
Uit cijfers van het CBS blijkt 
dat maar liefst één op de negen 
Nederlanders in 2014 slachtoffer is 
geworden van cybercrime. 
Cyber Protect is een verzekering 
die u wapent tegen de gevaren die 
het internet met zich meebrengt. 
U kunt daarbij denken aan 
hacken, cyberpesten, koop- en 
verkoopfraude of identiteitsfraude.

Waarom Cyber Protect?

Cyber Protect wapent u tegen:
•  De verspreiding van schadelijke 

informatie op internet.
•  Onrechtmatig gebruik van uw 
identificatiegegevens.

•  Frauduleus gebruik van 
bankgegevens.

•  Geschillen met e-handelaren 
(webshops).

Cyber Protect Verzekering
Met één verzekering 
zijn uw online 
belangen verzekerd!

Uw voordelen:
•  Eén polis die u wapent tegen 

online gevaren.

•  Uw online aankopen zijn verzekerd. 
Vraag uw adviseur naar de 
voorwaarden.

•  Gespecialiseerde technische hulp om 
op internet informatie op te ruimen 
en/of te verdringen als deze uw 
reputatie schaadt.

•  Een schadevergoeding wanneer het 
geschil niet opgelost raakt.

•  Juridische begeleiding bij een 
regeling in der minne of een 
rechtszaak.

Vraag uw assurantieadviseur naar de voordelen
van Cyber Protect!



Verzekerde bedragen*

Verdediging van de belangen van de verzekerde
• Diverse expertises (minnelijke en gerechtelijke verdediging) € 1.000,-
• 1e aanleg (gerechtelijke verdediging) € 2.500,-
• Hoger beroep (gerechtelijke verdediging) € 2.000,-
• Cassatie (gerechtelijke verdediging) € 1.750,-

In contact brengen in geval van aantasting van de e-reputatie € 3.500,- 
voor opschonen en verdringen van informatie

Vergoeding van de geleden schade in geval van identiteitsdiefstal € 5.000,-

Vergoeding van de geleden schade in geval van frauduleus gebruik van betaalmiddelen € 5.000,-

Vergoeding van de geleden schade in geval van aankoop van een  
materieel roerend goed of van een dienst bij een e-handelaar (webshop) € 5.000,-

Deze informatie wordt u 

aangeboden door:

Cyber Protect is een product van VKG en is verkrijgbaar via uw assurantieadviseur.

Versie 06-2015. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Met Cyber Protect bent u beschermd tegen de 

gevaren die het internet met zich meebrengt. 

Wilt u meer weten over Cyber Protect? Wilt u 

weten of deze verzekering voor u de juiste is? 

Vraag dan uw assurantieadviseur om advies!

Vraag advies

Cyber Protect Verzekering

*Per schadegeval en per verzekeringsjaar


