eProtect – hurtig eksperthjælp ved virus- og
hackerangreb.
Over halvdelen af alle mindre virksomheder bliver udsat for virus-,
hacker- og andre cyberangreb – på mails, telefoner og computere.
Med eProtect kan du trække på professionel assistance hele
døgnet. Uanset om din virksomhed bliver udsat for et angreb af fx
Ransomware, DDoS eller Virus får du lynhurtigt eksperthjælp til at
komme tilbage på sporet.

Sådan er du dækket
• Professionel 24/7-service. Bliver du udsat for et cyberangreb,
kan du døgnet rundt få eksperthjælp til, hvordan du begrænser
og håndterer skaderne.
• Dækning af omkostninger ved cyberangreb. Vi dækker udgifterne til at få rekonstrueret dine IT-systemer, netværk, software
og data, der er blevet beskadiget, krypteret eller slettet ved et
cyberangreb.
eProtect Driftstab
Dækker din virksomheds driftstab efter virus-, hacker- og cyberangreb og andre skader på jeres IT-systemer, der er dækket af
eProtect.
ID-tyveri
Med ID-tyveri får du hurtigt hjælp, hvis du bliver udsat for misbrug eller tyveri af virksomhedens identitet. Du får vejledning og
praktisk hjælp til forebygge, opdage og begrænse de økonomiske
skader efter identitetstyveriet.

Tilvalgsdækninger
Tryg Backup
Daglig sikkerhedskopiering af din virksomheds data. Ubegrænset
plads.
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Datatab
Ved cyberangreb med læk af persondata har du efter EU-lovgivning
pligt til at informere Datatilsynet inden 72 timer. Sker det ikke, kan
det udløse meget store bøder. Derudover kan der være en forpligtelse til at informere de berørte personer om datatabet. Med
Datatab klarer vi de lovpligtige informationsopgaver for dig.

Sikkerhedskrav
For at vi kan tilbyde eProtect, skal din virksomhed have:
• Opdateret firewall, antivirusprogram og spamfilter
• Backup min. hver 5. dag
• Stærke adgangskoder, der skiftes regelmæssigt
• Supporteret operativsystem
• Opdaterede internetprogrammer
Ring 44 20 61 40 – vi svarer døgnet rundt
Kontakt os straks, hvis din virksomhed bliver udsat for et cyberangreb.
Du er altid velkommen til at kontakte
Tandlægernes Tryghedsordninger
Hvis du ønsker at tale med en personlig rådgiver om forsikring, der
passer til netop dine ønsker, kan du altid ringe på 39 46 00 80.
Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-16
Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om eProtect. Ved en skade gælder de
fuldstændige forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne får du sammen med
forsikringsaftalen. Du kan også se betingelserne på tryg.dk.

FAK 36018-2 (10.18)

Fakta om
eProtect

