
Cybercriminaliteit kan ook uw apotheek schaden! 

CURALIA en AXA Belgium willen de apothekers sensibiliseren voor het probleem van de cyberaanvallen. 
Vandaag is geen enkele apotheek nog veilig! 

De persoonsgegevens van uw patiënten worden verspreid op het internet? Uw professionele reputatie wordt 
besmeurd via de sociale media? U bent het slachtoffer van een poging tot cyberafpersing? 
Gevaren als deze bedreigen uw activiteit!

CURALIA stelt u een gepaste oplossing voor die u beschermt tegen deze specifieke risico’s: de verzekering 
Cyber Protection van AXA Belgium.

Cyber Protection is een unieke verzekering die bestaat uit 6 specifieke dekkingen tegen de cyberrisico’s die 
uw apotheek loopt.

1.  Aantasting van gegevens en programma’s
2.  Schending van de bescherming van   
 persoonsgegevens 
3.  Poging tot cyberafpersing 

4. Verlies van omzet bij onlineverkoop  
 (als optie)
5. BA cyber 
6. E-reputation.

CURALIA biedt bovendien, als optie, een 7de dekking aan: het omzetverlies veroorzaakt door de volledige 
onbeschikbaarheid van het informaticasysteem van uw apotheekvestiging(en).

Samen vormen deze dekkingen de ideale aanvulling van elke andere verzekering van de risico’s verbonden 
aan het informaticamaterieel (stoffelijke schade, diefstal …).

Verplichte preventiemaatregelen voor de apotheek
�  Beschikken over een back-up van uw programma’s buiten uw apotheek in een afzonderlijke ruimte.
�  Wekelijkse back-ups uitvoeren die u buiten uw apotheek, in een afzonderlijke ruimte, bewaart.
�  Het gebruik van een antivirus en een firewall, aangekocht onder licentie en geüpdatet volgens de aanbevelingen 

van de softwareontwikkelaar.
�  Illegaal verkregen software wordt niet aanvaard. 
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Bescherm uw apotheek
tegen cybercriminelen

Talensia Cyber Protection

Bent u goed voorbereid? 
Neemt u voldoende 
maatregelen? 

Doe de check op  
www.axa.be/cyberverzekering !

CURALIA,  
uw geprivilegieerde partner 
�  Een eenvoudige en gemakkelijke onderschrijving 

via Curalia.
�  Een aantrekkelijk tarief afhankelijk van uw activiteit 

en het aantal vestigingen. 

Slachtoffer van een cyberaanval? 
Bel AXA Assistance!  

Ze brengen u 24u/24 in contact met een cyberexpert. 
Indien uw schadegeval gedekt is, dient u enkel nog 
de schade aan te geven om beroep te doen op uw 
verzekering Cyber Protection.

 02/550 05 30

OOK IN 2023  
EEN UITZONDERLIJK AANBOD VOOR 

TARIFERENDE KLANTEN.

Voor wie?
Als tariferende klant bij BAF kan u aan een  
voordelig tarief mee aansluiten bij de gemeenschap-
pelijke polis die BAF hiervoor afsluit. 

Hoe?
Deze polis loopt steeds een heel (kalender)jaar en u 
kan de premie betalen via maandelijkse of jaarlijkse 
afhouding. BAF treedt op als verzekeringnemer, de 
verzekerde is de apotheek. Zo kan u een groot deel 
van de administratie als verzekerde vereenvoudigen, 
zonder opzeg langs uw kant, wordt deze polis jaar-
lijks automatisch verlengd.

Wil u ook genieten van het groepstarief?
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