VERZEKEREN | CYBER

ACL Verzekeringen lanceert cybercrime verzekering

We houden het eenvoudig
en betaalbaar
Nichespeler op het vlak van financial lines voor specifieke branches waaronder gevaarlijke beroepen, ACL Verzekeringen,
breidt haar dienstverlening uit. Naast beroeps-, bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid en collectieve ongevallen
is eind oktober een cybercrime verzekering aan het palet toegevoegd. Met de beantwoording van slechts vijf – en bij
een omzet van meer dan 20 miljoen euro zeven – vragen kan een cybercrime verzekering afgesloten worden. Weinig
uitsluitingen, geen eigen risico bij herstel en geen sublimieten.
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Lloyd’s approved coverholder
“En toen ging het snel”, vertelt Niels. “Niet alleen qua personeel, ook qua volumes. In tegenstelling tot de meeste

Onze toverwoorden zijn ‘maatwerk’ en ‘persoonlijk contact’
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machten zijn wij Lloyd’s approved coverholder, waardoor we
kunnen terugvallen op de capaciteit, kwaliteit en solvabiliteit van Lloyd’s. En als klap op de vuurpijl zijn wij momenteel
bezig om een eigen vestiging in Londen te openen.”

Korte time to market
Van inmiddels zes losse bedrijven werd een groep gemaakt:
de Nyenborgh Group, met Mayke Oosterbroek en Niels Nijhuis als aandeelhouders. De groep is leverancier van verzekeringsoplossingen en bijbehorende financiële diensten
voor de nationale en internationale verzekeringsmarkt, doet
zaken met tal van grote makelaars en is, als makelaar én verzekeraar, lid van de VNAB. Alle bedrijven hebben een eigen
managing director en bepalen zelf hun strategie voor com-

ACL Verzekeringen maakt deel
uit van de Nyenborgh Group

mercie en underwriting. Het voordeel van deze werkvorm is
dat ieder bedrijf snel veranderingen kan doorvoeren, waardoor de ‘time to market’ voor een productlancering heel kort
is. En zo zitten wij, de redactie van SCHADE magazine, eind
september in Oldenzaal bij ACL Verzekeringen, omdat ACL
binnen een maand een nieuw product wil lanceren: de cybercrime verzekering.

Concurrerende premie met ruime dekking

Underwriter Theresia Broshuis: “Het gaat niet om de vraag óf er ooit
een cybercrime incident komt, maar wanneer die komt.” (Niet op de
foto: underwriter Yvonne ter Horst)

Edwin Post, Managing Director van zusterbedrijf Melior Ver-

Underwriter Monique Riefel: “Het mooie van onze manier van werken is dat wij als underwriters één loket
vormen waar het intermediair met al zijn vragen over alle financial lines terecht kan.”
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zekeringen: “De polis is ‘Lean and Mean’. De premie is niet
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huisvader gehandeld heeft, omdat hij geen cybercrime verwww.schade-magazine.nl
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Hoe eerder actie ondernomen
kan worden, hoe minder groot de
schade en de gevolgen daarvan
countants en juristen op gezet worden, mocht dat nodig
blijken. Hoe eerder actie ondernomen kan worden, hoe minder groot de schade en de gevolgen daarvan.
Onze partners helpen onder andere met het reconstrueren
CEO van de Nyenborgh Group Niels Nijhuis: “Als klap op de vuurpijl zijn
wij momenteel bezig om een eigen vestiging in Londen te openen.”

Directeur Mayke Oosterbroek: “De polis is opgezet met de capaciteit
en de kwaliteit van Lloyd’s met wie wij veel werken.”

Managing Director van zusterbedrijf Melior Verzekeringen Edwin
Post: “Net als bij alle andere verzekeringen die ACL biedt geldt ook hier
dat we gaan voor maatwerk, persoonlijk contact en een betaalbare
verzekering. Want zo maken wij het verschil.”
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Benadering van alle financial lines via één
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Wanneer komt die cyberattack?
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Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld
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Je moet schade voelen om
schades te voorkomen
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Ruime dekking zonder sublimieten

een vraag te kunnen stellen. Ook al kan je sneller werken als

Snel handelen is key

alles per e-mail gaat, wij houden wel van dat telefonische

Mayke neemt het stokje weer over: “Als er sprake is van
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Het gaat er simpelweg om
dat je handelt als een goed
huisvader
www.schade-magazine.nl
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