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Security audits en GDPR-scans

CyberClear by Hiscox is meer dan alleen een
verzekering. Voor, tijdens en ná een schadegeval
helpen we u met de diensten van onze
gerenommeerde partners. Bijvoorbeeld om datainbreuken te voorkomen. En om u te helpen voldoen
aan actuele regelgeving.
Als verzekerde ontvangt u deze adviezen en
ondersteuning gratis. Hiscox werkt nauw samen
met partners voor juridisch advies en securityscans
voor interne en externe beveiliging. Deze scans
geven u bijvoorbeeld inzicht in de huidige status van
uw beveiligingsmaatregelen. Ook helpen ze u uw
cyberveiligheid te vergroten en daardoor de kans op
schade sterk te verminderen.

N.B. De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt.

Wat is de status van uw security systemen? VanRoey.be

Als cliënt van Hiscox kunt u een gratis security audit laten uitvoeren
door VanRoey.be, toonaangevend ICT-partner van ondernemers,
bedrijven, zorginstellingen, scholen en overheden. Deze audit
onderzoekt de cyberrisico’s van uw organisatie en produceert een
alomvattend rapport. Dat geeft uw bedrijf en Hiscox inzicht in risico’s
rond:
ü back-up, antivirus, e-mailsecurity en firewall (perimeter/datacenter)
ü NAC/telemetry, Wi-Fi
ü externe login en authenticatie, fysieke toegang en
wachtwoordbeleid
ü segmentatie
ü het gebruik en beheer van mobiele apparaten
ü securitytrends in de klantomgeving (sandbox, reverse proxy, CASB,
SOAP en meer).
Wilt u de actiepunten uit deze analyse doorvoeren, maar heeft uw
organisatie zelf niet de benodigde ICT-kennis? Dan helpt een expert
van VanRoey.be u desgewenst. Als cliënt van Hiscox betaalt u
hiervoor een verlaagde tarief..

CyberClear by Hiscox is meer dan een verzekering. Doormiddel
van extra services helpt het uw bedrijf te beschermen tegen de
invloeden van cyber criminaliteit.

Wilt u ook kritieke veiligheidslekken opsporen in uw software en
firmware? Dan kunt u als cliënt van Hiscox een aanvullende
vulnerability scan laten doorvoeren, tegen aanzienlijk verlaagde
tarieven:
üü tot 500 IP’s: € 1840 (normaal € 3000)
üü tot 2500 IP’s: € 3680 (normaal € 6000)
üü tot 10.000 IP’s: € 8360 (normaal € 12.000).
Doet zich een security-incident voor in uw bedrijf? Dan kunt u
VanRoey.be 24/7 inschakelen.

Klopt uw verwerkersovereenkomst? Lydian

Een verwerkersovereenkomst bevat afspraken die u maakt
met externe partijen die persoonsgegevens voor u verwerken.
Daartoe behoren cloudleveranciers, hostingbedrijven en zelfs
marketingbureaus. Deze verwerkersovereenkomst is in veel gevallen
verplicht volgens artikel 28 van de GDPR. Voldoet uw overeenkomst
aan de wet- en regelgeving? Zo niet, kan de boete oplopen tot
honderdduizenden euro’s.
CyberClear by Hiscox helpt u deze onzekerheid weg te nemen.
De verzekering is inclusief een gratis eerste nazicht van uw
verwerkingsovereenkomst. Hiertoe lezen de specialisten van
advocatenkantoor Lydian uw verwerkingsovereenkomst na en gaan
na of deze voldoet aan de AVG/GDPR. Deze dienst is geheel gratis.

Wilt u gebruikmaken van deze dienst? Stuur dan uw verwerkingsovereenkomst met een woordje uitleg over de context naar
quickscan@lydian.be. U ontvangt gratis een eerste nazicht van
maximaal 2 uur en puntsgewijs commentaar per e-mail. Wilt u meer
hulp van Lydian, bijvoorbeeld om de overeenkomst aan te passen?
Dan ontvangt u van Lydian een nauwkeurige kostenopgave.

Communicatie na een calamiteit. Finn

De GDPR stelt strenge regels rond de communicatie tijdens en na
een cybercalamiteit. Zo moet u een data-inbreuk direct melden aan
de toezichthouder, maar ook aan de personen op wie de gegevens
betrekking hebben. Daarnaast is de kans groot dat u na een
cyberaanval behoefte hebt aan adequate en passende
crisiscommunicatie. Al is het alleen maar om uw reputatieschade te
beperken. Houdt uw crisisdraaiboek hiermee rekening?
Hiscox biedt u een gratis scan van public relations-specialist
FINN. Deze scan controleert of uw communicatiemiddelen en –
procedures voldoen aan de eisen van de GDPR. Ook bekijkt FINN
uw privacybeleid en de compliance daarvan. Daarnaast neemt FINN
uw communicatieplan onder de loep en adviseert indien nodig over
aanpassingen. Het is een alomvattende risicoanalyse van de manier
waarop u naar buiten treedt ná een cybercalamiteit.
Meer info? Neem contact op met ons
T +32 (0)2 788 26 00

Ombudsman van de verzekeringen:
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel
T 00 32 (0) 25 47 58 71
E info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
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Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
U kan zich richten tot uw makelaar om een offerte te bekomen.
Voor volledige informatie omtrent de dekking verwijzen wij naar het IPID, de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis. U
vindt deze op onze website https://www.hiscox.be/nl of via uw makelaar. Om een volledig begrip te krijgen van dit product wijzen wij
op de noodzaak om deze documenten door te nemen vóór de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst.
De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

