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Recordaantal cybercrime-verzekering afgesloten
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Verzekeringen tegen hacking, datalekken en digitale afpersing zijn booming business. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Op
enkele jaren tijd zijn dit soort polissen helemaal doorgebroken, zo klinkt het bij Vanbreda Verzekeringen. Terwijl er in 2014 en
2015 slechts een handvol bedrijven er zich aan waagden, waren het er vorig jaar al ‘verschillende honderden’. Procentueel was
er een stijging van 400 procent.

Lees ook

Zowel hele grote als kleinere bedrijven willen zich tegen cybercriminelen beschermen met een verzekering. Ongeveer alle ondernemingen zijn
tegenwoordig immers op het internet aangesloten en in mindere of meerdere mate gedigitaliseerd. Samen daarmee zit ook de dreiging van
cybercriminaliteit in de lift. Bovendien halen zulke gevallen van digitale diefstallen en hackings ook steeds meer de media, waardoor het
bewustzijn bij de ondernemingen en de bedrijfsleiders toeneemt.

Hoge kostprijsHoge kostprijs
Bij enkele andere makelaars die Computable contacteerde, klinkt eenzelfde geluid. 'In 2015 was deze markt zo goed als onbestaande', zegt
Katrien Dom van Dom Verzekeringen uit Kontich. 'Maar nu zien we dat er hoe langer hoe meer vraag achter is. Dat gaat nog niet over
duizenden polissen, maar er zit toch heel veel groei in. Bij ons zijn het vooral nog de grotere bedrijven die er achter vragen, kleinere
ondernemingen liggen er nog veel minder wakker van.'

Ook bij ADD Verzekeringen uit Leuven wordt een hoge interesse genoteerd. 'Twee jaar geleden lag het afsluiten van zo’n verzekering nog zeer
moeilijk, in 2015 hebben we zeker twee tot drie keer zoveel polissen verkocht', zegt Paul Marck. Veel kmo’s laten zich nog wel afschrikken door
de kostprijs, aldus Marck, waardoor het beslissingsproces om een verzekering te nemen wel kan aanslepen.

Wat die kostprijs betreft, hangt veel af van de risico’s en het soort bedrijf waarover het gaat. 'Maar reken voor een gemiddelde kmo op
achthonderd à drieduizend euro per jaar', aldus Marck. 'Je zal geen bedrijfsleider meer tegen komen die er nog nooit van gehoord heeft, maar
velen denken nog: ik heb een goede antivirus, ik heb een firewall, ik heb een it’er die dit in de gaten houdt…zo’n vaart zal het wel niet lopen.'

GDPRGDPR
Nog een reden voor de stijgende interesse zijn de nieuwe, strenge Europese regels over de manier waarop ondernemingen met privédata
moeten omgaan, de General Data Protection Regulation. De boetes daarvoor, die tot 4 procent van de jaaromzet kunnen bedragen, worden in
veel gevallen door de cyberverzekering gedekt. Marck: “Dat heeft de alertheid bij de bedrijven flink aangewakkerd. Het simpele verlies van
adresgegevens is al een overtreding, dus daar moeten ze waakzaam voor zijn.”

Opvallend: in de korte tijd dat de polissen worden aangeboden, hebben er zich al verschillende schadegevallen voorgedaan. 'Dat is wel een
aandachtspunt voor de verzekeraar', meent Marck, 'je kan niet een aantal jaren rustig een portefeuille opbouwen. De schadegevallen komen
soms heel snel. Ik herinner me nog: bij de allereerste polis die we hiervoor verkochten, was er binnen de dertig dagen een schadegeval.'

Deze site maakt gebruikt van cookies Akkoord Over cookies

converted by Web2PDFConvert.com

https://www.computable.be/
https://www.true.nl/solutions/media/
https://www.computable.be/
https://www.computable.be/artikelen/artikelen/5440850/nieuws.html
https://www.computable.be/artikelen/artikelen/5594136/achtergrond.html
https://www.computable.be/artikelen/artikelen/5659441/praktijkcases.html
https://www.computable.be/artikelen/artikelen/5594144/productnieuws.html
https://www.computable.be/overzicht/artikelen/5679916/pareltjes.html
https://www.computable.be/overzicht/artikelen/5679911/start-it.html
https://www.computable.be/overzicht/artikelen/5742033/technologie.html
https://www.computable.be/zoek
https://www.computable.be/comments/community/5440904/reacties.html
https://www.computable.be/artikelen/community/5594140/opinie.html
https://www.computable.be/overzicht/community/5669141/blogs.html
https://www.computable.be/artikelen/community/5658341/columns.html
https://www.computable.be/overzicht/community/5669144/expertverslag.html
https://www.computable.be/profiles/community/5779551/profielen.html
https://www.computable.be/overzicht/community/5655740/discussie.html
https://www.computable.be/overzicht/carriere/5659467/baanvak.html
https://www.computable.be/events/carriere/5686001/agenda.html
https://www.computable.be/personalia/carriere/5656037/wie-werkt-waar.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682339/overzicht.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682674/universal-communications.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682683/business-intelligence.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682686/ecm.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682689/datamanagement.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682710/virtualisatie.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682731/datacenters.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682740/security.html
https://www.computable.be/
https://www.computable.be/artikelen/artikelen/5440892/alle-artikelen.html
https://www.computable.be/artikelen/artikelen/5440850/nieuws.html
https://www.computable.be/overzicht/topics/5682740/security.html
https://www.computable.be/auteur/petitjean/5891433/artikelen.html
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.computable.be/artikel/nieuws/security/5919288/5440850/recordaantal-cybercrime-verzekering-afgesloten.html
https://twitter.com/share
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.computable.be/artikel/5919288&title=Recordaantal+cybercrime-verzekering+afgesloten&ro=false&summary=Verzekeringen+tegen+hacking%2C+datalekken+en+digitale+afpersing+zijn+booming+business.+Dat+schrijft+Het+Laatste+Nieuws.+Op+enkele+jaren+tijd+zijn+dit+soort+polissen+helemaal+doorgebroken%2C+...&source=computable.be
javascript:void(0)
javascript:window.print();
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.computable.be/artikel/nieuws/security/5919288/5440850/recordaantal-cybercrime-verzekering-afgesloten.html
https://twitter.com/share
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.computable.be/artikel/5919288&title=Recordaantal+cybercrime-verzekering+afgesloten&ro=false&summary=Verzekeringen+tegen+hacking%2C+datalekken+en+digitale+afpersing+zijn+booming+business.+Dat+schrijft+Het+Laatste+Nieuws.+Op+enkele+jaren+tijd+zijn+dit+soort+polissen+helemaal+doorgebroken%2C+...&source=computable.be
javascript:void(0)
javascript:window.print();
https://www.computable.be/artikel/nieuws/security/5913323/5440850/verzekeraars-verwachten-forse-groei-cyberpolissen.html
https://www.computable.be/artikel/nieuws/security/5847188/5440850/ddos-aanval-kost-kleinbedrijf-extra-arbeidsuren.html
https://www.computable.be/artikel/nieuws/digital-innovation/5822685/5440850/verzekeraars-gaan-digitale-disruptie-voelen.html
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/integraal-databeheer--hoe-pakt-u-het-aan-een-praktische-gids-voor-cios/17211
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/dns--de-perfecte-achterdeur-voor-hackers-op-zoek-naar-gevoelige-gegevens/17534
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/8-manieren-om-je-netwerk-te-beschermen-tegen-ransomware/17389
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/hoe-ransomware-bij-uw-organisatie-naar-binnen-komt/17390
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/de-impact-van-gdpr-op-it/17323
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/integraal-databeheer--hoe-pakt-u-het-aan-een-praktische-gids-voor-cios/17211
http://whitepapers.computable.be/whitepaper/dns--de-perfecte-achterdeur-voor-hackers-op-zoek-naar-gevoelige-gegevens/17534
https://www.computable.be/artikel/contact/4555201/5227461/waarom-cookies.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

