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Is uw Cybersecurity
verzekering een zorg?
Ondernemers kunnen risico’s die zij
niet (volledig) kunnen afdekken
verzekeren. Dit geldt ook voor de
risico’s die Cybercriminaliteit met zich
meebrengt zoals bijvoorbeeld
verstoringen in een productieproces,
het verlies van gegevens, reputatieschade en financiële schade (verlies
van omzet, schadeclaims, herstelkosten).
Een verzekering kan eisen dat u op het
gebied van beveiliging tegen
Cybercriminaliteit aan een aantal
voorwaarden voldoet.
Kritisch zijn op wat u verzekert kan
lonen: zijn er maatregelen tegen
risico’s die u zelf kunt nemen dan hoeft
u dit risico niet te verzekeren. Dit
scheelt uiteraard weer in de premie!

Oplossingen die 100%
vertrouwen geven
Stel dat er een bedrijf is dat u kan
helpen bij het bepalen van wat u wel
en niet moet verzekeren en hoe u aan
de voorwaarden van de verzekering
kunt voldoen?
Hebben we dan uw interesse?
De door Triskelion Information Security
QuickScan geeft u snel inzicht in waar
u staat: wat is er al goed geregeld en
waar moet nog aandacht aan worden
besteed?
Nog werk te doen? Wij helpen u door
samen in de vorm van workshops
en/of individuele gesprekken te kijken
naar de risico’s. Welke risico’s zijn al
bekend, welke maatregelen zijn er al
genomen? En helpen u bij wat er nog
moet worden gedaan.

Samenwerking
Triskelion Information Security is een
samenwerkingsverband aangegaan
met Profin (www.profin.nl).
Ondernemers die een verzekering
tegen Cybercriminaliteit afsluiten via
Profin kunnen tegen een scherp tarief
een verzekeringscheck laten uitvoeren
door Triskelion Information Security.

Als we ergens in uitblinken,
dan is het in persoonlijk
contact
Triskelion Information Security is geen
groot bedrijf en kent hierdoor de
specifieke problemen waar u als
kleinere onderneming tegenaan loopt.
Flexibel meebewegen met uw wensen,
maar wel het afgesproken doel halen.
In overzichtelijke stappen. Geen
bureaucratische verhalen, maar een
no-nonsens aanpak. Directe lijnen en
persoonlijk contact. Daar staan wij
voor.

Kennismaken?
Zoekt u een bedrijf die uw taal spreekt
en die met een directe en persoonlijke
aanpak uw zorgen zoveel mogelijk
wegneemt en weghoudt? Dan komen
wij graag langs om kennis met u te
maken.
Op de website vindt u meer informatie
over informatiebeveiliging, AVG,
verzekeren en onze aanpak.
Abonneer u hier ook op onze
nieuwsbrief om in begrijpelijk taal op
de hoogte te worden gehouden van de
laatste ontwikkelingen.

