
 Voor wie? 

  Professionals die hun bedrijf willen beschermen tegen informatica- en  
cyberrisico’s :  

 zelfstandigen

 vrije beroepen

 kmo’s tot 50 personen

Om beter tegemoet te komen aan de noden van een steeds veranderende wereld, werd de verzekering  
talensia .com grondig herwerkt en ziet de nieuwe verzekering talensia cyber protection het daglicht.  

 De verzekering .com of cyber protection?   

  Deze 2 verzekeringen vervolledigen elkaar.

  De verzekering .com dekt vooral de risico’s verbonden aan het materieel.

  Cyber protection dekt de cyberrisico’s.

  Waarom?  

 Tussen 2014 en 2015 is het aantal ‘malwares’ gestegen met 36% ! 

 De inkomsten uit cybercriminaliteit overstijgen die van de drugshandel.

  58 % van de Belgische ondernemingen stellen draagbare toestellen ter  
beschikking van hun personeel om zich voor hun job te verbinden met het  
internet.

.com & cyber protection  
de ideale verzekeringen voor informaticarisico’s  

 Hoe afsluiten? 

  Beide worden beschouwd als hoofdverzekering en kunnen zowel afzonderlijk 
als in het talensia-package afgesloten worden.

  Als beide worden afgesloten, worden ze aangerekend als één enkele  
hoofdverzekering. 

  



 .com / cyber protection 

U vindt alle bijkomende inlichtingen: 

  op extranet pro 
 op de pagina  « talensia .com » 
 op de pagina  « talensia cyber protection » 
 in de nieuwe algemene voorwaarden in de bibliotheek.

 op https://www.axa.be/corporate_non_life.

.com dekt cyber protection dekt  
Het vast informaticamaterieel, inclusief kasregisters en terminals  
van de Nationale Loterij

De aantasting van gegevens en programma’s

Het draagbaar informaticamaterieel, inclusief toestellen om bestellingen op te 
nemen in de horeca

De schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving

Het vast elektronisch kantoormaterieel De poging tot cyberafpersing

De vaste elektronische uitrusting van het gebouw (bv. telefooncentrale, alarm-
systeem, bewakingscentrale, toegangscontrolesysteem, oproepsysteem)

Het verlies van omzet bij onlineverkoop

NEW! Het medisch materieel en alle andere specifieke elektrische, elektroni-
sche en/of informaticatoestellen die bij naam aangeduid zijn 

BA cyber

NEW! Het BYOD-materieel - Bring Your Own Device  
(Breng uw eigen materieel mee). 

E-reputation

NEW! Eén enkele premie om het materieel, de bijkomende kosten en de gegevens 
en programma’s te dekken

(de dekkingen bijkomende kosten en gegevens en programma’s worden automatisch toegekend 
voor informaticamaterieel en elektronisch kantoormaterieel)

Eén enkele premie voor 6 specifieke dekkingen van de cyberrisico’s  
van een onderneming

Het blanket cover-principe: geen inventaris of wijziging van het contract bij elke 
vervanging nodig

(behalve voor materieel dat bij naam wordt aangeduid bv. Medisch materieel)

Een vereenvoudigde afsluiting: geen vragenlijst of voorafgaande audit

NEW !
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