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Niniejszy Dokument Informacyjny o Produkcie Ubezpieczeniowym zawiera podsumowanie ogólnego zakresu ochrony 

oraz wyjątków i nie został spersonalizowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Wszystkie informacje przedumowne i 

umowne na temat produktu znajdują się w polisie ubezpieczeniowej. 

 

Co to za rodzaj ubezpieczenia? 

Niniejsza polisa ubezpieczeniowa zapewnia ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi i niebezpieczeństwami 

korzystania z internetu. 

                       Co jest objęte ubezpieczeniem? 
✓ Cyberzagrożenie lub cyberatak; 

✓ Cyberprzestępczość; 

✓ Ograniczenie Dostępu; 

✓ Wsparcie w zakresie 

Odpowiedzialności Cywilnej. 

 
 

Co nie jest objęte ubezpieczeniem? 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia  wynika jące z: 

✕ Fizycznej s traty lub zniszczenia  rzeczy materia lnej; 

✕  Szkody wynika jącej z awari i  us ług; 

✕  Powtarza jącej s ię s traty lub szkody; 

✕  Kosztów odzyskiwania, naprawy lub wymiany jakichkolwiek 

danych cyfrowych; 

✕  Przerwy w dzia ła lności ; 

✕  Grzywien i  kar regulacyjnych; 

✕ Ryzyka cybernetycznego, które nie zosta ło wyraźnie 

wymienione w Pol is ie Ubezpieczeniowej; 

✕ Incydentu mającego miejsce poza kra jem, w którym znajduje 

s ię Twoja  fi rma; 

✕  Naruszenia  praw własności  intelektualnej. 

         Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące ubezpieczenia? 

Aby ubezpieczyciel mógł zapewnić niektóre z punktów ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć 
zainstalowane zalecane Rozwiązania Zabezpieczające. 

Gdzie jestem ubezpieczony? 

Polisa Cyber Lev jest ważna wyłącznie w kraju, w którym została zawarta. 

 

 Jakie są moje obowiązki? 

•  Podejmiesz wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony swoich zasobów cyfrowych i 
tożsamości; 

•  W okresie trwania ubezpieczenia zawiadomisz firmę o każdym realnym lub potencjalnym zagrożeniu; 

•  Z należytą starannością udzielisz nam kompletnych i dokładnych odpowiedzi na wszelkie pytania 
dotyczące Twojej Polisy; 

•  Będziesz przestrzegać warunków, postanowień i klauzul niniejszej Polisy – niezastosowanie się do nich 
może mieć wpływ na Twoją ochronę; 

•  Poinformujesz nas o każdym incydencie tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli udzielić Ci dalszych rad 
i pomóc w dochodzeniu wszelkich roszczeń.  

 

Kiedy i jak mogę zapłacić? 

Możesz zapłacić składkę u swojego pośrednika ubezpieczeniowego, za pomocą karty kredytowej lub 
debetowej, a nawet poprzez usługę Direct Debit. 

Kiedy zaczyna się i kończy ubezpieczenie? 

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu określonym w Twojej Polisie i trwa przez okres określony w 
Twojej Polisie. 

Jak mogę rozwiązać umowę? 

Możesz anulować Polisę w dowolnym momencie. Składka zostanie Ci zwrócona proporcjonalnie. 
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