Aon Risk Solutions
Cyber

Aon Cyber Secure Solution
Aon Cyber Secure Solution tilbyr bedrifter og organisasjoner innen EMEA
regionen, med en årlig omsetning opp til 250 000 000 euro, en bred
forsikringsdekning innen cyber. Vi har kombinert vår globale meglerkompetanse
og stilling i markedet for å fremforhandle bedre vilkår, solide dekninger og
konkurransedyktige priser – noe som er vanskelig å oppnå for mindre aktører
som forhandler alene.

Dine fordeler
Omfattende dekninger
En cyberpolise inkluderer vanligvis dekninger for nettverkssikkerhetsansvar,
personvernansvar, krisehåndtering/responskostnader, nettverksavbrudd,
gjenoppretting av data, samt cyberutpressing. Aon Cyber Secure Solution
dekker mer enn en vanlig cyberpolise og kan suppleres med dekninger som:
•

Full sum dekning for regulatoriske undersøkelser

•

Utvidet definisjon av datasystembegrepet

•

Cyberterrorisme

•

Ingen unntak for ukrypterte data- eller mobile enheter

•

Full sum dekning for håndtering av avvik

Pålitelig hendelseshåndtering
Ved et cyberanger er det avgjørende å få i gang en rask og profesjonell
skadehåndtering. Aon Cyber Secure Solutions gir tilgang til Stroz Friedberg,
bransjens eksperter på hendelseshåndtering.
For Stroz Friedberg er dataangrep mer enn bare tekniske problem. Sammen
med kunden setter vi sammen et spesialteam for hver unike hendelse, med
rask online support og et fysisk team for å få en oversikt over hva som har
skjedd og ta tilbake kontrollen over situasjonen, samtidig som vi jobber for å
minimere skadene, bevare bevis og kommunisere med de som blir påvirket
av angrepet.
Et velhåndtert cyberangrep minimerer omdømmeskader, og reduserer
ansvar- og økonomiske kostnader.
Markedsledende cyberpartnere
Vi samarbeider med ledende forsikringsleverandører som AIG, Beazley,
Chubb og XL Catlin som alle har et etablerte rutiner på cyber-underwriting,
risikovurdering og skadeoppgjør.

Økningen i antall og
omfang av cyberangrep,
samt EUs nye
personvernforordning
(GDPR) har for alvor
etablert cyberrisko som
en av de største truslene
mot næringslivet og
samfunnet generelt

Førsteklasses service
Rask turnaround på pristilbud og poliseutsedelse som styres av
forsikringsgiverens gode servicekapasitet.
Konkurransedyktige priser
Vilkår og pris sjekkes kontinuerlig opp mot regionale markedstrender
Vår ekpertise innen cyberrisiko
Aons cybermeglere i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) samarbeider med
regionale og globale cyberkonsulenter og risikohåndteringseksperter for å
sikre at vi besitter den beste kunnskapen i markedet.
Gjennom vår kompetanse på å håndtere cyberrisker, der utvidede avtaler
og avgifter kan forekomme, kan våre Cyber Secure Solution-kunder få
en mer risikobasert tilnærming som legger til rette for en mer effektiv
cyberforsikringsstrategi gjennom:
•

Aons webbaserte cybersikkerhetstest som sammenligner organisasjonens
sikkerhetstiltak med vanlige cyberutfordringer man kan forsikre seg mot

•

Aons kvantifiseringsløsning som gir en avansert økonomisk analyse
og bransjesammenligning for å identifisere og kvantifisere bedriftens
cybereksponering

Kundecase
En teknologibedrift i Irland med en turnover på 170 000 000 euro ønsket å se
nærmere på cyberforsikringer, og hadde sendt en forespørsel til sin tidligere
megler, men kom seg ikke videre på grunn av en innviklet anbudsprosess.

•
•
Kundens mål

•

•
•
Vår fremgangsmåte

•

•
•
•
Resultat

Få prisoverslag på en cyberforsikring fra erfarne
aktører og minimere den administrative byrden
Øke forståelsen for hvordan en cyberforsikring
fungerer
Være sikker på at den forsikringsløsningen som blir
valgt dekker det den faktisk skal dekke
Kunden fylte ut vårt korte skjema, bestående av sju
spørsmål, på 20 minutter
Vi leverte konkurransedyktige forslag fra ledende
forsikringsselskap innen 48 timer
Dekningene var på plass innen 72 timer fra kundens
første henvendelse
Rask turnaround fra henvendelse til pristilbud
En cyberløsning med omfattende dekning til en
konkurransedyktig pris fra en ledende megler
Trygghet gjennom samarbeid med markedsledende
cyberpartnere som har etablerte rutiner på cyberunderwriting og skadeoppgjør

We’re here to
empower results
Om dere er interesserte i
mer informasjon om
Aon Cyber Secure Solution
ber vi deg ta kontakt med
oss på +47 67 11 22 00,
eller gjennom din faste
Aon-kontakt.

