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Skoleforeningerne 

 

11. januar 2018 

 

Cyberforsikring 

Gennem de seneste år har Willis Towers Watson oplevet, at også skoler er blevet hacket 

og på andre måder ramt af cyberkriminalitet. 

Hvis skolen er blevet udsat for et cyberangreb, handler det i første omgang om at standse 

angrebet og begrænse skaden. Det kan være en bekostelig affære, og derfor kan det være en 

god ide at tegne en cyberforsikring, der giver skolen et økonomisk råderum og den fornødne 

assistance fra eksempelvis it-eksperter til at genoprette driften. 

Willis Towers Watson kan tilbyde skolerne en cyberforsikring som tilkøb til jeres bestående 

bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, som i forvejen indeholder en 

kriminalitetsforsikring. 

Cyberforsikringen dækker udover jeres bestående kriminalitetsforsikring: 

▪ Omkostninger til undersøgelse af cyberangrebets konsekvenser 

▪ Omkostninger til genetablering af data og netværk – inklusive udgifter til eksterne 

konsulenter – som noget nyt stilles Hotline til rådighed 

▪ Tab, hvis driften ikke kan opretholdes på grund af eksempelvis systemnedbrud – uanset om 

angrebet er med forsæt til at opnå egen vinding fra den kriminelles side 

 

▪ Omkostninger til løsesum eller professionelle forhandlere ved pengeafpresning – som noget 

nyt stilles Hotline til rådighed 

▪ Udbetaling af erstatning til tredjemand, der har fået virus på grund af virksomhedens 

forsømmelse 
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▪ Sags- og forligsomkostninger i tilfælde af sager mod virksomheden for databrud 

 

▪ Omkostninger til underretning af berørte personer – inklusive juridisk assistance og ’hotline’ 

 

▪ Udgifter til pr-firma til begrænsning af negativ omtale og genopretning af virksomhedens 

renommé - uanset om angrebet er med forsæt til at opnå egen vinding fra den kriminelles side 

Cyberforsikringen indeholder også en ansvarsdækning: 

 

▪ Ansvarsdækning ved tab i forbindelse med ulovlig indhentelse, behandling eller udnyttelse 

af personrelateret data 

▪ Ansvarsdækning ved tab i forbindelse med lækning af fortrolige informationer tilhørende  

 

▪ Ansvarsdækning ved tab i forbindelse med infektion af IT- 

▪ Advokatbistand og betaling af bod (bøder hvis dette er lovformeligt) – maksimum 500.000 

kroner. 

Konsekvenserne for ikke at overholde reglerne for behandling af personoplysninger skærpes, 

når den nye EU-dataforordning træder i kraft 25. maj 2018. Det vil forventeligt give flere 

omkostninger, ansvarskrav og myndighedsundersøgelser. 

Cyberforsikringen koster 1.177 kroner årligt ved en forsikringssum på 2 millioner kroner og 

med en selvrisiko på 10.000 kroner pr. skadebegivenhed. 

Der er følgende forudsætninger ved tegning af cyberforsikringen: 

▪  Der er etableret en skriftlig politik for databeskyttelse 

 

▪  Der er etableret firewall og antivirus-beskyttelse der løbende og automatisk 
opdateres 

▪ Der er passwordpolitik, der foreskriver at passwords udskiftes som minimum hver 
180 dage 

▪ Der foretages back-up af data og at denne testes regelmæssigt 

▪ Der har ikke tidligere været tab som følge af cyberangreb 

Er der spørgsmål eller andet til ovennævnte, er I velkomne til at kontakte: 

Kurt Henriksen fra Willis Towers Watson, tlf. nr. 88 13 94 82 

Ønsker I at tegne forsikringen, bedes I udfylde og underskrive vedlagte blanket og sende den 

til Willis Towers Watson. 
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Bindende tilmeldingserklæring 
Tilvalg, cyberforsikring 

  

Skolens navn  

Adresse  

By / Postnr.  

 
Tilvalg 
Cyberforsikring  Etablering af dækningssum på 2.000.000 kr. 

Krav for etablering af 
cyberforsikring 

Jeg bekræfter med min underskrift nedenfor, at  

 der er etableret en skriftlig politik for databeskyttelse 

 der er etableret firewall og antivirus-beskyttelse der løbende og 
automatisk opdateres 

 der er en passwordpolitik, der foreskriver at passwords udskiftes som 
minimum hver 180 dage 

 der foretages backup af data og at denne testes regelmæssigt 

 der har ikke tidligere været tab som følge af cyberangreb 

 

Ønsket ikrafttrædelse  

 

Forsikringen etableres som en del af en kollektiv ordning, hvor HDI Danmarks samlede erstatningsforpligtelse 
pr. forsikringsår ovenfor udgør 75 mio. kr. samlet for alle sikrede i den kollektive ordning. 

 
Undertegnede skoleleder og formand for bestyrelsen erklærer hermed ikke at vi ikke har kendskab til erstatningskrav eller 
forhold, der kan føre til at erstatningskrav rejses, vedrørende forhold der er omfattet af forsikringen 
 
 
    
Dato og underskrift (skoleleder)   
 
 
Tilmeldingserklæringen sendes til: Willis Towers Watson / Kurt Henriksen 

Brendstrupgårdsvej 13, 8200 Aarhus N 
kurt.henriksen@willistowerswatson.com   
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