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     Produs:Asigurare cibernetica 
Asigurator: Insurance Company Lev Ins ADLicenta №98/06.01.2000 

   Adresa: Republic of Bulgaria, Sofia, 67 А, Simeonovsko shosse Blvd. 
  

 

Acest document contine un rezumat al informațiilor cheie privind prezenta poliță de asigurare cibernetica. 
Documentul nu reflecta termenii și condițiile individuale ale contractului dvs. de asigurare. Informațiile complete pre- și post- contractuale cu 

privire la acest produs de asigurare cibernetica va sunt furnizate în contractul dvs. de asigurare și documentele atașate acestuia (Program, 

Condiții, Cerere și Condiții speciale). 

Ce tip de asigurare este aceasta? 

Asigurarea cibernetica are rolul de a ajuta asiguratul în mitigarea expunerii la risc prin acoperirea costurilor generate de redresarea în urma 
unei breșe de securitate cibernetica, breșe de confidentialitate sau alte evenimente similare. 
 Aceasta asigurare oferă protectie împotriva riscurilor cibernetice care iti pot prejudicia și/sau restricționa accesul la propria afacere și 
reputație.  
Polița acoperă și răspunderea cibernetica fata de terți, inclusiv daunele privind legislația cu privire la protectia datelor personale (GDPR), 
cheltuieli legale și amenzi administrative. 
In cadrul acestui program primiti o licenta de EDR (Endpoint Detection and Response) pentru server inclusa gratuit. 

 
 

                        Ce se asigura? 

Asigurarea cibernetica acoperă următoarele riscuri: 

Riscurile cibernetice proprii: 
✓ amenintare cibernetica sau atac cibernetic; 

✓ întreruperea cibernetică a afacerii; 

✓ extorcarea cibernetica 

✓ Răspuns la breșe de securitate cibernetica 

inclusiv; 

1) Cheltuieli legale; 

2) Cheltuieli cu analiza criminalistică 

3) Cheltuieli cu Call Center 

4) Cheltuieli de monitorizare a creditelor 

5) Cheltuieli cu gestiunea crizei 

6)  Costuri de notificare 

Răspunderea fata de terti: 
✓ incalcarea confidentialitatii; 
✓ încălcarea legislației privind publicațiile 

electronice 
✓ amenzi și penalități pentru încălcarea 

standardelor PCI DSS 
✓ Cheltuieli de judecată și amenzi administrative 

Extinderi optionale: 
✓ terorism cibernetic 
✓ reputatia managerilor 

 

 
 

Ce nu se asigura? 

Asiguratorul nu acopera si nu despagubeste asiguratul 
pentru următoarele evenimente/riscuri: 
✕ Vătămări corporale altele decât stările de anxietate, 

afectiunile sau bolile mentale, stress emoțional, suferința 

sau șoc;  

✕ Daune materiale la adresa proprietăților tangibile cu 

excepția activelor digitale;  

✕ Război, greve, revolte, riscuri nucleare; 

✕ Orice probleme preexistente, circumstanțe, situații, 

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

întâmplat înainte de data incheierii asigurarii sau de data 

retroactiva specificata in polita;  

✕ Orice proces, cercetare judiciara sau procedura 

administrativa notificata inainte de incheierea politei; 

✕ Acte intenționate, criminale sau frauduloase comise de 

orice administrator, director sau partener al asiguratului; 

✕ Răspunderea profesională;   

✕ Orice întrerupere mecanică sau electrică; 

✕ Încălcare, uz neautorizat sau abuz al patentelor, ideilor 

și/sau secretelor profesionale ale tertilor. 

Alte excluderi sunt detaliate în polița de asigurare.    

     Exista restricții de acoperire? 

! Răspunderea asiguratorului pentru toate daunele și cheltuielile indemnizabile în baza contractului de asigurare nu poate depăși 
limita de răspundere specificata in poliță. 

!  Asiguratorul nu acoperă suma deductibila specificata in polita, definita fie ca sumă absoluta fie ca procent din suma aferenta 
daunei. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
Contractul de asigurare acoperă întregul teritoriu specificat în poliță. 
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Ce obligatii am? 
La semnarea contractului 
 
• Asiguratul trebuie sa furnizeze asigurătorului informații corecte și complete cu privire la circumstanțele materiale de care 

este conștient și care sunt relevante pentru analiza riscului. 

 

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

asiguratorul solicitase informații la încheierea contractului, ca și pentru cele care pot majora riscul subscris prin poliță. 

• Asiguratul trebuie sa notifice asiguratorul în scris cu privire la orice modificare a adresei sale de corespondență, email sau 

număr de telefon specificate în contractul de asigurare, în cel mai scurt timp posibil. 

• Asiguratul trebuie sa plătească prima de asigurare la datele specificate în contractul de asigurare. 

 

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

instrucțiunile asigurătorului; 
• La cererea asiguratorului, asiguratul trebuie sa furnizeze informații complete cu privire la incident, eveniment sau daună și 

să îl asiste pe asigurător în clarificarea tuturor circumstanțelor cu privire la respectivul incident, eveniment sau dauna. 

 

 

Cand si cum platesc? 
• La încheierea contractului de asigurare trebuie sa platiti întreaga suma datorată ca prima de asigurare, dacă nu se specifica 

altfel in polita. 

• Puteti plati suma in numerar, prin instrumente electronice de plata sau prin virament bancar. Dacă plata se face prin transfer 

bancar, este posibil sa achitati si comisioanele de transfer ale băncii, în funcție de tarifele practicate de fiecare banca. 

 

 

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea? 

Acoperirea în asigurare începe la ora 00.00 a datei indicate în polită ca data de început a asigurarii și încetează la ora 24.00 a 
datei indicate în poliță ca data expirarii asigurarii. 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
• Puteți rezilia contractul de asigurare prin notificarea în scris a asiguratorului. Rezilierea se va efectua în 14 zile de la data 

primirii notificării de către asigurător. 

• Cu condiția ca nicio daună sa nu fi fost notificată, plătită sau urmand a fi plătită, asiguratorul va rambursa partea din prima 

corespunzand părții neexpirate a contractului (dacă a fost deja achitată de către asigurat). 

 
 


