eProtect giver lynhurtig eksperthjælp ved
virus- og hackerangreb.
Øget risiko for cyberangreb

Udvid din forsikring med

Internettet udnyttes i stigende grad af kriminelle og andre til
angreb på virksomheders systemer, data, netværk og software.

eProtect Driftstab
Dækker virksomhedens driftstab som følge af en begivenhed, der er dækket af eProtect.

De fleste virksomheder har derfor behov for professionel
assistance til at håndtere konsekvenserne af et cyberangreb
– og en forsikring, der dækker de afledte omkostninger.

ID-tyveri
Dækker assistance til forebyggelse, opdagelse og begrænsning af de økonomiske skadevirkninger efter tyveri og/eller
misbrug af virksomhedens identitet.

Professionel 24/7 service
eProtect giver adgang til 24/7-service med ekspertrådgivning ved et cyberangreb og professionel assistance.
Herudover dækkes omkostninger til rekonstruktion af krypterede, slettede eller beskadigede IT-systemer, netværk,
software og data efter et angreb af fx
Ransomware, hvor hackere krypterer data eller software og
kræver løsepenge for at frigive krypteringen.
DDoS-angreb, som blokerer adgangen til virksomhedens
hjemmeside.
Virus/malware, som ødelægger data og software.
Derudover dækker eProtect også omkostninger til rekonstruktion af software og data som følge af uforudsete hændelser eller funktionsfejl, fejl ved brug, tilretning eller opsætning af programmer, eller handlinger begået af ansatte, med
det formål at skade virksomhedens data.

Tryg Backup
Online service, der tager daglig backup af virksomhedens
data.
Tryg DNS-boks
Blokerer internetsider, der er kendt for at indeholde virus
og malware. Blokeringen opdateres online 24/7. Derudover
bortfalder selvrisikoen på eProtect, når Tryg DNS-boks er
tilsluttet.
Boksen skal tilsluttes stikkontakten og virksomhedens eksisterende router. Tilslutningen er enkel og stiller ingen krav
om tekniske forudsætninger.
Vigtige forudsætninger
Virksomheden skal altid have en opdateret firewall og et
opdateret antivirus program samt spamfilter. Desuden skal
der løbende tages backup af data. Læs mere i forsikringsbetingelserne.
Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om dækningerne. I tilfælde af skade,
er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der er gældende. Forsikringsbetingelserne
inklusiv tilhørende ordforklaring sendes sammen med policen.
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