
incident kan gedacht worden aan
PR-specialisten, fraude-experts en
juridische dienstverleners.

Chubb’s team van specialisten zal
beoordelen en bespreken of extra
diensten aan te bevelen zijn om het
incident verder te analyseren, er lering
uit te trekken en/of maatregelen te
nemen om herhaling te voorkomen.

Klik op “Een incident melden”
en u ontvangt een telefoontje
waarin wij u vragen om details

U wordt gevraagd om uw
contactgegevens en details van
het incident
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Wat kunt u verwachten – het proces

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden
worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid.
Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire
zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van
€ 896.176.662.
Chubb European Group SE , Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij
onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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