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Niniejszy dokument zawiera podsumowanie kluczowych informacji związanych z niniejszą Polisą Ubezpieczeniową w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Nie odzwierciedla on indywidualnych warunków Twojej Umowy Ubezpieczenia. Pełne informacje przedumowne i umowne dotyczące Ubezpieczenia  

w zakres ie cyberbezpieczeństwa są zawarte w Twojej Umowie Ubezpieczenia  i  innych dokumentach (harmonogram, treść, zgłoszenie i  

potwierdzenia). 

 

Co to za rodzaj ubezpieczenia? 
Pol isa Ubezpieczeniowa w zakresie cyberbezpieczeństwa ma na celu pomoc Ubezpieczonemu w zmniejszeniu narażenia  na  ryzyko poprzez 

kompensację kosztów związanych z powrotem do s tanu pierwotnego po naruszeniu bezpieczeństwa cybernetyczne go, ujawnieniu danych 
osobowych lub podobnym zdarzeniu. 
To Ubezpieczenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami  cybernetycznymi , które mogą uszkodzić i /lub 

ograniczyć dostęp do Twojej fi rmy i  reputacji . 
Niniejsza Polisa zapewnia również ochronę roszczeń z tytułu Odpowiedzialności za Prywatność, w tym roszczeń wynika jących z Rozporządzenia  o 

Ochronie Danych Osobowych (RODO), kosztów prawnych i  grzywien regulacyjnych.  

 
 

Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa 
obejmuje następujące ryzyka: 

Ochrona Ubezpieczonego obejmuje: 
✓ Zagrożenie cybernetyczne lub 

Cyberatak; 

✓ Przerwę W Działalności 

Cybernetycznej; 

✓ Wymuszenie Cybernetyczne 

✓ Reakcję na Naruszenie, w tym; 

1) Koszty Ochrony Prawnej; 

2) Koszty Anal izy Naruszenia   

3) Koszty us ługi  Ca l l  Center 

4) Koszty "credit monitoring" 

5) Koszty Zarządzania  Awaryjnego  

6) Koszty związane z Powiadamianiem  

Ochrona Osób Trzecich: 
✓ Roszczenia z tytułu Odpowiedzialności za 

Prywatność; 

✓ Roszczenia z tytułu Odpowiedzialności za Media 
Internetowe 

✓ Grzywny i  Kary związane z Certyfikatami 
Bezpieczeństwa PCI  

✓ Roszczenia z tytułu Obrony Regulacyjnej i 
Grzywien 

Dodatkowe Ubezpieczenia: 

✓  Cyberterroryzm 
✓ Ochrona Reputacji  

 

 
 

Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczyciel nie pokrywa i  nie rekompensuje Ubezpieczonemu 
następujących zdarzeń / ryzyk: 
✕ Uszkodzenie cia ła  inne niż cierpienie psychiczne bądź 

psychiczny, choroba psychiczna, niepokój emocjonalny i  wstrząs ;  

✕  Uszkodzenie mienia  innego niż zasoby cyfrowe ;  

✕  Wojna, s tra jki , zamieszki , zagrożenia  nuklearne ; 

✕ Wszelkie istniejące fakty, okol iczności  sytuacje, transakcje, 

zdarzenia , roszczenia  znane i/lub występujące przed datą 

rozpoczęcia  lub okreś loną datą retroaktywną Pol isy;  

✕ Wszelkie wcześniejsze i  / lub toczące s ię postępowania  

sądowe, adminis tracyjne lub regulacyjne ; 

✕ Umyś lne, przestępcze i nieuczciwe dzia łania  zleceniodawcy, 

wspólnika  lub przełożonego Ubezpieczonego ; 

✕ Odpowiedzia lność zawodowa ;   

✕ Wszelkie awarie, przerwy w dostawie lub zakłócenia zasilania , 

us ług użyteczności  publ icznej, łączności  satel i tarnej lub 

zewnętrznych usług telekomunikacyjnych będące poza  kontrolą 

operacyjną Ubezpieczonego; 

✕ Naruszenie, nadużycie lub wykorzystanie patentów lub praw 

patentowych, pomys łów i/lub ta jemnic handlowych osób 

trzecich; 

✕  Awaria Infrastruktury lub Bezpieczeństwa: 

oparte, wynikające lub związane z: (i ) awarią mechaniczną; (i i ) 

awarią elektryczną, w tym przerwy w dostawie energi i  

elektrycznej, przepięcia, awaria zasilania lub zanik zasi lania ; lub 

(i i i) awarii  systemów telekomunikacyjnych lub satel i tarnych 

✕ Naruszenie bezpieczeństwa spowodowane atakiem DDoS 

wymierzonym w publ iczne us ługi  współdzielonej chmury.  

Inne klauzule wyszczególnione w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia.   

   
      Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące zasięgu ochrony? 

! Odpowiedzia lność Ubezpieczyciela  za  wszelkie  szkody i  koszty na leżne w ramach ubezpieczenia  nie pzekroczy l imitu 
odpowiedzia lności  okreś lonego w Pol is ie. 

!  Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty odliczalnej zawartej w Polisie, zdefiniowanej jako ryczałt lub jako procent kwoty roszczenia. 
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Gdzie jestem objęty ubezpieczeniem?  
Umowa ubezpieczenia obejmuje zdarzenia mające miejsce ramach Zakresu Terytorialnego określonego w Polisie. 

 

Jakie są moje obowiązki? 
Przy podpisywaniu umowy 
 

• Ubezpieczony musi dokładnie i wyczerpująco przedstawić okol iczności , w odnies ieniu do których Ubezpieczyciel  zażądał 

informacji  i  które Ubezpieczony jest świadomy, że są i s totne dla  oceny ryzyka. 
•  
W trakcie trwania umowy 
• Ubezpieczony musi niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela na piśmie o wszelkich nowych okolicznościach, odnośnie których 

Ubezpieczyciel zażądał informacji  podczas  zawierania  umowy, a  także o tych, które mogą zwiększyć ryzyko objęte Pol isą. 
• Ubezpieczony musi powiadomić Ubezpieczyciela na piśmie o każdej zmianie adresu korespondencyjnego, adresu e -mai l  lub 

numeru telefonu zawartego w umowie ubezpieczenia  w przeciągu s iedmiu dni  od ich zmiany;  
• Ubezpieczony mus i  zapłacić składkę ubezpieczeniową w terminie okreś lonym w umowie ubezpieczenia .  
 
W przypadku Szkody lub Roszczenia 
•  W przypadku Szkody lub Roszczenia należy poinformować Ubezpieczyciela najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż 7 dni po 

incydencie/zdarzeniu i postępować zgodnie ze wszystkimi udzielonymi przez niego instrukcjami; 
• Na żądanie Ubezpieczycielowi udzielenia mu pełnej informacji o incydencie, zdarzeniu lub Roszczeniach, a  także pomocy w 

wyjaśnieniu wszystkich okol iczności  dotyczących tego incydentu, zdarzenia  lub roszczeń  

•  

 

Kiedy i jak mogę zapłacić? 
• Przy zawarciu umowy ubezpieczenia musisz zapłacić całkowitą należną kwotę (w tym składkę ubezpieczeniową i  podatek) w 

ca łości  lub zgodnie z usta leniami  zawartymi  w Pol is ie. 
• Możesz wpłacić należną kwotę gotówką, za pośrednictwem bankomatu lub przelewem na konto Ubezpieczyciela. Jeżeli płatność 

zosta ła dokona przelewem bankowym, wówczas konieczne może być uiszczenie dodatkowych opłat za  przelew bankowy zgodnie 

z taryfą banku. 
 

 

Kiedy zaczyna się i kończy ubezpieczenie? 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna s ię o północy w dniu wskazanym w Polisie jako dzień rozpoczęcia  ochrony i  kończy s ię o 
północy w dniu wskazanym w Pol is ie jako dzień zakończenia  ochrony.  

 

 

Jak mogę rozwiązać umowę? 

• Możesz rozwiązać umowę ubezpieczenia poprzez pisemne powiadomienie Ubezpieczyciela. Wypowiedzenie wchodzi  w życie po 

14 dniach od otrzymania  przez Ubezpieczyciela  zgłoszenia . 
• Jeżeli nie zostały złożone ani zapłacone żadne roszczenia , lub żadne nie czekają na opłacenie, wówczas  Ubezpieczyciel  zwróci  

tylko część składki  za  niewykorzystaną część umowy (jeś l i  ta  zosta ła  już wcześniej opłacona przez Ubezpieczonego).  

 

 


