Over 50% af mindre virksomheder, og hver femte af alle virksomheder,
udsættes for et cyberangreb og angrebene sker på mange forskellige
måder bl.a. via e-mails, stjålne enheder fx mobiltelefon, pc, og delte filer.
Hvorfor Cyberforsikring?
• Angrebene stiger i kompleksitet og i takt med at hackerne
bliver dygtigere og mere opfindsomme vokser problemet
med cyber kriminalitet. Og det bliver mere omstændigt og
dyrere at beskytte sin virksomhed
• Et netværkssikkerhedsbrud kan skabe store meromkostninger for en virksomhed eller i værste fald få driften til at
gå i stå og aflede et tab i omsætning
• Ny fælleseuropæisk lovgivning (EU persondataforordning)
stiller krav om at virksomheder skal opfylde krav om
beskyttelse af persondata.

Fordele ved Trygs Cyberforsikring
Trygs forsikring giver dig bl.a.:
• Hurtig skadesassistance tilgængelig 24/7, 365 dage om
året, der hjælper med at lokalisere og afværge cyberangreb så virksomheden kan fokusere på driften.
• Et globalt netværk af eksperter indenfor IT, jura, og PR,
som efter behov kan tilbyde lokal fieldservice.
• Assistance til virksomheden inden skaden indtræffer og
hjælp med at forebygge angreb ved trusler herom.
• Bred dækning til en konkurrencedygtigt pris.

Forsikringens omfang
Tryg tilbyder internationale betingelser tilpasset det danske
marked. Cyberforsikringen matcher både mindre og større
virksomheders behov, og dækker blandt andet følgende:
• IT-krise assistance ved cyberangreb, eller ved trussel
herom
• Omkostninger ved afpresning
• Omkostninger til undersøgelse af skadeomfang og rekonstruktion af skadet eller tabt data
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Notifikationsomkostninger samt PR-rådgivning
Omkostninger til ID- og kreditkortsovervågningstjenester
Omkostninger til advokatbistand
Driftstab i op til 3 måneder, herunder for meromkostninger
Ansvar - erstatningsansvar og bøder
Fejl ved brug, tilretning eller opsætning af programmer, hvis
fejlen er afledt af daglig drift
• Medieansvar.
Sikkerhedsforholdsregler
Forudsætninger:
• At der findes rutiner for sikkerhedskopiering og backup
af virksomhedskritisk data som minimum hver 5. dag
• At systemer og netværk er beskyttet af selvstændig
firewall og antivirusprogram egnet for erhvervsmæssigt
brug
• At mobile enheder krypteres
• At virksomheder underlagt PCI-DDS efterlever foreskrevne krav.
Pris
For virksomheder med en omsætning på op til 500 millioner kr.
beregnes prisen for Cyberforsikringen som udgangpunkt i virksomhedens omsætning og virksomhedstype. For virksomheder
med en omsætning på over 500 millioner kr. er prisen baseret
på flere para-metre der fremgår af Trygs spørgeskema.
Kontakt Tryg og få et spørgeskema.
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Selvrisiko
Selvrisikoen er afhængig af virksomhedens omsætning og
ønsket forsikringssum men er dog mindst 10.000 kr.
Forsikringssum
Forsikringssummen kan være fra 1 og op til 20 millioner kr.
Hvis der er behov, kan højere sum også tilbydes.
Karenstid ved driftstab
Der gælder 8 timers karenstid, hvis ikke andet er aftalt.
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Tilbud på Cyberforsikring
Det er vigtigt, at vi kender til din virksomheds risiko for
cyberskader. Derfor skal du udfylde et spørgeskema, som
blandt andet kortlægger virksomhedens IT-sikkerhed og
IT-anvendelse, samt giver os et billede af, hvordan et angreb
kan påvirke virksomheden.

Er du interesseret eller vil vide mere?
Så kontakte os
Tryg
Industri, Ansvar L73
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Telefon 70 11 20 20
Mail ansvar@tryg.dk

