
Komplette risikostyringsløsninger mod cyber-risici

CyberEdge®



I et hurtigt omskifteligt professionelt landskab  
tilbyder AIG CyberEdge®, som sætter vores kunder på 
forkant med udviklingen inden for cyber. 

CyberEdge leverer både forsikringsdækning, 
risikostyringsværktøjer, samt løbende adgang til den 
nyeste viden og erfaring fra vores egne og samarbejdende 
cyber-eksperter. Denne viden og erfaring er vigtig for 
vores kunders vurdering af egen risiko for databrud, 
computerhackning, medarbejderfejl og meget mere.



CyberEdge - en risikostyringsløsning 
Vi tilbyder sikkerhed hele vejen rundt – lige fra vores skadeforebyggende værktøjer til 
uddannelse, og videre til vores CyberEdge Breach Resolution Team, som, hvis et brud 
skulle opstå, vil levere den bedst tænkelige rådgivning gennem hele processen.
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Risikorådgivning og -forbyggelse 
Med CyberEdge tilbyder vi et førsteklasses forsvar mod cyber-trusler. Vi overvåger og 
analyserer konstant cyber-risikobilledet og holder vores kunder på forkant med udviklingen. 
Vores risikoforebyggelsesværktøjer giver vores kunder den nødvendige viden, uddannelse, 
sikkerhed og rådgivning som de skal bruge for at være på forkant med udviklingen. 

App’en CyberEdge Mobile til iPhone®, iPad® og AndroidTM

Vores app, CyberEdge Mobile, samler de seneste oplysninger om cyber-brud, nyheder, 
og risikoanalyser, således, at vores kunder altid har de vigtigste informationer lige ved 
hånden. App’en har mange globale funktioner, og findes til iPhone, iPad og Android.

App’en indeholder følgende funktioner:

• Et kort over databrud og -trusler, der illustrerer 
aktuelle databrud globalt, og opridser relevante 
juridiske oplysninger om bruddene i de lande hvor 
de opstår

• Information om virkelige cyber-sager, som dækkes 
af AIG’s CyberEdge-forsikringsløsning

• En brudberegninger, hvor vores kunde kan indtaste 
oplysninger om deres virksomhed, og derefter 
beregne de potentielle omkostninger i forbindelse 
med et databrud

• Indhold på engelsk, fransk og spansk



Infrastructure Vulnerability Scanning af IBM

Vores kunder får information om deres it-infrastrukturs sikkerhedsniveau. Via IBM tilbydes 
vores kunder fjernskanning af deres systemer mhp. at finde evt. huller i sikkerhedssystemet. 
Skanningen vil:

• Finde og prioritere skjulte risici på offentligt tilgængelige netværk

• Give en detaljeret oversigt over virksomhedens it-sikkerhedsmæssige svagheder

• Prioritere svagheder så risikoen for at kunden udsættes for angreb formindskes

• Levere rapporter så eventuelle svagheder hurtigere kan registreres og løses



Sikkerhedskategorisering med BitSight

BitSight leverer sikkerhedskategorisering, så vores kunde kan overvåge deres netværk, 
samt evt. tredjemands netværk. Sikkerhedskategoriseringen foretages diskret via BitSights 
løbende eksterne måling. Sikkerhedskategoriseringen er baseret på: 

• Observerede databrud eller cyber-angreb. Dette omfatter kommunikation med botnets, 
spam, malware mv. 

• Diligence data points om en virksomhed er forberedt på et cyber-angreb. Dette 
inkluderer grundig analyse af sikkerhedskonfigurationen

Vores CyberEdge-kunder er berettiget til at modtage en gratis 
sikkerhedskategoriseringsrapport fra BitSight, så de kan vurdere deres virksomheds 
sikkerhedsniveau. Ligeledes er vores CyberEdge-kunder berettiget til rabat på BitSights 
produkter og tjenesteydelser.



Proaktiv Shunning-tjeneste fra RiskAnalytics

Vores CyberEdge-kunder får adgang til den seneste teknologi om shunning af IP-adresser. 
Inden kriminelle starter et angreb på et netværk, udfører de nogle undersøgelser, for at 
se om en bestemt IP-adresse er godt mål. Shunning forhindrer disse kriminelles adgang 
til netværket. Når angrebets rekognosceringsfase obstrueres, reduceres risikoen for 
efterfølgende indtrængen.

Shunning kan også beskytte mod angreb, der kommer indefra. Hvis der allerede findes 
malware på en netværksforbundet computer, kan shunning forhindre kommunikationen 
tilbage til den kriminelles kommandoserver. Shunning foregår i realtid, og kan indstilles til 
at beskytte en enkelt eller flere lokationer.



Forsikringsdækning 
CyberEdge imødekommer: 

• Driftstab som følge at et cyber-angreb eller databrud hos sikrede

• Ansvar for tab af tredjemands fortrolig data

• Ansvar for persondata som dataansvarlig

• Afpresning og trusler mod virksomhedens computernetværk eller fortrolige 
oplysninger. Forsikringen dækker ”løsesum”, samt omkostninger til den 
efterfølgende efterforskning

• Omkostninger til genetablering af data

Krise-team
Vores CyberEdge-team står klar til at hjælpe vores kunder, straks de får 
mistanke om et potentielt databrud. Vores team består af lokale medarbejdere, 

der har adgang til globale ressourcer.

Hvis der er mistake om et databrud, sættes vores kunder i forbindelse med vores 
CyberEdge-løsningsteam, der har over 15 års erfaring med cyber-angreb 
Særligt kan vi fremhæve:

• IT Forensic Team som identificerer og løser problemet, samt genetablerer data

• PR-indsats og juridisk assistance ved cyber-angreb eller databrud

• Skadespecialister har autoritet til at træffe hurtige, kompetente og 
nødvendige beslutninger

• Siden vi introducerede cyber-forsikring i 1999, har vi hjulpet tusindvis af 
kunder med at bekæmpe cyber-angreb



• Vores lange erfaring med emnet betyder, at vi er i en enestående position til at 
identificere og forudsige tendenser indenfor cyber-risici 

• Vores skadespecialister har i gennemsnit over syv års erfaring med behandling af de 
mest komplicerede cyber-sager

Med hjælp fra vores stærke leverandørnetværk kan CyberEdges løsningsteam give den 
ekstra støtte som en it-afdeling skal bruge, hvis de står over for et cyber-angreb:

•  KPMG’s globale cyber-team består af tekniske eksperter, erfarne sagsbehandlere og 
kriminalteknikere

•  Vi tilbyder juridisk rådgivning i samarbejde med de førende advokatfirmaer indenfor 
cyber og persondata. I Danmark samarbejder vi med Bech-Bruun

• Hvis der opstår et databrud, er tiden vigtig. Når du har en handlingsplan på plads og 
adgang til ressourcer, kan du effektivt beskytte systemet og gendanne det efter  
et angreb 

•  Du kan anmelde skader og få vejledning 24/7
• Alle skader anmeldes, undersøges og behandles på 

ét sted
• Adgang til vores lokale skadespecialister både lokalt 

og globalt
• Adgang til et panel af internationale advokater med 

erfaring indenfor cyber



Cyber-angreb kan ske overalt i verden 
Gennem vores globale serviceplatform, Passport, leverer AIG via lokalpolicer en  
effektiv metode til at være på forkant med cyber-risici. Dertil kan føjes vores lokale 
ekspertteams, som giver dig vejledning og hjælp døgnet rundt. Vores komplette  
cyber-risikostyringsløsning kender ingen grænser. 

Bedre, hurtigere og mere effektiv global beskyttelse

Passport er en simpel måde at opnå vores vidtrækkende globale fordele, såsom:

• Lokal dækning der er i overensstemmelse med den lokale lovgivning samt sprog  
og skik

• Adgang til lokale eksperter i forbindelse med tegning af forsikringen og anmeldelse  
af skader

• Let forståelig dækning - som er strømlinet globalt

En mindre kompliceret metode at opnå global cyber-sikkerhed

Passport gør det simpelt at opnå den nødvendige beskyttelse mod globale cyber-risici:

• Kunden modtager et forsikringstilbud for dennes globale cyber-program

• Forsikringsaftalen accepteres, og aftalen er klar

• De relevante lokalforsikringer udstedes via vores lokale kontorer rundt om i 
verden. Lokalforsikringerne udarbejdes i overensstemmelse med lokale regulativer, 
branchepraksis og eksponering1

1 Forsikringssummer og -betingelser kan variere i visse lande af lovgivningsmæssige årsager.



• Australien

• Bahrain

• Belgien

• Brasilien*

• Bulgarien

• Canada

• Chile

• Colombia

• Cypern

• Danmark

• Ecuador

• Filippinerne

• Finland

• Forenede 
Arabiske Emiratter

• Frankrig

• Grækenland

• Holland

• Hong Kong

• Irland

• Israel

• Italien

• Japan

• Kuwait

• Lebanon

• Luxemburg

• Malaysia

• Mexico

• New Zealand

• Norge

• Oman

• Panama

• Polen

• Portugal

• Puerto Rico

• Qatar

• Romanien

• Rusland*

• Schweiz

• Singapore

• Slovakiet

• Spanien

• Storbritannien

• Sverige

• Sydafrika

• Sydkorea

• Taiwan

• Tjekkiet

• Tyrkiet

• Tyskland

• Uganda

• Ungarn

• Uruguay

• USA

• Østrig

Passport for CyberEdge

Der tilføjes hele tiden nye lande til listen.  

*I Brasilien og Rusland er der krav om lokalpolice.       



American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 100 lande og jurisdiktioner. På verdensplan har  
AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner.

Yderligere information om AIG kan finds på www.aig.dk | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig

American International Group, Inc’s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres under navnet AIG. For yderligere information 
henvises til vores hjemmeside på www.aig.dk. Forsikringsprodukter og ydelser tegnes og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i 
American International Group, Inc. I Europa er den vigtigste forsikringsgiver AIG Europe S.A. AIG i Danmark er en filial af AIG Europe S.A. Disse 
oplysninger er kun at betragte som generel information. Ikke alle forsikringsprodukter og ydelser er tilgængelige i alle lande, og forsikringsdækningen vil 
være afhængig af de faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse forsikringsprodukter og ydelser kan blive leveret af uafhængige 
samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i nogle tilfælde af affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab med R.C.S. Luxembourg nummer B 218806. AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen D Avenue J.F. Kennedy, 
L-1855, Luxembourg. AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 39475723. 
Telefonnummer (+45) 91375300. Faxnummer (+45) 33732400.
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Du kan få mere at vide om CyberEdge ved at: 
E-mail os på CyberEdge@aig.com   •  Besøg os på www.aig.dk

Download app’en CyberEdge Mobile

Følg CyberEdge Follow@AIGinsurance 


