
I dag betraktas cyberattacker som ett av de största 
hoten som ett företag kan råka ut för. Ett cyberbrott 
kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora 
koncerner som mindre företag. 

Säkra Secure Cyber tar sikte på den riskexponering 
för cyberbrott företagare utsätter sig för vid använd-
ning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin 
verksamhet. 

Cyberförsäkring eller Databrottsför-
säkring har blivit ett allt vanligare kom-
plement till företagens traditionella 
försäkringar, såsom till exempel egen-
doms- och ansvarsförsäkringar.

Säkras Secure Cyber har utformats för 
att erbjuda den försäkrade ett omfat-
tande skydd mot både cyberbrott och 

skadestånd för brott mot all personupp-
giftslagstiftning var som helst i världen. 

Vad är en cyberrisk? 
Cyberrisker kan vara till exempel data-
intrång, system- och nätverksavbrott, 
risker relaterade till sociala medier och 
cyberutpressning. 

Vanliga cyberincidenter är:

 • Angrepp

 • Störning i mjuk- eller hårdvara 

 • Handhavandefel

 • Störning i driftmiljö

 • Oönskade eller oplanerade  
störningar i kritisk infrastruktur

 • Säkerhetsbrist i en produkt 

 • Annan plötsligt oförutsedd  
händelse som lett till skada 

 • Informationsförvanskning

 • Informationsförlust eller  
informationsläckage

 • Hindrad tillgång till information.
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Försäkringens omfattning

Nedan följer en kortfattad information 
om Säkra Secure Cyber. För försäkringen 
gäller alltid det fullständiga villkor som 
anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar:

 � Avbrottskostnader, till följd av virus, 
ransomware, malware och DDoS-
attacker

 � Cyberutpressning, kostnader för att 
minimera och förhindra hot

 � Återställande av verksamhetens 
förlorade data

 � Stöd av specialiserade IT-forensiker 
vid en cyberattack

 � Kostnader på grund av oavsiktligt 
intrång i upphovsrätt

 � Underrättelse till Datainspektionen 
och drabbade personer vid en  
personuppgiftsincident

 � Kostnader för juridisk rådgivning, 
kreditövervakning och PR-kostnader

 � Skadestånd på grund av spridande 
av virus, malware och ransomware

 � Kostnader för PCI-böter.

Försäkringen omfattar inte:

 � Fysiska skador (brand, översväm-
ning, olyckshändelser) på din hård-
vara

 � Överföringar av belopp eller medel 
från ditt konto som du utfört till följd 
av en phishing-attack, så länge du 
inte har köpt tillägg för sådan skada.
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Vill du veta mer?
Är du intresserad av att teckna Säkra Secure Cyber är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Säkra finns över stora delar av Sverige. För bästa service, välj ett rådgivningskontor nära dig.  
Är du redan kund vänder du dig givetvis till din personliga kontakt på Säkra - där kloka får råd.

 www.sakra.se
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Säkerhetsföreskrifter 

För att försäkringen ska gälla måste 
försäkringstagaren använda och upprätt-
hålla följande:

 • Fackmässigt antivirusskydd för 
företag

 • Brandvägg för företagets nätverk

 • Säkerhetskopiera kritisk information 
minst var sjunde dag

 • Förvara kritisk information, som  
säkerhetskopierats till flyttbar  
media, på separat geografisk plats.

För företagare som behöver hjälp med 
att stärka upp sin digitala säkerhet erbju-
der Säkra Secure Cyber en lösning från 
det globala IT-säkerhetsbolaget Avast 
som tillhandahåller tjänster till fler små-
företag än något annat säkerhetsföretag.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Talbot Underwriting 
Ltd via Säkra Direkt AB.

Säkra Direkt AB 
Box 3098 
550 03 Jönköping

Säkra Direkt AB företräder försäkringsgi-
varen i praktiska frågor som till exempel 
riskbedömning, premieberäkning, utstäl-
lande av försäkringsbevis samt insam-
ling av premier. 

För frågor gällande angelägenheter där 
villkorstexten hänvisar till försäkrings-
givaren, är det tillräckligt att kontakta 
Säkra Direkt AB.

Vid skada

När ett cyberbrott inträffar gäller det att 
agera snabbt och metodiskt och inciden-
trapportering ska ske snarast.

För att du som försäkringstagare ska 
få bästa tänkbara skadereglering i sam-
band med en skada samarbetar vi med 

Crawford som är världens största obero-
ende leverantör av skadehantering.

Tillsammans med Crawfords globala 
expertis inom incidenthantering erbjuder 
vi service dygnet runt.

Inom två timmar från försäk-
ringstagarens anmälan om 
cyberbrott blir denne tilldelad 
en personlig incidentsamord-
nare.

Incidentsamordnaren tar kon-
takt med försäkringstagaren 
och inhämtar information och 
berättar vad som kommer att 
hända de närmaste dygnen.

De kritiska första 48 timmarna

Beroende på incidentens art 
sätter incidentsamordnaren 
samman ett team med spe-
cialister inom IT, PR, juridik 
och ekonomi.

Utredning och skadebegrän-
sande åtgärder påbörjas 
samt att en åtgärdsplan upp-
rättas.

Inom 24 timmar är utredning-
en på god väg och preliminära 
orsaker kan identifieras. 

Skadebegränsande åtgärder 
fortlöper och försäkringstaga-
ren får regelbundna uppdate-
ringar om vad som sker.

Inom 48 timmar är utred-
ningen klar och man kan 
fastställa vad som täcks av 
försäkringen.

En strategi för skadeförebyg-
gande arbete utvecklas och 
en plan för slutlig reglering 
tas fram.

Service
dygnet runt
 0770 220 867

Vid upptäckt 5h 24h 48h


