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Använder företaget ett professionellt antivirusprogram och mjukvarubrandvägg?

Försäkringstagare
Företagets namn      Organisationsnummer

Ja Nej

Ja Nej

Hårdvarukrypterar företaget mobila enheter såsom bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor?

Har företaget inom de senaste 3 åren drabbats av ett cyberangrepp som har orsakat ett dataintrång, 

utpressningsförsök eller systemhaveri som lett till verksamhetsavbrott? 

Ja Nej
Om ja, utveckla:

Har företaget kännedom om någon omständighet som kan ge upphov till en skada som skulle kunna omfattas av försäkringen?

Ja Nej

6 timmar eller mindre

12 timmar

24 timmar

48 timmar

Hur snabbt påverkas verksamheten av att företagets system och nätverk ligger nere?

Verksamheten påverkas inte

Om företaget tar emot betalning genom konto- eller kreditkort, uppfyller företaget de krav som ställs  

genom regelverket för PCI-compliance, PCI-DSS (regelverk för kreditkortshantering)?

Ja Nej

Om ja, vilken PCI-nivå ligger företaget på?

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Ja Nej

Gör företaget backup av data minst en gång i veckan?

Omsättning
Totalt  Varav:  Norden        Nordamerika Övriga världen

Verksamhetsbeskrivning
Ge en kort beskrivning av företagets verksamhet 
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