
Cyberpolis
Meer zekerheid door betere voorwaarden

Cyberpolis
Vandaag de dag is het cyberrisico een grote en snel 

groeiende bedreiging voor bedrijven. Inbraak op 

ICT-systemen en verlies van (vertrouwelijke) bedrijfsge-

gevens kunnen aanzienlijke kosten met zich meebren-

gen. Naast reputatieschade is bedrijfsonderbreking 

vaak de grootste last.

De evofenedex Cyberpolis is een maatwerkverzekering 

passend bij onze aangesloten leden. Je hebt de keuze 

uit diverse dekkingen voor de (gevolg)schade door on-

der andere hacking, verlies/diefstal van data, cyberaan-

vallen, bedrijfsonderbreking, mediaschade en 

aansprakelijkheid van door derden geleden schade. 

Zekerheid
Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine en middel-

grote bedrijven worden slachtoff er van hackers. Aanval-

len door hackers worden steeds geavanceerder. De 

evofenedex Cyberpolis dekt de (gevolg)schade die 

voortkomt uit inbreuk op de geautomatiseerde online 

(e-commerce) processen.



Welke schade is gedekt met de evofenedex 
Cyberpolis?

De evofenedex Cyberpolis dekt onder andere de volgende 

schades:

Hacking/systeeminbraak: de schade die voortvloeit uit 

hacking van het computersysteem.

Bedrijfsschade en restauratiekosten: verlies van zakelijke in-

komsten (en restauratie kosten) als gevolg van een gerichte 

aanval tegen het computersysteem van jouw bedrijf. Bijvoor-

beeld omzetverlies doordat hackers jouw website offline zetten.

Eigen kosten: de eigen kosten die gemaakt zijn als gevolg van 

inbraak op het computersysteem worden vergoed.

Aansprakelijkheid: schade die derden hebben geleden. 

Bijvoorbeeld de kosten van de gevolgen van het verspreiden 

van een virus en onbedoeld schenden van auteursrechten.

Afpersing: schadevergoeding voor schade die hackers op jouw 

website aanbrengen en/of systeemgegevens in gevaar 

brengen/gijzelen.  

Media en reputatie: kosten voor het maken van publicaties om 

eventuele negatieve publiciteit te verzachten als gevolg van in-

breuk op het computersysteem.

Overige: kosten voor een forensisch onderzoek, de uitgaven 

aan een IT-expert voor het vaststellen van de schade, het 

herstellen van het computersysteem en geldboetes/sancties 

die je worden opgelegd als gevolg van verlies van gegevens.

Kortom, de risico’s die voortkomen uit aanvallen van 

cybercriminelen zijn met de evofenedex Cyberpolis gedekt.

“      Ook kleine en middel-
grote bedrijven worden 
slachtoffer van hackers.”

  Kijk voor meer informatie of een offerteaanvraag op www.ef-v.nl
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Voor wie is de evofenedex Cyberpolis? 
De Cyberpolis is voor privacy- en online risico’s. Geautomati-

seerde online processen en/of transacties zijn in elk bedrijf 

aanwezig. Privacygevoelige informatie zijn hierdoor het doel-

wit van cybercriminelen. De kans op verlies en diefstal van 

deze privacygevoelige informatie en betaalgegevens neemt 

hierdoor toe. De Cyberpolis is geschikt voor bedrijven die zich 

hiertegen willen verzekeren. 

evofenedex verzekeringen
Wij behartigen de belangen van 15.000 bedrijven die 

goederen vervoeren. Onze leden vertegenwoordigen 1,3 mil-

joen banen en meer dan 70% van alle goederen die door Ne-

derland gaan over weg, water, rails en door de lucht. 

Specifiek en uniek
Vanuit de logistieke en bedrijfsmatige behoeften van 

onze leden, hebben wij onze producten ontwikkeld. Onder-

nemers en hun personeel vinden bij ons een compleet assor-

timent aan specifieke en unieke verzekeringsproducten.


