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Documentul de informare privind produsul de asigurare conține un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi  ș i  nu este p ersonal izat pentru 
nevoi le tale speci fice. Informați i le complete precontractuale ș i  contractuale cu privi re la  produs  sunt furnizat e în pol i ța  de as igurare.  
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Aceasta  pol i ța  de as igurare oferă  acoperi re împotriva  ri scuri lor cibernetice.  

 
 

Ce se asigură? 
✓ Amenințare cibernetică  sau atac cibernetic; 

✓ Furt cibernetic; 

✓ Restricționarea accesului ; 

✓ As istență legală în cazul  răspunderi i  față  de terți . 

 

Ce nu se asigură? 

As igurătorul nu va  fi răspunzător pentru nicio daună provenită 

din: 
✕  Daune materiale;  
✕  Întreruperea curentului electric sau a  sistemelor de 

telecomunicații;  
✕  Pierderi sau daune consecvențiale; 

✕  Costul  recuperării, reparării sau înlocuirii oricăror date 

digitale;  
✕  Întreruperea afacerii; 

✕  Amenzi  și penalități administrative; 
✕  Riscuri cibernetice care nu sunt menționate în polița de 

as igurare;  
✕ Incidente în afara țării de rezidență a afacerii tale;   
✕  Încă lcarea oricăror drepturi asupra proprietății intelectuale. 

Exista restricții de acoperire? 

Pentru ca  asigurătorul sa poată oferi anumite acoperi ri , as iguratul  va  trebui  sa  insta leze o soluție de protecție ș i  securi ta te 
recomandată. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
Pol i ța  este va labi lă  numai  în țara  de rezidență  a  afaceri i  ta le.  

 

Ce obligații am? 
 

• Să îți  iei  toate măsuri le de precauție pentru protecția  activelor ș i  identi tăți i  ta le digi ta le ; 

• Să noti fici  as igurătorul  cu privi re la  orice amenințare sau potenția lă  amenințare survenită  pe durata  as igurări i ; 

• Să ne oferi  răspunsuri  cât mai  rea le ș i  complete la  întrebări le pe care ți  le punem în legătură  cu pol i ța ; 

• Să respecți  termeni i  ș i  condiți i le prezentei  pol i țe - nerespectarea îți  poate afecta  acoperi rea ; 

• Să ne informezi cu privi re la orice incident în cel mai scurt timp posibil, astfel încât să te putem ajuta cu privire la pași i de urmat 
ș i  modal i tatea  de a  sol ici ta  daune . 

 

 

Când și cum plătesc? 
Poți  plăti prima direct in website-ul nostru sau la intermediarul tău în asigurări utilizând un card de debit, de credit sau prin s is temul  

de debit di rect îna inte de începerea acoperi ri i . 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

As igurarea începe la  data  plăți i  primei  de as igurare ș i  are un termen de un an.  
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Cum pot să reziliez contractul?  

Poți  rezi l ia  pol i ța  în orice moment. Prima îți  va  fi  returnată  pro rata .  

 


