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Informatiedocument over verzekeringsproduct
Bedrijf:
Product:

Aviabel, een vennootschap van AXIS Capital
Aviation Cyber

Dit document verstrekt informatie over de doelstelling en de dekking van de verzekering Aviation Cyber maar is geen formeel onderdeel van het contract. U
vindt alle voorwaarden terug in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
Aviation Cyber verstrekt een dekking die bedrijven in de luchtvaartsector toelaat om de kosten te financieren van nalevingskosten na inbreuken op
de gegevensbescherming evenals van schadevergoedingen en verdedigingskosten die, onder meer, voorvloeien uit aanvallen op computersystemen.
Behoudens premietoeslag en beoordeling kunnen kosten die voortvloeien uit de onderbreking van IT-systemen in de dekking worden opgenomen.
Deze verzekeringsproduct is ontworpen voor:
•
•

alle bedrijven in de luchtvaartindustrie (zoals vliegtuigexploitanten, luchtvaartmaatschappijen, producenten, tonderhoudsbedrijven, enz.)
bedrijven in de luchtvaartindustrie met activiteiten in de Europese Unie die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen na te leven.

Wat is verzekerd?
de kosten die het bedrijf maakt om de
betrokken natuurlijke personen in te lichten die
getroffen zijn door een inbreuk in verband met
persoonsgegevens wanneer dit vereist is door
de wet of regelgeving.
kosten van schadeloosstelling en
verdediging die voortvloeien uit vorderingen van
derde partijen die stellen dat het bedrijf er niet in
slaagde om inbreuken op het netwerk, de privacy
of de vertrouwelijkheid te voorkomen
kosten verbonden aan het herstellen van
gegevens of programma’s na cyberaanvallen
op de systemen van het bedrijf
kosten verbonden aan afpersing op het
internet en ransomware ... die op criminele
wijze de systemen van het bedrijf blokkeert
inkomstenderving en bijkomende onkosten
na een aanval op een computersysteem
of een operationele fout (behoudens
premietoeslag en beoordeling)
toegang tot technische bijstand voor
onmiddellijke hulp in het geval waarin zich een
gedekt incident voordoet (cyberrespons)

Wat is niet verzekerd?
feiten, incidenten of omstandigheden die plaatsvonden vóór de
aanvang van de polis en die de verzekerde niet bekendmaakte
aan de verzekeraar vóór de aanvang van de polis
kosten of onkosten die resulteren in een netwerk dat een hoger
functionaliteitsniveau heeft dan het geval was voorafgaand aan
een gedekt schadegeval
faillissement, vereffening of insolventie van de verzekerde of
aanbieder van de uitbestede dienst of clouddienst
slijtage of prestatieverlies van IT-systemen, verzuimd onderhoud
van IT-systemen
verlies of vernietiging van of schade aan alle fysieke of
tastbare eigendommen, evenals overlijden of lichamelijk
letsel. Luchtvaartongevallen die het resultaat zijn van
cyberbedreigingen vallen onder de dekking van de
luchtvaartuigcasco- en aansprakelijkheidsverzekeringspolis.
boeten indien onverzekerbaar en belastingen
opzettelijke daden
onversleutelde draagbare media-apparaten
vorderingen waarvoor een schikking niet toegelaten is als
gevolg van internationale sancties
satellietdefecten, elektrische defecten of
telecommunicatiedefecten tenzij de betrokken infrastructuur
zich onder de hoede van de verzekerde bevindt
In de algemene en bijzondere voorwaarden worden de
onderschreven waarborgen en de wederzijdse verplichtingen tussen
de verzekeraar en de verzekeringsnemer in detail beschreven.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
Vrijstelling en wachtperiode
De polis is onderworpen aan vrijstellingen evenals wachttermijnen, zoals gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Voor kosten van inbreuken, kosten van schade aan gegevens en programma’s, afpersing op het internet, ransomware, wettelijk verplichte
netwerkbeveiliging en aansprakelijkheid inzake privacy zijn sublimieten van toepassing. Andere sublimieten zijn van toepassing op basis
van de dekkingsuitbreidingen die de verzekerde aanvroeg.
De polis voorziet op voorhand goedgekeurde dienstverleners om bijstand te verlenen aan de verzekerde bij schadegevallen.

Waar ben ik gedekt?
De geografische dekking wordt gespecificeerd in de polis. De dekking is doorgaans wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U dient alle redelijke stappen te ondernemen om schade of verlies te vermijden of te beperken en in het bijzonder om een geschikt ITbeveiligingsbeleid en geschikte IT-systemen te handhaven.
U dient alle regelgeving na te leven.
U dient Aviabel onverwijld op de hoogte te brengen ingeval van schade die door dit verzekeringsproduct is verzekerd.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de volledige jaarlijkse premie bij de aanschaf van de polis of u betaalt in aflossingen zoals gespecificeerd in de polis.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddata van de dekking kan u zelf kiezen. Beide worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Kennisgeving per post aan de verzekeraar met een opzegtermijn van 60 dagen.
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