
Cyber Enterprise Risk Management (ERM)
V2 

Nu met uitgebreidere dekking voor eigen schade

Dit is een samenvatting van de dekking 
onder de nieuwe Cyber Enterprise 
Risk Management V2 polis en geeft 
een vergelijking met de vorige Cyber 
Enterprise Risk Management polis.  
Dit document bevat niet de volledige 
voorwaarden en bepalingen van de 
dekking, die kunt u vinden in uw 
polisdocumenten.  
Lees alstublieft uw volledige polis 
zorgvuldig door om kennis te 
nemen van uw rechten, plichten 
en uitsluitingen. Alleen de polis-
voorwaarden bepalen de omvang van 
uw verzekeringsdekking. Houd er 
rekening mee dat de dekking hieronder 
beschreven alleen van toepassing is 
op de Dekkingsomschrijvingen en 
Uitbreidingen die u afgesloten heeft, 
zoals vermeld op het polisblad. 

Hoewel de dekking op de meeste punten 
aanzienlijk is uitgebreid, zijn er ook 
enkele punten waarop de dekking is 
beperkt of de manier van dekking geven 
is gewijzigd.  
De rijen in grijs gemarkeerd tonen u de 
punten waar de dekking mogelijk een 
lager verzekerd bedrag heeft of mogelijk 
niet zo ruim is als uw vorige polis.  
Raadpleeg uw offerte en polisvoor-
waarden voor volledige details, of overleg 
met uw makelaar om ervoor te zorgen 
dat de polis aan uw behoeften blijft 
voldoen.



Dekking Cyber ERM Cyber ERM V2

Verzekerde bedragen Tot € 25 miljoen Tot € 25 miljoen

Verzekeringsgebied Wereldwijd behalve VS en Canada Wereldwijd behalve VS en Canada

Cyber incident response  hotline Ja Ja

Vergoeding of betaling namens u? Vergoeding Betaling namens u voor cyber-
incident en eerste hulp kosten, 
vergoeding voor overige dekkingen

Claims made of Ontdekking? Ontstaan van schade voor alle 
Dekkingsomschrijvingen

Claims made voor 
Dekkingsomschrijvingen voor 
aansprakelijkheid, ontdekking voor 
Dekkingsomschrijvingen voor eigen 
schade 

Algemeen

Dekking Cyber ERM Cyber ERM V2

Cyberincidentkosten Ja Ja

Eerste-hulpkosten Nee Ja, 48 uur

Bedrijfsschade Ja Ja

Herstelkosten Ja Ja, via Herstel van data en systemen

Schade door bedrijfsonderbreking Ja Ja, via Herstel van data en systemen

Cyberafpersing Ja Ja

Privacy-aansprakelijkheid Ja Ja

Netwerkbeveiligingsaansprakelijkheid Ja Ja

Media-aansprakelijkheid Ja Ja

Verbeteringskosten Nee Ja

Verlies van geld (alleen derden) Nee Ja

Beloningskosten Nee Ja

Telecommunicatiekosten Nee Ja

Schadeverhaalfonds voor consumenten Ja Ja

Boete opgelegd door een 
toezichthouder

Ja Ja

Betaalkaartschade Ja Ja

Kosten van verweer voor aanspraken in 
het Totale verzekerde bedrag

Ja Ja

Dekkingsomschrijvingen en sublimieten



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).

Dekking Cyber ERM Cyber ERM V2

Berekening van bedrijfsschade Gederfde nettowinst Gederfde nettowinst en uw vaste 
bedrijfskosten 

Berekening van bedrijfsschade Berekend exclusief wachttijd Dekking na wachttijd, maar 
berekening begint vanaf het moment 
dat het incident plaatsvindt oftewel 
met inbegrip van wachttijd

Bedrijfsschade veroorzaakt door een 
vrijwillige uitschakeling van systemen

Nee Ja

Daad van cyberterrorisme Moet uitdrukkelijk gericht zijn tegen 
verzekerde

Moet gericht zijn tegen een 
'verzekerd computersysteem'

Computersystemen omvat mobiele 
apparaten, SCADA- en ICS-systemen

Nee Ja

Programmeerfout die uit een 
geaccepteerd softwareprogramma 
voortvloeit

Ja, maar geaccepteerde 
softwareprogramma’s moeten 30 dagen 
in gebruik zijn

Ja, maar zonder 30 dagen periode

Computersystemen uitgebreid met 
computersystemen die door externe 
ICT-dienstverlener voor verzekerde 
beheerd worden?

Ja, 'uw computersysteem' Ja, nu gedefinieerd als 'verzekerd 
computersysteem' om te onder-
scheiden van computersysteem van 
verzekerde

Dekking Cyber ERM Cyber ERM V2 Beschrijving

Letselschade en zaakschade Ja Ja Geen wijziging

Internet uitsluiting Ja Nee

Uitval infrastructuur Nee Ja, met uitzondering van 
infrastructuur onder 
beheer van verzekerde

Duidelijker geformuleerd

Milieuverontreiniging Nee Ja Duidelijker geformuleerd

Producten Nee Ja Duidelijker geformuleerd

Financiële instrumenten Ja, van toepassing op 
bedrijfsschade

Ja, van toepassing 
op bedrijfsschade en 
aansprakelijkheidsclaims

Duidelijker geformuleerd

Definities

Uitsluitingen
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