
Cyber Underwriting Risk Fit

AIG Cyber Differentiators

Cyber

Cyber Risk Insurance
Voor bedrijven met een omzet tot € 25 miljoen.

Cyber Risk Management
Voor grotere bedrijven en bedrijven  
met een bijzonder risicoprofiel.

Cyber Risk Control
Voor multinationals met complexe risico’s.

Standaard goed verzekerd 
Bij ons bent u standaard goed verzekerd en 
heeft u altijd vier extra lagen cyberbeveiliging:
• Brede verzekeringsdekking.
• Cyber Impact Scan/analyse.
• First response service.
• Aanvullende Cyber Security.

Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. In Europe, the principal insurance provider is AIG Europe S.A. This material is for information purposes. Not all products and services 
are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by the actual terms and conditions of insurance set out in the policy or in the insurance contract. Certain products and services may be provided by independent third parties. 
Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. For additional information, please visit our website at www.aig.com. 

GET READY FOR ’21
 WINNING WITH AIG

Cyber Risk Expertise
• Het grootste dedicated 

cyber underwriting 
team in Nederland

• Ervaren Cyber Risk 
Experts en dedicated 
Claims Handlers

• Dit brengt ons in staat 
om assurantietussen
personen, makelaars 
en zelfs organisaties de 
beste ondersteuning te 
bieden

Cyber Impact  
Scan & Analyse tool
• Met onze maatwerk 

Cyber Impact Scan 
& Analyse zien 
organisaties precies 
wat hun cyberrisico’s 
zijn en hoe ze zich 
nog beter kunnen 
beschermen.

• De Cyber Impact 
Scan kan zelfs al in 
het offertetrajact 
worden uitgevoerd 
om organisaties een 
gedegen beslissing te 
laten nemen over een 
cyberverzekering.

• Deze vooruitstrevende 
tool heeft een Cyber 
innovatie award 
gewonnen.

First Response
• Bij een cyberincident 

zijn de eerste 48 uur 
cruciaal om (reputatie)
schade te beperken. 

• Men kan ons daarom 
24/7 bellen om het 
cyberincident op te 
lossen. Zelfs al bij een 
vermoeden.

• Er geldt voor deze 
periode geen eigen 
risico.

Gratis extra security
• Toegang tot gratis 

aanvullende diensten 
om de kans op 
een cyberaanval te 
verminderen en een 
extra laag toe te voegen 
aan de cybersecurity 
van het bedrijf.

• De waarde van deze 
diensten kan oplopen 
tot € 10.000,.

Lokale polissen 
buitenland 
(multinational)
Al ruim 100 jaar is AIG 
dé partner voor op 
maat gemaakte en 
naadloze Multinational 
verzekeringsoplossingen. 
Wanneer bedrijven zich 
ontwikkelen kunnen 
zij vertrouwen op 
onze kennis van lokale 
markten, uitstekende 
wereldwijde claims 
service en altijd een 
passende oplossing.

Wij hebben oplossingen voor elke 
organisatie die op zoek is om 
hun cyberrisico’s af te dekken. 
Enkele van onze belangrijkste 
doelgoepen zijn:

• Maakindustrie/Productie
• Technologiesector
• Transport, opslag en distributie
• Gezondheidszorg
• Zakelijke dienstverlening
• Financiele Instellingen
• Bouw
• Onderwijs
• Chemie
• Nutsvoorzieningen

BEPERKTE 
MOGELIJKHEDEN VOOR

• Credit rating agencies
• Social Media platforms
• Handel in  
 Crypto valuta

Flow
• Standaard oplossingen 

voor gemakkelijke en 
snelle service.    

• Kijk op  
www.aiginsurance.nl/flow 
voor de mogelijkheden.

https://www.aiginsurance.nl/cyberriskinsurance
https://www.aiginsurance.nl/cyberriskmanagement
https://www.aiginsurance.nl/cyberriskcontrol

