
Geprefereerde Klanten

Voordelen Cyber bij AIG

Cyber

Cyber expertise
• Een van de grootste 

teams in België en 
Luxemburg.

• Veel ervaring bij het 
onderschrijven van 
cyber risico’s en  
behandelen van cyber 
claims.

• Stelt ons in staat  
kwalitatief advies 
te verstrekken 
en makelaars te 
ondersteunen.

Globale  
vaardigheden
• We kunnen in meer 

dan 60 landen over de 
hele wereld  
cyber polissen  
onderschrijven.

• Sterke ondersteuning 
voor multinationale en 
internationale klanten. 

• Succesvolle resultaten 
door op maat 
gemaakte cyber 
dekkingen met 
gespecialiseerde 
vereisten.

The Cyber Peril
• Een kracht die ons 

onderscheidt van onze 
concurrenten.

• Een belangrijke 
trend wanneer 
systemen, processen 
en apparaten 
onlosmakelijk 
gekoppeld worden.

First Response
• Uitgebreid geteste ‘First 

Response’, onmiddellijk 
IT, forensische en 
juridische hulp na een 
aanval.

• Antwoord binnen 1 uur 
om zo vroeg mogelijk 
schade te beperken.

• Geen polisretentie voor 
‘First Response’.

Cyber preventie
• Een reeks aanvullende 

diensten voor jaarlijkse 
premies van € 7 500 of 
meer.

• Inclusief het 
blootleggen van 
kwetsbare punten, 
malicious IP-blocking, 
en een training in cyber 
preventie.

• Voorkomt in de 
eerste plaats dat een 
cyberincident zich 
voordoet.

Smart Cyber  
Application
• Smart cyber-formulier 

aangepast aan sector, 
omvang en cyber 
blootstelling van de 
klant.

• Genereert onmiddellijk 
een rapport over de 
huidige mate van 
bescherming tegen een 
cyberaanval.

• Meer details na 
afsluiting van de 
polis met: cyber 
risico scores, fictieve 
scenario’s en 
prioriteiten.

CyberEdge®
Ons belangrijkste Cyberproduct voor 
bedrijven met een omzet tot € 50 mln., 
grote multinationals en voor bedrijven 
met een omzet boven € 50 mln.

OPGELET

• Kredietrating bedrijven
• Social media platforms

Beste oplossingen voor Cyber

Zeer grote bereidheid tot onderschrijven 
voor cyberrisico’s in verschillende 
beroepen, activiteiten, cliëntsegmenten 
en geografische gebieden

Bijna alle industriële sectoren  
(uitzonderingen hieronder) 

Bedrijven in alle formaten van  
KMO’s tot grote multinationals

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG
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