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Litt om If

• Volum (GWP): NOK 46 milliarder 
• S&P rating A; Moody's Rating A1 
• 6 800 ansatte
• 4 millioner kunder

Fakta om If

Skadeinformasjon

Eier struktur

• 30 milliarder SEK blir årlig utbetalt
• 1,5 mill. skader

• 170 skader per time
• 80% av skadene løses innen 48 timer
• 4,5 av 5 i kundetilfredshet

Det største forsikringsselskapet i Norden



• Vi i If tar IT sikkerhet på en høyst seriøst måte, 
der vår Chief Information Security Officer
Peter Granlund leder dette arbeidet. 

• I vår sikkerhetshåndbok følger vi både ISO 
27001 og ISO 27002. 

• I tillegg til dette jobbes det mye i If med å øke 
bevisstheten til ansatte rundt hvor viktig IT 
sikkerhet er:

• Ansatte må regelmessig gjennom 
sikkerhetskurs for å øke bevisstheten. 

• I tillegg bruker vi HoxHuntmot phising. 

If tar IT sikkerhet seriøst!
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Datakriminalitet (Cyberforsikring)
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Hvorfor trenger man forsikring?
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• 53 % av SMB segmented har opplevd en eller 
annen form for datainnbrudd

• 55 % av sikkerhetsvarsler innenfor SMB 
segmentet blir etterforsket

• 41 % av dataangrepene førte til mer enn 8 
timer nedetid

Risikobildet – SMB markedet
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• NorSISmeldte om tidlig i 2020 at økning i 
dataangrep i Europa hadde økt med hele 78%!

• Dette forsterker grunnlaget for å ha en god IT 
sikkerhet i bedriften, men også at det finnes en 
god grunn til å ha cyberforsikring som kan 
hjelpe deg hvis dette skulle inntreffe. 

• Kun over de seneste månedene har vi sett 
både Stortinget og Telenor bli truffet av 
dataangrep. 

Vi ser en kraftig økning i 
dataangrep!
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Skadeeksempler – rammer store og små



• Dekker bedriftens tap og kostander påført ved at noen har 
begått datakriminalitet mot bedriften.

• Dekker:Hacking (datainnbrudd), Ddos/DoSangrep, ondsinnet 
kode) og virus (malware)

• Ikke krav til at handlingen er begått er begått i 
vinningshensikt, rene hærverkshandlinger dekkes!

• Dekker bedriftens avbruddstap.

• Dekker bedriftens kunders tap når bedriften er ansvarlig for 
at tap av data har  ført til tap hos kunden, inkludert 
offentliggjøring av bedriftshemmeligheter. 

10

Datakriminalitet – Hvadekkes?

Dekker bl.a bedriftens tap og kostander når 
en hacker bryter seg inn i bedriftens 

systemer og ødelegger data.   



• Konsulentkostnader til å avdekke og begrense 
datakriminalitet. 

• Redningskostnader, dvskostnader for å 
begrense skaden når bedriften blir utsatt 
Datakriminalitet. 

• Kostnader til rekonstruksjon og 
gjenopprettelse.

• Inntektstap som følge av hacking, virus, 
DoS/Ddos, ondsinnet kode eller software.

• Erstatningskrav fra bedriftens kunder for 
deres formuestap som følge av 
Datakriminalitet. 

Datakriminalitet – Hvilke 
kostander dekker vi?
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Datakriminalitet som begås mot bedriftens eksterne server eller  
bedriftens lagringsplass i sky dekkes også!



• Forsikringssum

• Standard 1 MNOK – kan økes ved behov!

• UW grense 5 MNOK

• Avbrudd

• Ansvar opp til 120 dager

• Karenstid på 12 timer, kan endres ved behov!

• Egenandel

• 10.000 kr
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Datakriminalitet - Innhold

Kunder som kjøperBDO Protect slipper egenandel ved skade!



• Kunden må ha oppdatert brannmur og 
virusbeskyttelse i selskapet. 

• Kunden må ha tilgangskontroll som krever 
autorisasjon ved innlogging. 

• Bedriften må ha rutiner for backup, og backup
må lagres på et sikkert sted. 

Sikkerhetsforskrifter

13



• Pilotprosjekt på skanning av systemer i 
samarbeid med BDO. 

• Dette brukes per nå kun på kunder som krever 
mer enn 5 MNOK i forsikringssum. 

Hva mer kan vi kreve av kundene?
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Vi jobber med å ta i bruk ISO 27102 – Ledelse av 
informasjonssikkerhet: Retningslinjer for 
cyberforsikring i vår produktutvikling. 

Dette for å standardisere våre krav mot kundene

• Dette vil gi en verdi til kundene ved at de vil 
jobbe mer med IT sikkerhet som vil gjøre de 
mindre sårbare, samtidig som de også kan få 
en lavere pris på forsikringen. 

• Dette vil også gi en verdi til oss som 
forsikringsselskap siden våre kunder vil 
væ re mer bevisste og bedre beskyttet mot 
dataangrep, som gjør at vi er mindre 
eksponert mot risiko. 

Hva mer kan vi kreve av 
kundene?
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