
Cyber Gold on Dualin uusi kybertuote, joka on 
kehitetty pienten ja keskisuurten, alle  
5.000.000 EUR liikevaihdon omaavien yritysten 
tarpeisiin.      
 

Cyber Gold tuotteessa vakuutusmäärä mukautuu 
hintaan, jonka yritys on valmis maksamaan.  
Tuote soveltuu yrityksille, jotka ovat tiedostaneet 
kyberriskit, mutta eivät ole valmiita maksaamaan 
ylimitoitetusta vakuutusmäärästä.    
   

Isommille yrityksille tai niille yrityksille, jotka 
tarvitsevat suurempia vakuutusmääriä, tarjoamme 
Cyber Platinum tuotetta, joka on ns. täyden 
vakuutusmäärän kybertuote.     
     

DUAL Kyber vertailutaulukon avulla Cyber Gold- ja 
Cyber Platinum- tuotteiden eroavaisuuksia on helppo 
verrata. Taulukko löytyy erillisestä liitteestä.  
     

Mikä Cyber Gold on?
Suomessa oli Tilastokeskusken mukaan 
vuonna 2016 noin 360.000 yritystä, joista 
97% on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka 
työllistävät alle 20 henkilöä.    
 
Tukimuksen mukaan yli puolet pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä eivät ole varautuneet 
heihin kohdistuviin kyberuhkiin*.    
 
Sama tutkimus osoittaa, että joka viides 
yritys ei ole lainkaan huomioinut tietoturvaa 
toiminnassaan. Tutkimuksessa on todettu, 
että kiristysohjelmat yleistyvät ja mahdollinen 
kiristystapaus voi lamauttaa liiketoiminnan 
useaksi päiväksi, jopa viikoiksi*.   
 

Miksi valita Cyber Gold?

*Kauppakamari 2016. Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016

Cyber Gold

Asiakasprofiili: PK  yritykset alle 5.000.000 EUR  

liikevaihdolla  

 

Vakuutusmäärät: 25.000 EUR-1.000.000 EUR   

 

Vakuutusmaksu: Alkaen 95 EUR + vakuutusmaksuvero ja 

käsittelymaksut
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Cyber Gold tuotteen ehdot ovat samat kuin 
täyden vakuutusmäärän Cyber Platinum 
tuotteessa, DUAL Kybervakuutusehdot 1.1.2019

Mitä vakuutuksesta 
korvataan?

Ilmoituskustannukset

Kriisiviestintäkustannukset
 

Keskeytys
Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärään asti

Vakuutusmäärään asti

Vakuutusmäärään asti

Vastuuaika

120 tuntia 10 tuntia
1 kuukausi 4 kuukautta

EUR 250,000 (tai vakuutusmäärä jos pienempi)

EUR 100,000 (tai vakuutusmäärä jos pienempi)

EUR 500,000 (tai vakuutusmäärä jos pienempi)

Taustaa: Vakuutettu on verkossa toimiva  

paperiton kodinkoneliike. Kaikki myynti ja  

viestintä hoidetaan verkon kautta. Myynnin 

esimies avasi huolimattomuudessaan 

tuntemattoman lähettäjän sähköpostin 

liitetiedoston, joka oli nimetty "alennetut hinnat". 

Liitetiedosto sisälsi viruksen, joka saastutti 

yrityksen verkon, salasi suurimman osan 

tiedostoista sekä esti myyntitilausten käsittelyn. 

Vakuutetun oma IT-konsultti käytti viikon viruksen 

poistoon  ja järjestelmien ennallistamiseen. Tänä 

aikana vakuutettu ei pystynyt käsittelemään 

myyntitilauksia.   
    
Lopputulos: Korvaus myönnettiin IT-konsultin 

käyttämisestä aiheutuneista järjestelmän  

ennallistamiskuluista, sekä liiketoimman 

keskeytyskuluista ajalta, joka ylitti 120 tunnin (5 

päivän) omavastuuajan.    

Korvaus: 13,500 EUR koostuen IT-konsultin 

käytöstä aiheutuneista kuluista sekä liiketoimman 

keskeytyksestä maksetuista korvauksista.

Vakuutettu:  
Kodinkoneliike

Cyber Gold 
Vahinkoesimerkki

Platinum

Platinum

Platinum

Gold

Gold

Gold

Odotus/omavastuu aika 

4

Cyber Gold tuotteen vakuutusturva on sama 
kuin Cyber Platinum tuotteessa, poislukien 
seuraavat kohdat: 
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