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Acest document conține un rezumat a l  informați i lor cheie privind prezenta  pol i ță  de as igurare cibernetică .  
 

Documentul nu reflectă termenii și condițiile individuale ale contractului tău de asigurare. Informațiile complete pre - și postcontractuale cu privi re 
la  acest produs de asigurare cibernetică îți  sunt furnizate în contractul de asigurare ș i documentele atașate acestuia  (Program, Condiți i , Cerere ș i  
Condiți i  specia le). 
 

 

Ce tip de asigurare este aceasta? 

As igurarea cibernetică are rolul de a a juta asiguratul în mitigarea expunerii la ri sc prin acoperirea costurilor generate de redresarea în urma unei  
breșe de securi tate cibernetică , breșe de confidentia l i tate sau a l te evenimente s imi lare.  
Această asigurare oferă protecție împotriva riscurilor cibernetice care îți pot prejudicia ș i/sau restricționa accesul la propria  afacere ș i  reputație.  
Pol i ța acoperă și răspunderea cibernetică față de terți, inclusiv daunele privind încălcarea legislației cu privi re la protecția datelor personale (GDPR), 

cheltuiel i  lega le ș i  amenzi  adminis trative. 

 
 

Ce se asigură? 

As igurarea cibernetică acoperă următoarele riscuri: 

Riscurile cibernetice proprii: 
✓ amenințare cibernetică  sau atac cibernetic; 

✓ întreruperea cibernetică  a  afaceri i ; 

✓ extorcarea cibernetică 

✓ Răspuns la breșe de securitate cibernetică 

inclusiv: 

1) Cheltuiel i  lega le; 

2) Cheltuiel i  cu anal iza  criminal is tică  

3) Cheltuiel i  cu Ca l l  Center 

4) Cheltuiel i  de monitorizare a  creditelor 

5) Cheltuiel i  cu gestiunea crizei  

6)  Costuri  de noti ficare  

Răspunderea față de terți: 
✓ încă lcarea confidenția l i tăți i ; 
✓ încă lcarea legislației privind publicațiile 

electronice 
✓ amenzi si penalități pentru încălcarea 

s tandardelor PCI DSS 
✓ Cheltuieli de judecată și amenzi adminis trative  
Extinderi optionale: 

✓ terorism cibernetic 
✓ reputa ția  manageri lor 

 

Ce nu se asigură? 

As igurătorul nu acoperă și nu despagubește asiguratul pentru 
următoarele evenimente/riscuri: 
✕ Vătămări corporale altele decât stările de anxietate, 

afecțiunile sau bolile mentale, s tress emoțional, suferință sau 

șoc;  

✕ Daune materiale la adresa proprietăților tangibile cu 

excepția activelor digitale;  

✕ Război, greve, revolte, ri scuri nucleare; 

✕ Orice probleme preexistente, circumstanțe, s ituații, 

tranzacții, evenimente, daune cunoscute și/sau care s-au 

întâmplat înainte de data încheierii asigurării sau de data 

retroactivă specificată în poliță;  

✕ Orice proces, cercetare judiciara sau procedură 

administrativă notificată înainte de încheierea poliței; 

✕ Acte intenționate, criminale sau frauduloase comise de 

orice administrator, director sau partener al asiguratului; 

✕ Răspunderea profesională;   

✕ Orice întrerupere mecanică sau electrică; 

✕ Încă lcare , uz neautorizat sau abuz al patentelor, ideilor 

ș i /sau secretelor profesionale a le terților. 

Alte excluderi sunt detaliate în polița de asigurare.    

Exista restricții de acoperire? 

! Răspunderea asigurătorului pentru toate daunele și cheltuielile indemnizabile în baza contractului  de as igurare nu poate depăș i  
l imita  de răspundere speci ficată  în pol i ță . 

!  As igurătorul nu acoperă fransiza deductibilă specificata in poliță, definită fie ca sumă absolută fie ca procent din suma afe rentă 

daunei. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
Contractul  de as igurare acoperă  întregul  teri toriu speci ficat în pol i ță . 
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Ce obligații am la semnarea contractului? 
 
• As iguratul trebuie sa furnizeze asigurătorului informații corecte și complete cu privire la ci rcumstanțele materia le de care este 

conștient ș i  care sunt relevante pentru anal iza  ri scului . 

 

Pe durata contractului 
• As iguratul trebuie sa notifice în cel mai scurt timp posibil asigurătorul cu privire la orice circumstanțe noi pentru care asigurătorul 

sol ici tase informați i  la  încheierea  contractului , ca  ș i  pentru cele care pot majora  ri scul  subscris  prin pol i ță . 

• As iguratul trebuie sa notifice asigurătorul în scris cu privire la orice modificare a  adresei sale de corespondență, email sau număr 

de telefon speci ficate în contractul  de as igurare, în cel  mai  scurt timp pos ibi l . 

• As iguratul  trebuie sa  plătească  prima de as igurare la  datele speci ficate în contractul  de as igurare . 

 

În caz de pierdere sau dauna 
• În caz de pierdere sau daună, asiguratul  trebuie sa il notifice pe asigurător în cel mai scurt timp posibil și să urmeze toate 

ins trucțiunile asigurătorului; 

• La  cererea asigurătorului, asiguratul trebuie sa furnizeze informații complete cu privi re la incident, eveniment sau daună  ș i  să  îl  

as is te pe as igurător în clari ficarea  tuturor ci rcumstanțelor cu privi re la  respectivul  incident, eveniment sau daun ă . 

 

 

Când și cum plătesc? 
• La  încheierea contractului de asigurare trebuie sa plătiți întreaga suma datorată ca primă de asigurare, dacă nu se specifică altfel  

în pol i ță . 

• Puteți  plăti suma în numerar, prin instrumente electronice de plată sau prin vi rament bancar. Dacă  plata  se face prin transfer 

bancar, este posibil să achitați și  comis ioanele de transfer a le bănci i , în funcție  de tari fele practicate de fiecare bancă . 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperi rea în asigurare începe la ora 00.00 a  datei indicate în poliță ca data de început a  asigurării și încetează la ora 24.00 a  datei  
indicate în pol i ță  ca  data  expirări i  as igură ri i . 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 

• Puteți  rezilia contractul de asigurare prin notificarea în scris a asigurătorului. Rezilierea se va  efectua în 14 zi le de la data primiri i  

noti ficări i  de către  as igurător. 

• Cu condiția ca nicio daună sa nu fi fost notificată, plătită sau urmand a  fi plăti tă , as igură torul  va  rambursa  partea  din prima 

corespunzand părți i  neexpirate a  contractului  (dacă  a  fost deja  achitată  de către  as igurat). 

 

 


