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Coraz większa 
świadomość klientów
W przypadku ubezpieczeń ryzyk 
cybernetycznych dysponujemy 
wieloma statystykami pokazującymi 
dynamiczny wzrost liczby szkód i 
zagrożeń. Tak szczegółowe dane 
są dostępne dla niewielu innych 
rodzajów ubezpieczeń. Nie jest więc 
zaskoczeniem, że wiele europejskich 
przedsiębiorstw rozważa nabycie 
takiego ubezpieczenia oraz że 
risk managerowie wymieniają 
zagrożenia cybernetyczne na 
pierwszym miejscu listy głównych 
rodzajów ryzyka.   

Zagrożenia związane z ryzykiem cybernetycznym 
są dziś równie realne jak fizyczne zagrożenia dla 
aktywów przedsiębiorstwa. Wraz z nadejściem ery 
cyfrowej konieczne stało się skupienie uwagi na 
ochronie sieci i systemów. Dodatkowo niewielka  
liczba przedsiębiorstw, które aktualnie posiadają 
ochronę ubezpieczeniową oznacza, że jest to 
atrakcyjny produkt i okazja rozwoju biznesu dla 
brokerów ubezpieczeniowych.

W dalszej części przewodnika przedstawiono szczegółowo: rynek docelowy, argumenty sprzedażowe  
do negocjacji z klientami, którzy po raz pierwszy spotykają się z tego rodzaju ubezpieczeniem, sugerowane  
argumenty i kontrargumenty, przykłady roszczeń oraz zakres ubezpieczenia CyberEdge.
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istotne ryzyko
Według przeprowadzonych badań, 
zagrożenia cybernetyczne nie tylko 
otwierają listę najistotniejszych 
rodzajów ryzyka według risk 
managerów, ale również 
charakteryzują się jednym z 
najniższych stopni ochrony 
ubezpieczeniowej (patrz: diagram).  
Wskazuje to na duże braki w 
ochronie ubezpieczeniowej i 
sugeruje, że klienci będą bardzo 
zainteresowani rozmową na 
temat zagrożeń cybernetycznych 
i dostępnych produktów 
ubezpieczeniowych.

duży rynek
Każda firma gromadząca, 
przetwarzająca i przesyłająca 
dane ponosi ryzyko związane z ich 
elektroniczną lub fizyczną kradzieżą.  
W komputerowej erze dane 
przechowywane w sieciach stanowią 
zagrożenie dla niemal każdego 
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że 
narażone są wszystkie podmioty, 
niezależnie od branży.  Dla brokerów 
ubezpieczeniowych to bardzo liczne 
grono potencjalnych klientów.

Jasno zdefiniowane 
ryzyko 
Z naszego doświadczenia wynika, 
że mimo obaw związanych z 
zagrożeniami cybernetycznymi, 
przedsiębiorstwa nie są świadome 
konkretnych rodzajów ryzyka, na 
jakie są narażone. Przewodnik 
CyberEdge pomaga brokerom w 
jasny sposób przedstawić klientom 
coraz bardziej powszechne 
zagrożenie związane z ryzykiem 
cybernetycznym.

Podsumowanie:
Klienci są świadomi zagrożeń 
cybernetycznych, ale nie wiedzą, 
na jakie konkretnie rodzaje ryzyka 
są narażeni.  W połączeniu z 
powszechnym brakiem ochrony 
ubezpieczeniowej i potencjalnie 
dużym rynkiem docelowym jest to 
doskonała okazja dla brokerów 
ubezpieczeniowych, którzy mogą 
podzielić się cenną wiedzą w 
zakresie zarządzania ryzykiem 
i omówić z klientem możliwe 
zagrożenia cybernetyczne 
oraz odpowiednie produkty 
ubezpieczeniowe.

więCeJ informaCJi 
o zaGrożeniaCH 
CyBernetyCznyCH

Film online (6 min.) English version.
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STATYSTYKI ANKIETA

Nie brakuje ciekawych  
statystyk dotyczących  
zagrożeń cybernetycznych.  

Oto kilka interesujących faktów:  

•  W 2011 roku odnotowano 855 włamań, w wyniku 
których zniszczono ponad 174 miliony rekordów.

•  Co minutę 232 komputery zarażane  
są szkodliwym oprogramowaniem  
(tzw. „malware”).

•  Centrum przeciwdziałania oszustwom 
internetowym RSA (RSA Anti-Fraud Command 
Centre) zatrzymało ponad  
550 tys. ataków typu phishing.

•  Wciąż powstają nowe, zaawansowane metody 
przeprowadzania ataków, których twórcami są 
zorganizowane grupy przestępcze, niezależni 
hakerzy, pracownicy firm, haktiwiści, itp.

•  Średni koszt związany z włamaniem do  
sieci to ponad 5 mln USD

•  Średni koszt informacji, do której uzyskano dostęp 
w wyniku włamania to 197 USD

•  W Europie koszty związane z 
cyberprzestępczością dotykającą konsumentów 
sięgnęły kwoty 16 mld USD

GŁÓWNE RODZAJE RYZYKA – ANKIETA WŚRÓD PODMIOTÓW NIEUBEZPIECZONYCH

101 risk managerów poproszono o wymienienie 3 najważniejszych rodzajów ryzyka oraz określenie, czy kupili stosowne ubezpieczenie (AIRMIC czerwiec 2012 r.)
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Potencjalny rynek dla CyberEdge jest 
duży, ponieważ każde przedsiębiorstwo, 
które przechowuje, przetwarza lub 
przesyła dane jest narażone na ich 
elektroniczną lub fizyczną kradzież.

firmy PosiadaJĄCe PlaCówki w stanaCH 
zJednoCzonyCH
Europejskie firmy z oddziałami w Stanach Zjednoczonych lub przechowujące 
tam swoje dane poniosą dotkliwe konsekwencje w przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa danych.  Muszą one spełnić wymogi określone w prawie 
46 stanów dotyczące standardów bezpieczeństwa. W przypadku 
niektórych stanów wymagane jest także bezpośrednie powiadomienie 
poszkodowanych osób o zdarzeniu.  Kwestie bezpieczeństwa uregulowano 
również poza prawem stanowym – zastosowanie mają często regulacje 
branżowe.  Dodatkowo Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych 
i Giełdy (SEC) wymaga od spółek notowanych na giełdzie publikacji 
sprawozdań dotyczących skutków cyberataku lub podobnego zdarzenia  
dla ich działalności operacyjnej i finansowej. 

firmy Handlowe
Firmy handlowe przechowują bardzo dużo informacji o klientach,  
w tym numery ich kart kredytowych i debetowych. Sprzedaż przez  
Internet jest coraz bardziej popularna, a firmy docierają do klientów 
z całego świata.  Ze względu na liczne wymogi, lokalne przepisy 
poszczególnych obszarów prawnych oraz Standardy Bezpieczeństwa 
Danych Branży Kart Płatniczych (PCI DSS - Payment Card Industry 
Data Security Standards), firmy narażone są na grzywny i kary.  Strony 
sklepów internetowych mogą zostać zablokowane przez hakerów, co 
może ograniczyć przychody ze sprzedaży.  Ofiarą coraz częstszego 
kopiowania kart kredytowych (tzw. skimmingu) może paść każdy 
sprzedawca korzystający z terminalu do płatności kartą.

PrzedsięBiorstwa użyteCznośCi PuBliCzneJ
Wiele firm zarządzających infrastrukturą związaną z mediami m.in. firmy 
przesyłu energii, wody ograniczyło koszty stałe poprzez przejście na 
zdalne sterowanie i zdalne systemy monitoringu. Spowodowało to jednak 
zwiększenie zagrożenia cyberatakami, co niejednokrotnie wynika również 
ze stosowania nieodpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa. 
Ryzyko związane z szantażami wzrasta także w związku z atakami na 
sieci infrastruktury krajowej. Badanie Vulnerability Study firmy KPMG 
wykazało, że sektor użyteczności publicznej jest najbardziej podatny 
na ataki z uwagi na problemy z oprogramowaniem serwerowym.  
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej gromadzą duże ilości danych 
osobowych dotyczących transakcji kartami kredytowymi oraz muszą 
spełnić wymogi PCI DSS.

telekomunikaCJa
Firmy telekomunikacyjne odpowiadają za bezpieczeństwo ogromnej 
ilości przesyłanych danych.  Z myślą o firmach telekomunikacyjnych 
wydano unijną Dyrektywę, a wiele europejskich państw wymaga, aby 
firmy telekomunikacyjne informowały klientów o wszelkich przypadkach 
naruszeń bezpieczeństwa. W przypadku ataku cybernetycznego firma 
narażona jest na duże koszty i utratę reputacji, wzrasta ryzyko nałożenia 
grzywny lub kary, a strony trzecie mogą wystąpić z roszczeniami 
przeciwko niej.  Jeżeli firma przeprowadza operacje kartami kredytowymi, 
musi spełnić wymogi PCI DSS. Musi liczyć się również z możliwością 
pojawienia się zaawansowanego wirusa oddziałującego na infrastrukturę 
publiczną, co może zakłócić prowadzenie działalności i wpłynąć na 
osiągane wyniki finansowe.

uniwersytety
Uniwersytety i inne szkoły wyższe gromadzą dużo poufnych informacji 
(numery kart kredytowych kandydatów, osiągane wyniki w nauce, wyniki 
prowadzonych badań oraz dane dotyczące stanu zdrowia). Większość 
z tych informacji przechowywana jest na urządzeniach przenośnych 
należących do pracowników lub studentów, które mogą zostać zgubione 
lub pozostawione bez nadzoru. Zdalny dostęp do zasobów sieci, 
media społecznościowe, oprogramowanie do zarządzania finansami 
uczelni zwiększają ryzyko, a uniwersytety mogą nie dysponować 
zabezpieczeniami o najwyższej skuteczności.

Hotelarstwo i turystyka
Powyższe branże są podatne na wiele zagrożeń. Firmy ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych 
wielu klientów z całego świata (dane związane są z przetwarzaniem 
transakcji dotyczących rezerwacji dokonywanych w Internecie) oraz 
narażone są na ryzyko ataków typu „Denial of Service” i kopiowanie 
kart kredytowych (skimming).  Najgłośniejsze przypadki sforsowania 
zabezpieczeń dotyczyły włamań do systemów płatniczych oraz utraty 
informacji o kartach kredytowych. Franczyzodawcy muszą również 
zagwarantować, że franczyzobiorcy spełniają wymagane standardy 
bezpieczeństwa. Unikając zagrożeń związanych z bezpieczeństwem 
danych lub zachowaniem ich poufności chronią reputację firmy.

instytuCJe finansowe
Instytucje finansowe to jedne z najczęściej atakowanych przez  
hakerów firm, a najwięcej przypadków naruszeń bezpieczeństwa  
w historii odnotowano właśnie w sektorze finansowym. Instytucje 
finansowe przechowują ważne dane osobowe: imiona i nazwiska,  
numery telefonów, adresy, dane kart kredytowych czy historie  
kredytowe. Pojawienie się bankowości internetowej i mobilnej 
spowodowało powstanie nowych zagrożeń.  Haktywiści przeprowadzają 
również coraz więcej ataków typu „Denial of Service” na agentów 
rozliczeniowych i inne instytucje finansowe.
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arGument uwaGi

Czy klient wie, na Jakie zaGrożenia CyBernetyCzne 
Jest narażony?
Wiele firm zgłasza obawy związane z zagrożeniami cybernetycznymi. 
Czy rozumieją jednak, z jakimi dokładnie zagrożeniami mają do 
czynienia, aby móc się przed nimi zabezpieczyć?

Ryzyka, na które narażone są firmy ewoluują i stają się coraz bardziej złożone: hakerzy, złośliwe 
oprogramowanie, nieuczciwi pracownicy, ich zaniedbania, haktywiści, nieadekwatny poziom kontroli  
ze strony działu IT...  CyberEdge zapewnia przejrzystą ochronę ubezpieczeniową – wsparcie 
merytoryczne w przypadku wystąpienia szkód, ochronę przed  
konsekwencjami finansowymi oraz ochronę reputacji.

Czy klient zdaJe soBie sPrawę z PotenCJalnyCH 
kosztów?
Jeden incydent lub wyciek danych może mieć poważne i długofalowe 
skutki.

Finansowe konsekwencje mogą być dotkliwe: koszty akcji informacyjnej,  
ekspertów zajmujących się informatyką śledczą, koszty kontroli,  
roszczenia odszkodowawcze oraz straty związane z zakłóceniem  
działalności i utratą reputacji.

naJważnieJsza Jest szyBka reakCJa
Czy klient wie, jak ważna z punktu widzenia jego reputacji jest jak 
najszybsza reakcja?

Reakcja w pierwszych 24–48 godzinach ma kluczowe znaczenie.  Należy ją uzgodnić z ekspertami 
informatyki śledczej, prawnikami i specjalistami ds. komunikacji, aby ograniczyć negatywny wpływ 
incydentu na reputację firmy w oczach: klientów, dostawców, pracowników, inwestorów, organów 
nadzoru i opinii publicznej.

mśP: narażone na atak
Czy MŚP wiedzą, jakie jest ryzyko cyberataku w ich przypadku w 
porównaniu z większymi firmami?

Mniejsze przedsiębiorstwa mogą dysponować gorszymi zabezpieczeniami i nie mieć 
przygotowanych sprawdzonych procedur działania w takich wypadkach. Takie firmy  
często wydają się łatwym celem dla przestępców, którzy mogą chcieć wykorzystać je do  
przeprowadzenia ataku na większe podmioty.

mśP: BardzieJ narażone
Czy MŚP zdają sobie sprawę z tego, że ich możliwości w razie 
wystąpienia szkody są bardziej ograniczone?

Po sforsowaniu ich zabezpieczeń, mniejsze firmy mogą nie mieć dostępu do ekspertów  
informatyki śledczej, prawników i specjalistów ds. komunikacji. Utrata przychodów, brak  
możliwości pokrywania kosztów bieżącej działalności oraz utrata reputacji mogą mieć dla  
nich bardzo poważne konsekwencje.

duże firmy: BardzieJ atrakCyJne Cele
Większe firmy dysponują większą ilością atrakcyjnych danych. Ryzyko 
roszczeń ze strony osób trzecich jest również większe 

Duże firmy dysponują większymi ilościami danych, a ewentualny incydent będzie bardziej 
kosztowny. Ponoszą również większe ryzyko pozwów grupowych o odszkodowania ze strony  
osób trzecich i akcjonariuszy.

duże firmy: utrudniona kontrola
Dużym firmom trudniej jest monitorować tysiące pracowników

Śledzenie działań pracowników (nieuczciwych lub nieostrożnych), próby odzyskania ukradzionego 
lub zgubionego sprzętu oraz prowadzenie śledztwa w sprawie wykradzenia informacji zastrzeżonych 
jest znacznie trudniejsze w przypadku dużych organizacji, a usuwanie skutków naruszenia 
bezpieczeństwa danych może trwać znacznie dłużej.

duże firmy: otoCzenie międzynarodowe
Firmy prowadzące działalność za granicą narażone są na dodatkowe 
komplikacje po skutecznym ataku

Transgraniczna wymiana danych, nawet wewnątrz przedsiębiorstw, może generować duże koszty 
związane z usuwaniem skutków szkody.  Zagraniczni eksperci, w tym prawnicy będą musieli 
współpracować ze sobą, aby zapewnić jak najlepszy rezultat dla klienta.

Nowi klienci, którzy 
jeszcze nie podjęli 
decyzji o zakupie 
ubezpieczenia na 
wypadek zagrożeń 
cybernetycznych 
powinni znać skalę 
potencjalnego ryzyka 
oraz zakres ochrony, 
jaką tego rodzaju 
ubezpieczenie 
zapewnia. Oto kilka 
proponowanych 
argumentów    
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dowiedz się więCeJ o 
zaGrożeniaCH

Kliknij film (50 s)

Krótki film (10 s)
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Firmy stają w obliczu wielu zagrożeń 
cybernetycznych:
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Jako ubezpieczyciel o wiodącej pozycji 
na świecie, oferujący ubezpieczenia od 
zagrożeń cybernetycznych, możemy się 
poszczycić bogatym doświadczeniem, które 
potwierdza szeroki zakres ubezpieczeń i usług 
dodatkowych oraz umiejętności i doświadczenie 
naszych zespołów likwidacji szkód.
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Mamy ponad 10 lat 
doświadczenia w 
ubezpieczeniach od 
zagrożeń cybernetycznych i 
szeroką wiedzę o ryzykach 
ponoszonych przez firmy 
przetwarzające dane.  Dzięki 
naszemu know-how możemy 
zaoferować najbardziej 
kompleksowe ubezpieczenie 
od zagrożeń cybernetycznych 
na rynku.

wiedza

W całej Europie 
przeprowadziliśmy wyczerpujące 
analizy due diligence, aby 
posiadacze polis CyberEdge 
mieli dostęp do najlepszych 
ekspertów i prawników na 
lokalnych rynkach, co zapewnia 
wysokiej jakości wsparcie w 
przypadku wystąpienia szkody. 

wsparcie 
merytoryczne

Opracowaliśmy rozwiązanie 
PassportSM, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie zaoferować 
produkt CyberEdge w wielu 
państwach i jurysdykcjach na 
całym świecie. Nasi klienci 
mogą więc skorzystać z pomocy 
na miejscu w przypadku 
wystąpienia szkody.

międzynarodowa 
obecność

Dysponujemy zespołem 
dedykowanych underwriterów 
wyspecjalizowanych w 
ryzyku cybernetycznym. 
Dzięki temu znamy główne 
obawy naszych klientów. 
Pogłębiając zdobywaną wiedzę, 
stale rozszerzamy zakres 
oferowanego ubezpieczenia, 
aby móc oferować najlepszy 
produkt na rynku.

innowacyjny 
produkt

Zbudowaliśmy najlepszy na 
świecie zespół wyspecjalizowany 
w zagrożeniach 
cybernetycznych. Dzięki 
globalnemu zasięgowi możemy 
dzielić się doświadczeniami 
związanymi z incydentami 
dotyczącymi bezpieczeństwa 
na całym świecie.  Oznacza 
to, że nasze lokalne zespoły 
dysponują najszerszą wiedzą 
i najlepszymi praktykami, 
doskonale rozumieją ryzyko i 
panujące trendy. Nasi eksperci 
rozumieją również jak ważna 
jest błyskawiczna reakcja w 
przypadku wystąpienia incydentu 
związanego z bezpieczeństwem 
cybernetycznym.

doświadczenie w 
likwidacji szkód
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Choć firmy przykładają coraz większą wagę do zagrożeń 
cybernetycznych, wiele z nich nie wykupuje ubezpieczenia, ponieważ 
nie wie dokładnie, jakie występują zagrożenia. W rozmowie na temat 
produktu takie argumenty można skutecznie odeprzeć.
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Odpowiedzialność w świetle przepisów to 
tylko jeden z wielu kosztów związanych z 
zagrożeniami cybernetycznymi. Podmioty 
ponoszą odpowiedzialność wobec 
klientów za zapewnienie bezpieczeństwa 
ich danych.  Niekorzystny wpływ na 
reputację w przypadku niepowołanego 
dostępu do danych może okazać się 
najbardziej dotkliwą konsekwencją 
finansową spośród wszystkich kosztów 
związanych z danym incydentem. 
Niezależnie od regulacji krajowych, 
organizacje branżowe (np. z branży kart 
płatniczych) mogą nakładać dotkliwe 
kary finansowe.

nie PotrzeBuJemy teGo 
uBezPieCzenia – nie oBeJmuJĄ 
nas reGulaCJe Prawne 
PodoBne do tyCH w usa

Żadne inne ubezpieczenie nie zapewnia 
kompleksowej ochrony od skutków 
zdarzeń cybernetycznych.  Inne 
polisy, takie jak ubezpieczenie ryzyk 
sprzeniewierzenia, mogą obejmować 
niektóre elementy, jednak nie zapewniają 
pełnej ochrony tego typu.

nie PotrzeBuJemy teGo 
uBezPieCzenia – Już  
takie mamy

Żadna firma nie jest doskonale 
zabezpieczona przed włamaniem, 
niezależnie od zabezpieczeń, z jakich 
korzysta. Bardzo trudno jest monitorować 
i eliminować wszelkie wewnętrzne i 
zewnętrzne zagrożenia.  Powstające 
szkodliwe oprogramowanie tworzone 
jest tak, aby wykorzystywać słabe strony 
systemu operacyjnego, na które klient nie 
ma wpływu. Autorzy liczą również na 
błędy ludzkie, stosując techniki phishingu i 
vishingu (tzw. phishingu telefonicznego). 

nie PotrzeBuJemy takieGo 
Produktu – nasz system  
it Jest niezawodny Cyberprzestępcy, pracownicy lub 

konkurencja mogą być zainteresowani 
przetwarzanymi przez firmę danymi.  
Przestępcy często wykorzystują pozornie 
„nieatrakcyjne” firmy, aby uzyskać dostęp do 
większych, bardziej atrakcyjnych podmiotów. 
Jeżeli w prowadzonym dochodzeniu zostanie 
ustalone, że Państwa Klient ponosi winę 
za włamanie do sytemu informatycznego 
jego kontrahenta (np. wprowadzenie 
poprzez systemy informatyczne Klienta 
złośliwego oprogramowania do systemu 
informatycznego jego kontrahenta), 
czy będzie on w stanie ponieść 
odpowiedzialność z tym związaną? 

nie dziaŁamy w „atrakCyJneJ” 
dla PrzestęPCów Branży

Składki są niewielkie w porównaniu 
z potencjalnymi konsekwencjami 
finansowymi, np. utratą przychodów 
związaną z utratą reputacji – 
siedmiocyfrowe straty nie są rzadkością 
w przypadku utraty zaufania 
klientów.  Ubezpieczenie od zagrożeń 
cybernetycznych to przystępna cenowo 
i przewidywalna inwestycja w ochronę 
firmy na wypadek niepowołanego 
dostępu do danych.

uBezPieCzenie Jest za droGie

Zgubione lub skradzione laptopy i inny 
sprzęt komputerowy to bardzo częste 
przyczyny naruszeń bezpieczeństwa. 
Nawet dysponując najlepszymi 
zabezpieczeniami, jeżeli firma nie 
zapewnia „fizycznego” bezpieczeństwa 
swojej infrastruktury, istnieje duże 
zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

nie PotrzeBuJemy takieGo 
Produktu – nasza  
infrastruktura  
Jest niezawodna

Coraz więcej firm przechowuje część 
danych w chmurze lub powierza 
ich przechowywanie dostawcom 
zewnętrznym. Należy zweryfikować 
standardy bezpieczeństwa po stronie 
dostawców zewnętrznych, aby upewnić 
się, że są odpowiednie. Biorąc pod 
uwagę charakter działalności i ilość 
przechowywanych danych, takie podmioty 
stają się atrakcyjnym celem.  Umowy 
podpisywane z zewnętrznymi dostawcami 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
często ograniczają odpowiedzialność w 
przypadku włamania, więc firma sama 
musi ponieść koszty związane z eliminacją 
skutków oraz koszty obrony.

nie PotrzeBuJemy takieGo 
Produktu – nasze systemy 
zaBezPieCzeŃ oBsŁuGuJĄ 
Podmioty zewnętrzne

Duże podmioty stale wzmacniają 
zabezpieczenia swojej firmowej 
infrastruktury, dlatego przestępcy zaczęli 
rozglądać się za mniejszymi, łatwiejszymi 
celami.  75% włamań miało miejsce 
w firmach zatrudniających do 100 
pracowników*.  Mniejsze firmy mogą nie 
dysponować środkami pozwalającymi 
skutecznie zabezpieczyć się przed 
zagrożeniami, zapobiec szkodzie i 
usunąć jej skutki.

firma Jest za maŁa – niC  
nam nie Grozi

W 2011 roku przeciętny koszt związany 
z likwidacją skutków włamania wyniósł 
ponad 5 mln USD, czyli 197 USD 
za rekord.  Choć w przypadku wielu 
szkód koszty nie dochodzą do średniej, 
incydenty związane z zagrożeniami 
cybernetycznymi kosztują firmy setki 
milionów dolarów.

nie oPŁaCa się uBezPieCzać  
od niePowoŁaneGo  
dostęPu do danyCH

Choć większość firm nie miała do czynienia 
z tego typu szkodą, w otoczeniu w jakim 
działają zaszły zmiany.  Przedsiębiorstwa 
są obecnie znacznie bardziej narażone na 
zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
i poufnością danych.  Powstające przepisy 
zaostrzają obowiązujące normy, co może 
spowodować, że konsekwencje finansowe i 
wpływ na działalność firm, które padły ofiarą 
włamania lub które się do niego przyczyniły 
mogą być bardziej uciążliwe.

niGdy nie miaŁem z niCzym 
takim do Czynienia, 
więC nie PotrzeBuJę teGo 
uBezPieCzenia

*Źródło Verizon 2012 Data Breach Investigations Report

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI 
SPRZEDAŻY?

KIM SĄ KLIENCI 
DOCELOWI?

PRZEWAGA 
OFERTY AIG

JAK ODPOWIADAĆ 
NA ARGUMENTY 
KLIENTÓW

PODSUMOWANIE 
ZAKRESU UBEZPIECZENIA

PRZYKŁADY 
ROSZCZEŃ

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ 
CYBEREDGE NOWYM 
KLIENTOM

WSTECZ DALEJ



Oto kilka scenariuszy opartych 
na faktycznych wydarzeniach, 
które obrazują zakres ochrony 
zapewnianej przez CyberEdge.
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Jak dziaŁa  
CyBeredGe

Kliknij film (1 min.)

oPis oCHrona w ramaCH CyBeredGe

nieuCzCiwy 
PraCownik
Pracownik dużej agencji 
gromadzącej dane 
o historii kredytowej 
konsumentów wykrada 
dane osobowe milionów 
klientów.

• Koszty ekspertyz mających na celu ustalenie, które dane zostały wykradzione i których osób dotyczyły.    

•  Koszty akcji informacyjnej wśród milionów osób, których dane zostały wykradzione

•  Koszty radcy prawnego,, który przygotuje firmę do wzięcia udziału w dochodzeniu dotyczącym incydentu

•  Koszty reprezentacji i obrony firmy w wytoczonym procesie

•   Koszty odszkodowań zasądzonych od firmy

utrata danyCH 
Przez firmę 
zewnętrznĄ
Firmowy serwer poczty 
elektronicznej wraz 
z dyskiem twardym 
został skradziony firmie 
zewnętrznej, której 
zlecono przechowywanie 
danych

•  Koszty ekspertyz w celu ustalenia, jakie dane zostały skradzione i których osób dotyczyły  

•  Koszty akcji informacyjnej wśród osób, których dane zostały wykradzione

•  Koszty radcy prawnego, który przygotuje firmę do wzięcia udziału w dochodzeniu dotyczącym incydentu

•  Koszty porad w zakresie PR, zapewniających firmie wsparcie i poprowadzenie komunikacji zewnętrznej 
dotyczącej incydentu, skierowanej do mediów

wŁamanie – Hotel
Hakerzy uzyskują 
dostęp do systemów 
komputerowych 26 hoteli

•  Koszty ekspertyz w celu ustalenia, jakie dane zostały skradzione i których osób dotyczyły  
(prawie pół miliona danych o kartach kredytowych i ich właścicielach)

•  Koszty akcji informacyjnej wśród osób, których dane zostały wykradzione

•  Koszty radcy prawnego, który przygotuje firmę do wzięcia udziału w dochodzeniu dotyczącym incydentu

•  Porady w zakresie PR, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na reputację po incydencie

wŁamanie – karty
Następuje włamanie 
do systemu podmiotu 
przetwarzającego 
operacje na kartach 
– następuje utrata 
danych dotyczących kart 
kredytowych

•  Koszty ekspertyz w celu ustalenia, jakie dane zostały skradzione i których osób dotyczyły

•  Koszty akcji informacyjnej wśród milionów osób, których dane zostały wykradzione

•  Koszty porad w zakresie PR, aby zminimalizować niekorzystny wpływ włamania na reputację firmy

•  Koszty radcy prawnego, który przygotuje firmę do wzięcia udziału w dochodzeniu dotyczącym incydentu 

•  Koszty reprezentacji podczas dochodzenia przed organizacjami branżowymi rynku kart płatniczych

•  Koszty reprezentacji i obrony w trakcie procesu wytoczonego przeciwko firmie

WIĘCEJ PRZYKŁADÓW >
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oPis

system sPrzedaży (Pos)
System sprzedaży w supermarkecie został zaatakowany przez szkodliwe oprogramowanie pochodzące z zewnątrz, co 
spowodowało zerwanie komunikacji pomiędzy kasami a urządzeniem monitorującym stany magazynowe. Na skutek ataku 
supermarketowi skończyły się zapasy i zamknięto go do czasu naprawienia systemu i uzupełnienia towarów.

reJestraCJa sekwenCJi naCiskanyCH klawiszy
Włamano się do systemu sprzedażowego ponad 200 placówek handlowych (w tym 150 placówek restauracji sieciowej) i 
wprowadzono do niego tzw. keyloggery, czyli oprogramowanie zapisujące sekwencje naciskanych klawiszy w systemie oraz 
dane kart przeciąganych w terminalach.

taśmy zawieraJĄCe koPie zaPasowe
Brytyjski organ nadzoru nałożył na międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe karę w wysokości wielu milionów funtów po 
tym, jak zgubiono taśmę zawierającą kopię zapasową danych osobowych ponad 46 tys. właścicieli polis.

dŁuGotrwaŁe dziaŁania PrzestęPCze
Przez 4 lata pewna grupa przestępcza wykradła poufne informacje z wielu największych firm z sektora paliwowego i 
energetycznego. Dzięki wykorzystaniu technik haszowania kluczy wyprowadzono dane osobowe i dane merytoryczne dotyczące 
wydobycia ropy i umów pomiędzy współpracującymi firmami, których systemy zarażono złośliwym oprogramowaniem.

MOŻEMY PRZYTOCZYĆ 
ZNACZNIE WIĘCEJ PRZYKŁADÓW 
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CLICK ARROWS FOR MORECyberEdge zapewnia możliwość natychmiastowej reakcji  
w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub prób szantażu.   
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W tabeli obok omówiono ogólny  
zakres ubezpieczenia CyberEdge.  
(Zakres i warunki ubezpieczenia 
przedstawiono jedynie w skrócie,  
a ich pełne brzmienie zawierają  
ogólne warunki ubezpieczenia)
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KOSZTY FINANSOWE 
W PRZYPADKU 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
FIRMY WOBEC OSÓB 
TRZECICH.

Koszty powiadomienia osób, których dane 
wyciekły (lub powiadomienia o tym zdarzeniu 
regulatora) o tym, że do ich danych uzyskano 
niepowołany dostęp.

Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku 
gdy firma (lub podmiot, któremu powierza 
wykonywanie pewnych czynności) spowoduje 
naruszenie bezpieczeństwa danych 
osobowych lub informacji handlowych.

Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku 
gdy firma spowoduje wprowadzenie 
wirusa do danych osób trzecich lub systemu 
informatycznego osób trzecich.

Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku 
gdy firmie ukradziony zostanie kod dostępu 
do sieci w sposób inny niż elektroniczny.

Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku 
gdy firmie ukradziony zostanie sprzęt 
komputerowy, na którym przechowywane są 
dane osobowe.

Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku 
gdy pracownik firmy spowoduje ujawnienie 
danych osób trzecich.

KOSZTY FINANSOWE 
ZWIĄZANE Z 
WYMOGAMI 
PRAWNYMI 
DOTYCZĄCYMI 
OCHRONY DANYCH.

Koszty porad prawnych i reprezentacji 
w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych przez organ nadzoru ds. 
ochrony danych.

Kary administracyjne za naruszenie danych 
nakładane przez organ nadzoru ds. ochrony 
danych.

koszty finansowe

EKSPERCKIE USŁUGI 
KONSULTINGOWE  
W ZAKRESIE IT NA 
RZECZ FIRMY W  
CZASIE INCYDENTU 
ORAZ PO NIM.

Koszty usług świadczonych przez specjalistów 
w zakresie informatyki śledczej zapewniające 
wsparcie, gdy klient podejrzewa włamanie.

Koszty specjalistów w zakresie informatyki 
śledczej po incydencie naruszenia 
bezpieczeństwa danych ubezpieczonego, 
mające na celu wydanie rekomendacji w 
zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia 
naruszenia bezpieczeństwa danych w 
przyszłości.

Koszty usług eksperckich w celu ustalenia, 
czy dane elektroniczne można odtworzyć, 
ponownie zgromadzić lub stworzyć od nowa.

WSPARCIE 
MERYTORYCZNE 
W CELU OCHRONY 
I ODBUDOWY 
REPUTACJI FIRMY  
PO WŁAMANIU.

Koszty konsultacji eksperckich, mających 
na celu zapobieżenie ewentualnym 
niekorzystnym wpływom głośnych incydentów 
lub zminimalizowanie ich skutków.

Koszty konsultacji eksperckich, mających na 
celu zminimalizowanie utraty reputacji przez 
pracownika firmy (np. członka zarządu, 
któremu powierzono ochronę danych).

usŁuGi konsultinGowe

ZAKŁÓCENIA W 
DZIAŁANIU SIECI

Pokrycie kosztów utraty zysku spowodowanego 
zakłóceniem działania sieci ubezpieczonego w 
następstwie naruszenia bezpieczeństwa danych.

PRÓBA 
SZANTAŻU

Pokrycie kosztów niezależnych doradców w celu 
ustalenia okoliczności szantażu, jak również kwoty 
okupu na rzecz osoby trzeciej grożącej ujawnieniem 
poufnych informacji bezprawnie uzyskanych z baz 
danych ubezpieczonego.

DZIAŁALNOŚĆ 
MULTIMEDIALNA

Pokrycie szkód i kosztów obrony prawnej poniesionych  
wskutek naruszenia praw ochrony własności intelektualnej  
osoby trzeciej w związku z treściami przekazywanymi za 
pośrednictwem mediów cyfrowych.

oPCJonalne zakresy uBezPieCzenia
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AIG EUROPE LIMITED 

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Oddział w Polsce Saski Point  
Ul. Marszałkowska 111  
00-102 Warszawa  
Dział Ubezpieczeń Financial Lines 

Tel: 22 528 51 00 

Mail: flpl@aig.com

www.aig.com

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Spółki 
z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających 
w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto spółki z grupy AIG są jednymi z wiodących dostawców ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń 
emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio. 

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, życiowe, emerytalne oraz prowadzących 
ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American International Group, Inc. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.aig.com. 
Usługi ubezpieczeniowe są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone z American International Group, Inc. W Europie głównym dostawcą 
ubezpieczeń jest AIG Europe Limited. Niniejsze opracowanie ma charakter czysto informacyjny i nie dostarcza wyczerpujących informacji na temat 
warunków ochrony ubezpieczeniowej, nie stanowi również części umowy ubezpieczenia, która określa zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ani 
nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze opracowanie nie jest również poradą prawną i nie mogą być z niego wyciągane 
żadne konsekwencje prawne. Produkty mogą się różnić w zakresie oferowanej ochrony i nie zawsze mogą być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. W 
przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązywać będą ogólne warunki ubezpieczenia, warunki szczególne oraz ustalenia poczynione w drodze 
indywidualnych negocjacji. Niektóre produkty i usługi mogą być oferowane przez niezależne strony trzecie. Produkty ubezpieczeniowe mogą być również 
dystrybuowane przez podmioty stowarzyszone lub firmy niepowiązane.

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, 
Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. 
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