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Documentul de informare privind produsul de asigurare conține un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi si nu este personalizat pentru 

nevoile dumneavoastra specifice. Informațiile complete precontractuale și contractuale cu privire la produs sunt furnizate în polița de asigurare. 

Ce este acest tip de asigurare? 

Aceasta polița de asigurare oferă acoperire împotriva riscurilor cibernetice. In cadrul acestui program primiti o licenta de EDR (Endpoint 
Detection and Response) inclusa gratuit. 

                        Ce se asigura? 

✓ Amenințare cibernetică sau atac cibernetic; 

✓ Furt cibernetic; 

✓ Restricționarea accesului; 

✓ Asistență legală împotriva răspunderii față de terți. 

 

 
 

Ce nu se asigura? 

Asiguratorul nu va fi raspunzator pentru nicio dauna provenita 
din: 

✕ Daune corporale sau distrugerea proprietăților;  

✕ Pierderi din întreruperea serviciilor furnizate;  

✕ Pierderi și distrugeri consecventiale; 

✕ Costul de recuperare, restaurare sau inlocuire a datelor 

personale;  

✕ Întreruperea afacerii; 

✕ Amenzi și penalități legale; 

✕ Riscuri cibernetice care nu sunt menționate în poliță de 

asigurare;   

✕ Incidente intamplate în afara țării de rezidență a afacerii dvs.; 

✕ Încălcarea oricaror drepturi de proprietate intelectuala. 

 

     Exista restricții de acoperire? 

Pentru ca asiguratorul sa ofere anumite acoperiri, asiguratul trebuie sa își instaleze o Soluție de Protectie a Securității 
recomandata. 

 

 

Unde este valabila asigurarea? 
Polița este valabilă numai în țara de rezidență a afacerii asigurate. 

 

 

Ce obligatii am? 

• Luați toate măsurile de precauție pentru protejarea activelor și identității digitale; 

• Notificați asiguratorul pe întreaga durata a asigurarii cu privire la orice amenințare sau potentiala amenințare; 

• Răspundeți cat mai corect și complet întrebărilor noastre privind poliția dvs.; 

• Respectați termenii și condițiile acestei polițe - nerespectarea acestora va poate afecta acoperirile; 

• Informati-ne cat mai curand posibil cu privire la orice incident, pentru a va putea indruma si ajuta sa recuperati dauna. 

 

 

Cand si cum platesc? 
Puteți plăti numai prin card bancar, Paypal sau transfer bancar in sectiunea “Comanda” alocata programului dvs. pe site-ul 

nostru. Puteti vizita programul de asigurare aici: https://cyberlevins.com/ro/cyber-umbrella# . Efectuarea plății activează 

polița de asigurare pentru o perioada de 1 an. 

Cand incepe si cand se termina acoperirea? 

Perioada de asigurare începe la data specificata in poliță, pentru durata specificata in polita. 

 

Cum anulez contractul? 
Puteti anula aceasta polita in orice moment. Prima va va fi returnată pro rata, cu excepția cazului în care vi s-a plătit sau 

urmează a vi se plăti o despăgubire în baza poliței. 
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