www.cyberochrona.ergohestia.pl

Zgłoszenie szkody
W razie wystąpienia ataku komputerowego
należy skontaktować się z Centrum
Alarmowym dedykowanym dla zdarzeń
cybernetycznych pod numerem telefonu:

22 205 51 37

Centrum Alarmowe Assistance dostępne jest
dla Państwa 24 h / 7.

Cyber XL

Likwidacja szkody
Po przyjętym zgłoszeniu, skontaktuje się
z Państwa firmą konsultant IT w celu
ustalenia dalszych kroków postępowania.
W przypadku potwierdzenia ataku
komputerowego przez specjalistów IT,
ERGO Hestia skontaktuje się z Państwem
w celu rozliczenia poniesionych kosztów.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Kompleksowa Cyberochrona
dla przedsiębiorstw
www.cyberochrona.ergohestia.pl

Zakres ubezpieczenia

Przykładowe scenariusze szkodowe
•	Zaszyfrowanie danych na komputerach i serwerach
(żądanie okupu)

SEKCJA I
Dane elektroniczne

SEKCJA II
Koszty dodatkowe

Pokrywamy koszty:

Pokrywamy koszty zminimalizowania skutków zdarzenia:

• przywrócenia i odtworzenia danych

• kar administracyjnych

• odblokowania dostępu do danych

• okupu

• zakupu nowego oprogramowania

• notyfikacji poszkodowanych po wycieku danych

• e-kradzieży

• public relations

• informatyki śledczej

• porady prawnej

Atak
komputerowy

• Uszkodzenie sprzętu i oprogramowania
• Włamanie do sieci firmy przez nieuczciwego pracownika
• Kradzież środków pieniężnych podczas wykonywania przelewu
• Zablokowanie strony internetowej
• Zainfekowanie systemów komputerowych kontrahentów

• zakupu nowego sprzętu
•	naruszenia norm bezpieczeństwa kart płatniczych
(PCI DSS)

• Wysłanie danych osobowych na błędny adres mailowy

Wyciek danych
/ RODO

• Nałożenie kary przez PUODO za wyciek danych osobowych
• Zgubienie teczki z informacjami medycznymi pacjentów
• Utrata tożsamości przez wyciek danych

SEKCJA III
Odpowiedzialność cywilna

SEKCJA IV
Utrata zysku

Pokrywamy koszty roszczeń związanych z:

Pokrywamy straty w związku z przestojem działalności:

• wyciekiem danych osobowych

• utracony zysk

• wyciekiem informacji poufnych kontrahentów

• zwiększone koszty działalności

• naruszeniem bezpieczeństwa sieci
•	naruszeniem praw autorskich, zniesławieniem
w wyniku działalności multimedialnej
•	postępowaniem administracyjnym oraz karami
osób trzecich

Błąd
ludzki

•	Omyłkowe uszkodzenie lub wykasowanie baz danych przez
pracownika lub zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi

