Bliv godt forberedt
med en netbankforsikring
Er du privatkunde dækker banken
økonomiske tab, hvis hackere får adgang
til din netbank. Gælder det din
virksomheds konti, er banken derimod
ikke forpligtet til at dække. Derfor kan
det få alvorlige økonomiske konsekvenser,
hvis ubudne gæster får adgang til
virksomhedens netbank.

Netbank og sikkerhed:

Hvilke krav stiller vi til dig?

Generelt er netbankssystemer meget sikre, og sikkerheden
øges løbende. Hackerne bliver desværre også dygtigere og
indimellem får de alligevel adgang til netbank. Du kan gøre
meget for at sikre dig, men indimellem er det alligevel ikke
nok.

For at forsikringen skal dække, kræver vi desuden at du:

Hvornår er der tale om elektronisk indbrud i
netbanken?
Når en person, som ikke har legitim adgang til din netbank,
hacker sig ind på din virksomheds konti og stjæler din
virksomheds penge.

Hvorfor tegne en netbankforsikring?
Et indbrud i din virksomheds netbank kan få alvorlige følger,
da banken ikke dækker det økonomiske tab. Er virksomhedens
likviditet væk, kan det betyde, at virksomheden går konkurs,
da du ikke kan betale lønninger til dine ansatte, betale dine
regninger eller købe nye varer.

• sikrer din PC via firewall og antivirus
• er bevidst om sikkerhedsforholdsregler aftalt med fx din
bank
• er opmærksom på trafikken på netbanken

Hvad koster en netbankforsikring?

Den årlige præmie er kun 802 kr. For at tegne en
netbankforsikring hos Gjensidige, skal du som minimum have
en erhvervsansvarsforsikring hos os.

Hvordan får du en netbankforsikring?
Kontakt din assurandør eller ring til Forsikringscenter Erhverv
på 88 18 69 77 og bestil din netbankforsikring allerede i dag.

Hvad dækker en netbankforsikring?
En netbankforsikring dækker direkte tab af penge på
virksomhedens konti, når tredjemand får uretmæssig
adgang. Det gælder både kontanthævninger og træk på
virksomhedens kassekredit.
Forsikringen dækker op til 2.500.000 kr. og din selvrisiko er på
5.000 kr.

Hvad dækker forsikringen ikke?
En netbankforsikring dækker IKKE:
• Driftstab
• Tab, som følge af fejl begået af bankens ansatte
• Tab forvoldt af egne ansatte

Ring til os på
88 18 69 77
eller se mere på
gjensidige.dk

