
Minimera risken  
för cyberattacker  
med TrueSec.

F Ö R E T A G  &  I N D U S T R I



För att minimera och undvika risker behöver man 
först identifiera och förstå dem. Därför har Moderna 
Försäkringar valt att samarbeta med TrueSec, en av 
världens ledande experter på IT-säkerhet och cyberbrott. 
Tack vare djup teknisk kunskap och global närvaro får  
du som kund en kvalificerad och professionell riskanalys, 
som bottnar i många års praktisk erfarenhet av 
cyberattacker.

Riskanalysen ger dig som kund en god överblick över vilka 
sårbarheter som finns och vilka konsekvenser de kan få. 
Dessutom får du rådgivning om vilka åtgärder som bör 
prioriteras, beroende på önskad säkerhetsnivå. Det ger 
dig som kund ett bra underlag för att fatta beslut om vilka 
förebyggande åtgärder som är motiverade ur ett tekniskt 
och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med Modernas 

cyberförsäkring ger de skadeförebyggande åtgärderna 
ett bra skydd för företagets IT-miljö, data och digitala 
tillgångar.

Fri första rådgivning
När du tecknar en cyberförsäkring hos Moderna 
Försäkringar får du kostnadsfri förebyggande rådgivning 
från vår partner TrueSec vid ett tillfälle. Dessutom får du 
rabatt på de åtgärder du väljer att genomföra.

Förmånligare försäkring
Om du blir utsatt av cyberangrepp, trots att du genomfört 
rekommenderade skadeförebyggande åtgärder, får du 
förmånligare försäkringsavtal för din cyberförsäkring.

TrueSec.
En global säkerhetsexpert inom IT.

Ett erbjudande för  
företag som tänker  
efter före.
Cyberattacker drabbar företag i alla branscher, och är ett snabbt växande problem i Sverige 
och över hela världen. Ofta leder de till kostsamma driftstopp för verksamheten när företagets 
datorer, servrar och mobiler är låsta eller raderade. Dessutom kan de innebära att företagets 
anseende tar skada eller medföra stora skadeståndsanspråk från tredje part.

Med andra ord är det lika viktigt att skydda företagets IT-miljö och data som att säkra 
företagets fysiska tillgångar. Därför har Moderna Försäkringar Företag & Industri utvecklat ett 
skadeförebyggande erbjudande tillsammans med TrueSec. Som global IT-partner analyserar 
Truesec företagets IT-miljö, identifierar potentiella sårbarheter och tar fram ett program för 
skadeförebyggande åtgärder. Förutom en säkrare digital infrastruktur får du som kund rabatt 
på tjänster från TrueSec, och förmånligare försäkringsavtal på din cyberförsäkring om något 
ändå händer. Vilket det ju inte gör när man tänker efter före.



”Assessment”
TrueSec genomför ett säkerhetstest på distans för 
att upptäcka svagheter och tänkbara konsekvenser 
av en cyberattack. Testet resulterar i en rapport, 
som ger dig en bild av nuläget vad gäller företagets 
digitala sårbarhet.

Besiktning av IT-miljön
Genom intervjuer och säkerhetstester påbörjas 

resan mot en säkrare IT-miljö. Du får rådgivning och 
rekommendationer för att prioritera sårbarheter och 

skapa rätt säkerhetsnivå för företaget. 

Tre sätt att öka  
företagets digitala säkerhet.

När du tecknar vår cyberförsäkring kan du välja till tre tjänster, utformade för att minimera 
företagets digitala risker. Som kund får du även rabatterat pris för den eller de åtgärder du 
väljer att genomföra.

Löpande bevakning
TrueSec övervakar löpande företagets IT-miljö  
för att upptäcka avvikelser, som analyseras av 
experter för att avgöra om de utgör ett eventuellt 
hot. En allt mer populär tjänst som kan liknas  
vid ett brandlarm, fast inriktat på ovälkommen 
digital aktivitet.



Moderna Försäkringar - Företag & Industri 
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM 
foretag@modernaforsakringar.se
https://www.modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning/

Kom igång idag.
Som kund behöver du bara höra av dig till TrueSec för 
att komma igång direkt. Ring 08-10 00 10 eller skicka 
e-post till moderna@truesec.se och uppge att du är 

kund till Moderna Försäkringar Företag & Industri,
så får du en fri första rådgivning och hjälp med att 
välja de åtgärder som passar ditt företag bäst.

Är du inte redan kund hos Moderna Försäkringar?  
Våra försäkringar säljs endast av oberoende försäkrings-
förmedlare, som är fria att rekommendera den bästa 
lösningen för varje kund. Du hittar din lokala förmedlare 
på www.sfm.se.

https://www.sfm.se/
https://www.modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning/

