Hienfeld Cyberverzekering
Preventieve diensten

Hienfeld en Integripro hebben samen een scan ontwikkeld voor verzekerden van de Hienfeld
Cyberverzekering. Deze scan brengt in 30 vragen uw cyberweerbaarheid in beeld. Deze vragen zijn
gericht op technische- en organisatorische maatregelen, het menselijk handelen, privacyverplichtingen
en incident- en crisismanagement. U ontvangt een rapportage van de resultaten inclusief advies
gebaseerd op uw antwoorden, en wordt gebeld door een medewerker van IntegriPro die de resultaten
en mogelijke vervolgacties met u doorneemt.
De kosten voor de scan, rapportage en het adviesgesprek zijn € 135,00
Proces:
 Als u ervoor kiest om een Hienfeld Cyberverzekering te sluiten, krijgt u exclusief de optie om
gebruik te maken van de IntegriPro scan.
 U wordt dan telefonisch benaderd door een medewerker van IntegriPro, die met u de
processtappen van de scan zal doornemen.
 Daarna kunt u de scan online doorlopen. Voor de meest complete uitslag raden wij u aan om
de scan te maken in samenspraak met de personen in uw organisatie die verantwoordelijk zijn
voor ICT, HR en de veiligheid van gegevens.
 Direct na het maken van de scan wordt een rapportage getoond. Hierin staan uw antwoorden
op de vragen, en adviezen per onderdeel gebaseerd op uw antwoorden. U ontvangt deze
rapportage ook per mail.
 Enkele dagen na het invullen van de rapportage wordt u gebeld door een expert van
IntegriPro die met u de resultaten nader zal bespreken. Op basis van de verbeterpunten in uw
organisatie ontvangt u advies op maat.
 IntegriPro kan u ook helpen met concrete diensten als u hier behoefte aan heeft. Als u ervoor
kiest om een vervolgdienst af te nemen bij IntegriPro, ontvangt u als verzekerde van Hienfeld
10% korting op deze dienst.

Privacy Zeker is dé expert voor het MKB op het gebied van de privacywetgeving (AVG). Verzekerden
van de Hienfeld Cyberverzekering krijgen gratis toegang tot de Privacy Zeker Start omgeving
(werkelijke kosten: € 99,00 per jaar). Hierin zijn de volgende diensten inbegrepen:
 E-learning ‘privacy op je werkplek’
 Datalekregister
 Ondersteuning bij het melden van (mogelijke) datalekken
 Gratis AVG en beveiliging check
 Privacy updates
Naast het gratis gebruik van Privacy Zeker Start (cyber- en AVG-startpakket), krijgt u ook 10% korting
op het totale pakket van Privacy Zeker. Met dit totaalpakket krijgt u toegang tot alle tools en
begeleiding om te voldoen aan de wetgeving. U vindt hierover meer informatie op
https://privacyzeker.nl/abonnementen/.
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Northwave is een ICT security specialist die zich al sinds de oprichting in 2006 richt op
cyberincidenten. Northwave helpt haar klanten met een integrale aanpak, van risicoanalyse tot
concrete maatregelen. Zij hebben hiervoor alle specialisten in huis.
Als uw premie € 2.000,00 (excl. assurantiebelasting) of meer bedraagt, kunt u kosteloos gebruik
maken van het Northwave Responsibility Pakket. Hierbij inbegrepen zijn:
 Het samenstellen van een gepersonaliseerd incident draaiboek;
 Een response training op basis van uw incident draaiboek;
 De Northwave Threat Response nieuwsbrief die u attendeert op nieuwe dreigingen in uw
branche of regio.
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