
Forsikringen dækker, hvis  
virksomheden 
• bliver udsat for et netbanksindbrud på 

konti i Skjern Bank og mister penge.
• bliver udsat for virusinfektion og har 

udgifter til at fjerne virus eller til at 
reproducere eller genetablere data 
i software, programmer eller andre 
elektroniske lagrede data eller infor-
mationer i computersystemer.

• kommer ud for, at ansatte eller 
hackere udøver forsætlig og strafbar 
sabotage, hærværk eller destruk-
tion af software, programmer eller 
andre elektroniske lagrede data eller 
informationer, og virksomheden har 
udgifter til at genetablere data.

I dag er beskyttelse og sikring af virksomhedens data mindst lige så 
vigtigt som at sætte lås og tyverialarm på kontor- og lagerbygninger. 
Tyvene kommer nemlig ikke kun ind gennem vinduet men også ind 
gennem internettet. Den digitale udvikling går hurtigt, og det kan 
være vanskeligt at sikre sig. 

Derfor tilbyder Købstædernes Forsikring en forsikring, som dækker 
indbrud i netbank, eller hvis virksomheden bliver angrebet af  
computervirus eller udsat for datasabotage. Med forsikringen kan 
virksomheden få dækket tab og udgifter til at genetablere data.

Du er velkommen til at  
kontakte os
Ring på 33 45 74 72
Hverdage fra kl. 08.30 – 16.00
Send os en mail: 
kundeservice@kfforsikring.dk 
Kfforsikring.dk

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST

Det er værd at lægge mærke til
• Forsikringen dækker sagsomkostninger til udredning.
• Forsikringen dækker også, hvis indbrud i netbank sker via mobil- eller  

tabletapplikationer.

Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er ejet af 
kunderne. Derfor vil I opleve et
forsikringsselskab, som sætter jeres 
virksomhed i centrum, og hvor I altid 
får personlig service og rådgivning.

Vores forsikringer dækker bredt, og 
prisen er fair. Vi arbejder for at 
gøre jer fri af nogle af hverdagens 
bekymringer, og vi er med jer, hvis 
skaden sker. Vi hjælper jer gennem 
hele forløbet, indtil virksomheden er 
godt videre - nemt og hurtigt.

Læs mere på kfforsikring.dk

NETBANKFORSIKRING
- med dækning mod computervirus & datasabotage


