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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Cyberforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen (policen) der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste Cyberforsikring på www.tryg.dk/erhverv/cyberforsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en cyberforsikring til virksomheder.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Den maksimale dækningssum står i din
forsikringsaftale. Dækningssummen er den højeste
grænse for vores forpligtelse for skader konstateret
inden for et forsikringsår.

Denne liste er nogle eksempler på forhold, der ikke
er omfattet af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-omfattede forhold finder du i forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen indeholder både rådgivning og
økonomisk erstatning ved cyberangreb af fx
ransomware, DDOS eller virus.
Forsikringen kan fx dække:
IT-kriseassitance ved cyberangreb, eller ved
trussel herom
Omkostninger ved afpresning
Omkostninger til undersøgelse af skade-omfang
og rekonstruktion af skadet eller
tabt data
Notifikationsomkostninger samt
PR-rådgivning
Omkostninger til advokatbistand
Ansvar -erstatningsansvar og bøder
Fejl ved brug, tilretning eller opsætning af
programmer, hvis fejlen er afledt af daglig drift
Medieansvar
Alle dækninger fremgår i din forsikringsaftale.

Forbedringer af sikredes systemer.
Person- og tingskade.
Tab som udspringer af afbrydelse af
eller uregelmæssigheder i forsyningen
udefra til sikrede af el, tele-, radio-, tv- og
datakommunikation.
Krænkelse af patentrettigheder.
Videregående ansvar sikrede i kontrakt eller ved
anden aftale har påtaget sig.
Finansielle aktiver.
Diskriminering, seksuel udnyttelse og
arbejdsretslige forhold.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke
er omfattet af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-omfattede skader finder du i forsikringsbetingelserne.
Forsikringen dækker ikke omkostninger,
tab, driftstab, forøgelse af driftstab eller
erstatningsansvar, der skyldes:
System og netværk ikke er beskyttet af firewall og
antivirusprogram
Tab grundet manglende rutiner for
sikkerhedskopiering/back up
Årssagssammenhang mellem en skade/ tab og
manglende overholdelse af krav om kryptering af
mobile enheder.
Driftstab indenfor karenstiden som fremgår i
policen.
Person- og tingskade.
Erstatningskrav der udspringer af sikredes
udførelse af rådgivende virksomhed.
Ulovlige forsikringsinteresser.

1/2 | Cyberforsikring

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
70 11 20 20 | www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666

Cyberforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Tryg Forsikring A/S
FT-nr.: 53070

Danmark

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker forsikringstager og datterselskaber registreret i EU/EEA lande samt de i sikredes tjeneste værende
personer, ved udøvelse af den i policen nævnte virksomhed, med mindre andet fremgår af policen.
Forsikringen dækker forsikrede begivenheder i hele verden. dog ikke erstatningskrav rejst i USA/Canada og bøder
pålagt af amerikanske eller canadiske myndigheder. Erstatningskrav og bøder baseret på amerikansk eller canadisk
lovgivning og retsprincipper er ikke dækket med mindre andet fremgår af forsikringspolicen
Data eller software som sikrede har lagret på eksterne servere, herunder via cloud- eller hostingløsninger, betragtes
som sikredes, uanset hvor i verden disse er lagret eller hostet.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Du skal straks anmelde skaden til skadeservice der fremgår af policen.
- er sikrede forpligtet til at give Tryg eller en af Tryg udpeget ekstern ekspert adgang til sikredes dokumenter, systemer og
netværk Du er forpligtet til at følge anvisningerne fra de eksperter, vi har udpeget, og give den nødvendige dokumentation
og oplysning til sagens behandling.
- ikke påtage sig et videregående ansvar eller foretage handlinger, der kan pålægge Tryg omkostninger uden forudgående
skriftligt samtykke.
Ved ændringer
Du skal straks give os besked, hvis:
- den forsikrede virksomhed flytter
- der sker ændringer i virksomhedens aktiviteter
- Risikoen forøges i forhold til den forsikringsaftale, der er indgået
- Hvis omsætningen i forbindelse med en fornyelse er steget med mere end 20% i forhold til omsætning anført i policen

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie til Tryg skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere opkrævninger skal betales på de forfalds- eller
ændringsdatoer, som fremgår af policen.
Tryg opkræver betaling for forsikringen via Betalingsservice - Nets, Giro eller - efter aftale - på anden måde.
Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af opkrævning på forsikringen

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder i den periode, som står i din forsikringsaftale.
Forsikringsperioden udgør forsikringens samlede løbetid fra ikrafttrædelsesdatoen til ophørsdatoen.
Forsikringsperioden kan bestå af flere forsikringsår.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

FAK 18030 (09.18)

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag.
Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for ét år ad gangen.
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