In deze snel veranderende wereld dient u als arts-specialist de digitale
risico’s steeds een stap voor te zijn.
Het VBS heeft voor haar leden een innovatieve polis ontwikkeld die
niet alleen de digitale risico’s verzekert die u kan oplopen maar
tevens, bij hoogdringendheid, toegang verschaft tot een netwerk van
cyberdeskundigen.

Zo krijgt u bij het afsluiten van deze polis :
 doorlopend (24u/24u en 365 dagen/jaar) toegang tot een callcenter om claims te melden en te
genieten van een onmiddellijke ondersteuning
 toegang tot een panel van technische en juridische experten in het afhandelen van cyberclaims
deze expertise is onmisbaar voor het effectief evalueren en neutraliseren van mogelijke risico’s op het
gebied van datalekken, computercriminaliteit, menselijke fouten, enz…
 een financiële zekerheid of het nu gaat om eigen gemaakte kosten of kosten waarvoor u
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

Inhoudelijk kan deze verzekeringsoplossing in 8 punten worden samengevat :
1. U zal bijgestaan en vergoed worden bij het beheersen van een verzekerde gebeurtenis :
o Eerste hulp (binnen max. 48 uren na kennisneming) wordt verleend op juridisch en
technisch gebied, en, indien nodig, wordt een crisisconsulent aangeduid;
o Kosten worden vergoed en bijstand wordt verleend om informatie te verzamelen over
de achtergrond van de inbreuk, u te adviseren bij de kennisgevingsplicht naar de
toezichthouder en betrokken personen toe, advies te verlenen in het kader van een
reactie op een inbreuk.
o IT bijstand bij beveiligings- of systeemfalen zal worden verleend en/of kosten vergoed
o.m. opzoeken oorzaken, omstandigheden en gevolgen, omstandigheden beheersen en
verhelpend, herstelacties bepalen en toepassen
o De kosten om gegevens en software opnieuw te reconstitueren worden ten laste
genomen;
o Kennisgevingskosten worden vergoed.
2. Uw privacy verplichtingen zullen worden ten laste genomen
o Verdedigingskosten bij onderzoek door toezichthouder alsook eventuele administratieve
boetes (enkel deze door wet verzekerbaar)
3. Aansprakelijkheden zijn verzekerd die u oploopt wegens
o inbreuken op bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens, beveiligingsfalen,
nalatigheid van kennisgeving, schending van de verplichtingen in de verwerking van de
persoons- of bedrijfsgegevens waarvoor u aansprakelijk bent

4. Het financieel verlies of de financiële vermindering van de beroepsactiviteit te wijten aan een
netwerkonderbreking zijn verzekerd (ook bij een onderbreking van het systeem van een
medische instelling waarop u werkt)
5. Multimedia-aansprakelijkheid wordt verzekerd zoals laster en eerroof, onopzettelijke schending
van auteursrechten, plagiaat
6. Cyberdiefstal wordt vergoed, zijnde verlies van gelden door niet toegestane transfer of verlies
van materiële goederen door niet-geautoriseerde leveringen
7. Hacking telefoonsysteem waardoor u een peperdure factuur krijgt, wordt vergoed
8. Afpersing
De voornaamste uitsluitingen zijn :
- de gevolgen van elektrische of mechanische storingen van de infrastructuur (deze vallen
buiten uw bevoegdheden)
- inbreuk intellectuele eigendommen
- onderbreking van telecommunicatie
Een moduleerbaar programma :
U kan het kapitaal kiezen dat u wenst te verzekeren en optioneel kiezen of u een verzekering wenst voor
het inkomstenverlies dat u zou kunnen oplopen door een verzekerde netwerkonderbreking.
Vermelde premies kunnen bovendien nog met 25 % verminderen indien u uitsluitend in een medische
instelling werkzaam bent :

Premies (**)
Volledig pakket inclusief
Netwerkonderbreking
Pakket zonder dekking
Netwerkonderbreking

€ 325,00

€ 375,00

€ 500,00

€ 245,00

€ 320,00

€ 385,00

(*) Afhankelijk van de gekozen formule zijn er voor sommige waarborgen sublimieten per schade/per
jaar – zie aanvraagformulier
(**) premies inclusief taksen
Tijdig reageren is van cruciaal belang bij een beveiligings- of een privacylek. Met een draaiboek voor
dergelijke incidenten en toegang tot externe middelen bent u in staat om efficiënt en kosteneffectief te
reageren op het lek en er snel van te herstellen.
Voor meer informatie, aarzel niet Mevrouw Ingrid Hendrickx te contacteren, tel. 02/423.50.33, e-mail :
ihendrickx@concordia.be, postadres : Romeinsesteenweg 564B, 1853 Strombeek-Bever.

