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Bedrijfsschade
De vermindering van de brutowinst.
Cyber afpersing
Een ander dreigt een verzekerde schade te veroorzaken op uw computersysteem, tenzij u geld betaalt.
• Of een ander veroorzaakt een verzekerde schade en vraagt geld om het probleem op te lossen.
–– Ook verzekerd als hij cryptogeld vraagt.
Computersysteem
Hardware, software, elektronische media, infrastructuur en telefoonsysteem.
• Elektronische media zijn bijvoorbeeld externe schijven, USB-sticks, cd-roms of dvd-roms.
Cyberincident
• Malware op uw computersystemen of computernetwerk.
–– Software of code die is ontworpen om:
 Schade te veroorzaken aan uw computersysteem of computernetwerk.
 De werking van uw computersysteem of computernetwerk te verstoren.
 Toegang te krijgen tot uw computersysteem of computernetwerk.
–– Bijvoorbeeld spyware, ransomware, virussen of Trojaanse paarden.
• Iemand anders breekt in in uw computersysteem of computernetwerk.
–– Met als doel om schade te maken aan uw computersysteem of computernetwerk.
 U gaf hiervoor geen toestemming.
–– Of als doel om toegang te krijgen tot uw computersysteem of computernetwerk.
 U gaf hiervoor geen toestemming.
–– Of om gegevens op uw computersysteem of computernetwerk te openbaren
 U gaf hiervoor geen toestemming.
• DoS-aanval.
–– Iemand overbelast bewust uw computersysteem of computernetwerk.
 Waardoor uw computersysteem of computernetwerk niet of niet meer goed werkt.
–– Ook DDoS-aanvallen.
• Diefstal van digitale data.
–– Alle digitale informatie die niet in het RAM-geheugen staat.
• Menselijke fout van uw medewerker bij het bedienen van uw computersysteem.
–– Bijvoorbeeld de keuze voor verkeerde software of een installatiefout.
Cyberschade
Uw financiële schade die het gevolg is van een gebeurtenis.
• Of de financiële schade van een ander die het gevolg is van een gebeurtenis.
–– Alleen als u daarvoor aansprakelijk bent.
• Ook kosten die wij maken om u te helpen.
–– Ook kosten die u zelf maakt.
 Alleen als deze kosten redelijk zijn.
–– Alleen als wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend.
Digitale data
Alle digitale informatie die niet in het RAM-geheugen staat.
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DoS-aanval
Iemand overbelast bewust een computersysteem of computernetwerk.
• Waardoor uw computersysteem of computernetwerk niet of niet meer goed werkt.
• Ook DDoS-aanvallen.
Gebeurtenis
Voorval dat verzekerd is volgens deze verzekering.
Gegevensinbreuk
Het verliezen van vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens uit uw computersysteem.
• U gaf hiervoor geen toestemming.
• Daardoor zijn vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens weg, beschadigd, toegankelijk of openbaar.
Infrastructuur
De apparaten die ervoor zorgen dat uw computersysteem blijft werken.
Melding
Het moment dat een verzekerde de gebeurtenis of aanspraak bij ons meldt.
• Dit moment bepaalt of deze verzekering geldt voor deze gebeurtenis of aanspraak.
Online media-activiteiten
Verspreiden van tekst, beeld, video of geluid.
• Via uw website of uw social media.
• Via e-mail met nieuws, promotie, reclame of vergelijkbare inhoud.
–– Naar personen buiten uw bedrijf of naar andere bedrijven.
PCI-DSS
Payment Card Industry Data Security Standards.
Telefoonsysteem
Uw telefooncentrale, telefoonlijnen, webcams, handsets, softphones en mobiele telefoons.
Vertrouwelijke informatie
Commercieel gevoelige bedrijfsinformatie.
Ook als niet is aangegeven dat de informatie vertrouwelijk is.
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