
Du tænker måske ikke over det, men så snart du bruger en computer eller mobil-
telefon på dit arbejde, er du i fare for at blive ramt af hackerangreb. Ét forkert klik 
i en e-mail – mere skal der ikke til, før hackerne er inde i din virksomhed. 

Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er ordentligt dækket, hvis I skulle blive 
udsat for et hackerangreb.

Slip for bekymringerne med en cyberforsikring
Med vores cyberforsikring kan du få dækket dine omkostninger og få  
akut eksperthjælp til at minimere skaderne, så du kan holde din virksomhed i gang.

Det dækker vores cyberforsikring
•  Ekspertrådgivning døgnet rundt ved angreb på din virksomheds IT-systemer
•  Omkostninger til at genoprette dit IT-system efter virus- og hackerangreb
•  Hjælp til at afværge DDoS-angreb, der lægger din hjemmeside ned
•  Håndtering af ransomware, hvor din computer eller dine data tages som gi dsel
• Rensning af dit IT-system for virus
• Gendannelse af data – også i cloud- og hostingløsninger

Bliv endnu bedre sikret med vores tilvalg 
•  GDPR-dækning: Sikrer din virksomhed ved datalæk og hjælper dig med at leve 

op til dit juridiske ansvar over for Datatilsynet 
•  Driftstabsforsikring: Dækker nedgangen i din indtjening i op til et år  efter et 

hackerangreb

”Men mine data er jo sikre i skyen?”
For en hacker gør det ingen forskel, hvor du gemmer dine data. Hvis din 
virksomhed bliver ramt af ransomware, eller dine filer bliver slettet, inficeret 
eller lign., er dine data i clouden lige så udsatte, som hvis de lå på din egen 
computer.  Cloududbydere sikrer dig kun, hvis der sker et systemnedbrud 
– ikke ved et hackerangreb. Heller ikke, hvis udbyderen selv bliver ramt, og 
det går ud over dine data. 

”Hvad skal jeg med den, jeg har et  antivirusprogram?”
Med et godt antivirusprogram er du beskyttet mod langt de fleste typer af 
angreb. Men selv det bedste antivirusprogram vil aldrig sikre dig 100 %, da 
hackerne hele tiden finder nye måder at angribe på.

”Jeg køber bare en ny computer, hvis jeg bliver ramt”
Når hackerne først er inde i dine systemer, kommer de ikke lige ud igen. Hvis 
du er heldig, at dine filer kan overføres til en ny computer, kan det derfor gå 
galt igen. Vi ser ofte, at hackerne vender tilbage  få uger efter. 

51 % 
af de danske virksomheder 
var udsat for én eller flere 

sikkerheds hændelser  
i 2019.

Kilde: PwC,  
Cybercrime Survey, 2019.

35.300 kr.
var den gennemsnitlige  
udbetaling pr. hackeran-
greb, der blev anmeldt til 

 Topdanmark i 2019.

Kilde: Topdanmark, 2019.

Kontakt os
Skal vi give dig et tilbud,  
eller har du spørgsmål til 

 forsikringen? 

Ring 70 15 85 85  
eller skriv til  

erhverv@topdanmark.dk

Cyberforsikring
Den nye trussel er digital – vi sikrer dig døgnet rundt
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