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Cyberbezpieczeństwo 
korporacyjne
Świat działa w sieci, a cyfryzacja jest nieunikniona. Wierzymy, że po 
mistrzowsku korzystasz z możliwości, jakie daje Ci Twój biznes. Jed-
nocześnie, czy jesteś w pełni czujny i gotowy do pokonania wszystkich 
zagrożeń? 
Według badań przeprowadzonych w 2020 roku przez Verizon, 72% 
przypadków naruszenia danych dotyczyło dużych firm. Cyberprzeępy 
ą napędzani przez pieniądze, a duże, odnoszące sukcesy korporacje 
przyciągają ich. 
Jak myślisz, co się stanie w 2021 roku? Cyberprzestępczość kwitnie, a 
łączne straty spowodowane przez cyberataki na całym świecie osią-
gną 6 bilionów dolarów (Cyber Crime Magazine). Niestety, wciąż nie 
ma szczepionki przeciwko cyberzagrożeniom. 
Im większa i bardziej złożona jest organizacja, tym większe jest nie-
bezpieczeństwo. Wynika to po prostu z faktu, że większość naruszeń 
bezpieczeństwa jest spowodowana błędem ludzkim. Dziewięć na dzie-
sięć incydentów cybernetycznych jest konsekwencją działań lub ich 
braku ze strony pracowników firmy. 
Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania ubezpieczeniowego do strutur 
Państwa firmy zagwarantuje Państwu uniknięcie takich błędów,ponie-
waż Państwa sieć będzie zabezpieczona.
W Cyber Lev Ins podchodzimy do Państwa firmy indywidualnie i pro-
jektujemy dla Państwa indywidualną polisę cybernetyczną dopasowa-
ną do Państwa potrzeb.  
Nieustannie staramy się podnosić świadomość w zakresie cyberbez-
pieczeństwa i zapewniać proaktywną ochronę. Nasze kompleksowe 
rozwiązania ubezpieczeniowe gwarantują Ci spokój ducha.

Jakie są najczęstsze zagrożenia cybernetyczne?

Wszystkie wymienione powyżej destrukcyjne działania mogą prowa-
dzić do przerwania działalności, znacznych strat finansowych, 
pozwów sądowych, kradzieży danych i wielu innych. Nie wspominając 
już o reperkusjach dla reputacji Twojej marki.

Kim są cyberprzestępcy?
Mogą to być osoby mające dosttbują okraść Twoją firmę. Najbardziej 
niepokojące jest to, że każdy, kto ma złe intencje, może naruszyć dane 
lub zostać hakerem. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych umie-
jętności ani wyrafinowania.

Jak możemy Ci pomóc?
Przeprowadzamy dokładny test penetracyjny, zaplanowany specjalnie 
dla Twojej firmy, po uprzednim zbadaniu niszy biznesowej.
Dysponujemy potężnym narzędziem ograniczającym ryzyko - naszym 
wewnętrznym Centrum Operacji Bezpieczeństwa.
Zaprojektujemy spersonalizowany pakiet ubezpieczeniowy integrują-
cy usługi Managed Security Services (MSS) zgodnie z potrzebami 
Państwa firmy.
Jesteśmy firmą ubezpieczeniową z ponad 20-letnim doświadczeniem. 
Obecnie jesteśmy pionierami w tworzeniu rozwiązań z zakresu cyber-
bezpieczeństwa. 

Nasz produkt jest tworzony we współpracy z jednymi z najbardziej 
znanych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na świecie.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7 i zapewniamy 3 poziomy 
pomocy.
Wreszcie, co nie mniej ważne, reasekurujemy Cię w celu pełnego 
pokrycia Twoich strat/wydatków. Naszym partnerem reasekuracyj-
nym jest trzeci co do wielkości reasekurator na świecie - Hannover Re.

Korzyści, korzyści, korzyści
Test penetracyjny   Możesz polegać na naszej wiedzy i zasobach w 
zakresie pełnego sprawdzenia Twoich systemów i wykrycia ich podat-
ności.
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb  otrzymasz spersonalizowa-
ne rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia cybernetycznego, które 
będzie zgodne z konkretnymi aspektami Twojej działalności.
Wewnętrzne Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC)  Twoje rozwią-
zanie w zakresie cyberbezpieczeństwa jest dostarczane wraz z najno-
wocześniejszymi usługami zarządzania bezpieczeństwem (MSS). 
Profesjonalizm.  Możesz liczyć na naszych specjalistów SOC prze-
szkolonych przez Mashav oraz Orena Elemecha, najlepszego eksperta 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, któremu zaufały takie organizacje 
jak CERN i Vodaphone. 
Reasekuracja.  Hannover Re, firma reasekuracyjna ze składką brutto 
w wysokości 24 miliardów euro, gwarantuje Ci pełną ochronę.
Infolinia.   Możesz skontaktować się z naszym call center 24/7 i otrzy-
mać pomoc na trzech poziomach.
Doradztwo i dochodzenie.   Security Operations Center w Izraelu jest 
w stanie przeprowadzić dla Państwa dogłębne dochodzenie kryminali-
styczne.
Odpowiedzialność cywilna.   Twoja polisa cybernetyczna obejmuje 
roszczenia Twoich partnerów.

Nasze zintegrowane usługi Managed Security Services (MSS)
SafeNet – Safe Net to kontrola treści i ochrona przed złośliwym oprogra-
mowaniem dla biznesu. Ta oparta na chmurze usługa filtrowania stron 
internetowych umożliwia monitorowanie, kontrolę i ochronę firmy i użyt-
kowników przed zagrożeniami internetowymi. Pozwala na tworzenie gra-
nularnych polityk dla użytkowników w celu kontroli dostępu do Internetu i 
blokowania złośliwych domen przed otwarciem w organizacji.

SIEM – Security Information and Event Management. Usługa ta została 
zaprojektowana w celu zapewnienia zespołom bezpieczeństwa scentrali-
zowanego wglądu w dane dotyczące bezpieczeństwa w całym przedsię-
biorstwie oraz umożliwienia im wglądu w zagrożenia o najwyższym prio-
rytecie.

EDR – usługa Endpoint Threat Detection and Response zapewnia potężne 
bezpieczeństwo z kompleksową widocznością wszystkich punktów koń-
cowych w sieci korporacyjnej wraz z doskonałą obroną, umożliwiając 
automatyzację rutynowych zadań w celu wykrycia, priorytetyzacji, zba-
dania i neutralizacji złożonych zagrożeń i ataków APT.

SafeMail – Pełna usługa filtrowania poczty elektronicznej w chmurze, 
która chroni Twoją firmę, Twoich pracowników i Twoich klientów. Rozwią-
zanie typu private-cloud, które może być skonfigurowane w chmurze lub 
we własnym centrum danych, jest wyjątkowo proste w zarządzaniu i 
zapewnia wykrywanie spamu na poziomie 99,97%, blokowanie wirusów i 
złośliwego oprogramowania, kontrolę uwierzytelniania, skanowanie wy-
chodzące, a także rozbudowane struktury raportowania.

EP - Managed Endpoint Protection, kompletne rozwiązanie do ochrony 
przed złośliwym oprogramowaniem i remediacji z predykcyjnym wykry-
waniem zagrożeń, proaktywnym blokowaniem zagrożeń oraz zintegrowa-
ną ochroną typu end-to-end.

Gwarancja bezpieczeństwa
Twój spokój umysłu jest naszym najwyższym priorytetem. Twój w pełni 
chroniony biznes to nasz sukces. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i 

gwarantujemy Ci całkowitą poufność. 

Co obejmuje polisa cybernetyczna
 Uszkodzenie aktywów cyfrowych
 Cyberprzerwę w działalności
 Cyber wymuszenie 
 Ograniczenie dostępu 
 Reakcja na naruszenie
 Cyberterroryzm
 Ochrona osobistej reputacji 
 Ochrona osób trzecich
 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za prywatność
 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za media internetowe
 Wydatki związane z normami bezpieczeństwa PCI
 Obrona przed regulacjami prawnymi i karami 

Wciąż się wahasz? 
Wypełnij nasz kwestionariusz, 
aby rozpocząć proces uzyski-
wania spersonalizowanego roz-
wiązania w zakresie ubezpie-
czenia cybernetycznego.
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Infolinia.   Możesz skontaktować się z naszym call center 24/7 i otrzy-
mać pomoc na trzech poziomach.
Doradztwo i dochodzenie.   Security Operations Center w Izraelu jest 
w stanie przeprowadzić dla Państwa dogłębne dochodzenie kryminali-
styczne.
Odpowiedzialność cywilna.   Twoja polisa cybernetyczna obejmuje 
roszczenia Twoich partnerów.

Nasze zintegrowane usługi Managed Security Services (MSS)
SafeNet – Safe Net to kontrola treści i ochrona przed złośliwym oprogra-
mowaniem dla biznesu. Ta oparta na chmurze usługa filtrowania stron 
internetowych umożliwia monitorowanie, kontrolę i ochronę firmy i użyt-
kowników przed zagrożeniami internetowymi. Pozwala na tworzenie gra-
nularnych polityk dla użytkowników w celu kontroli dostępu do Internetu i 
blokowania złośliwych domen przed otwarciem w organizacji.

SIEM – Security Information and Event Management. Usługa ta została 
zaprojektowana w celu zapewnienia zespołom bezpieczeństwa scentrali-
zowanego wglądu w dane dotyczące bezpieczeństwa w całym przedsię-
biorstwie oraz umożliwienia im wglądu w zagrożenia o najwyższym prio-
rytecie.

EDR – usługa Endpoint Threat Detection and Response zapewnia potężne 
bezpieczeństwo z kompleksową widocznością wszystkich punktów koń-
cowych w sieci korporacyjnej wraz z doskonałą obroną, umożliwiając 
automatyzację rutynowych zadań w celu wykrycia, priorytetyzacji, zba-
dania i neutralizacji złożonych zagrożeń i ataków APT.

SafeMail – Pełna usługa filtrowania poczty elektronicznej w chmurze, 
która chroni Twoją firmę, Twoich pracowników i Twoich klientów. Rozwią-
zanie typu private-cloud, które może być skonfigurowane w chmurze lub 
we własnym centrum danych, jest wyjątkowo proste w zarządzaniu i 
zapewnia wykrywanie spamu na poziomie 99,97%, blokowanie wirusów i 
złośliwego oprogramowania, kontrolę uwierzytelniania, skanowanie wy-
chodzące, a także rozbudowane struktury raportowania.

EP - Managed Endpoint Protection, kompletne rozwiązanie do ochrony 
przed złośliwym oprogramowaniem i remediacji z predykcyjnym wykry-
waniem zagrożeń, proaktywnym blokowaniem zagrożeń oraz zintegrowa-
ną ochroną typu end-to-end.

Gwarancja bezpieczeństwa
Twój spokój umysłu jest naszym najwyższym priorytetem. Twój w pełni 
chroniony biznes to nasz sukces. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i 

gwarantujemy Ci całkowitą poufność. 

Co obejmuje polisa cybernetyczna
 Uszkodzenie aktywów cyfrowych
 Cyberprzerwę w działalności
 Cyber wymuszenie 
 Ograniczenie dostępu 
 Reakcja na naruszenie
 Cyberterroryzm
 Ochrona osobistej reputacji 
 Ochrona osób trzecich
 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za prywatność
 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za media internetowe
 Wydatki związane z normami bezpieczeństwa PCI
 Obrona przed regulacjami prawnymi i karami 

Wciąż się wahasz? 
Wypełnij nasz kwestionariusz, 
aby rozpocząć proces uzyski-
wania spersonalizowanego roz-
wiązania w zakresie ubezpie-
czenia cybernetycznego.



Get insured at cyberlevins.com
 00800 10 200 000

Świat działa w sieci, a cyfryzacja jest nieunikniona. Wierzymy, że po 
mistrzowsku korzystasz z możliwości, jakie daje Ci Twój biznes. Jed-
nocześnie, czy jesteś w pełni czujny i gotowy do pokonania wszystkich 
zagrożeń? 
Według badań przeprowadzonych w 2020 roku przez Verizon, 72% 
przypadków naruszenia danych dotyczyło dużych firm. Cyberprzeępy 
ą napędzani przez pieniądze, a duże, odnoszące sukcesy korporacje 
przyciągają ich. 
Jak myślisz, co się stanie w 2021 roku? Cyberprzestępczość kwitnie, a 
łączne straty spowodowane przez cyberataki na całym świecie osią-
gną 6 bilionów dolarów (Cyber Crime Magazine). Niestety, wciąż nie 
ma szczepionki przeciwko cyberzagrożeniom. 
Im większa i bardziej złożona jest organizacja, tym większe jest nie-
bezpieczeństwo. Wynika to po prostu z faktu, że większość naruszeń 
bezpieczeństwa jest spowodowana błędem ludzkim. Dziewięć na dzie-
sięć incydentów cybernetycznych jest konsekwencją działań lub ich 
braku ze strony pracowników firmy. 
Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania ubezpieczeniowego do strutur 
Państwa firmy zagwarantuje Państwu uniknięcie takich błędów,ponie-
waż Państwa sieć będzie zabezpieczona.
W Cyber Lev Ins podchodzimy do Państwa firmy indywidualnie i pro-
jektujemy dla Państwa indywidualną polisę cybernetyczną dopasowa-
ną do Państwa potrzeb.  
Nieustannie staramy się podnosić świadomość w zakresie cyberbez-
pieczeństwa i zapewniać proaktywną ochronę. Nasze kompleksowe 
rozwiązania ubezpieczeniowe gwarantują Ci spokój ducha.

Jakie są najczęstsze zagrożenia cybernetyczne?

Wszystkie wymienione powyżej destrukcyjne działania mogą prowa-
dzić do przerwania działalności, znacznych strat finansowych, 
pozwów sądowych, kradzieży danych i wielu innych. Nie wspominając 
już o reperkusjach dla reputacji Twojej marki.

Kim są cyberprzestępcy?
Mogą to być osoby mające dosttbują okraść Twoją firmę. Najbardziej 
niepokojące jest to, że każdy, kto ma złe intencje, może naruszyć dane 
lub zostać hakerem. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych umie-
jętności ani wyrafinowania.

Jak możemy Ci pomóc?
Przeprowadzamy dokładny test penetracyjny, zaplanowany specjalnie 
dla Twojej firmy, po uprzednim zbadaniu niszy biznesowej.
Dysponujemy potężnym narzędziem ograniczającym ryzyko - naszym 
wewnętrznym Centrum Operacji Bezpieczeństwa.
Zaprojektujemy spersonalizowany pakiet ubezpieczeniowy integrują-
cy usługi Managed Security Services (MSS) zgodnie z potrzebami 
Państwa firmy.
Jesteśmy firmą ubezpieczeniową z ponad 20-letnim doświadczeniem. 
Obecnie jesteśmy pionierami w tworzeniu rozwiązań z zakresu cyber-
bezpieczeństwa. 

Nasz produkt jest tworzony we współpracy z jednymi z najbardziej 
znanych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na świecie.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7 i zapewniamy 3 poziomy 
pomocy.
Wreszcie, co nie mniej ważne, reasekurujemy Cię w celu pełnego 
pokrycia Twoich strat/wydatków. Naszym partnerem reasekuracyj-
nym jest trzeci co do wielkości reasekurator na świecie - Hannover Re.

Korzyści, korzyści, korzyści
Test penetracyjny   Możesz polegać na naszej wiedzy i zasobach w 
zakresie pełnego sprawdzenia Twoich systemów i wykrycia ich podat-
ności.
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb  otrzymasz spersonalizowa-
ne rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia cybernetycznego, które 
będzie zgodne z konkretnymi aspektami Twojej działalności.
Wewnętrzne Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC)  Twoje rozwią-
zanie w zakresie cyberbezpieczeństwa jest dostarczane wraz z najno-
wocześniejszymi usługami zarządzania bezpieczeństwem (MSS). 
Profesjonalizm.  Możesz liczyć na naszych specjalistów SOC prze-
szkolonych przez Mashav oraz Orena Elemecha, najlepszego eksperta 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, któremu zaufały takie organizacje 
jak CERN i Vodaphone. 
Reasekuracja.  Hannover Re, firma reasekuracyjna ze składką brutto 
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