
DUAL kybervakuutus  

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

 

Tämän vakuutuksen myöntää TALBOT UNDERWRITING LTD (Lloyd’s Insurance Company S.A:n nimissä). Lloyd’s Insurance Company 
S.A on vakuutusyhtiö, jonka lupaviranomaisena toimii ja jota säätelee Belgian keskuspankki, ja jota valvoo myös rahoituspalvelu- ja 
markkinaviranomainen (BE-FSMA) (viite 3094). Talbot toimii Suomessa edustajan välityksellä. Sitä edustaa Dual Finland Oy, Y-tunnus 
2700945-1. 
Dual on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Finanssivalvonta valvoo vakuutuksenantajan ja 
vakuutusasiamiehen toimintaa Suomen markkinoilla. Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto vakuutusturvasta, poikkeuksista ja 
rajoituksista. Vakuutuksen täydelliset ehdot löytyvät vakuutuskirjasta. Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta 
koskevat tiedot tuotteesta löytyvät muista asiakirjoista. 
 
Minkä tyyppinen vakuutus tämä on?  
Kybervakuutus suojaa liiketoimintaasi kyberhyökkäyksiltä ja niiltä vastuilta, jotka aiheutuvat tietosuojalainsäädännön, kuten 
esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), rikkomisesta. Vakuutus kattaa myös Mediavastuun, Kyberhäiriötapahtuman ja PCI:n 
(Payment Card Industry, maksukorttiala) sakkoja ja rangaistuksia. Häiriötilanteen ollessa kyseessä voit soittaa suoraan 24/7/365-
neuvontalinjan hätänumeroon.  
 

 

Mitä vakuus kattaa? 
 

 

Mitä vakuutus ei kata? 

Tietoturvahyökkäystapahtuman 
(Tietoturvahyökkäystapahtumalla tarkoitetaan luvatonta 
pääsyä, käyttäjävirhettä, palvelunestohyökkäystä tai 
haittaohjelmaa mukaan lukien kiristyshaittaohjelma) 
kohdistuessa verkkoosi tai mihin tahansa 
pilvipalveluntarjoajaasi, jonka kanssa sinulla on kirjallinen 
sopimus, vakuutus kattaa: 

 Tietojesi palauttaminen, 

 Tietoturvahyökkäystapahtuman aiheuttaman 
keskeytysvakuutuskatteesi menetys, 

 IT-forensiikkayrityksen asiantuntijan tekemä 
tietoturvahyökkäystapahtuman syyn ja laajuuden tutkiminen.  
 
Kolmannen osapuolen tietojen menettämisen tai mikä tahansa 
maailmanlaajuisen, yksityisyydensuojaa koskevan 
lainsäädännön rikkomisen Yksityisyyden suojan rikkoutuminen 
-turva) jälkeen: 

 Puolustautumiskustannukset. Valitsemme asiaan 
erikoistuneen asianajotoimiston puolustamaan sinua, 

 IT-forensiikkayrityksen tutkimaan, missä määrin tietoja on 
vaarantunut, 

 Kustannukset, jotka syntyvät ilmoituksista rekisteröidyille 
henkilöille, jos lainsäädäntö tätä edellyttää, tai jos se 
katsotaan välttämättömäksi maineesi suojelemisen kannalta, 

 PR-yrityksen suojelemaan mainettasi ja minimoimaan 
mainehaitat. 
 
Lisäksi, siltä osin kuin tämä data liittyy luotto- tai 
maksukorttitietoihin: 

 Luottokortin tapahtumien seuraamisen kustannukset 
asianosaisille henkilöille, 

 Sakot ja sanktiot, jotka maksukorttiala PCI mahdollisesti vaatii 
sinua suorittamaan, samoin kuin arviointikustannukset liittyen 
niihin vilpillisiin transaktioihin, jotka ovat vastuullasi. 
 

 Oikeudellinen vastuusi viruksen levittämisestä kolmannelle 
osapuolelle tai vastuusi tietämättäsi tapahtuvasta 
osallistumisestasi palvelunestohyökkäykseen.  

 Oikeudellinen vastuusi, jos olet vahingossa loukannut 
tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai syyllistynyt 
kunnianloukkaukseen, edellyttäen aina, että kyseinen vastuu 
on syntynyt harjoittaessasi liiketoimintaasi tavanomaisella 
tavalla.  

 Yhdistetty rajoitettu (sub-limit), EUR 25,000, sisältyy 
automaattisesti Tietoturvahyökkäystapahtumasta 
aiheutuneisiin puhelinhakkerointi- ja laitehäiriötapahtumiin 
(Bricking -tapahtuma). Yhdistettyyn rajoitettuun 
korvausmäärään sisällytetään (1) 
Tietoturvahyökkäystapahtuman aiheuttaman laitteiden vaihdon 
kustannukset, kun tietolaite ei häiriötilanteen vuoksi toimi 

  Mitään henkilö- tai omaisuusvahinkoa paitsi laitteiston 
tai tietokoneen vaihtokustannukset. Huomaa, että 
data ei ole aineellista omaisuutta eikä sille aiheutunut 
vahinko ole omaisuusvahinkoa. 

 Mitään korvausvaatimuksia tai vahinkoa, joista olit 
tietoinen, mutta et vakuutuksen ottamisen hetkellä 
kertonut meille. 

 Mitään vahinkoja, jotka johtuvat tai perustuvat mihin 
tahansa yrityksen johtavassa asemassa olevan tai 
näiden alaisen tai osakkeenomistajan tekemään tai 
hyväksymään tahalliseen, rikolliseen tai vilpilliseen 
tekoon. 

 

 Mitään saamatta jääneen liiketuoton menetyksiä, kun 
verkkohäiriö kestää vähemmän aikaa kuin 
Vakuutuskirjassa esitetyt Odotusajat. 
 

 Mitään vahinkoja, jotka aiheutuvat sähkö- tai 
tietoliikennehäiriöistä. 

 Mitään lakisääteisiä tai hallinnollisia sakkoja tai 
maksuja, ellei niiden katsota olevan lain perusteella 
vakuutettavia. Tämä ei koske maksukorttialan (PCI) 
sakkoja. 

 Mitään vahinkoa, joka aiheutuu joko omasta tai 
palveluntarjoajan konkurssista, 
maksukyvyttömyydestä tai selvitystilasta. 

 Mitään vahinkoa, joka aiheutuu minkä tahansa 
roskapostin vastaisen lainsäädännön rikkomisesta 
missä tahansa päin maailmaa. 

 Mitään varoja tai rahamääriä, jotka on siirretty 
kolmannelle osapuolelle.  

 Mitään laitehäiriö- (Bricking) ja 
puhelinhakkerointitapahtumien aiheuttamia vahinkoja 
siltä osin, kuin ne ylittävät summan EUR 25,000, ellei 
vakuutuskirjassa ole korotettua rajoitettua 
korvausmäärää. 

 
 
 
Täydellinen luettelo rajoituksista ja poikkeuksista on esitetty 
vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. 

 



edellyttäen, että vaihtokustannukset eivät ylitä kustannuksia, 
jotka syntyisivät tällaisten laitteiden palauttamisesta 
toimintakuntoisiksi. (2) Sellainen Vahinko, joka syntyy Verkko-
operattoripalvelujen tarjoajan esittämästä vaatimuksesta, joka 
johtuu mistä tahansa luvattomasti pääsystä sisäiseen 
digitaaliseen puhelininfraasi. Voit halutessasi nostaa 
rajoitettua korvausmäärää lisämaksua vastaan.  

 Valinnainen lisävakuutusturva Varainsiirtopetoksen varalle: 

 Varojesi siirto niihin oikeudettomalle taholle 
tietojenkalastelun tai käyttäjän manipuloinnin 
seurauksena. 

 Tililläsi olevien, kolmannen osapuolen varojen siirto 
niihin oikeudettomalle taholle 

 Sähköisesti tehty varojesi anastaminen tai luvaton siirto. 

 

 

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

 
! Sinä vastaat vahingosta vakuutusmäärän ylimeneviltä osin, kuten on esitetty Vakuutuskirjassasi.  

!      Vakuutukseesi voi liittyä lisäehtoja. Ne on esitetty Vakuutuskirjassasi. 

!      Varainsiirtopetokset eivät sisälly tähän vakuutukseen, ellei sitä ole ostettu lisäturvana.  

Kaikki vakuutusturvaan liittyvät rajoitteet on lueteltu vakuutussopimuksessa ja vakuutusehdoissa.  

 

Missä vakuutukseni korvaa? 

 

 Vakuutuksesi korvaa vahinkoja kaikkialla maailmassa ja myös puolustaa sinua (tarvittaessa) kaikkialla, missä sinua 

vastaan ryhdytään toimiin, mukaan lukien Yhdysvalloissa ja siitä riippuvaisilla alueilla. 

 

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuudet: 

 Vakuutuskauden alussa, tai kun vakuutukseesi tehdään muutoksia, sinun tulee antaa täydellisiä ja oikeita vastauksia kaikkiin 

sinulle esitettyihin kysymyksiin vakuutukseen liittyen.  

 Sinun tulee kertoa Dual-yhtiölle niin pian kuin käytännössä on mahdollista, jos tietoosi on tullut mitä tahansa virheellisyyksiä tai 

muutoksia meille antamiisi tietoihin, olivatpa ne tapahtuneet ennen vakuutuskautta tai sen aikana. 

 Epäiltäessä vahinkoa tai korvausvaatimuksen mahdollisuutta, sinun tulee ottaa yhteyttä vakuutuskirjassasi ilmoitettuun 

neuvontapuhelimen numeroon. 

 Sinun ei tule myöntää mitään vastuuta tai antaa minkäänlaista sitoumusta, ennen kuin olemme antaneet kirjallisen 

suostumuksemme siihen. 

 Sinun tulee tehdä yhteistyötä kanssamme, samoin kuin kaikkien valitsemiemme häiriötilanteisiin erikoistuneiden 

asiantuntijoiden tai neuvonantajien kanssa.   

 

Milloin ja miten maksan? 
 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden 

maksu maksetaan etukäteen. 

 

Milloin vakuutusturva alkaa, ja milloin se loppuu? 

 

 Vakuutuskautesi pituus on ilmoitettu saamassasi vakuutuskirjassa ja se on yleensä (mutta ei aina) kaksitoista kuukautta. 

 

Miten irtisanon sopimuksen? 

 
Voit irtisanoa tämän vakuutuksen vakuutuskauden päättyessä. Joissain tapauksissa voit irtisanoa vakuutuksen jo ennen 

vakuutuskauden päättymistä. Tämä koskee tapauksia, joissa vakuutuksenantaja on merkittävästi rikkonut velvoitteitaan, jos et 

enää tarvitse vakuutusta tai jos vakuutuksenantaja muuttaa vakuutusehtoja vakuutussopimuslain 3 luvun 15 pykälän perusteella. 

Ota yhteyttä Dual-yhtiöön, jos haluat irtisanoa vakuutuksesi. Voit ottaa yhteyttä suoraan Dual-yhtiöön  sähköpostitse 
finland@dualgroup.com tai asiamiehesi kautta. 
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