
Risikoen for dataangrep hos bedrifter er høyere enn på lenge, dette fastslår Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
(NSM) i sin siste rapport. I 2015 ble det registrert 20 886 saker, hvorav 22 alvorlige. 

Angrepene er mer avanserte og komplekse enn noen gang. Dette er urovekkende. At de færreste bedrifts-
ledere bekymrer seg for dette, er enda mer urovekkende. 

Hva er Dataangrepsforsikring?

Forsikringen gir bedriften umiddelbar hjelp ved dataangrep. 
I tillegg at finansielle kostnader blir dekket, får bedriften 
nødvendig ekspertise for å finne ut hva som har skjedd, 
hvordan det evt. kan løses (gjenopprettelse av data) og  
råd om hvordan situasjonen bør håndteres utad.

Kan bedriftsledelsen svare på disse spørsmålene?

• Har de rapporter som beskriver datasikkerheten, med 
 risikovurderinger og en strategisk sikkerhetsplan?
 
• Er de forsikret mot dataangrep eller har det vært oppe 
 til vurdering?  

Det er ledelsen/styret sitt ansvar å ta stilling til dataangreps-
trusselen – og som megler er det ditt ansvar å informere 
dine kunder om de potensielle farene.  

Visste du at fra våren 2018 innføres det en ny 
regel i alle EU- og EØS- land, og at alle bedrifter 
da risikerer å få bøter på opptil fire prosent av 
selskapets globale omsetning hvis de slurver 
med personvernet?    

!

De fleste toppledere bekymrer seg ikke 
for dataangrep. Det kan straffe seg.



Hva skjer ved dataangrep, 
og hvilke utfordringer kan oppstå? Hva dekker forsikringen? 

DATABRUDD
Bedriften blir angrepet av noen utenfra.

UMIDDELBAR HJELP
Svar innen 1 time fra angrepet er kjent. Raskt hånd-
tering er avgjørende for hvor store konsekvensene blir. 

TEKNISKE PROBLEMER
Data kan gå tapt, og systemet kan gå ned.

TEKNISK EKSPERTISE
Atea finner ut nøyaktig hvilke data som er berørt og om 
de kan gjenopprettes, samt gir nødvendig rådgivning. 

DATA PÅ AVVEIE
Sensitive kundeopplysninger kan lekke ut, 
og bedriftens omdømme kan svekkes. 

JURIDISK BISTAND/ PR-RÅDGIVNING
Juridisk bistand fra Wiersholm og PR-rådgivning fra 
Geelmuyden Kiese for å begrense skaden på omdømme.   

VARSLINGSPLIKT
Ved databrudd og tap av personopp-
lysninger, skal alle berørte varsles.

VARSLINGSKOSTNADER 
Kostnader for å varsle berørte kunder om at opplysninger 
er på avveie.

GRANSKNING OG BØTER
Ved sikkerhetsfeil/systemfeil kan du risikere 
å bli saksøkt og komme i rettsak, bedriften 
kan i tillegg bli tillagt store bøter.  

En liten pris å betale for bedriftens sikkerhet 
Forsikringen koster fra kr 15 000 i året, og beregnes ut fra bedriftens omsetning og ønsket forsikringssum. 
Ved forsikringssum over 20 mill. og omsetning over 500 mill. gjelder egne satser.
Priseksempel: Ved omsetning mellom kr 10 og 25 mill. og forsikringssum på 10 mill., er premien kr 30 000 årlig.
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JURIDISK BISTAND
Juridisk bistand i forbindelse med granskning, saksom-
kostninger og kostnader til forsikringsbare bøter og straffer 
som pålegges av en tilsynsmyndighet.

Mot en tilleggssum dekkes også: •Nettverksavbrudd (8 timer til 120 dager eller innfor forsikringssum) •Cyber utpressing
•Digitalt medieansvar (ansvar for tredjeparts data, f.eks. IP, copyright). 


