Cyber+
Insurance Product Information Document

HDI Global Specialty SE, Denmark
For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Cyber+ dækker de økonomiske tab som følge af et cyberangreb rettet mod sikredes data, IT-systemer, herunder også fremmede servere
eller cloudløsninger (hvis det fremgår af forsikringen) på hvilke sikredes data er lagrede. Forsikringen dækker fx udgifter til eksterne
konsulenter, genetablering af data, driftstab som følge af cyberangrebet og en eventuel erstatning i tilfælde af at sikrede er
erstatningsansvarlig for tredjemands tab som følge cyberangrebet.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker tab, som følge af cyberangreb.
.Ved cyberangreb forstås tilsidesættelse af
databeskyttelse, datafortrolighed eller
netværkssikkerhed.
Cyber+ dækker både virksomhedens eget tab og
tredjemands tab, når virksomheden er
erstatningsansvarlig overfor kunder, leverandører og
andre tredjeparter:


Tab og omkostninger der følger af skade, tyveri
eller uautoriseret offentliggørelse af data, fx
forensiske undersøgelser, PR-omkostninger,
notifikationsomkostninger og advokatbistand

Hvad dækker den ikke?
For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke
dækker henvises til forsikringsvilkårene. De mest
typiske undtagelser kan ses nedenfor.
Der er ikke dækning for krav som følge af:
X

forsætlig fremkaldelse af
forsikringsbegivenheden af direktionen, leder af
juridisk, IT-, Risk management eller lignende
afdeling

X

krænkelse af patentrettigheder

X

verserende sager som ledelsen var bekendt med
ved etablering af forsikringen

X

krig, krigeriske handlinger mv.



Omkostninger til genetablering af data



Driftstab samt meromkostninger i forbindelse
hermed



Medieansvar



Kontraktuelle bøder ved overtrædelse af
betalingskortindustriens standarder (PCI-DSS)



Advokatomkostninger ved myndighedsmæssige
undersøgelser



Formuetab når ansatte har foretaget uberettigede
overførsler til tredjemand

Forsikringen dækker ikke:



Afpresning

!

bøder der i henhold til lov er uforsikringsbare



Retshjælp i forbindelse med strafferetlige sager
(option)

!



Bestyrelsesansvar (option)



Spionage (option)

som følge af afbrydelse af el-, gas-, olie-,
internet-, kabel,- satellit- eller
telekommunikationsforbindelser
Forsikringen dækker dog hvis virksomheden selv
kontrollerer forbindelsen

!

meromkostninger og merudgifter som følge af
ændringer eller forbedringer, som ligger ud over
genetableringen

Hvor er jeg dækket?



Hele Verden, medmindre andet fremgår af forsikringen

Hvilke forpligtelser har jeg?

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
For et fuldt overblik over hvilke begrænsninger, der er
af dækningen henvises til forsikringsvilkårene. De
nedenfor nævnte er nogle af de mest typiske
begrænsninger for Cyber+.



Sikrede skal have licens til alle anvendte operativsystemer og programmer, der anvendes i virksomheden



Sikrede skal sørge for at IT-systemer og data der benyttes er beskyttet med relevante sikkerhedsforanstaltninger, fx
antivirus, firewall, krypteringssystemer, backup og serversikkerhed, som lever op til det aktuelle tekniske niveau



Sikrede skal anmelde forsikringsbegivenheden til HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK straks og senest inden for
en uge



Sikrede skal efter bedste evne sørge for afværgelse og minimering af skaden

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. HDI GLOBAL SPECIALTY SE,
DENMARK er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK en betalingspåmindelse efter 14
dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK har udsendt en påmindelse, er HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK
berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen fornyes automatisk medmindre den seneste 3 måneder før udløber opsagt af enten virksomheden eller HDI GLOBAL
SPECIALTY SE, DENMARK.
Efter en forsikringsbegivenhed kan både virksomheden og HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK opsige policen. Dette skal
ske skriftligt og kan kun ske til udgangen af en måned efter afslutning af forhandlingerne om godtgørelse.
Opsiger virksomheden forsikringen er opsigelsen gyldig i det øjeblik den indgår hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK,
medmindre det fremgår at opsigelsen skal være gyldig på et senere tidspunkt, dog senest med udgangen af den løbende
dækningsperiode.
Opsiger HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK forsikringen er opsigelsen gyldig tre måneder efter at den er indgået hos
forsikringstager.

