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Organisatorische scan

Om een sterk front te vormen tegen cyberrisico’s is het 
belangrijk de juiste balans te vinden tussen technische 
maatregelen (vaak software-matig) en organisatorische 
maatregelen: het menselijk handelen. De organisatorische 
scan richt zich vooral op het hebben van beleid, procedures, 
training voor medewerkers etc. De cyber risicoanalyse 
van International Security Partners (ISP) geeft u inzicht in 
uw specifieke cyberrisico’s en wat u kunt doen om deze te 
verkleinen. 

Technologische scan

Een technologische scan biedt u inzicht in de veiligheid 
van uw IT-omgeving. Door risico’s en kwetsbaarheden al in 
een vroeg stadium in kaart te brengen, kunt u deze tijdig 
aanpakken en uw IT-beveiliging naar een hoger niveau tillen. 
Deze scan wordt aangeboden door SQNetworks. Chubb zal 
samen met deze partij beoordelen welke dienstverlening het 
beste bij de verzekerde past.  

In geval van een cyberincident kunt 
u zich op onze cyberverzekering 
beroepen voor dekking van eigen 
schade, schade aan derden en acute 
crisismanagement ondersteuning.  
Bij Chubb staan we u ook graag 
vóór die tijd al bij met raad en daad. 
Voorkomen is beter dan genezen en 
daarom hebben wij met een aantal 
zorgvuldig geselecteerde partijen 
afspraken gemaakt over het aanbieden 
van een breed palet aan pre-incident 
diensten aan onze verzekerden. 
Nevenstaande twee scans kunnen u 
helpen inzicht te krijgen in uw actuele 
cyberrisico’s en deze te verkleinen. 
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Wie is ISP?

ISP adviseert en voert forensische onderzoeken uit in het kader van 
risicomanagement. In relatie tot cyberrisico’s is het de visie van ISP om een 
goede balans te creëren tussen technische en organisatorische maatregelen. 
ISP heeft zich op het gebied van informatiebeveiliging specifiek toegelegd op de 
organisatorische aspecten. ISP helpt organisaties om het gedrag van gebruikers 
te beïnvloeden, zodanig dat informatiebeveiligingsmaatregelen optimaal 
nageleefd worden. ISP hanteert diverse methoden om cyberrisico’s binnen een 
onderneming bloot te leggen en biedt advies op maat. 

Wat biedt ISP voor Chubb verzekerden?  

Verzekerden van Chubb kunnen kosteloos gebruik maken van de Online Cyber 
Risicoanalyse van ISP. Met behulp van deze onlangs ontwikkelde online tool 
krijgt u direct inzicht in uw actuele cyberrisico’s en hoe u deze positief kunt 
beïnvloeden. 
Verzekerden van Chubb ontvangen tevens 15% korting op eventuele additionele 
producten en dienstverlening van ISP.

Organisatorische  
scan

1
Hoe kan ik als verzekerde gebruik maken van de diensten? 
Om gebruik te maken van de scan kunt u contact met ISP opnemen via 
onderstaand telefoonnummer of e-mailadres: 
E: backoffice@ispbv.nl
T: 0320 - 28 41 41

Vermeld hierbij altijd uw bedrijfsnaam en polisnummer. 
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https://www.ispbv.nl/


Wie is SQNetworks?

Cyberdreigingen lijken moeilijk beheersbaar. Met de juiste services bent u echter 
snel weer back in business. SQNetworks biedt diensten waarmee u uw beveiliging 
verbetert, informatie beter kunt beheren en meer inzicht krijgt in uw interne 
datastromen. 

Wat biedt SQNetworks voor Chubb verzekerden? 

SQNetworks biedt bedrijven, in samenwerking met ThreadStone, een online 
vulnerability scan van hun netwerk en/of website. Verzekerden van Chubb 
kunnen tegen gereduceerd tarief (€ 40 in plaats van € 80) een gedetailleerd 
rapport ontvangen met een uitgebreide toelichting op de beoordeling en 
eventuele aanbevelingen. 

SQNetworks biedt bedrijven een complete bescherming op de eindpoint (EDR) 
met services en cybermonitoringen in de achtergrond. Deze diensten zijn bij 
elkaar gebracht in de EDR dienst en voor u als gebruiker gemakkelijk zelf te 
activeren via een code en een maillink. U kunt in dit proces ondersteuning 
krijgen van de helpdesk mocht u dit wensen, bijvoorbeeld voor het verwijderen 
van uw bestaande Anti Virus software.
 
Verzekerden van Chubb ontvangen 20% korting op de endpointbeveiliging EDR 
van SQNetworks.

Technologische 
scan

2
Hoe kan ik als verzekerde gebruik maken van de diensten? 
Uw unieke kortingscode kunt u via uw intermediair aanvragen.  
Vermeld u hierbij uw bedrijfsnaam en polisnummer. Vervolgens kunt u via 
https://cyberstatus.sqnetworks.com de scan laten uitvoeren en het rapport 
downloaden. Voor de overige producten en diensten van SQNetworks kunt u de 
website raadplegen en de EDR is te activeren via:https://edr.sqnetworks.com.
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https://sqnetworks.com/
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Contact

Chubb European Group

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam
T. 0800 22 55 223 (Nederland)
T. +31 10 289 35 00

info.benelux@chubb.com
www.chubb.com/benelux

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de 
voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende 
verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid. Chubb European Group Limited heeft een vergunning van de Prudential 
Regulation Authority (PRA) in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 202803. Statutaire zetel: 100 Leadenhall Street, London 
EC3A 3BP, company no. 1112892. Chubb European Group Limited, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV 
Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de afspraken die Chubb ten behoeve van haar verzekerden 
heeft gemaakt met ISP en SQNetworks. Aan de inhoud van dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. Indien 
u besluit gebruik te maken van de diensten van één van voornoemde partijen, dan geschiedt dat op basis van de door hen 
gehanteerde leveringsvoorwaarden. Chubb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en uitvoering van de diensten die u 
bij voornoemde partijen afneemt.


