
Technology & Cyber

De beschikbare dekkingen zijn:
• Beroepsaansprakelijkheid  

(inclusief third party cyberdekking)
Contractbreuk - Volledige dekking voor producten 
en diensten - Vrijheid in contractvoorwaarden - 
Onbevoegde toegang tot een netwerk - Inbreuk 
op intellectueel eigendomsrecht - Schending van 
geheimhoudingsplicht en privacy - Smaad en laster 
- Overschrijding van termijnen - Dekking voor 
onderaannemers

• Bedrijfsaansprakelijkheid 
Bedrijfsaansprakelijkheid - Productaansprakelijkheid - 
Werkgeversaansprakelijkheid

• First Party Cyberdekking 
Cyberverlies of -schade - Bedrijfsschade en extra 
kosten - Cyberdiefstal - Cyberafpersing - PR- en 
meldingskosten

• Financial Lines 
Bestuurdersaansprakelijkheid - Fraude

Wij bedienen de volgende ICT-sectoren:
• Software
• Hardware

• Telecom
• IT-services

• Games Developers
• IT Security

• Data Centers en Hosters
• Cloud Providers

Cyber 
Cybercriminaliteit is ‘s werelds snelst groeiende criminele activiteit die het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 
meer dan 340 miljard euro kost. Hoewel het cybercriminelen op de eerste plaats om het geld gaat, vormen 
andere motieven zoals ideologie, sympathie, wraak en spionage belangrijke drijfveren voor cybercriminaliteit.

Wij bieden veiligheid en zekerheid door middel van onze NetProtect®-cyberverzekering. Deze biedt een first- 
en third party cyberdekking voor een breed scala aan risico’s, denk hierbij aan beveiligingslekken, fouten en 
ongeoorloofde handelingen van werknemers, virusaanvallen, hacking, identiteitsdiefstal, smaad en verlies van 
persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens. 

Wij bedienen onder meer de volgende sectoren:
• Productiebedrijven
• Gezondheidszorg
• Financiële instellingen en 

dienstverleners
• Accountants

• Online bedrijven
• Zakelijke dienstverlening
• Sport, vrije tijd en amusement
• Horeca
• Bouw

• Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT)

• Transport, logistiek en opslag

Technology 
De markt van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) verandert snel. De diversiteit aan bedrijven en 
specialisaties zijn groot en de risico’s binnen deze sector veranderen snel:

• omdat u mogelijk grensoverschrijdend werkt;
• uw klanten veeleisend zijn;
• complexiteit en tijdsdruk aan de orde van de dag zijn;

• de concurrentie voortdurend in beweging is; en
• marktomstandigheden continue veranderen.

Hierbij is een continue controle op verzekeringsdekking van belang. Bij CNA Hardy begrijpen wij dit en bieden 
wij zekerheid voor onze klanten door maatwerk en een innovatieve en hoogwaardige verzekering te bieden. Onze 
zeer ruime en heldere polisvoorwaarden zorgen dat er geen hiaten in uw dekking zijn en de continuatie van uw 
organisatie voorop staat. 

CNA Hardy uw partner en specialist, ook voor de complexe ICT-risico’s.
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Technology & Cyber

Contactpersoon:
Bas Bozon
+31 (0)23 30 36 003 / +31 (0)64 82 63 291
Bas.Bozon@cnahardy.com

De beschikbare dekkingen zijn:
Eigen schade: Dekking voor cyber-, technologie- en 
communicatieschade:
• Herstel van het netwerk (na een cyberincident)
• Cyberafpersing
• Bedrijfsschade en extra kosten
• Telefoonhacking (VOIP)
• Cyberdiefstal (inclusief phishingtrucs via internet)
• PR-kosten
• Meldingskosten
• Schade aan voorraad (als gevolg van een 

cyberincident)
• Kosten forensisch onderzoek

Cyberaansprakelijkheid: Dekking voor aanspraken 
van derden: 
• Cybermedia-aansprakelijkheid
• Privacy-aansprakelijkheid
• Schending van geheimhoudingsplicht
• Aansprakelijkheid gerelateerd aan 

Cyberbeveiliging
• Betalingsbeveiliging (incl. PCI DSS)
• Wettelijke vergoedingen en boetes
• Kosten forensisch onderzoek

Waarom CNA Hardy?
Voor ons komt de klant altijd op de eerste plaats.

Uw keuze voor onze propositie vormt onze belofte aan onze klanten. Wij bieden meer dan alleen een polis en  
leveren specialistische verzekeringsoplossingen en garanderen een excellente klantenservice.

De wijze waarop we deze belofte nakomen, onderscheidt ons van de concurrentie. 

De redenen om voor ons te kiezen:

• People: Wij beseffen dat onze mensen deze belofte aan onze klanten in de praktijk moeten brengen. Wij 
streven naar een uitstekende werkomgeving waarin wij de meest getalenteerde mensen kunnen aantrekken 
en behouden, en waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

• Product and service: Wij leveren maatwerk en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor specifieke 
branches en producten. Zekerheid bieden wij onze klanten door onderscheidende proposities en 
uitstekende service. Onze uitgebreide internationale ervaring en productaanbod wordt ondersteund door 
pro-actieve en deskundige claimafhandeling en risicobeheersing. 

• Partnership: Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties en steken onze energie in de 
samenwerking met klanten en makelaars die waarde hechten aan onze aanpak en hetzelfde nastreven.

• Proven track record: Onze financiële draagkracht en stabiliteit vormt de basis van onze overeenkomst met 
onze klanten. Wij ontvangen stabiele hoge ratings van A.M. Best en Standard and Poor’s, wat garandeert 
dat wij onze belofte nakomen als uw ergste scenario ooit werkelijkheid mocht worden.
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Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands 
Tel: +31 (0)23 30 36 000

CNA Netherlands handelt als filiaal gevestigd te Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands (KvK nummer 33284123) van CNA 
Insurance Company Limited (handelsregistratienummer 950) dat gemachtigd is door de autoriteit voor prudentiële regelgeving en de autoriteit voor 
financieel gedrag en de “Prudential Regulation Authority” (handelsreferentienummer 202777) in het Verenigd Koninkrijk. CNA Insurance Company 
Limited is geregistreerd in Engeland, met maatschappelijke zetel te 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. ‘CNAHardy’ is een handelsnaam van 
CNA Insurance Company Limited en/of Hardy Bermuda (met inbegrip van Hardy (Underwriting Agencies) Limited en Hardy Underwriting Asia PTE).  
Btw-nummer in Nederland 8140.25.822.B.01.

cnahardy.nl
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