Preventieve diensten bij het afsluiten van een polis CyberClear by Hiscox
LEGAL / GDPR
Klopt uw verwerkersovereenkomst? Lydian
Een verwerkersovereenkomst bevat afspraken die u maakt met externe partijen die persoonsgegevens voor u verwerken.
Daartoe behoren cloudleveranciers, hostingbedrijven en zelfs marketingbureaus. Deze verwerkersovereenkomst is in veel
gevallen verplicht volgens artikel 28 van de GDPR. Voldoet uw overeenkomst aan de wet‐ en regelgeving? Zo niet, kan de
boete oplopen tot honderdduizenden euro’s.
Hiscox helpt u deze onzekerheid weg te nemen. De verzekering geeft recht op een gratis eerste nazicht van uw
verwerkersovereenkomst. Hiertoe lezen de specialisten van advocatenkantoor Lydian uw verwerkersovereenkomst na en
gaan na of deze voldoet aan de AVG/GDPR. Deze dienst is geheel gratis.
Wilt u gebruikmaken van deze dienst?
Stuur dan uw verwerkingsovereenkomst met een woordje uitleg over de context naar quickscan@lydian.be. U ontvangt
gratis een eerste nazicht van maximaal 2 uur en puntsgewijs commentaar per e‐mail. Wilt u meer hulp van Lydian,
bijvoorbeeld om de overeenkomst aan te passen? Dan ontvangt u van Lydian een nauwkeurige kostenopgave.

IT / Technisch
Een brandalarm tegen hackers SAM Cyber Alarm Security Scan
Om het niveau van bescherming tegen cybercriminaliteit van KMO’s naar een hoger niveau te tillen, werkt Hiscox samen
met SecureMe2
Bij het afsluiten van een cyberverzekering van Hiscox krijgt u een gratis SAM security scan aangeboden. Hiervoor zal het
SAM Cyber Alarm twee weken kosteloos bij u geplaatst worden om inzicht te geven in de dreigingen die zich in uw netwerk
bevinden. Met dit inzicht kunnen bestaande kwetsbaarheden worden opgespoord en het risico op datalekken wordt
verminderd.
Het SAM Cyber Alarm detecteert van alle aangesloten apparatuur in uw netwerk (servers, computers, printers, ip‐camera’s,
Internet‐of‐Things etc.) of het kwaadaardig gedrag vertoont. Op basis van de communicatie van een apparaat in het
netwerk is met grote zekerheid vast te stellen of dit ‘normaal’ of kwaadaardig gedrag is. Zodra er een verhoogd risico
geconstateerd wordt gaat er een alarm af in de vorm van een e‐mail met detailinformatie. Er kunnen dan maatregelen
worden getroffen om de besmetting, door bijvoorbeeld een virus of malware, weg te nemen. In het MijnSAM portaal kan
in meer detail bekeken worden wat er zich afspeelt op uw netwerk.
In het kader van de AVG/GDPR bent u verplicht om voldoende beveiligingsmaatregelen te treffen, voor het beschermen
van uw data (persoonsgegevens). Met de plaatsing van het cyberalarm neemt u zo een heel aantoonbare
beveiligingsmaatregel.
Wenst u na afloop verder gebruik te maken van het SAM Cyber Alarm? Dan kan u dat doen, tegen een gereduceerd tarief
als Hiscox klant.
Wilt u gebruikmaken van deze dienst?
1. Stuur een email naar securityscan@secureme2.eu met de vermelding dat u recent klant bent geworden bij Hiscox
2. SecureMe2 neemt contact met u teneinde een afspraak in te plannen
3. De scan wordt in overleg gepland en uitgevoerd

4. De resultaten worden in de vorm van een rapportage aangeboden
5. Met de resultaten kunt u zich weerbaarder maken

Awareness & Training
Eenvoudig bijscholen via de Hiscox CyberClear Academy
De CyberClear Academy is een online platform dat is ontworpen om verzekerden te helpen hun cyberrisico’s te beperken
en beheersen. Hiscox CyberClear Academy bestaat uit meerdere leermodules. Die bieden diagnostische beoordelingen om
bestaande kennis te testen. De training wordt afgestemd op specifieke kennislacunes.
Wilt u gebruikmaken van deze dienst?
1.

Surf naar https://www.hiscoxcyberclearacademy.com/RegisterOrganisation

2.

Voer de naam van uw bedrijf en uw polisnummer in (zoals vermeld op de huidige Bijzondere Voorwaarden)

3.

Vul uw naam, voornaam en e‐mailadres in. Maak een wachtwoord aan.

4.

Voeg als beheerder uw bedienden en leidinggevenden toe via de pagina “gebruiker toevoegen”.

