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Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for Cyberforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og 
hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. Det er alltid de fullstendige 
vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder. 
 
Hvilken form for forsikring er dette? 
Cyberforsikring omfatter trusler fra de mest uskyldige datainnbrudd til de alvorligste og mest ondsinnede hackerangrep. 
 
 

 

Hva dekkes?  
 

Ved dataansvar 
✓ Rettslig erstatningsansvar ved tap av data som du har 

ansvar for å beskytte. 
✓ Rettslig erstatningsansvar ved overføring av virus eller 

liknende til andre. 
✓ Overtredelsesgebyr i henhold til personopplysningsloven 

dersom data går tapt ved en «cyberhendelse». 
 
Ved nettverksrelaterte hendelser 
Forhåndsgodkjente kostnader for: 
✓ Gjenoppretting av IT-nettverk 
✓ Gjenoppretting av tapt data og programvare 
✓ Teknisk bistand ved granskning og utredning 
✓ Rådgivning og krisehåndtering i form av PR, 

omdømmerådgivning, varslingsbistand overfor 
Datatilsynet og kunder/forretningsforbindelser 

✓ Avbruddstap ved driftsstans eller innskrenkninger 
 

 
Hva dekkes ikke? 
 

× Kostnader i forbindelse med ødelagt merkevare eller 
rebranding. 

× Kostnader til lønn, vederlag eller annen godtgjørelse til 
sikrede og dens ansatte. 

× Kostnader og tap i forbindelse med inntrengning i patent. 
× Tap av finansielle eiendeler. 
 

 

Er der noen begrensninger i dekningen? 
 

 
! For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett, 

kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet. 
! Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke 

følger våre ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter, 
og dersom avtalte sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for 
eller har vært en forutsetning for avtalen ikke er oppfylt. 

 

Hvor er jeg dekket? 
 

✓ I hele verden dersom ikke annet avtales. 
 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 
 

• At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål 
ved avtaleinngåelse. 

• At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om 
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er 
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og 
begrense skade. 

• At du ved en skade straks melder denne. 

• Grunnleggende IT-sikkerhet må være på plass i bedriften 
for at forsikringen skal dekke dataangrep. 

 
 

Når starter og slutter forsikringen? 
 

Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og 
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt. 
 

 

Hvordan avslutter jeg forsikringen? 
 

Forsikringen avtales for et år om gangen. 
 

 

Når og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen betales årlig eller etter annen avtale til den dato 
som fremkommer i fakturaen. 
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