EXCLUSIEVE VERZEKERINGSDEKKING VOOR GFT-LEDEN

HIER ONTLASTEN WE U!

GFT biedt u verzekeringsdiensten
tegen topvoorwaarden. Samen
met onze partner hagebau
Versicherungsdienst kunnen wij u
op maat gesneden speciale oplossingen voor de ICT- en beveiligingstechniekbranche aanbieden.

Bij hagebau Versicherungsdienst is de beloning van de werknemers losgekoppeld van de
gesloten contracten. Dit garandeert u onafhankelijk en behoeftegericht advies. Dit model is
uniek op de markt en is kenmerkend voor
hagebau Versicherungsdienst. Het is opgericht
om de hele hagebau-groep te dienen als partner in verzekeringszaken. Het doel is altijd
geweest om de best mogelijke polis te verkrijgen en niet - zoals bij sommige anderen - om
datgene aan te bieden wat de adviseur de
hoogste provisie oplevert. Als lid van GFT
profiteert u nu van dit onafhankelijk advies en
van de speciale voorwaarden waarover
onderhandeld is.

Feiten en cijfers
hagebau Versicherungsdienst

Speciaal afgestemd op de behoeften van
de ICT-branche
GFT heeft samen met hagebau Versicherungsdienst twee pakketten ontwikkeld die speciaal
zijn afgestemd op de behoeften van de ICTbranche: MultiRisk met Premium IT Aansprakelijkheidsdekking en CyberRisk- verzekering.
Beide producten worden op de volgende
bladzijden in detail gepresenteerd. De
hagebau verzekeringsdient biedt u echter niet
alleen de bovengenoemde verzekeringen aan,
maar ook alle verzekeringsgebieden, zoals
rechtsbescherming, gebouwen, motorvoertuigen, financiële schade en nog veel
meer.Het is ook de juiste contactpersoon
voor de behandeling van particuliere
verzekeringspolissen.
Partnerschap is een topprioriteit
Voor de hagebau Versicherungsdienst gaat
het er altijd om voor u te zorgen, in alles wat
met verzekeringen te maken heeft.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat u in geval van
schade vanzelfsprekend wordt bijgestaan
door een bekwame adviseur. Hij regelt een
hoop dingen, die je anders veel tijd zouden
kosten. Als u deze steun eenmaal hebt
ervaren, zult u niet meer zonder willen.
U krijgt deze diensten er bovenop:

Voortdurende marktobservatie en trendbewaking

Actuele informatie
over wetten en
mogelijkheden

goed opgeleide en zeer
gemotiveerde
werknemers

50+

Jarenlange ervaring als
zelfstandig makelaar voor
hagebau-verzekerden
en andere middelgrote
ondernemingen

Nr. 1

dienstverlener volgens
klanttevredenheidsonderzoek binnen de
hagebau-groep

Persoonlijk
jaargesprek
ter plaatse

6.500

Risicobeheer voor
schadepreventie
Gratis waardebepaling
gebouw

30

Verwerking en afwikkeling
van schadeclaims in geval
van grote schades

Schaderegelingen per
jaar in samenwerking
met deskundigen in het
hele land

MULTIRISK-VERZEKERING
MET IT-AANSPRAKELIJKHEID
De MultiRisk-verzekering dekt alle gebruikelijke
risico‘s van uw ICT-systeemhuis. Een bijzonder
hoogtepunt van dit pakket is de IT-aansprakelijkheidsverzekering. Dit beschermt uw bedrijf tegen
onvoorziene schade.

De MultiRisk-verzekering
beschermt u volledig:
• Verzekering van al uw goederen, voorraden
en uitrusting tegen schade veroorzaakt door
– brand
– leidingwater
– inbraak/vandalisme
– storm/hagel
– natuurrampen
– niet nader genoemde gevaren
– glasbreuk
• Bedrijfsonderbrekingsverzekering voor alle
verzekerde bedrijfsonderdelen
• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering incl.
product- en milieuaansprakelijkheidsverzekering
• Elektronicaverzekering
• IT-aansprakelijkheidsverzekering
– programmeerfouten
– dataverlies
– installatiefouten
– bedrijfsonderbreking
– eigen schade
Brandschade kan
het voortbestaan
van een bedrijf in
gevaar brengen.

Het verzekeren van het werk dat u en uw personeel aan ICT-systemen doen, wordt
steeds belangrijker, vooral bij grote projecten. Een vergissing kan ernstige financiële gevolgen hebben, die u in eerste instantie niet voorziet. De mogelijkheden van
uw aansprakelijkheid reiken hier van schade door gebrekkig advies tot verlies van
gegevens en inbreuk op rechten van derden. Een IT-aansprakelijkheidsverzekering
biedt u een doeltreffende bescherming tegen schade die uw onderneming zwaar
zou kunnen treffen.

TYPISCHE GEVALLEN VAN SCHADE
Casestudie 1

Casestudie 3

PROGRAMMERINGSFOUT

VERLIES VAN GEGEVENS

Casestudie 2

Casestudie 4

SYSTEEMSTORING

SCHADE DOOR
INGEBREKESTELLING

Stel dat uw bedrijf een website maakt met een
online formulier voor een klant. Maar door een
programmeerfout bereiken de formuliergegevens
nooit de klant. De klant stelt u aansprakelijk voor
de gederfde omzet: uw IT-aansprakelijkheidsverzekering dekt u.

Uw bedrijf heeft bij een klant beveiligingstechnologie geïnstalleerd, zoals inbraakalarm,
brandalarm of een ander noodoproep- of toegangssysteem. In geval van nood valt het systeem
uit door een gebrekkige installatie. De IT-aansprakelijkheidsverzekering dekt de schadeclaims
die tegen u en uw bedrijf worden ingediend en
neemt ook de verdediging tegen de onterechte
claims op zich.

Stel dat uw werknemers een software-update
uitvoeren op een PBX bij een klant. Maar tijdens
de update gaat er iets mis - en uw medewerkers
hebben verzuimd vooraf een back-up te maken.
De klantgegevens zijn verloren. Uw IT-aansprakelijkheidsverzekering staat garant voor de dekking
van de schade.

Veronderstel dat u uw klant hebt beloofd op een
bepaald tijdstip een verpleegoproepsysteem in
het ziekenhuis op te zetten. Wanneer er zich echter technische problemen voordoen of personeel
afwezig is wegens ziekte, bent u in gebreke. Uw
cliënt trekt zich terug uit het contract - en laat u
zitten met de reeds gemaakte kosten. Dit is waar
uw IT-aansprakelijkheidsverzekering om de hoek
komt kijken en de schade dekt.

VERZEKERING TEGEN
CYBERRISICO‘S
Nu al meldt 70% van de Duitse bedrijven schade door
cyberaanvallen. De economische schade werd in 2021
op ongeveer 100 miljard euro geraamd. Bescherm
uzelf en uw bedrijf tegen de gevolgen van een
cyberaanval.

TYPISCHE GEVALLEN VAN SCHADE
Casestudie 1

Casestudie 3

RANSOMWARE

VERLIES GEGEVENSDRAGER

Tijdens het surfen op een schijnbaar onschuldige website downloadt uw werknemer
ongemerkt malware in het bedrijfsnetwerk. De
server wordt versleuteld en er verschijnt een
venster: er wordt een losgeld van 25.000 euro in
bitcoins geëist voor het vrijgeven van de gegevens. De CyberRisk-verzekering dekt voor u de
schade , inclusief IT-forensisch onderzoek en
het eventueel opnieuw invoeren van gegevens.

Stelt u zich voor dat een van uw werknemers in
de trein een USB-stick met vertrouwelijke gegevens van uw klant verliest. De klant moet alle
betrokken partijen en de gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte brengen en u aansprakelijk stellen voor de economische schade en de
schade aan uw reputatie. Uw CyberRiskverzekering dekt de schade.
Casestudie 4

Casestudie 2

GEGEVENSLEK

Een hacker krijgt toegang tot uw personeelsgegevens en publiceert de salarislijsten van uw
werknemers. De daaruit voortvloeiende schade
wordt gedekt door de CyberRisk-verzekering,
met inbegrip van de installatie van nieuwe beveiligingssoftware om dergelijke gegevenslekken te
voorkomen.

HACKERAANVAL

Stelt u zich voor dat een hacker toegang krijgt
tot uw computersysteem en in staat is gegevens en bedrijfsgeheimen te bekijken en te
wijzigen. Hij verwijdert gegevens en projectbestanden van lopende projecten. De schade als gevolg van bedrijfsonderbreking en
gederfde winst is aanzienlijk - en wordt gedekt
door uw CyberRisk-verzekering.

Cybercriminelen worden steeds vindingrijker.
Volgens BITKOM-onderzoeken is het verliespercentage als gevolg van cyberaanvallen
de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld.
Schade veroorzaakt door chantage, falende
systemen, gepubliceerde bedrijfsgeheimen of
gestolen gegevens.

102,9 miljard €
aan totale schade wordt jaarlijks
veroorzaakt door cyberaanvallen,
volgens een representatief onderzoek van BITKOM
(Bron: www.bitkom.org ).

Uw bedrijf is snel aansprakelijk als uw werknemers aan beschadigde systemen hebben
gewerkt. Als u beseft dat de schade hier vaak
in de miljoenen loopt, verdient de CyberRiskverzekering zichzelf snel terug.
Bescherm uw bedrijf en uw werknemers tegen
ernstige schade. Laat de risico‘s evalueren en
dekken door de specialisten van de hagebau
Versicherungsdienst.

De CyberRisk-verzekering wordt nu al beschouwd
als de brandverzekering van de 21e eeuw:
• Verzekerd zijn onder andere de kosten voor
– Forensische IT-deskundigen om het incident
te analyseren en te elimineren
– Herstel van gegevens of nieuwe gegevensinvoer
– Juridisch advies
– Bedrijfsonderbreking door systeemstoring
• Aansprakelijkheidsclaims van derden
• Eigen schade (bijv. restauratie)

Hackers richten snel
grote schade aan.

www.moon-agentur.de

Uw contactpersoon bij
hagebau Versicherungsdienst
Jörg-Stefan Kasten
Telefon: +49 5191 802 299
Mobil: +49 172 426 23 16
gft@hagebau-vd.de

Uw contactpersoon bij hagebau
Versicherungsdienst voor Nederland
Michael de Weerd
Afdeling Corporate Clients Nederland
hagebau Versicherungsdienst GmbH
Telefoon: +49 5191 802-985
Telefax: +49 5191 98664-985
michael.deweerd@hagebau.com

GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG
Otto-Hahn-Straße 16
40721 Hilden
Telefon: +49 2103 700 – 0
Telefax: +49 2103 700 – 105
info@gft-eg.nl
www.gft-eg.nl

