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Jakie są najczęstsze zagrożenia cybernetyczne?
 Phishing – Ty lub Twój współpracownik możecie otrzymać wiado-
mość e-mail zawierającą szkodliwe informacje.
 Denial of Service – Twoje systemy mogą zostać całkowicie zabloko-
wane.
 Naruszenie danych – małe i średnie firmy, które przetwarzają dane 
osobowe / dane kart kredytowych mogą być poważnie zagrożone.
 Złośliwe oprogramowanie – może uszkodzić Twoje systemy.
Wszystkie wyżej wymienione destrukcyjne działania mogą prowadzić do 
przerwania działalności, znacznych strat finansowych, pozwów sądo-
wych, kradzieży danych i wielu innych. Nie wspominając już o reperku-
sjach dla reputacji Twojej marki.

Kim są cyberprzestępcy?
Mogą to być osoby mające dostęp do informacji poufnych, konkurenci, 
rozczarowani klienci, szpiedzy i terroryści. Oczywiście, mogą to być 
również zwykli okrutni obcy, którzy próbują okraść Twoją firmę. Najbar-
dziej niepokojącym czynnikiem jest to, że każdy, kto ma złe intencje 
mogą stać się hakerem i narazić na szwank Twoje dane. Nie są potrzeb-
ne żadne specjalne umiejętności ani wykształcenie.

Czy Twoja struktura IT jest niezawodna?
Zazwyczaj administratorzy stron internetowych instalują w swoich sys-
temach program antywirusowy, ale to nie wystarczy, aby Cię chronić. 
Hakerzy są sprytni i mają różne drogi, aby do Ciebie dotrzeć. Wykorzy-
stują również technologie, do których Twoi informatycy nie mają dostę-
pu. Posiadanie działu IT nie oznacza, że Twoja firma nie jest narażona na 
cyberataki.
Twój dział IT lub wykonawca ma za zadanie utrzymywać i ulepszać 
systemy informatyczne, ale nie dostarczy Ci wiedzy z zakresu cyberbez-
pieczeństwa i nie pokryje Twoich kosztów w przypadku incydentu. Naj-
prawdopodobniej nie posiadają również planu reagowania w sytuacjach 
awaryjnych.
.

Jak możemy zagwarantować Ci spokój ducha?
Nasze podejście polega na zapobieganiu cyberatakom. Dlatego pra-
cujemy ramię w ramię z najlepszymi izraelskimi ekspertami w dziedzi-
nie cyberbezpieczeństwa i posiadamy wewnętrzne Security Operation 
Center (SOC). Nasze rozwiązanie w zakresie ubezpieczeń cyberne-
tycznych dla MŚP obejmuje zaawansowaną technologię EDR (Mana-
ged Security Service) służącą do wykrywania i reagowania na podej-
rzane działania. 
Ponadto, nasze SOC jest dostępne 24/7 i reaguje natychmiast w przy-
padku zagrożenia cybernetycznego lub cyberataku. Nasi doświadcze-
ni specjaliści pomogą Tobie i Twoim partnerom w uzgodnionym 
czasie i zapewnią, że szkody dla Twoich systemów i Twojej reputacji 
będą ograniczone do minimum. W przypadku poważnych uszkodzeń, 
pokryjemy koszty naprawy lub wymiany systemu komputerowego w 
Państwa biurze.
Co to jest EDR? Wdrażamy usługę Managed Security Service (MSS) o 
nazwie Endpoint Detection and Response (EDR), która automatycznie 
rozpoznaje, izoluje i neutralizuje podejrzane działania, które mają 
miejsce w Twojej sieci.

Jakie są zalety ubezpieczenia cybernetycznego oferowa-
nego przez Cyber Lev Ins?

Polisa Cyberbezpieczeństwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Cyfryzacja jest naturalnym procesem, ale niesie ze sobą również takie 
zagrożenia jak naruszenie danych, kradzież danych, zniszczenie syste-
mów komputerowych, cyberprzestępstwa i wiele innych. 
Cyberprzestępstwa zdarzają się nie tylko ogromnym korporacjom, 
bankom i instytucjom publicznym. Najwyraźniej małe i średnie firmy są 
często celem ataków jako bardziej podatne i niepomne na zagrożenia w 
przestrzeni cyfrowej. 
Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza jest zagrożona. W rze-
czywistości, tak długo, jak ktoś używa jakiegokolwiek urządzenia cyfro-
wego (komputer, tablet, telefon komórkowy), może zostać zaatakowa-
ny. Szkody wyrządzone przez cyberatak mogą być nieodwracalne. 
MŚP, szczególnie jeśli są nowe na rynku, koncentrują swoje wysiłki 
głównie na osiągnięciu sukcesu, przetrwaniu w krytycznych czasach i 
ustanowieniu rozpoznawalnej marki. Ponieważ te cele są priorytetem, 
zbyt często zaniedbuje się bezpieczeństwo. W rezultacie, mniejsze 
firmy stały się łatwym i atrakcyjnym celem dla hakerów.
Według badania Cost of Cybercrime Study przeprowadzonego przez 
firmę doradczą Accenture, 43% cyberataków jest wymierzonych w 
małe firmy, ale tylko 14% z nich jest przygotowanych do obrony. 
Cyberatak nie tylko zakłóca normalną działalność, ale może również 
uszkodzić ważne zasoby cyfrowe i infrastrukturę IT, z których odzyska-
nie może być niemożliwe bez budżetu lub zasobów do tego przeznaczo-
nych. 
Wszystkich tych komplikacji można uniknąć, wybierając odpowiednią 
polisę cybernetyczną. Jesteśmy firmą ubezpieczeniową nowej genera-
cji, która łączy w sobie najnowszą technologię cyberbezpieczeństwa i 
eksperckie rozwiązania ubezpieczeniowe, aby zapewnić Ci aktywne 
bezpieczeństwo i spokój ducha, którego potrzebujesz, aby rozwijać się 
w cyfrowym świecie. Z naszymi rozwiązaniami jesteś spokojny! 
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Aktywne bez-
pieczeństwo Wczesna reakcja Natychmia-

stowa reakcja

Twoja firma jest 
chroniona przez 
potężne narzędzie 
ograniczające 
ryzyko - nasz we-
wnętrzny SOC.

Nieautoryzowane 
działania są wykry-
wane przez usługę 
bezpieczeństwa EDR 
zanim zdążą uszko-
dzić Twoje systemy 
komputerowe.

otrzymują Państwo 
trzy poziomy 
pomocy za pośred-
nictwem naszej 
infolinii czynnej 24 
godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu.

Jakie są najczęstsze zagrożenia cybernetyczne?
 Phishing – Ty lub Twój współpracownik możecie otrzymać wiado-
mość e-mail zawierającą szkodliwe informacje.
 Denial of Service – Twoje systemy mogą zostać całkowicie zabloko-
wane.
 Naruszenie danych – małe i średnie firmy, które przetwarzają dane 
osobowe / dane kart kredytowych mogą być poważnie zagrożone.
 Złośliwe oprogramowanie – może uszkodzić Twoje systemy.
Wszystkie wyżej wymienione destrukcyjne działania mogą prowadzić do 
przerwania działalności, znacznych strat finansowych, pozwów sądo-
wych, kradzieży danych i wielu innych. Nie wspominając już o reperku-
sjach dla reputacji Twojej marki.

Kim są cyberprzestępcy?
Mogą to być osoby mające dostęp do informacji poufnych, konkurenci, 
rozczarowani klienci, szpiedzy i terroryści. Oczywiście, mogą to być 
również zwykli okrutni obcy, którzy próbują okraść Twoją firmę. Najbar-
dziej niepokojącym czynnikiem jest to, że każdy, kto ma złe intencje 
mogą stać się hakerem i narazić na szwank Twoje dane. Nie są potrzeb-
ne żadne specjalne umiejętności ani wykształcenie.

Czy Twoja struktura IT jest niezawodna?
Zazwyczaj administratorzy stron internetowych instalują w swoich sys-
temach program antywirusowy, ale to nie wystarczy, aby Cię chronić. 
Hakerzy są sprytni i mają różne drogi, aby do Ciebie dotrzeć. Wykorzy-
stują również technologie, do których Twoi informatycy nie mają dostę-
pu. Posiadanie działu IT nie oznacza, że Twoja firma nie jest narażona na 
cyberataki.
Twój dział IT lub wykonawca ma za zadanie utrzymywać i ulepszać 
systemy informatyczne, ale nie dostarczy Ci wiedzy z zakresu cyberbez-
pieczeństwa i nie pokryje Twoich kosztów w przypadku incydentu. Naj-
prawdopodobniej nie posiadają również planu reagowania w sytuacjach 
awaryjnych.
.

Jak możemy zagwarantować Ci spokój ducha?
Nasze podejście polega na zapobieganiu cyberatakom. Dlatego pra-
cujemy ramię w ramię z najlepszymi izraelskimi ekspertami w dziedzi-
nie cyberbezpieczeństwa i posiadamy wewnętrzne Security Operation 
Center (SOC). Nasze rozwiązanie w zakresie ubezpieczeń cyberne-
tycznych dla MŚP obejmuje zaawansowaną technologię EDR (Mana-
ged Security Service) służącą do wykrywania i reagowania na podej-
rzane działania. 
Ponadto, nasze SOC jest dostępne 24/7 i reaguje natychmiast w przy-
padku zagrożenia cybernetycznego lub cyberataku. Nasi doświadcze-
ni specjaliści pomogą Tobie i Twoim partnerom w uzgodnionym 
czasie i zapewnią, że szkody dla Twoich systemów i Twojej reputacji 
będą ograniczone do minimum. W przypadku poważnych uszkodzeń, 
pokryjemy koszty naprawy lub wymiany systemu komputerowego w 
Państwa biurze.
Co to jest EDR? Wdrażamy usługę Managed Security Service (MSS) o 
nazwie Endpoint Detection and Response (EDR), która automatycznie 
rozpoznaje, izoluje i neutralizuje podejrzane działania, które mają 
miejsce w Twojej sieci.

Jakie są zalety ubezpieczenia cybernetycznego oferowa-
nego przez Cyber Lev Ins?

Polisa Cyberbezpieczeństwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Cyfryzacja jest naturalnym procesem, ale niesie ze sobą również takie 
zagrożenia jak naruszenie danych, kradzież danych, zniszczenie syste-
mów komputerowych, cyberprzestępstwa i wiele innych. 
Cyberprzestępstwa zdarzają się nie tylko ogromnym korporacjom, 
bankom i instytucjom publicznym. Najwyraźniej małe i średnie firmy są 
często celem ataków jako bardziej podatne i niepomne na zagrożenia w 
przestrzeni cyfrowej. 
Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza jest zagrożona. W rze-
czywistości, tak długo, jak ktoś używa jakiegokolwiek urządzenia cyfro-
wego (komputer, tablet, telefon komórkowy), może zostać zaatakowa-
ny. Szkody wyrządzone przez cyberatak mogą być nieodwracalne. 
MŚP, szczególnie jeśli są nowe na rynku, koncentrują swoje wysiłki 
głównie na osiągnięciu sukcesu, przetrwaniu w krytycznych czasach i 
ustanowieniu rozpoznawalnej marki. Ponieważ te cele są priorytetem, 
zbyt często zaniedbuje się bezpieczeństwo. W rezultacie, mniejsze 
firmy stały się łatwym i atrakcyjnym celem dla hakerów.
Według badania Cost of Cybercrime Study przeprowadzonego przez 
firmę doradczą Accenture, 43% cyberataków jest wymierzonych w 
małe firmy, ale tylko 14% z nich jest przygotowanych do obrony. 
Cyberatak nie tylko zakłóca normalną działalność, ale może również 
uszkodzić ważne zasoby cyfrowe i infrastrukturę IT, z których odzyska-
nie może być niemożliwe bez budżetu lub zasobów do tego przeznaczo-
nych. 
Wszystkich tych komplikacji można uniknąć, wybierając odpowiednią 
polisę cybernetyczną. Jesteśmy firmą ubezpieczeniową nowej genera-
cji, która łączy w sobie najnowszą technologię cyberbezpieczeństwa i 
eksperckie rozwiązania ubezpieczeniowe, aby zapewnić Ci aktywne 
bezpieczeństwo i spokój ducha, którego potrzebujesz, aby rozwijać się 
w cyfrowym świecie. Z naszymi rozwiązaniami jesteś spokojny! 



Get insured at cyberlevins.com
 00800 10 200 000

Co obejmuje polisa cybernetyczna dla MŚP?
 Reakcję na naruszenie danych
 Fachową pomoc w przypadku cyberzagrożenia lub cyberataku
 Pomoc w przypadku cyberkradzieży
 Porady dotyczące obejścia zakazu dostępu do systemów biurowych
 Do 25 godzin specjalistycznej pomocy świadczonej na rzecz strony trzeciej

Skontaktuj się z nami i zabez-
piecz swoją firmę dzięki temu 
szybkiemu i łatwemu rozwiązaniu 
ubezpieczeniowemu w zakresie 
cyberbezpieczeństwa!

Wiedza specja-
listyczna 

Doradztwo i 
dochodzenie

Ochrona ubez-
pieczeniowa 

rozwiązanie w zakre-
sie cyberbezpieczeń-
stwa, które otrzymu-
jesz, zostało opraco-
wane przez jednych 
z najlepszych na 
świecie ekspertów w 
dziedzinie cyberbez-
pieczeństwa - Orena 
Elemecha i jego 
zespół.

nasi specjaliści 
SOC udzielą Ci 
porad w przypad-
ku, gdy konieczne 
będzie dalsze do-
chodzenie.

otrzymasz ochronę 
ubezpieczeniową w 
zależności od wa-
runków uzgodnio-
nych w polisie.


