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Introductie

In 2015 is Poliskraker.nl gestart met het aanbieden van een voorwaardenvergelijking van de 

cyberrisicoverzekeringen van - toentertijd - drie verzekeraars. Inmiddels bestaat de Module 

‘Cyberrisicoverzekering’ op Poliskraker.nl uit een vergelijking van de polisvoorwaarden van 

acht verzekeraars . Bovendien zijn aan de module een flink aantal vergelijkingscriteria 

toegevoegd. 

Dit rapport heeft als doel nadere inzichten te verschaffen in de statistieken van de acht 

geanalyseerde cyberrisicoverzekeringen op 

Poliskraker.nl!
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2015 vs. 2018



2015

3
Verzekeraars Hoofddekkingsrubrieken 

'Aansprakelijkheid'

Hoofddekkingsrubrieken 

'Eigen schade'

4 7

1. AIG 

2. CNA/Hardy 

3. Hiscox

1. Digitaal 

2. Niet- elektronische gegevens 

3. Uitbesteding 

4. Boetes als gevolg van datalek 

1. Onderzoek datalek 

2. Kosten overheidsmeldingen 

3. Communicatiekosten 

4. Dataherstelkosten 

5. Netwerkonderbreking 

6. Afpersing 

7. Diefstal



2018

8
Verzekeraars Hoofddekkingsrubrieken 

'Aansprakelijkheid'

Hoofddekkingsrubrieken 

'Eigen schade'

6 10

1. AIG 

2. CNA/Hardy 

3. Hiscox 

4. Allianz 

5. Chubb 

6. De Goudse 

7. HDI Global 

8. Zürich. 

1. Digitaal (4 subcategorieën) 

2. Niet- elektronische gegevens 

3. Uitbesteding 

4. Boetes als gevolg van datalek  

5. Psychische/emotionele schade 

6. Contractueel en betalingsbeveiliging

1. Onderzoek datalek  

2. Dataherstelkosten 

3. Netwerkonderbreking 

4. Communicatiekosten 

5. Kredietmonotoring 

6. Afpersing 

7. Kosten overheidsmeldingen 

8.. Diefstal (5 subcategorieën) 

9. Telefoonhacking 

10. Schade door bederf 



Aansprakelijkheid



 Elektronische media 

1. Digitale Aansprakelijkheid

Onze voorwaardenvergelijkingsmodule toont aan dat digitale aansprakelijk - onderverdeeld in 

de bovenstaande vier subcategorieën - bij alle genoemde verzekeraars in de 

polisvoorwaarden expliciet wordt gedekt!

Privacy 

Inbreuk op intellectueel eigendom 

Elektronische netwerkbeveiliging



2. Aansprakelijkheid 

niet- elektronische gegevens

87,5 %

van de verzekeraars biedt in de polisvoorwaarden expliciet 

dekking voor aansprakelijkheid ontstaan uit inbreuk op 

niet-elektronische gegevens



Aansprakelijkheid niet- elektronische 

gegevens

87.5 %

Uitbesteding 

Wist u dat...

alle genoemde verzekeraars  in onze 

voorwaardenvergelijkingsmodule in de 

polisvoorwaarden expliciet dekking bieden voor de 

volgende drie categorieën van 'Aansprakelijkheid':

3. 4. 
 

Boetes als gevolg 

van  

datalek

5.

Psychische/ 

emotionele schade



75% 62,5%In

 van de verzekeraars geeft in de 

polisvoorwaarden dekking voor 

aansprakelijkheid ontstaan uit een lek 

in de betalingsbeveiliging.

van de geanalyseerde 

gevallen bieden de 

polisvoorwaarden dekking 

voor contractuele 

aansprakelijkheid.

6. Contractuele aansprakelijkheid en 

betalingsbeveiliging



Eigen schade



Aansprakelijkheid niet- elektronische 

gegevens

87.5 %

1. 

Onderzoek  

datalek 

 

Wist u dat...

alle genoemde verzekeraars in onze 

voorwaardenvergelijkingsmodule bieden in de 

polisvoorwaarden expliciet dekking bieden voor 

de volgende drie categorieën van 'Eigen schade':

2. 

Dataherstelkosten

3. 

Netwerkonderbreking



12,5 % impliciet 87,5 % expliciet 

 

4. Communicatiekosten 

 

5. Kredietmonotoring

6. Afpersing

100% slaat in dit geval op het gegeven dat alle acht de verzekeraars in onze 

voorwaardenvergelijkingsmodule dekking geven voor de bovenstaande drie 

categorieën van 'Eigen schade'. Het is daarbij steeds één van de acht 

verzekeraars waarbij de dekking van de categorieën impliciet uit de 

polisvoorwaarden is af te leiden.

100%



87,5%

7 .  K O S T E N  

O V E R H E I D S M E L D I N G E N

van de verzekeraars biedt in de polisvoorwaarden

expliciete dekking voor kosten gemaakt ten behoeve

van overheidsmeldingen.



8. Diefstal

37,5% expliciet12,5% impliciet
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Tabel. Aantal  van de verzekeraars die in de polisvoorwaarden (expliciet en/of 

impliciet) dekking bieden voor de onderstaand weergegeven vijf subcategorieën 

van diefstal.



9 .  T E L E F O O N  

H A C K I N G

V i j f  v a n  d e  a c h t  
v e r z e k e r a a r s  b i e d e n  i n  d e  
p o l i s v o o r w a a r d e n  d e k k i n g  

v o o r  t e l e f o o n h a c k i n g .

3 2 
 Expliciet Impliciet



geven in de polisvoorwaarden 

expliciete dekking voor schade 

door bederf! 

VERZEKERAARS2Slechts

10. Schade door bederf



In- en uitloop



Inloop

75%
van de verzekeraars biedt in de 

polisvoorwaarden expliciet dekking voor 

inloop

Uitloop

62,5%
van de verzekeraars biedt in de 

polisvoorwaarden expliciet dekking 

voor uitloop
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Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging is toegestaan, mits met 

bronvermelding. 

 

 

Postbus 109, 3925 ZJ Scherpenzeel 

Mobiel (mr. P.P. van der Heide): 06-23172441 

Mobiel (P.B. van der Heide): 06-53795254 

E-mail: info@poliskraker.nlwww.poliskraker.nl 

Poliskraker en Poliskraker.nl zijn handelsnamen van Judge & Advice B.V., Kvk- 

nummer 62219219 

 

 

 

Aangezien wij onze uiterste zorg hebben besteed aan kwaliteit en geldigheid van 

de gegevens, aanvaardt Poliskraker geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 

eventuele onjuistheden. 


