Kort overzicht inhoud cyberverzekering AIG Europe Limited
1.

Verzekerden :
-

OVB en Diplad
Natuurlijke persoon bestuurder, partner en vennoten van de OVB – Diplad
Baliesecretariaten
BJB’s
Jonge Balies en Conferenties
advocaten

2.

Territorialiteit : verzekering geldt wereldwijd

3.

Waarborgsom :
Algemene limiet : 20.000.000 €
Sublimieten : in DIC / DIL beroepsaansprakelijkheidsverzekering
- 10.000.000 € voor de OVB en Diplad per schade en per verzekerde periode
- 200.000 € per advocaat en 2.000.000 € per kantoor met een general agregate van 10.000.000 €

4.

Vrijstelling :
-

5.

OVB / Diplad / balies : 25.000 € / 8 uur netwerkonderbreking per schadegeval
Advocaten : 1.250 € / 8 uur netwerkonderbreking per schadegeval

Waarborgen :
Event management :
1° Als gevolg van een inbreuk op het IT systeem van de verzekerde of een denial of service :
• Wedersamenstellingskosten van elektronische gegevens
• Bijkomende bedrijfskosten
• Kosten voor het virusvrij maken van gegevens
• Kosten wegens het onbevoegd gebruik van de dienst van de systemen en het netwerk
• Uitgaven voor public relations
• Honoraria van experten
• Onderzoekskosten en opsporingskosten in het kader van een inbreuk op de bescherming
van persoonsgegevens
• Communicatiekosten (= notificatiekosten)
• Verhaalskosten
• Reddingskosten
2° Als gevolg van een toezichtsrechterlijke procedure aangaande een inbreuk op de
bescherming van persoonsgegevens en een schade of diefstal van een element van het
computersysteem van de verzekerde dat persoonsgegevens bevat:
• Wedersamenstellingskosten van elektronische gegevens
• Communicatiekosten (= notificatiekosten)
• Onderzoekskosten en opsporingskosten
• Honoraria van experts
• Bijstandskosten met een toezichthoudende instantie
3° Als gevolg van een cyberafpersing
• Kosten en uitgaven die rechtstreeks resulteren van cyber afpersing
Bedrijfsschade:
als gevolg van een schade die gedekt is onder ‘inbreuk op het IT systeem en
toezichtstrechterlijke procedure’
bestaat uit het verlies van brutomarge
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Aansprakelijkheid gegevensbescherming :
claims van derden, inclusief verdedigingskosten, die voortvloeien uit een onrechtmatige
daad waarvoor de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld
Verzekerde onrechtmatige daden:
o Inbreuk op de persoonlijke en privacyrechten
o Schending van de geheimhoudingsplicht
o Laster
o Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten
o Schending van de integriteit van of onthulling van persoonsgegevens
o Overdracht van computervirus
o Denial of service
o Medialiability
o Onbevoegd gebruik van het computersysteem
o Schade aan of vernieting van data
6.

Premie :
-

Verplichte aansluiting van alle advocaten : 90.000 € Diplad / OVB / balies + 75 € / advocaat
Facultatieve aansluiting : 90.000 € Diplad / OVB / balies + 385 € / advocaat
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