CYBER

Ett viktigt tillägg för dig som vill få hjälp om verksamheten stannar av eller på annat sätt påverkas
av en cyberattack.
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SKYDDA DIG
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Cyberförsäkringen är viktig för dig som företagare eller lantbrukare i dagens digitaliserade samhälle. Den hjälper dig med
teknisk support vid exempelvis cyberattacker och ersättning
för förlorade intäkter om verksamheten stannar upp till följd av
en cyberrelaterad händelse.

VÅR CYBERFÖRSÄKRING OMFATTAR:
Avbrott

orsakad av utpressningsattacker,
•• avbrottsskada
DDoS(distributed denial of service), handhavandefel som
exempelvis radering av data av misstag eller annat virus
eller sabotageprogram som hindrar företagets normala
verksamhet.

och kostnader för att minimera cyberut•• avbrottsskador
pressningshot (där en tredje part har stulit data eller hotar
din verksamhet genom exempelvis en DoS attack, denial of
service attack).

något av ovanstående leder till att din molntjänstlev•• om
erantör inte har möjlighet att erbjuda överenskommen
tjänst.

Ansvar
Ditt företag kan få ett skadeståndskrav riktat mot sig och
storleken på det är svårt att förutse. Ansvarsförsäkringen har
därför utökats till att omfatta din skyldighet vid:
som du orsakar tredje part på grund av din över•• skada
föring av virus, sabotageprogram eller utpressningsprogram.

av personuppgifter eller överträdelse av person•• förlust
uppgiftslagstiftning i hela världen. Vid en överträdelse
erbjuder vi IT-undersökning för att fastställa vad som
hände, juridisk rådgivning, kreditkontroll (om bank eller
kreditkortsuppgifter har äventyrats), och PR-rådgivning vid
behov.

som uppkommit på grund av oavsiktlig överträdelse
•• skada
av copyright eller förtal.

SJÄLVRISK
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Normalt är den
5 000 kronor eller 10 000 kronor beroende på företagets
omsättning. Behöver du bara incidenthantering eller teknisk
support betalar du ingen självrisk.

Återställandekostnader
Kostnader för att återställa data som har raderats av misstag,
förstörts eller krypterats av ett virus eller ett utpressningsprogram.

VIKTIGT ATT VETA OM CYBERFÖRSÄKRINGEN:

Incidenthantering

Försäkringen omfattar inte heller pengar eller betalningar som
du överför från ditt konto på grund av en phishing attack.

Snabb och effektiv hjälp av IT-specialister som hjälper dig med
undersökning och akuta åtgärder vid en händelse av cyberskada eller attack.

PCI DSS
Om du på något vis behandlar kortbetalningar är du skyldig att
följa PCI DSS. Försäkringen ersätter ersätter dig vid exempelvis
straff eller vite ålagt av en bank eller kortbetalningsindustrin
till följd av förlust av kreditkortsuppgifter.

Cyberförsäkringen omfattar inte någon form av fysisk skada
(eld, översvämning, oavsiktlig skada osv.) på din maskinvara.

VAD GÖR JAG OM JAG BEHÖVER HJÄLP ELLER TROR ATT EN
SKADA INTRÄFFAT?
Du får rådgivning och hjälp dygnet runt från specialiserad personal inom 2 timmar från ditt första samtal. Telefonnummer
hittar du på ditt försäkringsbrev.

VAD BEHÖVER DU GÖRA FÖR ATT KUNNA TECKNA TILLÄGGET?
Du behöver ha en licensierad programvara för antivirus och
brandvägg som uppdateras löpande och är avsedd för företag
(ej privat- eller hemmaversion) och göra en backup av din
datainformation minst var sjunde dag.

Om oss Vi är en grupp av försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi har kontor över hela Sverige, från
Lund i söder till Luleå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare.
Läs mer på dina.se
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Har du inte programvara eller är osäker på om ditt skydd är
tillräckligt kan du få den kostnadsfritt via en av våra samarbetspartners. Vårt enda krav är att du tecknar din cyberförsäkring
hos oss. Prata med din säljare så får du hjälp.

