Cyberforsikring
Spørgeskema
Forsikringstager
Forsikringstagers navn

Virksomhedens navn

CVR-nr.

Postnr.

Adresse

By

Omsætning sidste år

Omsætning i indeværende år

Budgeteret omsætning

Omsætning til/fra USA sidste år

Omsætning til/fra USAi indeværende år

Budgeteret omsætning til/fra USA

Virksomhedens sikkerhed
Har virksomheden været udsat for et cyberangreb (netværkssikkerhedsbrud, afpresningsforsøg eller systemhavari) indenfor de sidste tre måneder, der har
medført at virksomhedens drift har været afbrudt og/eller resulteret i et driftstab?
Ja

Nej

Hvis ja, uddyb venligst

Beskytter virksomheden systemer og netværk med selvstændig firewall og antivirusprogram af professionel standard, egnet for erhvervsmæssigt brug?
Ja

Nej

Hvis ja, uddyb venligst

Bliver virksomhedens mobile enheder hardwarekryteret? Det kan fx være bærbare computere/laptops, mobiltelefoner og tablets
Ja

Nej

Modtager virksomheden betaling via konto- eller kreditkort?
Ja

Nej

Hvis ja:
Opfylder virksomheden de krav som stilles gennem regelværk for kreditkorthåndetering for PCI-Compliance, PCI-DSS?
Ja

Nej

Ved ikke

Hvilket PCI-niveau ligger virksomheden på?
Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Systemafhængighed (driftstab):
Efter hvor lang nedetid på system- og netværk vil virksomhedens indtjening blive påvirket?
6 timer eller mindre

12 timer

24 timer

48 timer

Mere

Virksomheden er ikke afhængig

Tager virksomheden back up af data mindst en gang hver 5. dag?
Ja

Nej
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Forsikringssum
Hvilken forsikringssum ønskes?
1.000.000 kr.

5.000.000 kr.

2.500.000 kr.

10.000.000 kr.

20.000.000 kr.
Andet

Selvrisiko
Selvrisiko fastsættes udfra risikoen, omsætningsstørrelsen og størrelsen af forsikringssummen, men vil aldrig være mindre end kr. 10.000.

Uddybende spørgsmål – skal altid besvares hvis virksomheden har en omsætning på mere end 500 mio. kr.
Er virksomhedens eksterne opkoblinger beskyttet via protokol som fx SSL, IPSec, SSH?
Ja

Nej

Har virksomheden en forankret IT-sikkerhedspolitik?
Ja

Nej

Hvis ja, uddyb venligst

Har virksomheden beredskabsplaner, som tager højde for cyberangreb, systemnedbrud og andre alvorlige systemfejl/netværkssikkerhedsbrud?
Ja

Nej

Hvis ja, uddyb venligst

Hvis virksomheden outsourcer system- og dataopbevaringsfunktioner til tredjepart, angiv venligst til hvem, for følgende funktioner:
Systemapplikationer
Bearbejdning af data
Sikkerhed som firewall og antivirusbeskyttelse
Salg, eksempelvis håndtering af betalingsløsninger
Backup/dataopbevaring

Anvender virksomheden CNC maskiner som kontrolleres på basis af Direct Numerical Control (DNC)?
Ja

Nej

Hvis ja, hvordan adskilles produktionsmiljøet fra alle andre netværk?
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Skema sammen med relevant dokumentation returneres til Tryg – Industri Ansvar L73 – Klausdalsbrovej 601 – 2750 Ballerup eller
på en e-mail til ansvar@tryg.dk
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