
Kybervakuutus

Mitä kybervakuutus kattaa?
Kybervakuutus suojaa yrityksiä 
kyberturvallisuuspoikkeaman aiheuttamilta 
kustannuksilta ja antaa vakuutetulle suojaa 
esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymisen tai 
muiden tietoverkkohyökkäyksestä vakuutetulle 
koituneiden kustannusten varalta. Vakuutetulle 
koituneisiin kustannuksiin kuuluvat muun muassa 
järjestelmien palauttamisesta tai korjaamisesta 
koituneet kustannukset, henkilö- ja luottotietojen 
valvontakustannukset tietoturvaloukkauksen 
tapahtuessa ja kriisiviestinnän aiheuttamat 
kustannukset.

Kybervakuutus tarjoaa 
yrityksille turvaa 
kyberturvallisuuspoikkeamien 
varalta.

Vakuutusturvan olennaisimmat 
osa-alueet
DUALin kybervakuutus kattaa seuraavat  
osa-alueet: 

1. Vakuutetun kustannukset
Vakuutetulle tietoturvaloukkaukseen reagoimisesta 
koituneet kustannukset, mukaan lukien 
forensiikkakustannukset, henkilö- ja luottotietojen 
valvontakustannukset, kyberkiristykseen liittyvät 
kustannukset, tietojen palautuskustannukset, 
asianajokustannukset, ilmoituskustannukset ja 
kriisiviestintäkustannukset.

2. Kolmansien osapuolten esittämät vaateet
Vakuutetun vastuu kolmansia osapuolia kohtaan koskien 
puutteita tietojen suojaamisessa, mukaan lukien vakuutetun 
hallussa olevat tiedot sekä vakuutetun puolesta tietoja 
säilyttävän alihankkijan tai pilvipalveluiden tarjoajan 
hallussa olevat tiedot, joista vakuutettu on voimassa 
olevan oikeuden mukaan vastuussa. Vakuutusturva 
kattaa, jos vakuutettu on näistä voimassa olevan 
oikeuden mukaan vastuussa, kolmansien osapuolten 
esittämät korvausvaatimukset ja tutkimus- sekä 
puolustuskustannukset.

3. Liiketoiminnan keskeytyminen
Liiketoiminnan keskeytymisen takia saamatta jääneet voitot 
sekä pakolliset kulut, kuten palkat, korvataan vakuutetulle. 
Vakuutusturva kattaa liiketoiminnan keskeytymisvahingot, 
jotka johtuvat luvattomasta käytöstä, vakuutetun tietojen 
ja/tai ohjelmistojen vahingoittumisesta (mukaan lukien 
vakuutetun puolesta tietoja säilyttävän alihankkijan 
tai pilvipalveluiden tarjoajan hallussa olevat tiedot, 
joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan 
vastuussa), järjestelmän käyttökatkoksesta tai vakuutetun 
verkkoyhteyden katkeamisesta tai hidastumisesta.
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Miksi pk-yritykset ovat alttiita 
kybervahingoille?

Esimerkkejä pk-yritysten 
vahinkotapauksista

1. Resurssien puute
Pk-yritykset keskittyvät ydintoimintoihinsa, eikä 
heillä välttämättä ole kovin kattavia resursseja tai 
asiantuntemusta kyberturvallisuudesta.

2. Vähemmän tietoa verkkoriskeistä
Suuret organisaatiot pystyvät tarjoamaan henkilöstölleen 
kyberturvallisuuskoulutusta ja tiedottamaan 
olennaisimmista riskeistä. Yksinkertaiset virheet, 
kuten hukatut älypuhelimet tai väärään osoitteeseen 
lähetetyt sähköpostiviestit, aiheuttavat 42 % 
verkkoturvallisuuspoikkeamista*.

3. Heikko verkkoturvallisuus- tai IT-infrastruktuuri
Useimmat pk-yritykset hallinnoivat itse omia tietoturva- 
ja IT-järjestelmiään tai ulkoistavat nämä toiminnot 
asiantuntemuksen puutteen vuoksi.

4. Pk-yritysten hankkima tieto on arvokasta
Yleisen virheellisen käsityksen mukaan pk-yritykset 
eivät pidä itseään kyberuhkien kohteena, sillä yritysten 
hankkima tieto tai data ei ole varastamisen arvoista. 
Pk-yritysten data on arvokkaampaa kuin uskotaankaan. 
Vaikka pk-yritys ei itse olisikaan uhan kohteena, voi sen 
kautta päästä käsiksi yrityksen yhteistyökumppaneiden 
integroituihin toimitusketjuihin.

* Symantec 2015 Internet Security Threat Report, Volume 20

Esimerkki 1
Vakuutetun tietokoneet hakkeroitiin sähköpostitse 
tarttuneella haittaohjelmalla. Hakkeri esti tietokoneiden 
käytön ja vaati 600 euron lunnaita. Kumpikaan 
vakuutetun kahdesta toimipaikasta ei päässyt verkkoon. 
Vakuutetun onneksi molemmat toimipaikat pystyivät 
käyttämään paperisia asiakirjoja ja toimimaan normaalisti 
korjausprosessin aikana. IT-forensiikan mukaan 
vakuutetun kannatti maksaa lunnaat, sillä pitkään 
kestäneet haittaohjelman poistotyöt olisivat voineet 
kerryttää suuremmat kustannukset. 

Maksettavaa yhteensä: 6 800 eur, josta vähennetään 1 000 
eur omavastuuosuus.

Esimerkki 2
Vakuutettu henkilöstöpalveluyritys koki kolme eri 
tietoturvaloukkausta kolmen vuoden aikana. Hakkerit 
pääsivät käsiksi tietojärjestelmään ja saivat käsiinsä 500 
palkatun työntekijän pankkitili- ja ajokorttitiedot. 

Maksettavaa yhteensä: 75 000 eur rikostutkinta- ja 
oikeudenkäyntikuluja sekä henkilö- ja luottotietojen 
valvontakustannukset ja asianomaisille tiedottamisesta 
koituneet kustannukset.

Esimerkki 3
Vakuutettu huomasi tietojärjestelmissään olevan häiriötä, 
jonka ohjelmiston toimittaja tunnisti myöhemmin 
olevan kiristysohjelman aiheuttamaa. Vakuutettu 
hankki IT-asiantuntijoiden palveluita hyökkäyksessä 
vahingoittuneiden laitteistojen ja ohjelmistojen 
korjaamiseksi ja vaihtamiseksi. 

Maksettavaa yhteensä: 21 000 eur korvauksena kertyneistä 
kustannuksista.
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