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Twój partner 
w cyberprzestrzeni

Codziennie polegamy na technologiach w naszych osobistych, zawodo-
wych i edukacyjnych potrzebach i ten trend się utrzyma. W tym samym 
czasie rozwija się również inny globalny trend - cyberprzestępczość. 
Co trzecia firma na świecie została już dotknięta jakimś rodzajem naru-
szenia danych. Teraz pytanie nie brzmi: czy to się może zdarzyć, ale 
kiedy. Cyberzagrożenia są niebezpieczne i mogą mieć ogromny wpływ 
na wszystkie rodzaje ludzi i organizacji.
Wysoki popyt na rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycz-
nego dla firm i osób prywatnych stanowi ogromną szansę handlową dla 
ubezpieczycieli. Według ostatnich badań, globalny rynek ubezpieczeń i 
cyberbezpieczeństwa rośnie wykładniczo i oczekuje się, że osiągnie 60 
mld USD w 2021 roku (Canalys Reseach).
Nasza firma ma ponad 25 lat doświadczenia. Współpracujemy z czoło-
wymi izraelskimi ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wspól-
nie opracowaliśmy kompleksowe produkty z zakresu ubezpieczeń 
cybernetycznych, które są dostosowane do specyficznych wymagań 
dużych korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywat-
nych. 
Ciężko pracujemy dla Twojego spokoju ducha.
Agenci i brokerzy są dla nas cennym nabytkiem.  Dlatego staramy się 
wzmocnić ich pozycję, udostępniając przydatne zasoby i materiały szko-
leniowe.
Czy Twoi klienci potrzebują ubezpieczenia od cyberzagrożeń? Tak. 
Nawet jeśli nie do końca zdają sobie z tego sprawę, są narażeni na 
ryzyko, a naszym celem jest ich edukacja i ochrona.
Dla kogo są ubezpieczenia cybernetyczne?  Istnieje fałszywe przekona-
nie, że cyberprzestępstwa dotykają tylko największe korporacje, banki i 
rząd. W rzeczywistości, hakerzy wolą celować w mniej bezpieczne MŚP, 
które często zaniedbują bezpieczeństwo swoich systemów informatycz-

nych i zasobów. Komputery domowe i osobiste urządzenia mobilne są 
jeszcze bardziej narażone na ataki.
Cyberprzestępcy nie stosują dyskryminacji i dość często ich ataki nie 
są wymierzone w konkretną firmę lub przedsiębiorstwo. Każdy może 
zostać zaatakowany, niezależnie od wielkości i branży.

Dlaczego powinieneś z nami współpracować?
Zapobieganie i ograniczanie ryzyka jest naszym najwyższym prioryte-
tem. Dlatego wszystkie nasze produkty łączą w sobie rozwiązania z 
zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberubezpieczeń.
Obsługujemy szeroką gamę klientów i dostarczamy rozwiązania do-
pasowane do ich potrzeb.
Wdrażamy zaawansowane usługi zarządzania bezpieczeństwem oraz 
izraelskie know-how w celu zapewnienia aktywnej ochrony naszym 
klientom. 
Nasze wewnętrzne Security Operational Center (SOC) jest naszym 
potężnym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Ponadto, posiadamy 
infolinię czynną 24/7 i zapewniamy trzy poziomy specjalistycznej 
pomocy.

Co oferujemy?
Nasze produkty są zorientowane na klienta. Tworzymy różne pakiety 
ubezpieczeniowe dopasowane do szerokiego spektrum potrzeb - od 
osób indywidualnych, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże 
firmy. Gwarantujemy optymalny komfort i bezpieczeństwo przedsię-
biorcom, start-upom, małym i średnim firmom, dużym złożonym kor-
poracjom, a nawet instytucjom publicznym.

Nasz proces
Zabezpieczamy Twoich klientów przed, w trakcie i po wystąpieniu 
cyberzagrożenia.

 Przywracanie danych
 Pomoc w przypadku oszustw e-mailowych
 Porady ekspertów w sprawach o wymuszenie rozbójnicze
 Wsparcie techniczne w przypadku szkód w reputacji online

Jakie są korzyści z ubezpieczenia Cyber Lev Ins?

Przywileje wynikające z zostania naszym partnerem?
 Dedykowany Underwriter wspierający każdego brokera/agenta
 Pełny cykl życia rozwiązania online do wyceny i przetwarzania 
umów bez skierowań
 Szybka reakcja w ciągu 60 minut na polecenie
 Natychmiastowy dostęp do dokumentacji polisy w każdej chwili
 Wiodące na rynku wynagrodzenie Atrakcyjne pakiety wynagro-
dzeń
 Wewnętrzne Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) z dostępno-
ścią 24/7
 White Label i dedykowane narzędzia marketingowe

Skontaktuj się z nami!

Do każdego klienta podchodzimy niezależnie i przeprowadzamy do-
głębną ocenę ryzyka. 
Dostosowujemy plan polityki cybernetycznej, który będzie najlepiej 
służył klientowi. Naszą misją jest przewidywanie i zapobieganie incy-
dentom, zanim do nich dojdzie. 
Ponieważ zdarzenie związane z cyberbezpieczeństwem może mieć 
poważne konsekwencje, szybko podejmujemy działania w przypadku 
próby naruszenia bezpieczeństwa danych. Nazywamy to podejście 
aktywnym bezpieczeństwem.

Ubezpieczenie Cyberbezpieczeństwa dla Firm
To ubezpieczenie jest spersonalizowane i przeznaczone dla dużych 
korporacji. Zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową w oparciu o 
indywidualny profil ryzyka klienta. Na etapie oceny ryzyka oferujemy 
dokładny test penetracyjny przeprowadzony przez certyfikowanych 
specjalistów.
Cyber lev Ins’ corporate cyber policy is secured by our partner Han-
nover RE - one of the world leading reinsurance companies.

Co obejmuje ubezpieczenie?
 Uszkodzenie aktywów cyfrowych
 Cyberprzerwę w działalności gospodarczej
 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

Ubezpieczenie cybernetyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Nasze rozwiązanie ubezpieczeniowe dla małych i średnich firm daje Twojej 
firmie firmie stabilność, spokój ducha i przewagę, aby odnieść sukces w 
cyfrowym świecie za przystępną cenę.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo MŚP, włączyliśmy usługę zarządza-
nia bezpieczeństwem Endpoint Detection i reagowania (EDR) w pakiecie 
Cyberbezpieczeństwa.
Ubezpieczenie. Ta najnowocześniejsza technologia nie tylko monitoruje 
wszystkie nieautoryzowane i podejrzane działania, ale także reaguje i blo-
kuje potencjalne cyberataki.
Uwaga: To rozwiązanie ubezpieczeniowe jest odpowiednie nawet dla naj-
mniejszych firm z jednym punktem końcowym (komputerem).

Co obejmuje?
 Reakcję na naruszenie danych
 Pomoc ekspertów w przypadku cyberzagrożenia lub cyberataku
 Pomoc w przypadku cyberkradzieży
 Doradztwo w zakresie obejścia zakazu dostępu do systemów biurowych
 Do 25 godzin specjalistycznej pomocy świadczonej na rzecz strony trzeciej

Osobiste ubezpieczenie cybernetyczne
Nawet jedno osobiste urządzenie wystarczy, aby hakerzy rozpoczęli cybe-
ratak. Proste Ubezpieczenie Cyber dla osoby fizycznej zaoszczędzi zmar-
twień Twoim klientom, zapobiegając szkodom, jakie mogą wyrządzić im 
cyberprzestępcy.

Co obejmuje??
 Konsultacje prawne i wydatki w przypadku kradzieży tożsamości
 Pomoc w radzeniu sobie z cyberprzemocą
 Pomoc w przypadku oszustw związanych z zakupami online
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To ubezpieczenie jest spersonalizowane i przeznaczone dla dużych 
korporacji. Zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową w oparciu o 
indywidualny profil ryzyka klienta. Na etapie oceny ryzyka oferujemy 
dokładny test penetracyjny przeprowadzony przez certyfikowanych 
specjalistów.
Cyber lev Ins’ corporate cyber policy is secured by our partner Han-
nover RE - one of the world leading reinsurance companies.

Co obejmuje ubezpieczenie?
 Uszkodzenie aktywów cyfrowych
 Cyberprzerwę w działalności gospodarczej
 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

Ubezpieczenie cybernetyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Nasze rozwiązanie ubezpieczeniowe dla małych i średnich firm daje Twojej 
firmie firmie stabilność, spokój ducha i przewagę, aby odnieść sukces w 
cyfrowym świecie za przystępną cenę.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo MŚP, włączyliśmy usługę zarządza-
nia bezpieczeństwem Endpoint Detection i reagowania (EDR) w pakiecie 
Cyberbezpieczeństwa.
Ubezpieczenie. Ta najnowocześniejsza technologia nie tylko monitoruje 
wszystkie nieautoryzowane i podejrzane działania, ale także reaguje i blo-
kuje potencjalne cyberataki.
Uwaga: To rozwiązanie ubezpieczeniowe jest odpowiednie nawet dla naj-
mniejszych firm z jednym punktem końcowym (komputerem).

Co obejmuje?
 Reakcję na naruszenie danych
 Pomoc ekspertów w przypadku cyberzagrożenia lub cyberataku
 Pomoc w przypadku cyberkradzieży
 Doradztwo w zakresie obejścia zakazu dostępu do systemów biurowych
 Do 25 godzin specjalistycznej pomocy świadczonej na rzecz strony trzeciej

Osobiste ubezpieczenie cybernetyczne
Nawet jedno osobiste urządzenie wystarczy, aby hakerzy rozpoczęli cybe-
ratak. Proste Ubezpieczenie Cyber dla osoby fizycznej zaoszczędzi zmar-
twień Twoim klientom, zapobiegając szkodom, jakie mogą wyrządzić im 
cyberprzestępcy.

Co obejmuje??
 Konsultacje prawne i wydatki w przypadku kradzieży tożsamości
 Pomoc w radzeniu sobie z cyberprzemocą
 Pomoc w przypadku oszustw związanych z zakupami online



Get insured at cyberlevins.com
 00800 10 200 000

Codziennie polegamy na technologiach w naszych osobistych, zawodo-
wych i edukacyjnych potrzebach i ten trend się utrzyma. W tym samym 
czasie rozwija się również inny globalny trend - cyberprzestępczość. 
Co trzecia firma na świecie została już dotknięta jakimś rodzajem naru-
szenia danych. Teraz pytanie nie brzmi: czy to się może zdarzyć, ale 
kiedy. Cyberzagrożenia są niebezpieczne i mogą mieć ogromny wpływ 
na wszystkie rodzaje ludzi i organizacji.
Wysoki popyt na rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycz-
nego dla firm i osób prywatnych stanowi ogromną szansę handlową dla 
ubezpieczycieli. Według ostatnich badań, globalny rynek ubezpieczeń i 
cyberbezpieczeństwa rośnie wykładniczo i oczekuje się, że osiągnie 60 
mld USD w 2021 roku (Canalys Reseach).
Nasza firma ma ponad 25 lat doświadczenia. Współpracujemy z czoło-
wymi izraelskimi ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wspól-
nie opracowaliśmy kompleksowe produkty z zakresu ubezpieczeń 
cybernetycznych, które są dostosowane do specyficznych wymagań 
dużych korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywat-
nych. 
Ciężko pracujemy dla Twojego spokoju ducha.
Agenci i brokerzy są dla nas cennym nabytkiem.  Dlatego staramy się 
wzmocnić ich pozycję, udostępniając przydatne zasoby i materiały szko-
leniowe.
Czy Twoi klienci potrzebują ubezpieczenia od cyberzagrożeń? Tak. 
Nawet jeśli nie do końca zdają sobie z tego sprawę, są narażeni na 
ryzyko, a naszym celem jest ich edukacja i ochrona.
Dla kogo są ubezpieczenia cybernetyczne?  Istnieje fałszywe przekona-
nie, że cyberprzestępstwa dotykają tylko największe korporacje, banki i 
rząd. W rzeczywistości, hakerzy wolą celować w mniej bezpieczne MŚP, 
które często zaniedbują bezpieczeństwo swoich systemów informatycz-

nych i zasobów. Komputery domowe i osobiste urządzenia mobilne są 
jeszcze bardziej narażone na ataki.
Cyberprzestępcy nie stosują dyskryminacji i dość często ich ataki nie 
są wymierzone w konkretną firmę lub przedsiębiorstwo. Każdy może 
zostać zaatakowany, niezależnie od wielkości i branży.

Dlaczego powinieneś z nami współpracować?
Zapobieganie i ograniczanie ryzyka jest naszym najwyższym prioryte-
tem. Dlatego wszystkie nasze produkty łączą w sobie rozwiązania z 
zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberubezpieczeń.
Obsługujemy szeroką gamę klientów i dostarczamy rozwiązania do-
pasowane do ich potrzeb.
Wdrażamy zaawansowane usługi zarządzania bezpieczeństwem oraz 
izraelskie know-how w celu zapewnienia aktywnej ochrony naszym 
klientom. 
Nasze wewnętrzne Security Operational Center (SOC) jest naszym 
potężnym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Ponadto, posiadamy 
infolinię czynną 24/7 i zapewniamy trzy poziomy specjalistycznej 
pomocy.

Co oferujemy?
Nasze produkty są zorientowane na klienta. Tworzymy różne pakiety 
ubezpieczeniowe dopasowane do szerokiego spektrum potrzeb - od 
osób indywidualnych, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże 
firmy. Gwarantujemy optymalny komfort i bezpieczeństwo przedsię-
biorcom, start-upom, małym i średnim firmom, dużym złożonym kor-
poracjom, a nawet instytucjom publicznym.

Nasz proces
Zabezpieczamy Twoich klientów przed, w trakcie i po wystąpieniu 
cyberzagrożenia.

 Przywracanie danych
 Pomoc w przypadku oszustw e-mailowych
 Porady ekspertów w sprawach o wymuszenie rozbójnicze
 Wsparcie techniczne w przypadku szkód w reputacji online

Jakie są korzyści z ubezpieczenia Cyber Lev Ins?

Przywileje wynikające z zostania naszym partnerem?
 Dedykowany Underwriter wspierający każdego brokera/agenta
 Pełny cykl życia rozwiązania online do wyceny i przetwarzania 
umów bez skierowań
 Szybka reakcja w ciągu 60 minut na polecenie
 Natychmiastowy dostęp do dokumentacji polisy w każdej chwili
 Wiodące na rynku wynagrodzenie Atrakcyjne pakiety wynagro-
dzeń
 Wewnętrzne Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) z dostępno-
ścią 24/7
 White Label i dedykowane narzędzia marketingowe

Skontaktuj się z nami!

Do każdego klienta podchodzimy niezależnie i przeprowadzamy do-
głębną ocenę ryzyka. 
Dostosowujemy plan polityki cybernetycznej, który będzie najlepiej 
służył klientowi. Naszą misją jest przewidywanie i zapobieganie incy-
dentom, zanim do nich dojdzie. 
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24/7 Trzy poziomy Nowej 
generacji

24/7 monitoring i 
pomoc dla Twoich 
klientów przez 
naszych eksper-
tów ds. cyberbez-
pieczeństwa w 
SOC.

Trzy poziomy 
pomocy Call 
Center - infolinia, 
wsparcie w 
zakresie bezpie-
czeństwa cyber-
netycznego oraz 
dochodzenie 
kryminalistyczne.

Zarządzane usługi 
bezpieczeństwa 
nowej generacji.

Prywatność Praktyczne 
rozwiązania

Twoje informacje 
pozostaną 
całkowicie 
poufne.

Przystępne 
cenowo i praktycz-
ne rozwiązania. 
Nasze pakiety są 
użyteczne, dopa-
sowane i w 
rozsądnej cenie, 
stworzone dla 
prawdziwych ludzi 
i firm


