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Aon Cyber Secure Solution
Aon Cyber Secure Solution erbjuder företag och organisationer inom EMEA
regionen, med en årlig omsättning upp till 250 000 000 euro, ett brett
försäkringsskydd inom cyber. Vi har kombinerat vår globala mäklarkompetens
med vår kraft på marknaden och har därigenom kunnat förhandla fram starkare
villkor, bättre täckning och en riktigt konkurrenskraftig prissättning. Något som är
svårt att uppnå för mindre aktörer som går ut och gör enskilda upphandlingar på
marknaden.

Huvudsakliga fördelar
Bred täckning
Traditionellt omfattar en cyberförsäkring täckning för skadeståndsskyldighet
för nätverksfel, säkerhetsbrist, krishantering/responskostnader, nätverksavbrott,
återställande och återskapande av data samt cyberutpressning. Aon Cyber Secure
Solution sträcker sig bortom en vanlig cyberförsäkring och erbjuder ytterligare
täckningsförbättringar såsom:
––
––
––
––
––

Full täckning för kostnader (t ex administrativa avgifter) vid
myndighetsingripande
Bred definition av datasystem
Täckning för cyberterrorism
Inget undantag för okrypterade datorer och mobila enheter
Alltid full täckning för responskostnader och kostnader som är förknippade med
en incidentsanmälan

Pålitlig incidenthantering
Vid ett cyberangrepp är det avgörande att få igång en så snabb och professionell
skadehantering som möjligt. Aon Cyber Secure Solution ger tillgång till en av
marknadens mest väletablerade och ledande företag inom cyberrisker, Stroz Friedberg.
För Stroz Friedberg är dataöverträdelser mer än bara tekniska problem. Tillsammans
skräddarsyr och skapar vi specialanpassade team för varje unik situation, med snabb
online-support och ett fysiskt team på plats för att snabbt förstå vad som har hänt, ta
makt över situationen samtidigt som vi bevarar bevis och kommunicerar med de som
påverkats. Ett väl hanterat cyberangrepp minimerar anseendeskador och reducerar
ansvars- och finansiella kostnader.
Marknadsledande partners inom cyber
Vi samarbetar med AIG, Beazley, Chubb och XL Catlin som alla är väl meriterande
försäkringsgivare med väl etablerade cyberförsäkringar och bra skadeförsäkringsstatistik.

Snabbt skiftande
cyberrisker och den nya
dataskyddsförordningen
(GDPR) har skapat en ökad
medvetenhet om de finansiella
konsekvenser ett cyberangrepp
kan innebära och visat på
behovet för organisationer och
företag att öka sin förståelse för
cyberförsäkring.

Förstklassig service
Snabba ledtider för kostnadsförslag och utfärdande av försäkringspolicys som styrs av
försäkringsgivarens goda serviceskapacitet.

Konkurrenskraftig prissättning
Vi granskar och uppdaterar kontinuerligt våra villkor som är baserade på regionala
marknadstrender.

Vår expertis inom cyberrisker
Aons mäklare inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) som har cyber
som huvudfokus samarbetar med regionala och globala cyberkonsulter och
riskhanteringsexperter för att säkerställa att vi har den bästa kunskapen på marknaden.
Genom vår kompetens att hantera cyberrisker, där extra avtal och avgifter kan
förekomma, kan Aons Cyber Secure Solutions-kunder få stöd i att anamma
ett mer riskkalkylerande tillvägagångssätt och underlätta för en mer effektiv
cyberförsäkringsstrategi genom:
––

––

Aons webbaserade bedömningsverktyg för cyberrisker som jämför företagens
säkerhetsarrangemang gentemot vanligt förekommande försäkringsbara
cyberrisker
Aons kvantifieringslösning som ger avancerad finansiell analys och
branschjämförelse för att identifiera och kvantifiera företagets cyberexponering

Kundexempel
Ett teknikföretag på Irland, med en omsättning på 170 000 000 euro, ville undersöka sina
alternativ för en cyberförsäkring men den tidigare mäklaren kunde inte gå vidare med frågan
på grund av en alltför komplicerad upphandlingsprocess.
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Få prisförslag på en cyberförsäkring från erfarna aktörer samt
minimera den administrativa bördan
Öka förståelsen för hur en cyberförsäkring fungerar
Säkerställa att vald försäkringslösning täcker och är
ändamålsenlig

Kunden fick svara på 7 korta frågor i ett formulär och
returnerade det inom 20 minuter
Vi levererade konkurrenskraftiga förslag från våra partners
inom 48 timmar
Försäkring kunde tecknas inom 72 timmar efter kundens
första förfråga

Snabb återkoppling vid offertförfrågan.
En cyberförsäkringslösning med bred täckning till ett
konkurrenskraftigt pris presenteras av en expertmäklare.
Tryggheten att arbeta med marknadsledande
cyberpartners med en etablerade cyberförsäkring och bra
skadeförsäkringsstatistik.

We’re here to
empower results
Om du vill veta mer om
Aon Cyber Secure Solution, är
du välkommen att kontakta oss
på tel. +46 (8) 697 40 00 eller
kontakta din Aon-mäklare direkt.

