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Side 1 af 4

Betingelser Cyberalarm
Tillæg til betingelserne for Codan Indbo og Codan Cyber.

Gælder fra 10. november 2022 – 31. december 2024.
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1 Cyberalarm
1.1 Generelt

  Cyberalarm-tillægget er en tidsbegrænset udvidelse  
af dækningen på forsikringstagers indboforsikring hos 
Codan.

1.2 Hvornår gælder online læge-tillægget?

  Cyberalarm-tillægget er gældende fra den 10. november 
2022 og frem til og med den 31. december 2024.

  Cyberalarm-tillægget bortfalder således uden varsel den 
31. december 2024.

1.3 Hvem håndterer dine data?

  Cyberalarm leveres af en underleverandør. Når du 
bruger Cyberalarm, er Codans leverandør dataansvarlig, 
og dine data vil ikke blive delt med Codan. Du kan få 
nærmere oplysninger fra den nuværende leverandør 
om, hvordan de behandler dine data. 
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2 Cyberalarm-tillæg på indboforsikringen
2.1 Hvem er dækket af Cyberalarm-tillægget?

  Cyberalarm-tillægget dækker de forsikrede på  
indboforsikringen i Codan.

2.2 Hvad dækker Cyberalarm-tillægget?

2.2.1	 	Definition

  Cyberalarm gennemsøger internettet kontinuerligt efter 
de oplysninger, som du har registreret. Søgningen sker 
både på den åbne del af internettet og på den ‘skjulte’ 
del af internettet (Deep Web og Darknet).

  For at tage tjenesten i brug skal du registrere dig via 
registreringssiden: tenerity.codan.dk/registration.  
Her kan du registrere de oplysninger, som du ønsker 
skal overvåges, fx mailadresse, CPR-nummer, pas-
nummer eller betalingskortnummer.

  Du kan invitere op til 4 familiemedlemmer over 15 år  
fra husstanden til at registrere sig. Inviterede familie-
medlemmer vil få en mail med instruktioner til, hvordan 
de aktiverer deres personlige Cyberalarm.

2.2.2  Dækningsomfang

  Advarsler 
Hvis systemet finder de registrerede personoplysninger, 
sendes der automatisk en advarsel til den mailadresse 
eller det telefonnummer, som blev oplyst, da tjenesten 
blev aktiveret. Advarslen indeholder også et link til  
‘Cyberalarm Dashboard’.

  Cyberalarm Dashboard 
Dashboardet viser trusselsniveauet på de pågældende 
fund (høj, medium eller lav risiko), og hvilke oplysninger 
der er fundet. Det er også muligt at se, hvor oplysninger-
ne er fundet (det åbne net, Deep Web eller Darknet), og 
hvilken kilde informationen kommer fra. Dashboardet 
viser også klare anbefalinger til, hvad du bør gøre  
(fx skifte password). Du logger ind med MitID.

  Hjælp fra professionelle rådgivere 
Ved at vælge ‘Click-to-call’ i dashboardet kan du få 
hjælp fra Codan Cybers team af rådgivere til at 
forebygge, opdage og begrænse følgerne af identitets-
tyveri. Ligesom du kan få hjælp og vejledning til at  
få fjernet uønsket materiale fra det åbne internet.
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https://tenerity.codan.dk/registration

