
Elektronisk indbrud er et stigende problem
De senere år er det desværre blevet mere almindeligt, at hackere tømmer netbankkonti. Der har 
aldrig været så meget hackersoftware i omløb, og problemet bliver kun større. 

Pengeinstitutterne dækker ikke virksomheders tab
Virksomheder har selv ansvaret for at være dækket mod elektronisk indbrud, da pengeinstitutter 
ikke dækker hacking af virksomheders netbankkonti.

Netbankforsikring dækker hackerangreb
Netbankforsikringen dækker tab, når din virksomhed eller din virksomheds danske datterselska-
ber bliver udsat for et hackerangreb via virksomhedens egne it-systemer. Vær opmærksom på, at 
forsikringen kun dækker netbankkonti i danske pengeinstitutter.

Netbankforsikring dækker uanset, om hackerangrebet foregår ved manuelle eller auto matiserede 
processer, og uanset hvor angrebet stammer fra.

Vi stiller dog krav om, at adgangen til jeres netværk er sikret, fx ved anvendelse af firewalls og 
opdaterede antivirusprogrammer.

Dækker også angreb via mobiltelefoner og tablets
Netbankforsikringen dækker også netbankindbrud, der sker gennem din mobiltelefon eller tablet. 
Det er dog et krav, at du har sikret den mobile enhed med et kodeord, og at dens software er 
opdateret. 
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Netbankforsikring Erhverv

Beskyt dig mod 
de langfingrede i 
cyberspace

Netbankforsikring beskytter din 
virksomhed mod elektroniske 
indbrud.

Derfor er Topdanmark 
det rigtige valg

Kontakt

 y Kompetent rådgivning: Vi 
tænker på hele virksomheden  
- både medarbejderne og 
økonomien

 y Fleksible forsikringer:  
Fra løsøre og pension til  
cyberkriminalitet - vi dækker 
dine behov

 y Skadehjælp 24/7: Anmeld 
lynhurtigt online, eller ring 
døgnet rundt, året rundt ved 
akut skade

Skal vi give dig et tilbud, eller har 
du spørgsmål til forsikringen?

Ring 70 15 77 77
eller skriv til 
e-kundeoest@topdanmark.dk

 y Netbankforsikring dækker tabet, hvis en hacker tømmer din virksomheds netbankkonto.
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