
CYBERCRIMINALITEIT
Particulieren kunnen zich

voorlopig niet verzekeren
tegen cyberrisico s

bijvoorbeeld via e mail vallen niet
onder de cyberverzekering

Volgens de onafhankelijke te krijgen tot gevoelige informatie Dat openstaan De criminelen scannen
verzekeringsmakelaar websites op zulke zwakke plekkenis een stijging van 36 procent tegenover
ADD is cybercriminaliteit 2014

Amerikaanse verzekeraarseen van de meest onder Ook het federale Cyber Emergency
schatte bedrijfsrisico s Team CERT meldt in ons land een Bedrijven kunnen zich met een ICT

Volgens een enquête van Marsh een stijging van het aantal incidenten zegt careverzekering indekken tegen cyber
andere verzekeringsmakelaar zou Paul Marck technisch directeur en risico s Daarin zit ook een stukje verze
meer dan één op de drie Belgische bestuurder bij ADD In 2015 waren er kering tegen cybercrime Zo n cyber
bedrijven in 2015 zijn gehackt De Ame 1092 gevallen per maand ongeveer verzekering hoeft niet veel te kosten
rikaanse beveiligingsspecialist Syman 30 procent meer dan in 2014 Die stij Het is aan te raden voor elke webwin

tec ontdekte vorig jaarwereldwijd gende lijn zet door in 2016 Volgens kel en voor elk bedrijf dat toegangs
430 miljoenmalwareprogramma s bij Marck vindt één op de vijf incidenten poorten via het internet heeft Voor de
zijn gebruikers software die bedoeld plaats na een update van een website meeste kmo s volstaat een jaarlijkse
is om systemen te verstoren of toegang waarbij een veiligheidspoort is blijven premie van 500 a 600 euro om een
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moneytalk

VERZEKERINGEN TEGEN CYBERCRIMINAUTEIT

EEN LEK OP
DEWERKPLEK
Hackers lekken gevoelige informatienaar depers
Een bankzietmiljoenen verdwijnen door CEO
jraude Hoe kan een bedrijfzich verzekeren tegen
schade doorcybercriminaliteit ilse de witte

schadegeval tot 250 000 euro te dek zekeringen aanbieden zoals AIG CNA niet verzekeren tegen cyberrisico s
ken zegt Marck Voor notarissen die en CHUBB zegt Paul Caekebeke pro Marck Dat heeft vooral te maken met

werken met grote sommen geld en voor ductmanager bij ADD Cybercrimina het feit dat particulieren niet voorzich
financiële instellingen die gegevens liteit is vrij nieuw en evolueert snel Er tig omspringen met hun persoonlijke
over beleggingsportefeuilles beheren zijn weinig historische data waarop de gegevens Eén incident kan zich bij dui
volstaat dat niet Bedrijven kunnen ook verzekeraars zich kunnen baseren om zenden particulieren tegelijk voordoen
supplementaire dekkingen kopen voor toekomstige schadegevallen in te schat en een enorme schade veroorzaken
geld datwordt gestolen ofvoor losgeld ten en de premie te berekenen De Bedrijven moeten ook aan bepaalde
dat wordt geëist 0111 gestolen data terug groteAmerikaanse verzekeraars zijn voorwaarden voldoen vooraleer hun
te krijgen Er zijn ook andere aanvul wereldwijd actief en kunnen dat beter risico s verzekerbaar zijn stelt Marck
lende verzekeringen zoals tegen Ze moeten met voldoende regelmaatopvangen
fraude een back up van alle data maken op een

Bewust van de risico sHet zijn nog altijd vooral Ameri externe server die losstaat van het sys
kaanse verzekeraars die hier cyberver Particulieren kunnen zich voorlopig teem Het volstaat niet die data op te
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rnoneytalk verzekeringen

slaan in de cloud Daarnaast moet er boodschappen die bedrijven versturen
een stevige firewall zijn die misbrui enciyptie nodig en moet de sleutel via
ken van buitenaf tegenhoudt Het een apart kanaal worden verstuurd
bedrijfmoet beschikken over antivi ADD heeft samen met de consultant

rustools die malware op de computers BA een test ontwikkeld waarmee

van het netwerk kunnen opsporen bedrijven kunnen nagaan hoe goed
Je mag niet werken met antivirus hun IT beveiligd is Die is te vinden op

tools besturingssystemen en pro assa ba be
gramma s die verouderd zijn De ont Als iemand inbreekt om data te ste

wikkelaars passen hun programma s len of te vernietigen als er een sys
aan zodat ze beter bestand zijn tegen teemfalen optreedt of als er materiële
de nieuwste dreigingen We stellen schade is aan de IT kan de onderne
soms vast dat bedrijven nogwerken ming zijn verzekeraar aanspreken om
met een versie van Windows uit 2003 die schade te vergoeden verduide
Ten slotte is het belangrijk dat een lijkt Caekebeke De verkopers van
bedrijf een actiefbeleid voert om zijn cyberverzekeringen doen ook veel
personeel bewust te maken van de moeite om de schade te beperken Er
risico s Vaak klikken ze argeloos op is een noodnummer waarnaar de

linkjes in e mails cliënt kan bellen als er een probleem
is Er wordt dan meteen een reddings

Data in rust team uitgestuurd De kosten zijn voor
Als een onderneming aan die voor rekening van de verzekeraar Voor

waarden voldoet worden de risico s gevoelige data waarbij er een ver
van hun data in rust verzekerbaar hoogd risico op claims is wordt ook in
stelt Marck uit Daarmee bedoelen we juridische bijstand voorzien Om
data die in een beveiligde omgeving reputatieschade te vermijden kunnen
zijn opgeslagen en niet in beweging ondernemingen een beroep doen op
zijn Data die worden verstuurd bij een communicatiespecialist van de
voorbeeld via e mail vallen niet onder verzekeraar Wordt het bedrijf aan
de verzekering tegen cyberrisico s Er sprakelijk gesteld voor het verlies van
zijnweinig ondernemingen die zulke data dan vergoedt de verzekeraar het
data versleutelen Eigenlijk is voor alle slachtoffer

VOORZICHTIG MET FACTUREN

schade vergoedenPaul Caekebeke van stigden en rekeningnum
OokCEO fraude komtADD waarschuwt voor mers te bewaren Als u
veel voor weet Caekewijzigingen of vervalsin een rekeningnummer
beke De criminelengen van facturen Voor niet kent doet u er goed
bestuderen een tijdje hoebedrijven geldt de regel aan het te controleren

de onderneming te werkdat een factuur minstens Wie zo n gemanipu
gaat vooraleer ze toedoor vier ogen moet wor leerde factuur ontvangt
slaan Ze kennen de funcden bekeken Maar ook en betaalt moet nog
ties van de medewerkersparticulieren zijn het altijd de factuur aan de
en hanteren hun taalgebeste voorzichtig Het juiste begunstigde beta
bruik Soms sturen zegebeurt vaker dan je len De ontvanger moet
zelfs e mails vanuit hetdenkt dat elektronische controleren of het reke

systeem van het bedrijffacturen worden onder ningnummer klopt
In naam van de CEOschept door criminelen Er is één uitzondering op
geven ze de opdrachtHet volstaat dat ze het die regel als een hacker
geld over te schrijvenrekeningnummer van de het rekeningnummer op
naar bepaalde rekeninbegunstigde aanpassen het systeem van het
gen Ook hier moeten deom met het geld aan de bedrijf heeft veranderd
medewerkers de telefoonhaal te gaan stelt Marck Als het

pakken om zo n opdrachtDe banken bieden de bedrijf een cyberverzeke
te controlerenmogelijkheid om begun ring heeft zal die de
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