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Cyberforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab:

RiskPoint A/S har bemyndigelse til etablere dækning og behandler
skader for en række forsikringsselskaber. For nærmere oplysninger
om det (de) selskab(er) der anvendes på netop dine
forsikringspolice, henvises til tilbud/policeforsiden.

Du finder de gældende forsikringsbetingelser i vedlagte tilbud. Ligeledes vil betingelserne blive fremsendt
sammen med policen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Cyberforsikringen dækker erstatningsansvar overfor tredjemænd og omkostninger afholdt af sikrede som af
følge af et persondatabrud eller en sikkerhedsbrist. Til brug for dette giver køb af forsikringen adgang til et
beredskab med IT-konsulenter, juridisk bistand og PR-konsulenter.
Forsikringen kan udvides til at dække driftstab og meromkostninger som følge af en sikkerhedsbrist, et
persondatabrud eller en administrativ fejl og netbank.

Hvad dækker den?
ü Destruktion af digitale aktiver.
ü

ü

ü

ü

ü

Driftstab og udgifter til
krisekommunikation som
direkte resultat af ugunstig
mediebevågenhed som følge af
persondatabrud eller
sikkerhedsbrist.
Afpresningsomkostninger og
løsesumsomkostninger direkte
påført ved
cyberafpresningstrusler.
Beredskabsomkostninger til ITkonsulenter, juridisk bistand og
PR-konsulenter ved en
dækningsberretiget
begivenhed.
Erstatningsbeløb og forsvarsomkostninger som sikrede er
juridisk forpligtede til at betale
som følge af persondatabrud
eller sikkerhedsbrist.
Bøder (hvis forsikringsbare) og
forsvarsomkostninger ved
myndighedskrav som følge af
persondatabrud eller en
sikkerhedsbrist.

Policen kan udvides til at dække:
Driftstab og ekstra
omkostninger som et direkte
resultat af en forringelse eller
nedbrydelse af sikredes
computersystem som følge af
persondatabrud,
sikkerhedsbrist eller en
administrativ fejl.
Netbank (direkte tab ved
netbanksindbrud).

Hvad dækker den ikke?
For et fuldt overblik over hvad
forsikringen ikke dækker henvises til
forsikringsvilkårene. De typiske
undtagelser kan ses nedenfor:
Forsikringen dækker ikke krav der skyldes:
Fysisk kriminalitet.
Person- og tingskade.
Kontratansvar.
Overtrædelse af patent eller tyveri af
handelshemmeligheder.
Sikredes misligholdelse.
Tab af midler.
Forurening.
Naturkatastrofer.
Terror.
Krig.
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Er der nogen begrænsninger af dækningen?
For et fuldt overblik over forsikringens begrænsninger henvises til forsikringsvilkårene.
Forsikringen dækker ikke forbedringer til sikredes computersystem.
Forsikringen dækker ikke fejl som følge af satellit, elektriske- eller mekaniske fejl.

Hvor er jeg dækket?
Norden, medmindre andet fremgår af policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
·
·

Du skal sikre dig at de risikooplysninger der er afgivet i forbindelse med tilbudsafgivelse er
korrekte og fyldestgørende.
Anmelde snarest muligt til RiskPoint i tilfælde af krav mod Sikrede.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen betales forud, og herefter forfalder præmien helårligt.
Sammen med policen modtager du præmiefaktura til indbetaling af præmien.

Hvornår går dækningen fra og til?

På policens forside angives datoen for policens ikrafttrædelsen (startdato) samt datoen for policens
udløb (slutdato).

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Policen kan opsiges ved at give 30 dags varsel til policens hovedforfaldsdato (med mindre andet
fremgår af de konkrete betingelser vedhæftede dine forsikring). Policen kan opsiges ved at tage
kontakt til jeres forsikringsrådgiver eller ved at kontakte RiskPoint direkte på police@riskpoint.eu

