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Allt svårare att köpa cyberförsäkring
samtidigt som riskerna har ökat – det
behöver företagen göra
Det blir allt svårare och dyrare att köpa cyberförsäkring – det här kan varje
företag göra för att förbereda sig.
Under det senaste halvåret har marknaden för cyberförsäkring hårdnat
väsentligt, och många försäkringsbolag har höjt premierna kraftigt och har
också ökat kraven på försäkringstagarna.
För att förekomma detta har Willis Towers Watson i Sverige sammanställt de
vanligaste kraven från försäkringsbolagen, för att hjälpa kunder att förbättra
sina chanser att få cyberförsäkring - men också att stärka sin motståndskraft
mot cyberangrepp.
Försäkringsbolagen mer selektiva - hårdare krav
Under de senaste åren har utvecklingen av främst ransomware slagit hårt mot
försäkringsbranschen, och försäkringsbolagen har börjat bli mer selektiva i
sitt kundurval.
– Tyvärr har försäkringsbolagen inte gått ut med några krav eller riktlinjer
som köpare av cyberförsäkring kan förhålla sig till, och vi har därför tagit
fram detta dokument utifrån de krav som vi har sett från försäkringsbolagen
de senaste sex månaderna. Samtliga åtgärder som nämns i vår
sammanställning har en konkret effekt när det gäller att förebygga och
motverka cyberangrepp, och ger företag en bra möjlighet att teckna
cyberförsäkring till förmånliga villkor, säger Kristoffer Haleen, Nordic Cyber
Practice Leader på Willis Towers Watson.
Guidance on a successful cyber insurance placement 2021 finns tillgänglig för
nedladdning nedan.
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Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt
försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till
1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och
marknader.
Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av
kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning
och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro
och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala
trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism,
engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk
till tillväxtmöjligheter.
I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande
rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare
förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och
försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200
medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.
Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com
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