PRODUKTOVÝ LIST

POJIŠTĚNÍ
KYBERNETICKÝCH RIZIK CYBERPLUS
Kybernetická rizika jsou součástí našeho života ve světě plném informací a informačních technologií. Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty,
ať již v mobilních zařízeních, počítačích, serverech nebo online, je vystavena takovým
rizikům.
Nebezpečí jsou různá – od ztráty informací z jednoho notebooku či počítače, až po
hrozby cloud computingu. V podnikání mohou dále nastat i problémy s přístupem
k systémům, neoprávněnými zásahy či přerušením webových služeb. Rizika a nebezpečí se vyvíjejí a stávají se stále komplexnějšími. Zatímco v minulosti společnosti
investovaly do zabezpečení a ochrany hmotného majetku, nyní nastává čas zvážit
bezpečnost a ochranu informací a informačních systémů.
Rozsah pojistného krytí
Pomoc při řešení IT dopadů
• Náklady na specialisty na kybernetická rizika
• Náklady na odborné služby za účelem zjištění možnosti obnovy, znovushromáždění
• či znovuvytvoření elektronických dat.

• Pojištění kybernetických rizik CyberPlus se vztahuje na
zjevné i skryté následky kybernetických rizik, což umožňuje společnostem pokračovat v jejich podnikání bez obav z
„domino“ efektu a případného celkového kolapsu.
• Pojištění kybernetických rizik spojuje znalosti o pojištění a
rizicích z podnikání, a zároveň dává možnost využít služeb
renomovaných odborníků na informační rizika, PR a právní problematiku.
• Pojištění kybernetických rizik je navrženo tak, aby poskytoval ochranu před škálou rizik, která nejsou kryta běžným
odpovědnostním pojištěním.
Následky kybernetických rizik
• ztráta zisku
• ztráta důvěry

Pomoc při poškození dobrého jména
• Náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu na
dobré jméno společnosti

• poškození dobrého jména
• ztráta dat

• Náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu na
dobré jméno konkrétní osoby pracující pro společnost

Hlavní výhody společnosti Colonnade

• Náklady na oznámení ztráty či úniku dat poškozeným osobám nebo příslušnému
regulatornímu orgánu.

• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.

Zmírňování finančních následků
• Škody a náklady na právní zastoupení související s porušením ochrany osobních
údajů nebo důvěrných informací společnosti
• Škody a náklady na právní zastoupení, pokud dojde k narušení bezpečnosti sítě
• Povinnosti vůči dozorovým orgánům
• Škody a náklady na právní zastoupení v případě porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby nebo nedbalosti při správě elektronického obsahu médií (volitelné)
• Částky uhrazené třetím osobám, které hrozí ohrožením bezpečnosti systémů společnosti (volitelné)
• Ztrátu zisku společnosti z důvodu přerušení funkce systému či sítě, které je způsobeno
narušením bezpečnosti systému (volitelné)

Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných
aktivit australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi
zemích regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného
přesahujícího 161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového
ratingu a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.
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Významné aspekty pojištění

+420 234 108 311

info@colonnade.cz

www.colonnade.cz

• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.
• Špičkový servis.
• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.
• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu.

