”De tal viser at, vi skal tage sikkerhedsspørgsmålet
meget alvorligt, og at det er vigtigt, at it-sikkerhed
står højt på dagsordenen hos direktionen og i bestyrelseslokalet”, forklarer Marianne Horstman

“

I efteråret 2019 indgik NetDesign, sammen med Checkpoint, en aftale med Europas
absolut største forsikrings- udbyder Allianz om at hjælpe selskabet med at afdække
risikoniveauet hos de potentielle forsikringskunder, som ønsker at tegne en cyberforsikring. Samarbejdet betyder, at Allianz nu er i stand til, mere præcist, at prissætte
cyberforsikringer til deres nordiske kunder.
Det nye trepartssamarbejde er opstået, fordi Allianz,
og forsikringsbranchen generelt, oplever, at it-kriminalitet og cyberangreb er et stigende problem for
danske virksomheder og selskabernes kunder.
It-kriminalitet koster virksomhederne dyrt
Hos Center for Cybersikkerhed vurderer man, at
truslen mod danske virksomheder, fra både statslige
hackere og cyberkriminelle, lige nu er »meget høj«, og
hos Dansk Erhverv anslår man, at cyberangreb, og
forebyggelse af cyberangreb hvert år koster danske
virksomheder omkring fire milliarder kroner.

”Hos NetDesign oplever vi, at vores kunder tager
it-sikkerhed meget seriøst og i stigende grad er
opmærksomme på - og efterspørger - professionel
rådgivning og hjælp til at finde de rigtige sikkerhedsløsninger til deres virksomhed eller organisation”,
forklarer Marianne Horstmann, Senior Vice President
hos TDC og direktør for NetDesign.

Det betyder, at presset mod virksomhederne vokser, og det har øget behovet for at Allianz, samt en
række andre forsikringsselskaber, kan tilbyde cyberforsikringer til deres kunder.

Cyberangreb kan også medføre store gener for virksomhedens kunder og medarbejdere, samt være en
potentiel tikkende bombe under andre virksomheder
– og samfundet.
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”En forsikring fjerner ikke i sig selv risikoen for hackerangreb, men det er klart, at hvis den følges op af
de rigtige krav om beskyttelse af virksomhedernes
it-systemer og kritiske data, så mindskes sårbarheden over for hackerangreb - og det betyder, at sandsynligheden for, at forsikringen bliver udløst falder”,
forklarer Thomas Mølgaard, Cyber Security Presales,
NetDesign.

“

Svært at prisfatte cyberforsikringer
Mange forsikringsselskaber har udfordringer med
at prissætte cyberforsikringer korrekt, især når det
gælder helt store enterprise virksomheder, som NetDesign er eksperter i at samarbejde med.

”Lige nu har vi ingen konkrete planer på tegnebrættet, men vi er åbne for, at der måske kan byde sig
muligheder fremover, hvis andre forsikringsselskaber
også viser interesse for et lignende samarbejde,”
siger Thomas Mølgaard.

At samarbejdsmuligheden opstår nu, er ifølge Marianne Horstmann da heller ingen tilfældighed.

Et pilotprojekt
I første omgang er samarbejdet med Allianz et pilotprojekt, hvor en række nordiske virksomheder, der
skal dækkes for op til 37 mio. kr., kan få kontrolleret
deres sikkerhedsforanstaltninger gennem NetDesign, og de værktøjer Checkpoint leverer.

“Vi oplever, at virksomheder og organisationer generelt har fokus på cybertruslen, men ikke kender det
trusselsbillede og de sårbarheder, de står over for.
Her er vores første og vigtigste råd altid, at virksomhederne skal starte med at få et overblik over den
aktuelle trussel - og det kan vi hjælpe med”, fortæller
hun.

Når en virksomhed rammes af et cyber- eller hackerangreb, medfører det ofte store økonomiske omkostninger både i form at tabt indtjening og mistet værd,
samtidig kan det kræve manger ressourcer og tage
lang tid at rydde op efter et angreb.

Ud fra Checkpoints analyse og NetDesigns rapport
får Allianz et retvisende billede af kundernes risikoprofil. Det betyder, at forsikringsselskabet har mulighed for
at være langt mere præcise i prissætningen af deres
cyberforsikringer over for kunderne.

Risikoafdækning er essentielt
Allianz ønsker at tilbyde deres kunder effektive
cyberforsikringsløsninger, og i den forbindelse er
risikoafdækningen vigtig fordi forudsætningen for,
at virksomhederne kan tegne en cyberforsikring hos
selskabet er, at de lever op til en række grundlæggende it-sikkerhedskrav - og det er her, NetDesign
kommer ind i billedet.

NetDesign hjælper Allianz med
risikovurderinger til cyberforsikringer

“

Vurdering af forsikringskunders it-sikkerhed
Gennem samarbejdet med producenten Checkpoint,
er NetDesign i stand til at kontrollere og vurdere forsikringskundernes it-sikkerhed og levere rapporter til
Allianz, som selskabet kan bruge til at prissætte deres
cyberforsikringer i Norden.

Første af sin slags
Samarbejdet mellem Allianz, NetDesign og Checkpoint er det første af sin slags i Danmark, men flere
mulige samarbejder kan være på vej.

Risikovurderingen af virksomhedernes sikkerhedsberedskab, som NetDesign udfører for Allianz, kan
tage fra en dag til flere uger. Tiden og kompleksiteten afhænger af, om det drejer sig om eksempelvis
en webshop eller en stor koncern, og om det kun er
selve it-systemerne, der skal kontrolleres, eller om
NetDesign også skal ind og sparke dæk på hele
sikkerhedsnettet.

Allianz
Allianz er et tysk multinationalt forsikringsselskab med hovedkontor i München. Virksomheden blev grundlagt i Berlin i 1890 som et
transport- og ulykkesforsikringsselskab.
Efter 1. Verdenskrig var Allianz vokset til Tysklands største forsikringsselskab, og i løbet
af 1970’erne blev Allianz Global Assistance
Europas største forsikringsselskab – og en af
verdens 10 største forsikringsselskaber.

“

Siden 1990’erne har Allianz været
repræsenteret i Skandinavien, USA og Asien.

“I vores samarbejde med Allianz, går vi ind og vurderer, hvilke greb vi skal benytte for at vi kan risikovurdere virksomhederne korrekt. De metoder, vi anvender, belaster ikke systemerne. På toppen af vores
undersøgelse, kan virksomhederne så selv vælge,
om de også ønsker, at vi skal undersøge om medarbejderne er klædt godt nok på til at kunne modstå
it-kriminalitet som f.eks. phishingkampager”, fortæller
Marianne Horstmann.
Mere kontrol
Hackerne bruger altid det svageste led i virksomhedens cyberforsvar til at trænge ind i virksomhedens
it-systemer, og når de først er inde, kan de, ofte i det
skjulte, bevæge sig rundt i it-systemerne igennem
længere tid, hvor de, i al ubemærkethed, leder efter
flere sårbarheder, som kan give adgang til mere
interessante informationer.
Derfor er det vigtigt, at virksomhederne hele tiden
har fokus på it-sikkerhed - og anvender de rigtige og
stærkeste sikkerhedsløsninger. Herudover ligger der
en opgave i at sikre, at beredskabet hele tiden virker

Allianz’ forsikringer er delt op i tre segmenter: ejendoms- og ulykkesforsikring, samt
livsforsikring og formueforvaltning. Ud over
forsikring består Allianz’ kerneforretning af en
række finansielle tjenester som kapitalforvaltning, investerings- og bankvirksomheder.
I dag er Allianz vokset til en af de største
formueforvaltere i verden. Selskabet er en af
verdens stærkeste globale finansielle sammenslutninger med 82 millioner klienter i 70
lande og mere end 140.000 medarbejdere i
hele verden.

“

optimalt. Og det sker bedst gennem løbende tests
og kontrol af systemerne.
Hvordan ser fremtiden ud?
Det er svært at spå - især om fremtiden, men alle
analyser viser desværre med al tydelighed, at it-kriminaliteten, herunder antallet af hackerangreb - og
forsøg på hackerangreb, stiger - og det samme gør
udfordringerne for de virksomheder og organisationer, som har brug for at beskytte deres it-systemer.
”Hos NetDesign vurderer vi, at der i fremtiden kommer endnu mere fokus på at vurdere it-sikkerheden
indefra i virksomhederne for at sikre, at sikkerhedsberedskabet virker som det skal”, fortæller Thomas
Mølgaard, og han fortsætter:
“Set fra vores perspektiv vil der fremover især komme stigende fokus på, at man som virksomhed og
organisation får kortlagt sine risici, dvs. hvor man er
mest sårbar over for cyberangreb. Det er nemlig en
helt grundlæggende forudsætning for, at man kan
vælge den rigtige it-sikkerhedsløsning.”
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“

Flere virksomheder oplever hackerangreb
Ifølge en undersøgelse som Dansk Erhverv foretog
i 2017 blandt deres egne medlemmer, oplyste 73
procent, at de var blevet ramt eller forsøgt ramt af
en eller flere typer cyberangreb – og i 28 procent af
tilfældene, var angrebet succesfuldt i den forstand,
at hackerne opnåede, hvad de ville.

