Cyberforsikring

Hvorfor ha
Cyberforsikring?
Med Cyberforsikring er
bedriften sikret IT-bistand
og hjelp til å minimalisere
skadevirkningene av et
datainnbrudd.

Risikobildet for dataangrep er endret. Faren for virus,
hacking og andre dataangrep har vært økende, særlig de
siste to årene.
Den enkelte bedrift kan selv ta viktige grep for å redusere
risikoen ved slike angrep – for eksempel oppgradere maskin
og programvare, installere sikkerhetsoppdateringer, ta
sikkerhetskopi (backup), kryptere informasjon (harddisk
kryptering), og sørge for god sikkerhetsopplæring av
ansatte. E-postvett hos alle ansatte, herunder være bevisst
på at vedlegg i e-poster kan være kilde til virus, er viktig
skadeforebygging.
Skulle bedriften likevel bli utsatt for et datainnbrudd, sikrer
Cyberforsikringen at bedriften får IT-bistand og hjelp til å
minimalisere skadevirkningene.

Hva dekker forsikringen?
• Teknisk bistand: Bedriften får hjelp av IT-eksperter til å
kartlegge årsaken til og omfanget av datainnbruddet.
Gjensidiges samarbeidspartner CGI vil yte den tekniske
bistanden. Bistand til å kartlegge om det har skjedd et
datainnbrudd, gis uten at bedriften må betale
egenandel. Ved mistanke om datainnbrudd er det viktig
å så raskt som mulig koble av nettverket (trådløst og
evt. kabel) og deretter ringe CGI på telefon 51 22 26 10.
• Rekonstruering av data og programvare: Bedriften
får dekket kostnader til å reinstallere og gjenopprette
data og programvare.
• Driftstap: Forsikringen dekker det eventuelle driftstapet
bedriften blir påført på grunn av datainnbruddet.

• Kriminalitet: Dekker bedriftens direkte økonomiske tap
når dette har oppstått som følge av datainnbruddet.
• Erstatningsansvar overfor tredjepart: Forsikringen
dekker det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan
holdes ansvarlig for dersom en tredjepart blir påført et
direkte økonomisk tap.
• ID-tyveri og juridisk bistand: Skulle bedriften bli utsatt
for ID-tyveri som følge av datainnbruddet, vil bedriften
få veiledning i hvordan bedriften kan forebygge og
begrense skadevirkningene. Ved behov tilbyr vi også
juridisk assistanse.
• Tap av personopplysninger: Dersom person
opplysninger som sikrede er behandlingsansvarlig for,
kommer på avveie, dekkes veiledning og bistand til å
varsle Datatilsynet og de som eier personopplysningene.

Geografisk område
Forsikringen dekker sikredes tap og erstatningansvar i
Norge

Forsikringssum
Hver dekning har en standard forsikringssum på 1 million
kroner, totalt 5 millioner kroner.

Egenandel
Dersom datainnbruddet har medført kostnader eller tap
som dekkes av forsikringen, er egenandelen 10 000 kroner
per skadehendelse. Driftstap dekkes 24 timer etter at
skaden hindrer driften.
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For mer
informasjon,
se gjensidige.no/
cyberforsikring

