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TOP RISK

€ 1.105.912 avg cost
+27% if discovered after +7days

Research by KASPERSKY LAB

#2
TOP RISK

€ 99.532 avg cost
+44% if discovered after +7days

Research by KASPERSKY LAB



Don’t be naive

Why was I hacked? I had active anti-malware protection!

“If you think technology can solve your security problems, then
you don’t understand the problems and you don’t understand
the technology.” -Bruce Schneier

Why is a firewall never enough?
“Companies spend millions of dollars on firewalls, encryption
and secure access devices, and it’s money wasted; none of 
these measures address the weakest link in the security chain.”
– Kevin Mitnick, “The World’s Most Famous Hacker”

What targets do hackers prefer?
“People always make the best exploits. I’ve never found it hard 

to hack most people. If you listen to them, watch them, their
vulnerabilities are like a neon sign screwed into their heads.”

– Elliot Alderson, Mr. Robot



Agenda

• Schadegevallen – CyberContract

• Schadegevallen – AIG

• GDPR & CyberContract

• Safeshops

• Veranderingen

• Nieuw bij CyberContract

• Commerciële tips & hulpmiddelen



Cyber-incidenten
Koen Druyts



Cryptolocker

• Een werknemer van een collega 
opent een geïnfecteerde mail

• Het ganse systeem wordt 
versleuteld

• Externe IT partner komt back-up 
terugplaatsen

• Systeem of back-up is niet 
helemaal clean

• Onmiddellijk nieuwe encryptie

• Geen back-up meer beschikbaar

• Niet verzekerde firma



Cryptolocker

• 2 maand later : CyberContract, kunt u 
advocaat aanbevelen ?

• IT ligt al sinds 2 maanden volledig plat
• IT leverancier kan geen termijn geven om 

het systeem weer online te krijgen
• IT leverancier kan geen kostenraming geven 

om het systeem weer online te krijgen
• IT leverancier (NB mogelijk aansprakelijk !) 

wil enkel de nodige prestaties leveren :
• In regie (blanco cheque)
• Mits hernieuwing contract voor 3 jaar aan 

nieuwe voorwaarden



Cryptolocker

• Meer dan de helft van de cases zijn cryptolockers

• De verpakking van malware is steeds gesofisticeerder

• Verzekerde kosten bij CyberContract :
• Incident management : Hotline
• IT’er(s) on site
• Cleaning systeem
• Terugplaatsen back-up
• Onderzoek oorzaak i.k.v. vermijden gelijkaardig incident / Verhaal
• Winstverlies / niet productieve uren (doet zich niet in 

alle cases voor)





Hacking

• Email collega wordt gehackt en vanop hieruit wordt een massa 
fictieve betaalverzoeken uitgezonden met een vals 
rekeningnummer

• CyberContract verzekerde kosten :
• IT kosten : Technisch opgelost door klant en niet geclaimd
• Potentiële claims van derden : Tot op heden geen gesteld
• Herstel reputatieschade

• Telefooncentrale wordt gehackt en 15 minuten misbruikt voor 
“long distance calls” :

• CyberContract verzekerde kosten :
• Technische oplossing : Provider (geen uitgaven)
• Telefoonkosten : € 4.500



Fraude…



Opgelet met fraude

• Firma verkoopt internationaal vers vlees

• UK Prospect meldt zich aan, alle communicatie verloopt 
over email en telefoon

• Vleeshandel toetst prospect bij factoring / 
kredietverzekering en krijgt groen licht voor levering tot 
100.000 euro openstaand saldo

• Leveringen starten aan een ritme van 2 per week

• Facturen vertrekken onmiddellijk na levering per post 
naar het officiële adres, betaalbaar op 30 dagen



Opgelet met fraude

• In de 5de week blijkt de eerste factuur nog steeds onbetaald, 
firma stopt met leveren

• Na 8 weken meldt de factoring dat ze de facturen niet kunnen 
innen :
• De debiteur beweert slachtoffer te zijn van fraude/hacking en nooit 

iets besteld te hebben
• Factoring dekt geen fraude en draagt facturen terug over
• Wie is hier de fraudeur, misschien de debiteur zelf die beweert 

slachtoffer te zijn ?

• Financiële impact voor de firma : € 92.000,-

• Geen dekking in Cyber waarborgen (geen intrusie in eigen 
systeem)



Opgelet met fraude

• Voorgaande gaat ook op voor : 
phishing, fake president fraud, … 
enz.
• Als er geen intrusie in het eigen 

systeem is, zijn de 
cyberwaarborgen niet getriggerd

• Dekkingsuitbreiding 
rechtsbijstand : 
• Als de dader geïdentificeerd kan 

worden is er wel dekking 
rechtsbijstand i.k.v. verhaal



SYSTEM FAILURE



System failure

• Vervoerbedrijf, 800 combinaties, 20 sites met magazijnen, 
actief in 4 landen, IT internationaal georganiseerd in 
België

• Wil eigen mailserver vervangen door een cloudoplossing

• Onder druk van directie wordt de migratie op een 
donderdagochtend uitgevoerd

• Daarbij moet een reboot gebeuren

• En dan loopt het mis …



System failure

• De reboot faalt en 1 harde schijf crasht

• Nieuwe reboot, crash 3 schijven

• Nieuwe reboot, crash 7 schijven

• Uiteindelijk 1 van beide  
servers stuk, 21 van 24 
schijven stuk

• Dat is de hardware kant : 
€ 5.800 euro excl. BTW

• En dan ?



System failure

• 24 uren (tot vrijdag middag) : GEEN IT
• 20 man op de planning werkloos
• Goederen in magazijn nemen of uitleveren onmogelijk
• Voertuigen die na hun laatste adres stilstaan zonder opdracht
• …

• Data recuperatie :
• € 10.000 indien data op te leveren binnen 48 uur
• Restore faalt omdat dat er nog fouten zaten in de recovery
• Prijs en tijd X2
• Finaal : 4 dagen (waarvan 2 in weekend) geen toegang tot 

historische data



System failure

• We zijn woensdag

• Na 6 dagen (4 werkdagen) min of meer herstel van de 
werking van het systeem

• Dan nog 1 maand continu IT prestaties om de resterende 
problemen op te lossen

• Totale kost incident : € 50.000,-

• Exclusief hardware

• Exclusief bedrijfsschade / winstverlies (niet durven 
berekenen)

• Niet verzekerde firma



System failure

• ARE ? BA IT ? Beiden ? Geen van beiden ?

• Vermoedelijke oorzaak : Gebrek aan monitoring c.q. 
laattijdige vervanging harde schijven

• CyberContract hotline zou een zeer grote meerwaarde 
gehad hebben
• Om het incident te beperken in omvang

• Om objectieve feiten te kennen i.k.v. een mogelijk verhaal op de 
externe IT leverancier

• CyberContract zou de kost van het incident integraal 
opgenomen hebben (exclusief hardware schade)



CyberContract HOTLINE – 0800 26 021

• Uw klant belt ZELF naar de hotline : 24/7 – 0800 26 021

• Dit staat gelijk met aangifte onder de polis

• Dit garandeert de meest accurate en volledige informatie omtrent het 
incident

• Cruciaal : Dit garandeert daarom de kortst mogelijke interventietijd

• En levert dus altijd het best mogelijke resultaat



CyberContract HOTLINE – 0800 26 021

• Elke andere routing kost uw klant geld :
• Omdat de interventietijd alleen maar kan toenemen
• Omdat  fouten, gebreken, onvolkomenheden in de informatie alleen maar 

kunnen toenemen.
• Omdat we leken zijn m.b.t. IT-technische facetten

• Maak het uzelf gemakkelijk en verknoei het niet voor uw klant

• Licht uw klant én uw schadeteam in over deze procedure

• Uitzondering : uw klant heeft het incident zelf opgelost voor hij u 
contacteert => klassieke routing van een 
schadegeval op mail



CyberEdge
Insurance against cyber risks

Claims



Belgium

Media:

• DDOS attack
IT-assistance: Restoring data/

stopping attack and preventing
next one.

Website offline. Customers
unanble to use services. 
compensation required

Total cost estimate: 650.000 EUR



Belgium

Professional Services:

• Telephone hacking
• Invoice: € 4.500

Manufacturing/Retail:

• Virus: Ransomware. All data encrypted
Restoration of data/ deleting virus: 4 days IT-

assistance
No invoicing during several days + 1 day of data 

input lost.
Cost: IT: € 6.000
BI is budgetted with expert assistance => € 9.000



Belgium

Manufacturing:

• Virus: Ransomware. Data of a foreign
subsidiary encrypted.

Called First Response number
 IT-consultants advised to pay ransom
 IT-consultants restored systems and 

deleted virus.
Cost: Event management (first response): 
€ 48.000



Belgium

Project developer:

• Virus: Ransomware. Data encrypted.
Called First Response number
 IT-consultants restored systems and 

deleted virus.
 Lawyer determined if further steps need

to be taken
Cost: Event management (first response): 
16.000 EUR (app. 2/3 IT; 1/3 Legal fees)



Belgium

Manufacturing:

• Update: User accounts deleted after
system update. Backup not functioning
properly.

Called First Response number
 IT consultants determined the problem

and restored systems.

Cost: Event management (first response): 
€ 30.000



Belgium

Wholesale:

• Theft of money through manipulation of 
internal mailing system. Hacker recoded
internal software generating PDF-invoices.

Cybertheft

Cost: 55.000 €



Belgium

Manufacturing:

• Virus: Ransomware. Data of a several EU-
subsidiaries encrypted.

Called First Response number
 IT-consultants unable to restore systems.
Prolonged IT-assistance needed
Diminished activity during 2 weeks
Cost: Event management (to date): € 32.000
BI is being budgetted.



Rogue employee

• Insured is multinational bank
• Senior Financial Analyst at insured’s 

subprime lending division downloaded over 
2 million records

• Sold 20,000 customer profiles each week for 
$500 each

• Notification required to over 10 million people
• 42 class actions
• Total loss to insured USD 40m
• Policy responded to cover USD 20m



Employee error

• Accountant sent client docs to a third 
party by mistake

• Third party agreed to delete the data and 
confirm in writing

• Limited confidential information in the 
correspondence sent out 

• Client was told and no claim is 
forthcoming 



Causes of loss

• EMEA 2013 – 2016
• Ransomware: 16%
• Hacking with data breach: 14%
• Malware (virus): 10%
• Data breach: 28%

• Belgium: until 09/01/2018: 56 claims
• Ransomware: 50%
• Hacking: 10%
• Malware (virus): 10%
• 1 Data breach (foreign subsidiary)





GDPR & 
CyberContract

Wat dekt een CyberContract polis in het kader van een 
GDPR inbreuk?



General Data Protection Regulation

• Rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking van 
persoonsgegevens

• Limiteren van de verwerking

• Opslag

• Verantwoording



General Data Protection Regulation

Bron: www.eset.com



Datalek

• GDPR: “een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een 
onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, 
niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot 
persoonsgegevens die zijn verstuurd, opgeslagen of 
anderszins verwerkt”

• Via een computersysteem of niet

 Beide incidenten zijn gedekte schadegevallen



Wat bij een inbreuk op GDPR

• Hotline
• Juridisch advies over de meldingsplicht

• Wie in te lichten
• Termijnen

• Technisch advies om verder dataverlies te verhinderen
• Bewijslast voor klant valt weg
• Proactieve forensische diensten

• Aantonen of er een inbreuk heeft plaats gevonden
• Oorzaak van inbreuk vast te stellen
• Aanbevelingen geven om het risico te verminderen





GDPR incident = Cyberincident



Safeshops







Safeshops-members met 

GEEN acceptatie-traject meer.

UNIEK tarief ifv omzet



Nieuw@CC



Index

• Acceptatievragen

• Optioneel
• DIC/DIL

• EDI 

• Cyberdiefstal

• Overige



Acceptatievragen
Wijzigingen



Korte vragenlijst



Uitz cryptolocker-schade 
met remediëring 
weldra online acceptatie 
mogelijk

Windows XP = NOGO
Tenzij niet verbonden met 
netwerk  acceptatie



Lange vragenlijst



Vragenlijst

Oud Nieuw



Vragenlijst

Oud Nieuw



Vragenlijst

Oud Nieuw



Vragenlijst



Vragenlijst

Oud Nieuw



Mede-verzekerden

• Vereiste informatie
• Per kandidaat: officiële naam + RPR nummer + omzet + activiteit

• Cumul van de omzet

• In offerte: vermelden dat elke verzekerde individueel voldoet aan de 
acceptatievragen



DIC / DIL



DIC / DIL

• WAT? Difference In Conditions / Difference in Limits
• Clausule opneembaar in cyberpolis => 20% korting op cyberwaarborg

• VOOR WIE? 
• Verzekeringsnemers met een actieve polis beroepsaansprakelijkheid
• Met expliciete dekking voor ‘schending intellectuele eigendom met daarin een 

dekking voor vertrouwelijke cliëntgegevens en –bestanden’

• CLAUSULE:
• Verschil in waarborgsom: De dekking onder deze polis geldt ten belopen van het 

verschil tussen de waarborgsommen van de huidige polis en de 
waarborgsommen verzekerd onder de polis beroepsaansprakelijkheid met 
nummer ……….. . 

• Verschil in voorwaarden: De dekking onder deze polis geldt voor schade welke 
niet gedekt is onder de polis beroepsaansprakelijkheid met nummer ……….. .

• Samenloop: In geval een schade gedekt zou zijn onder huidige polis en de 
bovenvermelde polis beroepsaansprakelijkheid, zal de totale uitkering van de 
verzekeraar beperkt zijn tot het bedrag van de polis met het hoogste verzekerde 
bedrag.

Optioneel



EDI



EDI

• WAT? Electronic Data Incident
• Clausule opneembaar in cyberpolis => bijpremie
• WAAROM NUTTIG?

• Uitsluitingen: “De verzekeraar is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiende uit, gebaseerd op of te wijten aan:
4.7 Lichamelijk letsel en materiële schade 
(iii) brand, rook, ontploffing, blikseminslag, wind, water, overstroming, 
aardbeving, vulkaanuitbarsting, vloedgolf, aardverschuiving, hagel, 
overmacht of een andere fysieke gebeurtenis, ongeacht de oorzaak;”

• Toch dekking in:
• Hotline
• Domein eigen kosten & schade: wedersamenstelling data, forensische 

diensten, kennisgeving
• Materiële schade zelf nooit !



EDI: Clausule

• Electronic Data Incident: 
any mechanical failure or breakdown of the critical components of the Company’s Computer System caused by:

• electrostatic build-up or electromagnetic disturbances;

• overheating;

• power surges;

• inclement weather, lightning, storms;

• fire, flood, escape of water; and

• physical vandalism,

resulting in data held by the company, including data held on behalf of a third party or licensed software operated by the 
company not being machine readable.

• Exclusions: Natural disasters as such recognised by the government

• Conditions:
• Data Backup and Storage

It is a condition precedent to liability under this Coverage Section that the Data held by the Company (including Data held on behalf of a 
Third Party) shall either be:

• backed up by the Insured regularly (at least monthly); or (and?)

• stored by the Insured in more than one location.

• Other Insurance
The extension provided under this endorsement shall operate on a subsidiary basis, i.e. only excess over any other valid and collectible 
insurance policy available to the Insured. In case such insurance is not in farce, not valid or exhausted, the coverage under this endorsement 
shall only apply if such coverage is not available under existing insurance policies.

Optioneel en mits bijpremie



Cyberdiefstal



Cyberdiefstal

• Schadegevoelige waarborg

• Int. Richtlijn AIG: 
• Cyberdiefstal: max. 100.000 €

• Cybercontract: GEEN sublimiet

• CONCREET:
• Cyberdiefstal: max. 250.000 €

• ALLE offertes/polissen tot dan -> zonder sublimiet
onderschrijfbaar

• Bestaande polissen -> aanpassing tot max. 500.000 €

• START NU!



Overige



Overige

• Samenwerkingsovereenkomsten 2.0 -> cfr. GDPR-wetgeving

• Unieke URL zal wijzigen
• release backend; extra future-proof 😉

• tijdig verwittigd worden

• overgangsperiode



Praktische & 
commerciële tips



Praktische en Commerciële tips

• Waarom Cyberrisico’s indekken?

• Waarom Cybercontract – USP?

• … GO for the Blue Ocean!

• ACTIE! … BANG the drums!

• ‘Cyber Protect & Sell’ actie



Waarom een Cyberverzekering?

• ICT/data zijn bedrijfskritisch
• Max. preventie MOET … maar:

100% secure bestaat niet
• Daarom … verzeker het restrisico!

(maak de vergelijking met brandpolis)



Waarom CyberContract? USP

• All-in product met 1 dekkingslimiet 
• GEEN sublimieten (uniek!) 

• Toekomstig sublimiet voor Cyberdiefstal (zie eerder)

• Vanaf een verzekeringslimiet van € 250.000 

• Een breed product voor een breed risico!

• Rechtsbijstand = Optie = 10% van basispremie

• Lokale HOTLINE 
• Eerste interventie via HOTLINE is steeds gedekt, tot nogo

• (tot 8h / tot €5.000 ICT cost / tot €3.000 legal cost)

• Geen concurrent van huis ICT-er! Zie charter.



Waarom CyberContract? USP

• Eenvoudig tariferen en afsluiten
• Volledig automatisch 

• MIFID
• Adviseer geen afgezwakt product voor een ‘kritisch’ risico



Standaard product = ALL IN



Gewenste Dekkingslimiet



… GO for the Blue Ocean !

• Het momentum is aanwezig!
• Verschillende serieuze incidenten in media
• Interesse is gewekt
• DURF er over te praten / informeren

• Naar eigen klanten … 
• … maar ook prospecten … kom met iets nieuws / kritisch!

• Wees uw concurrent voor en bescherm 
uw TOP bedrijfsklanten!
• Big broker(s) gebruiken dit product als 

deuropener!
• … een belangrijk nieuw risico!
• … heeft uw makelaar u nog niet 

geïnformeerd???



ACTIE! … BANG the drums!

• Onze PREZI op uw website!
• Gepersonaliseerd? -> call Thomas 

• Flashes & nieuwsberichten
• Like & share op sociale media 
• Betrek uw medewerkers 

• Ontvangen zij deze berichten al? -> call Thomas 


• Leuke ‘Webcam Cover’
• Ideaal als gespreksopener naar je klant 

of op events
• Bestellen @ 2€/st -> call Thomas 



ACTIE! … BANG the drums!

• Onze NIEUWE productfolder!
• Zeer mooi, overzichtelijk, link met GDPR, … 

• Iedere partnermakelaar krijgt 25 stuks mee

• Extra’s 1€/st -> call Thomas 

• Geen tijd, geen goesting, te veel werk, te moeilijk, da’k het morgen zal 
doen … =>

DOE MEE AAN ONZE ‘Cyber Protect & Sell’ actie!



‘Cyber Protect & Sell’- actie!

• Doel:
• Bereik snel AL je TOP bedrijfsklanten over Cyberrisks

• Bezorg hen uw maatofferte

• Informeer naar hun interesse en registreer

• Te veel werk? … wij gaan je helpen!

• We doen het samen:
• Voorbereiding data = makelaar

• Maken offertes = CyberContract

• Tel.opvolgen = Call center 



‘Cyber Protect & Sell’- actie!

• Testactie op 75 bedrijven:
• Makelaar: Dataset opbouwen:

• RPR-nummer / activiteit / +- omzet 
• (E-mail: indien CC rechtstreeks moet sturen)

• Makelaar: mailing naar klanten omtrent Cyberrisks
• vb via Mailchimp

• voorbeeldmail kunnen wij aanleveren

• CyberContract maakt offertes en mailt:
• Naar eindklant (standaard copy aan makelaar)

• Of naar makelaar, die doorstuurt naar eindklant

• Administreer uw beheerspakket /klantenfile!



‘Cyber Protect & Sell’- actie!

• Testactie op 75 bedrijven:
• Call-center neemt contact met eindklant

• Skondras / Forest

• Uiteraard met kennis over cyberrisico’s

• Afsluiten / meer info / terugbellen / afspraak

• Resultaten (na 2 belrondes)
• Direct afsluiten: 6    (4 na telefoontje door makelaar)

• Geen interesse: 10 + reden … soms naast de kwestie …

• Afspraken / meer info / terug mailen: 29

• Niet bereikt / terugbellen: 30

• 100% is geïnformeerd



‘Cyber Protect & Sell’- actie!

• Interesse in deze actie? 

• Per set van 50 ondernemingen:
• Makelaar bezorgt data voor offerte

• Cybercontract maakt offertes 

• Call center belt na: 1 call 

• Kostprijs: € 675 / € 950 (100 ondernemingen)

• Interesse in folders / webcamcovers / actie … via 
enquêteformulier


