Instrukcja do wniosku
o przystąpienie
do ubezpieczenia

Cyber M

Mamy świadomość, że charakter oceny ryzyka w produktach cyber jest szczególny. Dla pełnego zrozumienia zadanych pytań
udostępniamy Państwu materiały, które stanowią instrukcję do wniosku niezbędnego do zawarcia ubezpieczenia Cyber M.
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Czy w Państwa firmie na
wszystkich komputerach
i serwerach są zainstalowane
i regularnie aktualizowane
zabezpieczenia antywirusowe?

Czy w Państwa firmie używa
się zapór sieciowych (firewall)?

Czy w Państwa firmie
kopia zapasowa danych
wykonywana jest
przynajmniej raz w tygodniu?

Oprogramowanie antywirusowe jest programem komputerowym, który wykrywa
i usuwa znane zagrożenia w postaci wirusa komputerowego.
Posiadanie licencjonowanego oprogramowania antywirusowego dla firm jest
standardowym zabezpieczeniem i stanowi minimum bezpieczeństwa.
Zapora sieciowa, inaczej firewall, to sprzęt / oprogramowanie, które broni przed
niepowołanym dostępem do sieci lub komputera.
Posiadanie zapory sieciowej dla firm jest standardowym zabezpieczeniem
i stanowi minimum bezpieczeństwa.
Tworzenie kopii zapasowej jest niezbędne do szybkiego przywrócenia
danych i odzyskania kontroli nad firmą, a tym samym normalnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Regularne wykonywanie kopii zapasowej nie gwarantuje bezpieczeństwa
przechowywanych danych, jednakże minimalizuje ryzyko ich utraty.
Wspierane systemy operacyjne to takie, które są regularnie aktualizowane przez dział
techniczny producenta.

4.

Czy w Państwa firmie korzysta
się jedynie ze wspieranych
przez producenta systemów
komputerowych, które są
regularnie aktualizowane, nie
później niż miesiąc od daty
dostępności aktualizacji?

Niektóre systemy operacyjne np. Windows XP / 7 zostały pozbawione wsparcia
producenta. Oznacza to, że systemy te nie są regularnie aktualizowane,
a co się z tym wiąże, są podatne na wszelkie nowe zagrożenia, takie jak
wirusy komputerowe.
Dla systemu Windows 7 zaleca się jedno z poniższych rozwiązań:
1. Zaktualizowanie Windows 7 do Windows 10.
2. Wykupienie 3-letniego wsparcia producenta dla Windows 7.
3.	Odseparowanie stacji roboczych z systemem Windowsa 7 od sieci internetowej (offline).
Jeśli klient wykonał krok 2 lub 3 z powyższego zalecenia, można traktować system
Windows 7 jako wspierany na potrzeby oceny ryzyka.
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Czy w Państwa
firmie w ostatnich 3
latach nie wystąpiły
incydenty cybernetyczne?

Czy w Państwa firmie hasła
używane do logowania
w systemach komputerowych
mają minimum 8 znaków,
w tym przynajmniej jeden
znak specjalny oraz jedną
wielką literę?

Za incydent cybernetyczny uznajemy atak hakerski lub działanie złośliwego
oprogramowania, które skutkowało poniesioną stratą finansową np. zapłatą
specjalistycznej firmie, wymianą sprzętu. Jeżeli klient miał zdarzenie
cybernetyczne, ale nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów, nie uznajemy tego za
zdarzenie cybernetyczne.
W przypadku wystąpienia incydentów cybernetycznych prosimy o uzyskanie
dodatkowych informacji, takich jak: poniesione straty, okoliczności zdarzenia
i przedsięwziętych działań na przyszłość. Pozwoli to nam na podjęcie decyzji
o możliwym ubezpieczeniu.

Posiadanie hasła o odpowiedniej sile chroni przed niepowołanym dostępem osób
postronnych, w tym nieuczciwych pracowników.
Hasło jest pierwszym i podstawowym zabezpieczeniem dostępu
do infrastruktury sieciowej i stanowi minimum bezpieczeństwa.

