
Hvilke forsikringer skal vi vælge?

Netbank/
it-kriminalitet

Kriminalitet Cyber

Meromkostninger ved computervirus, bl.a. til at fjerne virus samt til reproduktion 
eller genetablering af data i virksomhedens computersystemer.

Meromkostninger i forbindelse med genetablering af data ved forsætlig og strafbar 
datasabotage, som er udført af tredjemands it-kriminelle handling.

Netbanksindbrud.

Undersøgelsesomkostninger, fx til eksterne konsulenter for at kunne  
fastslå årsag til tabet og tabets omfang.

Meromkostninger i forbindelse med genetablering af data ved forsætlig  
og strafbar datasabotage udført af ansatte i virksomheden. 

Sikredes tab ved ansattes berigelsesforbrydelser, fx hvis en ansat stjæler  
fra virksomheden.

Sikredes erstatningsansvar over for tredjemand ved ansattes 
berigelsesforbrydelser, fx hvis en ansat stjæler fra en af virksomhedens kunder,  
og virksomheden derefter bliver gjort erstatningsansvarlig for tabet. 

Data- og kontooverførelsesbedrageri, som er sket inde i virksomhedens systemer, 
fx hvis en hacker overtager en ledende medarbejders virksomhedsmail og herfra 
sender en mail til bogholderiet med betalingsinstruktioner til en falsk konto. 

Falske veksler og pengesedler.

Virksomhedens erstatningsansvar ved nedbrud af computersystemer og/eller  
tab af data, som er forårsaget af tredjemands it-kriminelle handling. Dette er fx, 
hvis personfølsomme oplysninger for egne ansatte, kunder eller tredjemand bliver 
misbrugt, og virksomheden bliver gjort erstatningsansvarlig for tabet.

Driftstab ved nedbrud af virksomhedens computersystemer og/eller tab af data, 
som er forårsaget af tredjemands it-kriminelle handling.

Omkostninger til genetablering af renommé, fx til konsulentydelser med henblik på 
at reducere negativ eller potentiel negativ effekt på virksomhedens omdømme. 

Adviseringsomkostninger i forbindelse med en skade, fx lovbestemte forpligtelser 
for virksomheden til at oplyse berørte personer ved datalæk med anbefalet brev.

Dækning ved angreb gennem cloud og hosting, fx uden at have hacket  
virksomhedens egne systemer.

Overvågningsomkostninger i forbindelse med persondata, der er stjålet, hvorefter 
nettet overvåges for at se, om de pågældende data bliver misbrugt. 

Erhverv
It-kriminalitetsforsikringer

Kontakt os på 33 55 33 44, hvis du vil høre mere  
om vores it-kriminalitetsforsikringer. 

C706230 02.20. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl  
og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.

Sådan forsikrer I jeres virksomhed  
mod it-kriminalitet


