
 

 

 

 

 

 

Dette produktarket er en forenkling av LY sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. 

Vilkårene finnes på lyforsikring.no/mineforsikringer. 

 

Hvilken type forsikring? 

Cyberforsikring gir bedriften juridisk og fagkyndig eksperthjelp på datasikkerhet for å begrense eller forhindre datatap, 

sikkerhetsbrudd eller personvern som er på avveie.  
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Cyberforsikring - Datakriminalitet 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.03.2021 

 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

 

✓ Avbruddstap som følge av 

sikkerhetsbrudd eller systemsvikt 

✓ Tap som følge av digital utpressing 

✓ Kostnader til datagjenoppretting som følge 

av sikkerhetsbrudd   

✓ Data og nettverksansvar  

✓ Sanksjoner og pålegg fra det offentlige 

✓ Ansvar og kostander knyttet til 

betalingskort 

✓ Medieansvar  

✓ Utgifter til juridisk bistand 

✓ Utgifter til ekspert på datasikkerhet for å 

finne ut av årsak, omfang og tap 

✓ Kostnader til media og krisehåndtering 

knyttet til skadebegrensning  

✓ Dekning av bøter/og kravrelaterte utgifter 

av som følge av ett myndighetspålegg 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke 

dekker. Vært oppmerksom på at listen ikke er 

fullstendig. Hele oversikten finner du i vilkårene 

 

✓ Fysisk skade på, eller ødeleggelse av 

rørlig gods, inkludert brukstap 

✓ Ulovlig innsamling eller tilbakeholdelse 

av personidentifiserbare opplysninger  

✓ Ethvert brudd/ angivelig brudd på 

lovbestemmelser om organisert 

kriminalitet og svindel 

✓ Brudd på verdipapirlovgivningen 

✓ Fysisk skade, sykdom, lidelse eller død 

inkludert psykologisk smerte eller 

emosjonelle påkjenninger. 

 

 

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser noen eksempler på hvor rett til 

utbetaling kan reduseres eller falle bort. 

! Avbruddstap vil kun gjelde etter at 

karenstiden er utløpt 

! Straffbare, overlagt eller svikaktige 

handlinger  



 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder i Norge. 

 

 

  

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen? 

 
 

Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen og om endringer som har betydning for forsikringen. 

Ved skade forplikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang, og melde skaden til LY Forsikring så fort som mulig. 

 

 

  

Når og hvordan betales forsikringen? 

 
 

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. 

 

 

  

Når starter og slutter forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft, og opphører klokken 24.00 den dag 

det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring skal tre i kraft samme dag som forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det 

klokkeslettet avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. 

Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

 

 

  

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

 
 

Forsikringen kan sies opp dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 

FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel. Det kan gjøres på epost til din porteføljeforvalter, på epost til 

post@lyforsikring.no eller ved å kontakte LY Forsikring på tlf. 61 10 05 00. 
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