De digitale wereld brengt veel voordelen met zich mee
(hallo online soldenshoppen!), maar vergeet u de nadelen niet?
Stel:



Een afperser ploetert door het leven van uw kinderen, grijpt de controle over de
sociale media en misbruikt hun foto’s.



Een cyberstalker met kwaad bloed besmeurt uw naam met lasterlijke
geruchten.



Een hacker steelt de accounts van uw gezin om er munt uit te slaan.

Het digitale tijdperk maakt uw gezin kwetsbaar. Maar niet machteloos!
Uw bedrijf én uw gezin beschermd
Als u al een cyberpolis voor uw bedrijf ondertekende. Goed nieuws: als dank voor uw
vertrouwen verzekeren we nu ook uw gezin, gratis en voor niets mee.
Cybercontract zorgt voor directe ondersteuning door échte specialisten voor
onder meer:


Het verwijderen en bedelven van schadelijke berichten.



Het opsporen en identificeren van de daders.



Het bekomen van een schadevergoeding.

Meer weten? Ontdek al uw voordelen in bijlage.

Met vriendelijke groet
Het CyberContract Team

PS Surf dit jaar met een gerust hart, in de wetenschap dat uw bedrijf en uw gezin gedekt zijn
tegen cyberrisico’s.

Deze gratis waarborg is opgenomen in de algemene voorwaaren 3.0 waarvan de inhoud voorrang heeft op deze fiche!

Waarborg

Boardmembers:

Indien een board-member of een gezinslid slachtoffer wordt van één van de volgende
cyberincidenten:
1) Het onderwerp zijn van lasterlijke berichten op het internet.

2) Onterecht besmeuren van hun reputatie op het internet.

3) Grooming: het online proces waarbij een volwassene een kind/jongere benadert en manipuleert met het oog op seksueel contact en seksuele handelingen, inclusief het aanmaken en
verspreiden van beeldmateriaal op het internet.
4) Sextortion: elke seksuele afpersing, inclusief het aanmaken en verspreiden van beeldmateriaal op het internet.
5) Cyberpersten en cyberstalken; het herhaaldelijk lastigvallen, kwellen, beledigen, vernederen
of bedreigen op het internet of via andere elektronische communicatiemiddelen.
6) Elke ongeoorloofde openbaarmaking of overdracht van hun persoonsgegevens door een
derde in strijd met de algemene wet op gegevensbescherming en elk ermee samenhangend
misbruik van hun persoonsgegevens.

Betaalt de verzekeraar tot een maximum bedrag van € 3.000 de professionele kosten terug die
gemaakt worden in het kader van volgende diensten:
IT diensten

Juridische diensten

Herstel van reputatie

Assistentie bij het formuleren van een klacht en
het claimen van een schadevergoeding

Forensische IT ter identificatie van de dader

Dergelijke professionele kosten zullen alleen door de verzekeraar worden betaald, voor zover zij zich
voordoen na de datum van kennisgeving aan de verzekeraar in overeenstemming met AFDELING 4
Schade eisen uit de algemene voorwaarden CC 3.0.

Deze gratis waarborg is opgenomen in de algemene voorwaaren 3.0 waarvan de inhoud voorrang heeft op deze fiche!

