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Το παρόν Έγγραφο Πληροφοριών Ασφαλιστικού Προϊόντος παρέχει μια σύνοψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων και δεν είναι προσα ρμοσμένο 
στις συγκεκριμένες ατομικές σας ανάγκες. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται στο ασφαλι στήριο 
συμβόλαιο. 

Τι αφορά αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει κάλυψη έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και της χρήσης του διαδικτύου.  

 

 

Τι ασφαλίζει; 

✓  Κυβερνοαπειλή ή κυβερνοεπίθεση 

✓  Κυβερνοκλοπή 

✓  Περιορισμό πρόσβασης  

✓     Υποστήριξη έναντι ευθύνης τρίτων 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τι δεν ασφαλίζει; 

The Company shall not be liable for claims arising from: 

✕ Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για απαιτήσεις που 
προκύπτουν από: 

✕    Φυσική απώλεια ή ζημία σε υλικά περιουσιακά στοιχεία.  

✕   Ζημία που προκύπτει από αστοχία υπηρεσιών. 

✕   Αποθετική απώλεια ή ζημιά. 

✕ Κόστος ανάκτησης, επισκευής ή αντικατάστασης 
οποιωνδήποτε ψηφιακών δεδομένων. 

✕  Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

✕  Κανονιστικά πρόστιμα και κυρώσεις. 

✕  Κινδύνους στον κυβερνοχώρο που δεν αναφέρονται ρητά 

στο Ασφαλιστήριο. 

✕  Συμβάν που συνέβη εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται 
η επιχείρησή σας. 

✕ Παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

 
 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

 Προκειμένου ο ασφαλιστής να παρέχει ορισμένες από τις καλύψεις, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει  προτεινόμενη Λ ύση 
Προστασίας Ασφαλείας. 

 

Πού καλύπτομαι; 

 Το ασφαλιστήριο ισχύει αποκλειστικά στη χώρα στην οποία βρίσκεται η επιχείρησή σας  

 
 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 
•  Οφείλετε να λάβετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να προστατεύσετε τα ψηφιακά σας περιουσιακά στοιχεία και την ταυτότητά σας. 

•  Οφείλετε να ειδοποιήσετε την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης για οποιαδήποτε απειλή ή πιθανή απειλή.  

•  Πρέπει να φροντίσετε να μας δώσετε πλήρεις και ακριβείς απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που θέτουμε σχετικά με το ασφαλιστήριό σας. 

•  Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις διατάξεις αυτού του ασφαλιστηρίου - η μη συμμόρφωσή σας μπορεί να επηρεάσει την κάλυψή 

σας. 

•  Πρέπει να μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε περιστατικό το συντομότερο δυνατό, ώστε να σας συμβουλεύσουμε τι να κάνετε στη συνέχεια και 

να σας βοηθήσουμε να διευθετήσετε οποιαδήποτε αξίωση.  

 

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 
 Μπορείτε να πληρώσετε το ασφάλιστρό σας στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα ή με Άμεση Χρέωση  πριν από 

την έναρξη [της ασφάλισης]. 

 

 

Πότε ξεκινά και πότε τελειώνει η κάλυψη; 
 

Η περίοδος ασφάλισης ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης όπως ορίζεται στο συμβόλαιό σας, για τη διάρκεια που ορίζεται στο συμβ όλαιό σας. 

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο; 
 
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασσφαλιστήριο συμβόλαιο ανά πάσα στιγμή. Το ασφάλιστρο θα σας επιστραφεί κατ' αναλογία.  
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