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 Gedekt in AL onze cyberverzekeringen  

 IT en LEGAL HOTLINE 24/7  

EXCLUSIEF BIJ CYBERCONTRACT 

Dekking BOARDMEMBERS 

Een cyberincident kan uw bedrijf pijn doen.  Uw bedrijfsprocessen zijn immers steeds meer IT-

ondersteund en data-gedreven.  Maar ook de wettelijke verplichtingen en klantverwachtingen be-

treffende dataveiligheid zijn vandaag niet min.   Steeds meer bedrijven verzekeren zich met een van 

onze formules van een oerdegelijk ’plan B’ om een cyberincident het hoofd te bieden.   

Maar wat indien niet uw bedrijf rechtstreeks wordt geviseerd maar wel een van de directieleden ?    

Of iemand uit hun gezin ?  Ook dan is uw bedrijf vaak geïmpacteerd, zij het indirect.   

Hieronder enkele voorbeelden van situaties die u als zaakvoerder/boardmember erg hard kunnen 
treffen :  

 een afperser ploetert door het online leven van uw kinderen, grijpt de controle over de sociale me-

dia en misbruikt hun foto’s.  

 Een cyberstalker besmeurt uw naam met lasterlijke berichten en online posts.  

 Iemand bemachtigt uw aanlog-gegevens en post in uw naam racistische teksten op facebook.  Of 

stuurt via uw Linkedin-account sexistische berichten naar collega’s /of zakenrelaties. 

 

Uw boardmembers & hun gezin beschermd  

Is uw bedrijf gedekt in een van onze cyber-verzekeringsformules ?  Dan genieten alle boardmembers 

en hun gezinsleden van een unieke en exclusieve dekking wanneer ze slachtoffer worden van allerlei 

vormen van ‘cyberpesten’ 

U belt onze hotline, wij zorgen 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 ?   

Kijk dan snel op de achterzijde voor een samenvatting van deze verzekeringsdekkingen  
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Indien een board-member of een gezinslid slachtoffer wordt van één van de volgende cyberinciden-
ten:  

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 ma-
nipuleert met het oog op seksueel contact en seksuele handelingen, inclusief het aanma-
ken en verspreiden van beeldmateriaal op het internet.  

4. Sextortion: elke seksuele afpersing, inclusief het aanmaken en verspreiden van beeldma-
teriaal op het internet.  

5. Cyberpersten en cyberstalken; het herhaaldelijk lastigvallen, kwellen, beledigen, verne-
deren 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 samenhan-
gend misbruik van hun persoonsgegevens.  

betaalt de verzekeraar tot een maximum bedrag van € 3.000 de professionele kosten terug die ge-
maakt 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  

 

 

 

 De waarborg ‘boardmembers’ is gratis opgenomen in onze cyberverzekeringsformules vanaf algemene voorwaarden 3.0.  

De inhoud van onze algemene voorwaarden heeft voorrang op deze samenvatting. Hogervermelde professionele kosten 

zullen alleen door de verzekeraar worden betaald, voor zover zij zich voordoen na de datum van kennisgeving aan de verze-

keraar in overeenstemming met AFDELING 4 Schade eisen uit de algemene voorwaarden 3.0. 


