
Tuote Cyber Gold Cyber Platinum

Tuote tyyppi Pienten ja keskisuurten yritysten tuote, jossa 
vakuutusmäärä on rajattu osassa tuotetta.

Täyden vakuutusmäärän tuote, joka kattaa mm. 
vakuutetun omat kustannukset sekä mahdollisen 
kolmanneen osapuolen vaatimukset vakuutettua 
kohtaan.

Kohderyhmä Tuote on kehitetty pienten ja keskisuurten yritysten 
tarpeisiin (liikevaihto alle 5.000.000 EUR).

Alle 50.000.000 EUR liikevaihdon yrityksille, jotka 
tarvitsevat täyden vakuutusmäärän tuotetta.

Vakuutusmäärät 25.000 EUR-1.000.000 EUR 50.000 EUR-2.000.000 EUR

Hinnat Alkaen 95 EUR + vakuutusmaksuvero ja 
käsittelymaksu

Alkaen 290 EUR + vakuutusmaksuvero ja 
käsittelymaksu

Ehdot DUAL Kyberehdot 1.1.2019 DUAL Kyberehdot 1.1.2019

Vakuutetun 
kustannukset

• Kyberkiristys (vakuutusmäärä)

• Tietojen palautus (vakuutusmäärä)

• Henkilö- ja luottotietojen valvonta 
(vakuutusmäärä)

• Ilmoituskustannukset (500,000 EUR tai 
vakuutusmäärä)

• Kriisiviestintäkustannukset (100,000 EUR tai 
vakuutusmäärä)

• Kyberkiristys (vakuutusmäärä)

• Tietojen palautus (vakuutusmäärä)

• Henkilö- ja luottotietojen valvonta 
(vakuutusmäärä)

• Ilmoituskustannukset (vakuutusmäärä)

• Kriisiviestintäkustannukset (vakuutusmäärä)

Kolmannen 
osapuolen 
vaateet/
kustannukset

• Korvaukset (vakuutusmäärään asti)

• Selvityskustannukset (vakuuutusmäärään asti)

• Puolustuskustannukset (vakuutusmäärään asti)

• Korvaukset (vakuutusmäärään asti)

• Selvityskustannukset (vakuuutusmäärään asti)

• Puolustuskustannukset (vakuutusmäärään asti)

Keskeytys • 250.000 EUR tai vakuutusmäärä jos pienempi • Vakuutusmäärä

Odotusaika • 120 tuntia (5 päivää) • 10 tuntia

DUAL Kybertuotteiden vertailutaulukko 

DUAL Vakuutus
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Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki. DUAL Finland Oy Y-tunnus 27009451  



Tämä vertailu on ainoastaan kooste eri vakuutusturvista. Suosittelemme lukemaan vakuutusehdot tarkasti, jotta vakuutuksen 
kaikki ehdot, rajoitukset  ja määritelmät tulevat selväksi.

Tuote Cyber Gold Cyber Platinum

Vastuuaika 1 kuukausi 4 kuukautta

Rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa: 

• joka liittyy kuolemantapaukseen, 
henkilövahinkoon tai aineellisen omaisuuden 
katoamiseen tai vaurioitumiseen.

• joka johtuu vakuutetun tahallisesta, rikollisesta 
tai petollisesta toiminnasta.

• joka on seurausta ulkoisen palveluntarjoajan 
sähkönjakelun, yleishyödyllisten palveluiden, 
satelliittien tai tietoliikenteen toimintahäiriöstä, 
katkoksesta tai muusta häiriöstä, joka ei ole 
vakuutetun hallinnassa.

• joka on seurausta sotatoimista tai sen kaltaisesta 
toiminnasta.

• joka on seurausta konkurssista, 
maksukyvyttömyydestä tai joutumisesta 
selvitystilaan.

• joka on seurausta sovelluksen, järjestelmän tai 
verkon päivityksestä tai muusta parannuksesta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa:

• joka liittyy kuolemantapaukseen, 
henkilövahinkoon tai aineellisen omaisuuden 
katoamiseen tai vaurioitumiseen.

• joka johtuu vakuutetun tahallisesta, rikollisesta 
tai petollisesta toiminnasta.

• joka on seurausta ulkoisen tarjoajan 
sähkönjakelun, yleishyödyllisten palveluiden, 
satelliittien tai tietoliikenteen toimintahäiriöstä, 
katkoksesta tai muusta häiriöstä, joka ei ole 
vakuutetun hallinnassa.

• joka on seurausta sotatoimista tai sen kaltaisesta 
toiminnasta.

• joka on seurausta konkurssista, 
maksukyvyttömyydestä tai joutumisesta 
selvitystilaan.

• joka on seurausta sovelluksen, järjestelmän tai 
verkon päivityksestä tai muusta parannuksesta.
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