Preventiediensten
voor zakelijk verzekerden

Voorkomen is beter dan schade
Preventiediensten voor zakelijk verzekerden

Een zakelijke verzekering van Hiscox is inclusief
preventiediensten. Hiscox biedt deze aan met diverse
partners. Het zijn services die onze verzekerden
bewust maken van risico’s en hen helpen om de juiste
maatregelen voor te bereiden, passend bij hun situatie.
Risicomanagement betekent immers vooruit denken.
Bijvoorbeeld om te anticiperen op veranderende weten regelgeving en nieuwe cyberdreigingen.

CyberClear Academy voor zzp’er tot multinational
Met de Hiscox CyberClear Academy leren ondernemers en hun
medewerkers een ‘menselijke firewall’ te bouwen. De Academy omvat
diverse online leermodules waarmee ze een cybercrimineel en zijn
werkwijze leren herkennen. Zo kunnen ze de onderneming veel beter
beschermen tegen een cyberaanval en andere vormen van digitale
criminaliteit. Voor CyberClear verzekerden geldt zelfs een dubbele
beloning. Heeft 80% van de medewerkers van de verzekeringnemer de
training doorlopen? Dan verlaagt Hiscox het eigen risico.
AVG- en beveiligingscheck voor CyberClear verzekerden
PrivacyZeker Start is een cyber- en privacy-startpakket voor kleine
bedrijven met een omzet/exploitatiesom tot 1 miljoen. Het omvat een
gratis telefonische AVG- en beveiligingscheck. Na deze check krijgt de
ondernemer inzicht in de beveiligingsmaatregelen die hij moet nemen
om veilig om te gaan met data en persoonsgegevens.
Voor grotere bedrijven bieden we een consult met één van de experts
van Naq. Zij begeleiden hen bij een gratis risico inventarisatie en AVG
gap-analyse. CyberClear klanten kunnen daarnaast profiteren van 20%
korting op alle abonnementen van Naq.

Scan algemene voorwaarden verzekerden
beroepsaansprakelijkheid ICT
ICTRecht scant gratis de algemene voorwaarden die de verzekerde
als ondernemer hanteert. De nadruk ligt daarbij op aansprakelijkheidsclausules, garanties, vrijwaringen en het proces van terhandstelling.
Vervolgens bespreekt ICTRecht de bevindingen en aanbevelingen met
de verzekerde.
Scan verwerkersovereenkomst voor CyberClear verzekerden
Een verwerkersovereenkomst bevat afspraken met toeleveranciers die
persoonsgegevens verwerken, zoals cloudleveranciers en hostingbedrijven. ICTRecht scant deze overeenkomst en controleert of deze voldoet
aan de AVG. Dat beperkt het risico op hoge boetes. Heeft de verzekerde
nog geen verwerkersovereenkomst? Dan stelt ICTRecht deze op.
Cyber risicoanalyse voor CyberClear verzekerden
Bij het afsluiten van een zakelijke verzekering van Hiscox kan de
verzekerde een gratis proefperiode van CyberSterk aanvragen. Deze
dienst geeft inzicht in actuele cyberrisico’s en de weerbaarheid van de
ICT-infrastructuur. Hierbij detecteert CyberSterk van alle aangesloten
apparatuur in het netwerk (servers, computers, printers, camera’s en
andere IP-apparaten) of die afwijkend gedrag vertonen. Zo ja, ontvangt
de verzekerde een e-mail met detailinformatie. Hij kan dan direct
maatregelen nemen. Meer informatie over de services in samenwerking
met CyberSterk kunt u hier vinden.

Zo meldt uw cliënt zich aan
Wil uw klant gebruikmaken van de bovenstaande diensten?
De aanmelding is heel eenvoudig. Gebruik de hierna genoemde
e-mailadressen en vermeld altijd naam en polisnummer van de
verzekerde.
ü CyberClear Academy: maak uw hoofdaccount aan via
www.hiscoxcyberclearacademy.com. Nodig daarna zelf uw
medewerkers uit via het hoofdaccount óf stuur een Excel-bestand
naar cyber.academy@hiscox.com met namen en e-mailadressen
van deelnemende medewerkers.
ü Juridische ondersteuning van ICTRecht:
mail naar hiscox@ictrecht.nl.
ü CyberSterk-scan van de ICT-infrastructuur: aanmelden kan via
https://cybersterk.nl/cybersterk-4-weken-op-proef/. Of mail naar
welkom@cybersterk.nl.
ü PrivacyZeker Start: ga naar https://login.privacyzeker.nl/start/
hiscox voor een online aanmelding. Bij vragen over deze dienst:
mail helpdesk@privacyzeker.nl.
ü Consult door Naq: mail naar sales@naqcyber.com.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de hierboven genoemde diensten?
Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Hiscox of bel
020-5170700. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Het e-mailadres is
hiscox.underwriting@hiscox.com
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