Kriminalitet

Pas på virksomhedens
økonomi og data
– særligt til virksomheder med ansatte.
Med forsikringen Kriminalitet beskytter I jeres virksomhed, hvis fx virksomhedens
netbank bliver hacket, eller en ansat begår underslæb.
Derfor skal I have forsikringen
Kriminalitet begået af ansatte er et stort problem for mange virksomheder.
Faktisk er antallet af forbrydelser som underslæb, bedrageri og mandatsvig steget
med næsten 33% fra 2011 til 2013.*
Forsikringen Kriminalitet dækker økonomiske tab, hvis en ansat begår noget
kriminelt mod jer. Den dækker også, hvis en af jeres ansatte har begået noget
kriminelt mod eksempelvis en af virksomhedens kunder, og jeres virksomhed skal
erstatte et tab hos kunden. Derudover dækker forsikringen forskellige typer af
it-kriminalitet.
For at købe forsikringen Kriminalitet, skal jeres virksomhed være kunde hos Codan
i forvejen.
* www.statistikbanken.dk

Forsikringen
Kriminalitet
dækker blandt
andet:
1
Tyveri, hærværk, underslæb,
mandatsvig eller bedrageri
begået af ansatte over
for virksomheden og/eller
tredjemand – eksempelvis
virksomhedens kunder.

2
Netbanksindbrud, fx hvis en
hacker tømmer jeres netbank.

3
Meromkostninger til fjernelse af
virus og genetablering af data
mv. efter virus og datasabotage.
Vi dækker disse omkostninger
med helt op til 25% af
forsikringssummen.

Ring og hør mere om forsikringen på 33 55 55 55.
Har I andre spørgsmål, er I naturligvis også altid
velkommen til at kontakte os.

It-kriminalitet

Beskyt din virksomhed
mod it-kriminalitet
– særligt til dig uden medarbejdere.
Med forsikringen It-kriminalitet sikrer du din virksomheds økonomi mod hacking,
computervirus og datasabotage.
Derfor skal du have forsikringen
Det er ganske enkelt. It-kriminalitet er et stigende problem for danske virksomheder. Hver tiende mindre danske virksomhed i service-, detail- og håndværksbranchen har været udsat for it-kriminalitet, og i mere end halvdelen af tilfældene er
angrebet sket inden for det seneste år.*
Din virksomhed har måske ikke mange computere eller fortrolige data liggende
på servere, men det kan stadig være tidskrævende og dyrt, hvis virksomheden
bliver ramt af fx et virusangreb. Og hvis nogen bryder ind på din virksomheds
netbank, dækker banken ikke. Banken dækker nemlig kun tyveri fra privates netbankskonti. Hvis din firmakonto bliver hacket, er der derfor ingen dækning
– medmindre virksomheden er forsikret.
Med forsikringen It-kriminalitet er din virksomhed sikret i disse tilfælde. Vi dækker
dine tab i forbindelse med it-kriminalitet, som sker mod computersystemer i Danmark. It-kriminalitetsforsikringen dækker til gengæld ikke fx underslæb, bedrageri
eller mandatsvig. Hvis du har ansatte, bør du derfor overveje at købe en kriminalitetsforsikring, der dækker disse forhold. Læs mere om den på modsatte side.
For at købe forsikringen It-kriminalitet, skal din virksomhed være kunde hos Codan
i forvejen.
* Undersøgelse blandt 232 mindre virksomheder (0-9 ansatte) udført af
analyseinstituttet Wilke for Codan, juli 2013

Ring og hør mere om forsikringen på 33 55 55 55.
Har du andre spørgsmål, er du naturligvis også altid
velkommen til at kontakte os.
C7002024 05.17. Codan Forsikring A/S, København V, CVR 1052 9638.
Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger
af policetekster og forsikringsbetingelser. Se de fulde betingelser på codan.dk.

Forsikringen
Kriminalitet
dækker:
1
Netbanksindbrud, fx hvis en
hacker tømmer din virksomheds
netbank.

2
Meromkostninger til fjernelse
af virus og genetablering
af data mv. efter virus og
datasabotage. Vi dækker disse
omkostninger med helt op til
25 % af forsikringssummen.

