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Een voorbeeld van een realiteit welke elk moment van de dag zou kunnen plaatsvinden, 
ongeacht de mate waarin uw organisatie actief is met het voorkomen van een dergelijk 
evenement. Criminelen zijn ons namelijk meestal een stapje voor. Stel dat het gebeurt, wat
gaat u doen? Heeft u dit georganiseerd? Welke mensen komen in actie? Gaat u de kwestie
melden? Welke acties gaat u uitzetten richting de belanghebbenden en/of pers? En bovenal,
gaat u zelf onderhandelen met de criminelen?  

Risicomanagement en specialisten 
Melior Verzekeringen heeft een Cybercrime verzekering ontwikkeld waarin u voor dergelijke
zaken volledig bij de hand wordt genomen of wordt ondersteund door een incident manager
van Crawford and Company. Zij hebben voor dit soort gevallen een team van specialisten voor
u klaar staan die bekwaam zijn om alle problemen, die zich ten gevolge van een cybercrime
voordoen, op te lossen (van reconstructie van een database tot pr-advies en melding van 
datalekken bij de autoriteit). Crawford kan met dit team als internationaal bedrijf ook bogen op
een ervaring die wereldwijd is opgedaan.

Met de Cybercrime verzekering van Melior Verzekeringen beheerst u volledig de risico’s omtrent
aansprakelijkheidsclaims en bedrijfsschade, maar bovenal de herstelkosten en de imagoschade
die een gevolg kunnen zijn van een Cybercrime. De verzekering kent in grote lijnen de volgende
dekkingsrubrieken: 

1.  De kosten voor het oplossen van de problemen die voor een overheid ontstaan bij een 
     cybercrime;
2.  Aanspraken van derden vanwege schending privacy en/of verlies vertrouwelijke gegevens, 
     inclusief de boetes op grond van de Wet Datalekken of onder regelgeving;
3.  Eigen bedrijfsschade door uitval computernetwerk;
4.  Boetes die worden opgelegd en schade die ontstaat doordat betaalkaartgegevens worden
     ontvreemd.

De voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u bij ons opvragen of via de website 
meliorverzekeringen.nl downloaden.



Deze training simuleert een cybercrime incident en laat
uw organisatie in een sessie van 90 minuten in de
praktijk oefenen hoe om te gaan met een dergelijk
evenement. De training laat u zien of u goed bent
voorbereid en of procedures eventueel aanpassing
behoeven. De training kan ook dienen als een goed
uitgangspunt voor het opstellen van een calamitei-
tenplan met betrekking tot cybercrime. De Cyber 
Simulatie Training kunt u bij ons aanvragen en zal
worden uitgevoerd in samenwerking met Crawford
and Company. Het doel van deze training is met name
uw organisatie inzicht te geven in de risico’s die een 
cybercrime incident met zich meebrengt en de stappen
die dienen te worden genomen naar een oplossing van de
problemen die er door ontstaan. 

Mocht u na de training besluiten een offertetraject te starten
en de Cybercrime verzekering af te sluiten dan is deze training 
volledig gratis. Indien u geen offerte aanvraagt of niet overgaat 
tot het sluiten van de verzekering kunnen wij de training tegen een 
gereduceerd tarief aanbieden. Wij treden hierover graag met u in contact. 

Meer weten of aanvragen? 
Wilt u meer informatie of een afspraak voor een training neemt u dan contact met ons op. 
Wij komen graag naar u toe. Wilt u de verzekering aanvragen? Een aanvraagformulier hebben
wij bijgevoegd. De volledige voorwaarden van de verzekering kunt u bij ons opvragen. 

Bijzonder en onderscheidend bij de 
verzekering is de Cyber Simulatie Training



     Hanzepoort 25
     7575 DB Oldenzaal

     Postbus 314
     7570 AH Oldenzaal
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0541-57 11 50      
06 533 12 561     

info@meliorverzekeringen.nl
www.meliorverzekeringen.nl

Melior Verzekeringen
De specialist voor overheidsverzekeringen. 

Wij ontwikkelen met en voor u verzekeringsproducten. Wij kenmerken
ons door een laagdrempelige, persoonlijke benadering. Wij zijn er
voor u als klant en snappen dat u wilt vertrouwen op een solide, 
deskundige, betrokken partij als het om uw verzekeringen gaat. 
Wij denken graag met u mee en zijn flexibel in onze oplossingen. 


