F Ö R E TA G & I N D U S T R I

Skydda verksamheten
med vår cyberförsäkring.

Utan IT
stannar företaget.
Cyberbrott ökar snabbt, och man beräknar att över hälften av alla småföretag någon gång
kommer utsättas för en cyberattack. Det kan vara allt från utpressning till stöld av känslig
information. Alla företag är på olika sätt beroende av fungerande IT för att bedriva sin
verksamhet. Systemavbrott kan snabbt leda till ett verksamhetsavbrott, vilket kan bli en
kostsam historia. Det är inte lätt att hantera följderna av en cyberattack, som ofta är akuta.
Därför skyddar vår cyberförsäkring inte bara mot de ekonomiska konsekvenserna, utan ger
dig också direkt hjälp med att avbryta attacken och återställa IT-systemen. För att minimera
risken erbjuder vi också förebyggande digital säkerhetsrådgivning tillsammans med TrueSec.
När du tar del av tilläggstjänsten får du en förmånligare försäkring om något ändå händer.
Men det gör det ju inte när man tänker efter före.

Tre vanliga cyberbrott.
Ransomware & malware
Skadlig programvara som infekterar och krypterar data
för att utpressa mottagaren. Ofta sprids den genom en till
synes vanlig länk eller mailbilaga. När mottagaren klickar
på den krypteras filerna på den enskilda datorn eller i
företagets nätverk, med ett krav på lösensumma i bitcoin
eller någon annan ospårbar valuta för att filerna ska låsas
upp igen.

DDoS-attacker
DDoS står för Distributed Denial of Service, och innebär
att hackare använder överbelastning för att stänga ner
företagets webbplats eller interna IT-system. Det kan vara
i avsikt att sabotera, påverka företagets verksamhet eller i
utpressningssyfte.

Informationsstöld
Genom ransomware eller annan skadlig kod kan hackare
komma åt känslig information för att sälja den vidare.

Det kan vara affärskritisk, ekonomisk eller kundrelaterad
information som avtal, kredituppgifter, personnummer,
bankupplysningar och liknande. Förutom att intrånget
ofta för med sig badwill som skadar företagets varumärke
kan det också innebära skadeståndskrav.

Vår cyberförsäkring skyddar
dygnet runt, året om.
Om du drabbas av en cyberattack gör vi allt vi kan för att
följderna ska bli så små som möjligt. Vår globala partner
Charles Taylor är redo att rycka ut dygnet runt, året om
för att snabbt avbryta en eventuell attack eller återställa
information och datasystem. Cyberförsäkringen ger
också företaget ett bra skydd mot de ekonomiska
efterräkningar som ofta följer en incident, som
intäktsbortfall, skadeståndskrav och rättsliga kostnader.

Bäst är det ju dock om incidenten aldrig inträffar.
Därför erbjuder vi dessutom en tilläggstjänst i form
av förebyggande digital säkerhetsrådgivning via vår
partner TrueSec. Som kund hos Moderna får du rabatt
på säkerhetstester och åtgärder som eliminerar eller
minimerar risken för cyberattacker.

3 fördelar med vår cyberförsäkring:

1

Externt &
internt skydd

Ligger systemen nere? Oavsett om
incidenten beror på en extern attack
eller internt missöde rycker vår partner
Charles Taylor ut för att utreda orsaken
och återställa information och system.
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Incidentberedskap
dygnet runt

Skulle du drabbas av en cyberattack är
hjälpen bara ett telefonsamtal bort.

Charles Taylor är experter på
att hantera cyberskador och
dataintrång, och är verksamma
i 29 länder.

3

Global kunskap,
lokal hjälp

Genom cyberförsäkringen får du tillgång
till ett globalt nätverk av experter
som kan agera lokalt för att återställa
företagets IT-system.

TrueSec är en global IT-expert
med spetskompetens inom digital
säkerhet och förebyggande rådgivning
och åtgärder för cyberbrott.

Detta ingår i försäkringen.
Vår cyberförsäkring är utvecklad för att ge ett effektivt skydd mot de vanligaste konsekvenserna vid cyberbrott.
Nedan finns en överblick över vad som ingår i cyberförsäkringen. För fullständiga villkor och mer information
om vårt skadeförebyggande erbjudande via TrueSec, prata med din förmedlare eller besök
modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning.

Incidentberedskap

Utpressning

Om företaget utsätts för ett cyberangrepp får ni hjälp
av professionella konsulter med att minimera de
konsekvenser som kan uppstå. Det kan exempelvis
handla om att återställa IT-system, bistå med juridisk
hjälp till följd av dataläckage eller erbjuda PR-hjälp om
företagets anseende har påverkats till följd av attacken.

Om företaget utsätts för hot om cyberangrepp och krävs
på en lösensumma för att angreppet ska utebli eller
upphöra ersätter försäkringen kostnader för att bemöta
och avvärja ett sådant hot.

Ersättning vid avbrott upp till 90 dagar
Vid avbrott i företagets verksamhet på grund av ett
cyberangrepp täcker försäkringen ekonomisk förlust i
upp till tre månader med en låg karenstid.

Hjälp vid skadeståndskrav
Om företagets kunddata eller annan tredjemansdata
felbehandlats med anledning av ett cyberangrepp täcker
försäkringen det skadeståndskrav som framställs mot
företaget på grund av felbehandlingen.

Skydd av data i molnet
Många företag lagrar sin data hos en molntjänstleverantör, istället för att använda egna servrar och
hårddiskar. Försäkringen täcker även dataintrång och
skada som inträffar i sådan molntjänst.

Notifieringskostnader
Om ett cyberangrepp orsakar ett informationsläckage
är det viktigt och ofta ett krav att alla som berörs blir
informerade. Försäkringen ersätter kostnader för att
notifiera drabbade kunder om incidenten.

Intresserad av
att teckna vår
cyberförsäkring?
Våra försäkringar säljs endast av
oberoende försäkringsförmedlare,
som är fria att rekommendera den
bästa lösningen för din verksamhet.
För att hitta en förmedlare
nära dig, besök sfm.se
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