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Partenerul dvs. 
în Cyber
Ne bazăm pe tehnologie pentru nevoile noastre personale, profesionale 
și educaționale în fiecare zi și această tendință va fi una de durată. În 
același timp, ne confruntăm cu o altă tendință globală – infracțiunile 
cibernetice.
Fiecare a treia companie din lume a fost deja afectată de un tip de încăl-
care a securității datelor. Întrebarea care se pune acum nu este dacă se 
poate întâmpla, ci când. Amenințările cibernetice sunt periculoase și pot 
avea un impact uriaș asupra tuturor persoanelor și organizațiilor.
Cererea uriașă de soluții de securitate cibernetică pentru companii și 
persoane reprezintă o oportunitate comercială semnificativă pentru 
asigurători. Potrivit unui sondaj recent, piața globală de securitate ciber-
netică și asigurări înregistrează o creștere exponențială și este de aștep-
tat să atingă 60 de miliarde de dolari în 2021 (sursa: Canalys Reseach).
Compania noastră are mai mult de 25 de ani de experiență. Suntem 
parteneri cu unii dintre cei mai importanți experți israelieni în domeniul 
securității cibernetice. Am dezvoltat împreună produse complete de 
asigurare cibernetică create pentru a se răspunde cerințelor specifice ale 
marilor corporații, întreprinderilor mici și mijlocii și ale persoanelor fizice.

Depunem toate eforturile pentru securitatea dvs.
Agenții și brokerii sunt parteneri valoroși pentru noi. De aceea, ne strădu-
im să vă oferim un avantaj prin resurse utile și materiale de instruire .
Clienții dvs. au nevoie de asigurări cibernetice? Da. Chiar dacă aceștia 
nu realizează pe deplin acest lucru, ei se află în pericol, iar scopul nostru 
este să îi educăm și să îi protejăm.
Cui se adresează asigurările cibernetice? Există o falsă convingere că 
infracțiunile cibernetice afectează doar cele mai mari corporații, bănci și 
guvernul. În realitate, hackerii vizează cu predilecție IMM-urile mai puțin 
sigure care neglijează adesea securitatea sistemelor și resurselor lor 
informaționale. Calculatoarele  și dispozitivele mobile personale sunt 
chiar mai vulnerabile.

Infractorii cibernetici nu aleg și, deseori, atacurile lor nu vizează o 
anumită afacere sau companie. Oricine poate fi afectat, indiferent de 
dimensiunea și industria în care activează.

De ce ar trebui să lucrați cu noi?
Prevenirea și reducerea riscurilor sunt prioritatea noastră majoră. 
Prin urmare, toate produsele noastre constituie o combinație de 
soluții de securitate cibernetică cu asigurări cibernetice.
Deservim o gamă largă de clienți și oferim soluții personalizate.
Implementăm servicii avansate de gestionare a securității și 
know-how israelian pentru a oferi protecție activă clienților noștri.
Centrul nostru operațional de securitate (SOC) constituie un instru-
ment propriu puternic pentru managementul riscurilor. În plus, dispu-
nem de o linie telefonică activă non-stop și oferim trei niveluri de 
asistență specializată.

Ce vă oferim?
Produsele noastre sunt orientate către client. Am conceput diferite 
pachete de asigurări care se potrivesc unei game largi de nevoi – de 
la persoane fizice, la IMM-uri și până la marile companii. Garantăm 
confortul și securitatea optime pentru antreprenori, start-up-uri, 
întreprinderi mici și mijlocii, corporații mari complexe și chiar institu-
ții publice.

Cum lucrăm?
Vă protejăm prin asigurare clienții înainte, în timpul și după o ame-
nințare cibernetică.
Tratăm fiecare client în mod independent și realizăm o evaluare a 
riscurilor aprofundată.
Creăm o poliță cibernetică personalizată care va deservi clientul în 

 Asistență împotriva înșelăciunilor la cumpărături online
 Restaurarea datelor
 Asistență împotriva fraudelor prin e-mail
 Asistență de specialitate în cazurile de extorcare
 Asistență tehnică împotriva prejudicierii reputației online

Care sunt beneficiile asigurării Cyber Lev Ins?

 Beneficiile unui parteneriat cu noi
 Asistență dedicată pentru fiecare broker / agent din partea unui subscriitor
 Soluție online ce acoperă procesul complet de cotare și procesare a con-
tractelor
 Răspuns rapid de 60 de minute la solicitări
 Acces imediat și permanent la documentația aferentă poliței
 Remunerarea la nivel de lider de piață prin pachete atractive de remunerare
 Centru operațional de securitate (SOC) intern cu disponibilitate 24/7
 White label și instrumente de promovare dedicate

Intrați în 
legătură cu noi!

cel mai bun mod. Misiunea noastră este să anticipăm și să prevenim 
incidentele. 
Prin natura sa, un eveniment de securitate cibernetică poate avea 
consecințe semnificative, de aceea acționăm rapid ori de câte ori 
există o încercare de încălcare a datelor. Numim această abordare 
securitate activă.

Asigurare cibernetică pentru corporații
Asigurarea cibernetică pentru corporații este personalizată și este 
destinată marilor corporații. Aceasta oferă o acoperire completă 
bazată pe profilul de risc individual al clientului. Pe parcursul etapei de 
evaluare a riscului, oferim un test de penetrare amănunțit efectuat de 
specialiști autorizați.
Polița cibernetică corporativă a Cyber Lev Ins este reasigurată de 
partenerul nostru Hannover RE - una dintre companiile de reasigurare 
de top la nivel mondial.

Care sunt acoperirile din asigurare?
 Deteriorarea activelor digitale
 Întreruperea activității din cauze cibernetice
 Extorcare cibernetică
 Restricționarea accesului
 Reacție la încălcarea de securitate a datelor
 Terorism cibernetic
 Acoperirea reputației personale
 Acoperirea răspunderii față de terți
 Cereri de despăgubire pentru răspundere privind confidențialitatea
 Cereri de despăgubire pentru răspundere media pe internet
 Cheltuieli geenrate de posibila încălcare a standardelor de
 securitate PCI
 Cheltuieli cu apărarea și sancțiunile administrative

Asigurare cibernetică pentru întreprinderi mici și mijlocii
Soluția noastră de asigurare pentru companii mici și mijlocii vă oferă stabi-
litatea afacerii, siguranța și avantajul de a reuși într-o lume digitală la un 
preț accesibil.
Pentru a garanta siguranța IMM-urilor, am inclus un serviciu de manage-
ment al securității Endpoint Detection and Response (EDR) în pachetul de 
asigurare cibernetică dedicat acestora. Această tehnologie de ultimă oră 
nu numai că monitorizează toate activitățile neautorizate și suspecte, dar 
răspunde și blochează potențialele atacuri cibernetice.
Notă: Această soluție de asigurare este potrivită chiar și pentru cele mai 
mici întreprinderi cu un singur Endpoint (computer).

Ce se acoperă prin asigurare?
 Reacție la încălcarea securității datelor
 Asistență specializată în gestionarea unei Amenințări cibernetice sau a 
unui Atac cibernetic
 Asistență în caz de furt cibernetic
 Consultanță cu privire la evitarea refuzului de acces la sistemele infor-
matice
 Până la 25 de ore de asistență juridică oferită în cazul atragerii răspun-
derii față de terți

Asigurare cibernetică personală
Pentru ca hackerii să inițieze un atac cibernetic este suficient chiar și un 
singur dispozitiv personal. O simplă asigurare cibernetică individuală vă va 
scuti de griji prin prevenirea daunelor pe care le-ar putea cauza infractorii 
cibernetici clienților dumneavoastră.

Ce se acoperă prin asigurare?
 Consultanță juridică și cheltuieli în caz de furt de identitate
 Asistență în tratarea agresiunii cibernetice
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matice
 Până la 25 de ore de asistență juridică oferită în cazul atragerii răspun-
derii față de terți

Asigurare cibernetică personală
Pentru ca hackerii să inițieze un atac cibernetic este suficient chiar și un 
singur dispozitiv personal. O simplă asigurare cibernetică individuală vă va 
scuti de griji prin prevenirea daunelor pe care le-ar putea cauza infractorii 
cibernetici clienților dumneavoastră.

Ce se acoperă prin asigurare?
 Consultanță juridică și cheltuieli în caz de furt de identitate
 Asistență în tratarea agresiunii cibernetice



Get insured at cyberlevins.com
 00800 10 200 000

Ne bazăm pe tehnologie pentru nevoile noastre personale, profesionale 
și educaționale în fiecare zi și această tendință va fi una de durată. În 
același timp, ne confruntăm cu o altă tendință globală – infracțiunile 
cibernetice.
Fiecare a treia companie din lume a fost deja afectată de un tip de încăl-
care a securității datelor. Întrebarea care se pune acum nu este dacă se 
poate întâmpla, ci când. Amenințările cibernetice sunt periculoase și pot 
avea un impact uriaș asupra tuturor persoanelor și organizațiilor.
Cererea uriașă de soluții de securitate cibernetică pentru companii și 
persoane reprezintă o oportunitate comercială semnificativă pentru 
asigurători. Potrivit unui sondaj recent, piața globală de securitate ciber-
netică și asigurări înregistrează o creștere exponențială și este de aștep-
tat să atingă 60 de miliarde de dolari în 2021 (sursa: Canalys Reseach).
Compania noastră are mai mult de 25 de ani de experiență. Suntem 
parteneri cu unii dintre cei mai importanți experți israelieni în domeniul 
securității cibernetice. Am dezvoltat împreună produse complete de 
asigurare cibernetică create pentru a se răspunde cerințelor specifice ale 
marilor corporații, întreprinderilor mici și mijlocii și ale persoanelor fizice.

Depunem toate eforturile pentru securitatea dvs.
Agenții și brokerii sunt parteneri valoroși pentru noi. De aceea, ne strădu-
im să vă oferim un avantaj prin resurse utile și materiale de instruire .
Clienții dvs. au nevoie de asigurări cibernetice? Da. Chiar dacă aceștia 
nu realizează pe deplin acest lucru, ei se află în pericol, iar scopul nostru 
este să îi educăm și să îi protejăm.
Cui se adresează asigurările cibernetice? Există o falsă convingere că 
infracțiunile cibernetice afectează doar cele mai mari corporații, bănci și 
guvernul. În realitate, hackerii vizează cu predilecție IMM-urile mai puțin 
sigure care neglijează adesea securitatea sistemelor și resurselor lor 
informaționale. Calculatoarele  și dispozitivele mobile personale sunt 
chiar mai vulnerabile.

Infractorii cibernetici nu aleg și, deseori, atacurile lor nu vizează o 
anumită afacere sau companie. Oricine poate fi afectat, indiferent de 
dimensiunea și industria în care activează.

De ce ar trebui să lucrați cu noi?
Prevenirea și reducerea riscurilor sunt prioritatea noastră majoră. 
Prin urmare, toate produsele noastre constituie o combinație de 
soluții de securitate cibernetică cu asigurări cibernetice.
Deservim o gamă largă de clienți și oferim soluții personalizate.
Implementăm servicii avansate de gestionare a securității și 
know-how israelian pentru a oferi protecție activă clienților noștri.
Centrul nostru operațional de securitate (SOC) constituie un instru-
ment propriu puternic pentru managementul riscurilor. În plus, dispu-
nem de o linie telefonică activă non-stop și oferim trei niveluri de 
asistență specializată.

Ce vă oferim?
Produsele noastre sunt orientate către client. Am conceput diferite 
pachete de asigurări care se potrivesc unei game largi de nevoi – de 
la persoane fizice, la IMM-uri și până la marile companii. Garantăm 
confortul și securitatea optime pentru antreprenori, start-up-uri, 
întreprinderi mici și mijlocii, corporații mari complexe și chiar institu-
ții publice.

Cum lucrăm?
Vă protejăm prin asigurare clienții înainte, în timpul și după o ame-
nințare cibernetică.
Tratăm fiecare client în mod independent și realizăm o evaluare a 
riscurilor aprofundată.
Creăm o poliță cibernetică personalizată care va deservi clientul în 

 Asistență împotriva înșelăciunilor la cumpărături online
 Restaurarea datelor
 Asistență împotriva fraudelor prin e-mail
 Asistență de specialitate în cazurile de extorcare
 Asistență tehnică împotriva prejudicierii reputației online

Care sunt beneficiile asigurării Cyber Lev Ins?

 Beneficiile unui parteneriat cu noi
 Asistență dedicată pentru fiecare broker / agent din partea unui subscriitor
 Soluție online ce acoperă procesul complet de cotare și procesare a con-
tractelor
 Răspuns rapid de 60 de minute la solicitări
 Acces imediat și permanent la documentația aferentă poliței
 Remunerarea la nivel de lider de piață prin pachete atractive de remunerare
 Centru operațional de securitate (SOC) intern cu disponibilitate 24/7
 White label și instrumente de promovare dedicate

Intrați în 
legătură cu noi!

cel mai bun mod. Misiunea noastră este să anticipăm și să prevenim 
incidentele. 
Prin natura sa, un eveniment de securitate cibernetică poate avea 
consecințe semnificative, de aceea acționăm rapid ori de câte ori 
există o încercare de încălcare a datelor. Numim această abordare 
securitate activă.

Asigurare cibernetică pentru corporații
Asigurarea cibernetică pentru corporații este personalizată și este 
destinată marilor corporații. Aceasta oferă o acoperire completă 
bazată pe profilul de risc individual al clientului. Pe parcursul etapei de 
evaluare a riscului, oferim un test de penetrare amănunțit efectuat de 
specialiști autorizați.
Polița cibernetică corporativă a Cyber Lev Ins este reasigurată de 
partenerul nostru Hannover RE - una dintre companiile de reasigurare 
de top la nivel mondial.

Care sunt acoperirile din asigurare?
 Deteriorarea activelor digitale
 Întreruperea activității din cauze cibernetice
 Extorcare cibernetică
 Restricționarea accesului
 Reacție la încălcarea de securitate a datelor
 Terorism cibernetic
 Acoperirea reputației personale
 Acoperirea răspunderii față de terți
 Cereri de despăgubire pentru răspundere privind confidențialitatea
 Cereri de despăgubire pentru răspundere media pe internet
 Cheltuieli geenrate de posibila încălcare a standardelor de
 securitate PCI
 Cheltuieli cu apărarea și sancțiunile administrative

Asigurare cibernetică pentru întreprinderi mici și mijlocii
Soluția noastră de asigurare pentru companii mici și mijlocii vă oferă stabi-
litatea afacerii, siguranța și avantajul de a reuși într-o lume digitală la un 
preț accesibil.
Pentru a garanta siguranța IMM-urilor, am inclus un serviciu de manage-
ment al securității Endpoint Detection and Response (EDR) în pachetul de 
asigurare cibernetică dedicat acestora. Această tehnologie de ultimă oră 
nu numai că monitorizează toate activitățile neautorizate și suspecte, dar 
răspunde și blochează potențialele atacuri cibernetice.
Notă: Această soluție de asigurare este potrivită chiar și pentru cele mai 
mici întreprinderi cu un singur Endpoint (computer).

Ce se acoperă prin asigurare?
 Reacție la încălcarea securității datelor
 Asistență specializată în gestionarea unei Amenințări cibernetice sau a 
unui Atac cibernetic
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 Consultanță cu privire la evitarea refuzului de acces la sistemele infor-
matice
 Până la 25 de ore de asistență juridică oferită în cazul atragerii răspun-
derii față de terți
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24/7 3 niveluri Modern

Monitorizare și 
asistență 24/7 
oferită clienților 
dvs. de către 
experții noștri în 
securitate ciber-
netică din Cen-
trul Operațional 
de Securitate

Trei niveluri de 
asistență Call 
Center - linii de 
asistență telefo-
nică, asistență de 
securitate ciber-
netică și de 
investigații 

Servicii de 
securitate 
gestionate de 
ultimă generație

Confidențialitate Soluții 
accesibile 

Confidențialita-
te - datele dvs. 
se bucură de 
confidențialitate 
totală

Soluții accesibile 
și practice. 
Pachetele noas-
tre de asigurări 
sunt utile, perso-
nalizate și la 
tarife rezonabile, 
create în sprijinul 
oamenilor și 
companiilor


