
 

 

 TT3P Cybersecurity 

Partnerprogramma
Assurantiekantoren



Introductie
We lezen er dagelijks over in het nieuws. Criminelen en hackers
die via ransomware (gijzelsoftware), phishing en andere sluwe
methodieken aan de haal gaan met de waardevolle gegevens van
organisaties en deze onder druk zetten om losgeld te betalen om
versleutelde gegevens of de beschikking over systemen terug te
krijgen. Cybercriminaliteit vormt helaas één van de grotere
bedrijfsrisico's van deze tijd.

onderbreking van de bedrijfsactiviteit
chantabele positie van organisatie (losgeld)
forse herstel- en juridische kosten
potentieel hoge boetes
schadeclaims van benadeelden
reputatieschade
verloren management tijd

De risico's die wij identificeren zijn schade of kosten als gevolg
van:

Wij werken graag samen met assurantietussenpersonen. Cyber-
verzekering is een verzekeringsproduct met een enorm
groeipotentieel en waar met regelmaat over gesproken wordt
met klanten. Wij merken dat wij daarbij van toegevoegde
waarde kunnen zijn voor assurantietussenpersonen. Vooral
omdat vrij snel specifieke kennis over cybersecurity vereist is
om over het verzekeringsproduct te kunnen adviseren. Daarin
kunnen wij uw organisatie bijstaan.

Partnership met The Trusted Third Party (TT3P)

Wat brengt een samenwerking met TT3P?
TT3P biedt advies en ondersteuning op het gebied van
cyberveiligheid, waarmee een organisatie kwetsbaarheden
inzichtelijk kan krijgen, oplossen en kan gaan voldoen aan de
vereisten van verzekeraars. Daarna kan het restrisico worden
verzekerd.

Uw klanten lopen zonder uitzondering risico door cyber-
criminaliteit. Wij merken dat ze dat nog niet allemaal voelen en
soms is het dan ook een uitdaging om cyberverzekering aan hen
te adviseren. TT3P kan uw organisatie helpen de advieskracht
over cybersecurity en bijbehorende risico's te versterken.
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Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.

Wat zouden wij graag willen bereiken?

Verbeter de advieskracht van uw organisatie over de AVG en
cybersecurity
Wij trainen uw medewerkers op het gebied van cyberadvies
Wij leveren u marketing content inzake cybersecurity
U ontvangt een vergoeding
Wij zijn uw cybervraagbaak voor inhoudelijke vragen van uw
klanten

Heeft u interesse in een samenwerking? 
Mail ons via partners@tt3p.nl

Wij willen graag in contact komen met organisaties die aan hun
cyberweerbaarheid willen werken. Bij een samenwerking vragen
wij u om ons in contact te brengen met uw klanten, zodat zij
kunnen profiteren van de kennis en capaciteit op het gebied van
cyberveiligheid. Samen gaan we cybercriminaliteit te lijf!


