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Hvilken forsikring er dette?
Hvis bedriften blir utsatt for et cyberangrep får bedriften hjelp til å avdekke skadeomfang og minimere skadene
forårsaket av angrepet.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hva dekker forsikringen?
Forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen ikke?

B Teknisk IT-hjelp til å undersøke hendelsen og
iverksette nødvendige tiltak
B Rekonstruksjon av data og programvare
B Driftstap i inntil 12 måneder
B Kriminalitet, direkte økonomisk tap som
følge av cyberangrep
B Erstatningsansvar når personopplysninger er
kommet på avveie som følge av et
cyberangrep
B Erstatningsansvar for direkte økonomisk tap
påført tredjemann som følge av cyberangrep
hos sikrede
B Kostnader til juridisk bistand knyttet til krav
fra tredjepart

A Kontraktsansvar
A Fysisk skade på ting eller person,
ærekrenking eller oppreisning
A Utgifter til oppgradering og forbedringer
A Terrorisme
A Bøter, dagbøter, forelegg og mulkter av
hvilken som helst type
A Tap i finansmarkedet eller ved
handel/spekulasjon i finansmarkedet
A Tyveri og tap av, brudd på, eller avsløring
og/eller spredning av immaterielle
rettigheter, som patenter, varemerker og
opphavsrett
A Feil, slitasje, avbrudd på infrastruktur eller
ytelser utenfra sikredes kontroll
A Forurensing
A Bruk av ulovlig, ulisensiert eller privatkopiert
programvare
A Krav fra juridiske enheter som
mor-/datterselskaper og lignende

Er det noen begrensninger i dekningen?
C

For kriminalitet må cyberangrepet omfattes
av Straffeloven kap. 21 om Vern av
informasjon og informasjonsutveksling

Hvor gjelder forsikringen?
Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.
I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli
redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du
vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.
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Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og
blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

