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CyberEdge – Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych.
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Czym jest ryzyko 
cybernetyczne?

Cybernetyczne ryzyko jest 
nieodłącznym elementem 
świata informacji oraz systemów 
informatycznych. Narażona jest 
na nie każda firma zarządzająca 
danymi w formie elektronicznej 
przechowywanymi na komputerach, 
serwerach czy w Internecie. 

Ryzyko dotyczy zdarzeń o różnej skali oddziaływania – od utraty 
informacji z pojedynczego komputera przenośnego do zagrożeń 
związanych z przetwarzaniem danych w chmurze. Firmy mogą 
być również narażone na problemy związane z odmową dostępu 
DoS (denial of service), zamianą treści stron internetowych (website 
defacement) lub zakłóceniem ich działania.

Ryzyka, na które narażone są firmy, ewoluują i stają się coraz 
bardziej złożone. O ile w przeszłości organizacje inwestowały w 
bezpieczeństwo i ochronę aktywów fizycznych, dziś należy skupić 
uwagę na ochronie sieci i systemów.

Aby pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć ten cel, AIG stworzył 
CyberEdge – innowacyjny pakiet ochronny, którego zadaniem jest 
przeciwdziałanie długofalowym skutkom wycieku danych i innych 
cyberataków.
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Zagrożenia związane z cybernetycznym ryzykiem 
są dziś równie realne jak fizyczne zagrożenia dla 
aktywów przedsiębiorstwa. Pakiet CyberEdge 
powstał po to, by ograniczyć skutki efektu domina 
związanego z takimi zdarzeniami jak:

1. Wyciek danych
To sytuacja, w której dane 
cyfrowe zostają ujawnione 
osobom nieuprawnionym lub 
utracone z firmowego systemu. 
Może to być utrata danych 
z komputera stacjonarnego, 
laptopa, urządzenia mobilnego 
lub tabletu. Wyciek danych 
obejmuje także bezprawne użycie 
danych osobowych, naruszenie 
poufności informacji o kliencie 
lub atak, którego celem jest 
uzyskanie dostępu do danych, 
przy czym źródło wycieku może 
być zewnętrzne lub wewnętrzne 
(pracownicy). 

2. Kryzys informatyczny
W sytuacji kryzysowej dział IT 
w firmie ma podwójne zadanie: 
pracuje nad rozwiązaniem 
problemu, jednocześnie utrzymując 
codzienną działalność. Wtedy 
nasuwają się też pytania: czy miał 
miejsce wyciek czy utrata danych, a 
może firma została zaatakowana? 
W jaki sposób dane utracono? 
Gdzie teraz znajdują się dane? 
Czy zespół IT ma doświadczenie w 
sytuacji naruszenia bezpieczeństwa 
systemu komputerowego i próby 
włamania do sieci informatycznej? 
Czy potrafi zatrzymać wyciek 
danych? Czy trzeba wyłączyć 
serwery? Czy potrzebna jest 
wymiana oprogramowania? Czy 
istnieje plan usunięcia skutków 
zdarzenia i jak zostanie on 
zrealizowany? 

3. Kryzys PR
Wieści o wycieku danych 
rozchodzą się szybko, 
szczególnie w erze mediów 
społecznościowych. Zaufanie 
do firmy i jej reputacja mogą 
lec w gruzach w ciągu kilku 
godzin. Sytuacja kryzysowa 
wymaga uważnego zarządzania 
komunikacją ze wszystkimi 
interesariuszami firmy – mediami, 
klientami i pracownikami. 
Czy klientom należy wprost 
powiedzieć, że ich dane zostały 
utracone? Kogo jeszcze trzeba 
poinformować? Jak najlepiej 
to zrobić? Szybka reakcja i 
dobre zarządzanie działaniami 
komunikacyjnymi są niezbędne, 
aby ochronić reputację firmy i 
odzyskać zaufanie rynku.

4. Kryzys finansowy
W chwili wystąpienia 
cyberincydentu pojawiają się 
konkretne konsekwencje finansowe. 
Regulator może nałożyć grzywnę 
za naruszenie bezpieczeństwa 
danych. Czy osoby, których 
dane utracono wniosą sprawy do 
sądu? Strony trzecie, które musiały 
wypłacić odszkodowania własnym 
klientom za dane utracone wskutek 
wycieku powstałego z winy twojej 
firmy mogą żądać rekompensaty. 
Koszty te pojawią się obok kosztów 
zdiagnozowania źródła utraty lub 
wycieku danych, rekonfiguracji 
sieci, odbudowy zabezpieczeń 
i odtworzenia danych oraz 
systemów. W tym czasie firma 
może być też zmuszona do 
przerwania działalności, tracąc 
zyski. 

5. Kryzys zarządu
Cybernetyczny kryzys może 
znacznie wpłynąć na cenę akcji. 
Reputacja zarządu i firmy mogą 
przez to bardzo ucierpieć…

Dlaczego ryzyko 
cybernetyczne jest 
tak istotne?

Jedno cybernetyczne 
włamanie czy wyciek 
danych może mieć poważne 
i długofalowe skutki.

CyberEdge może 
pomóc zapanować nad 
niektórymi potencjalnymi 
konsekwencjami 
finansowymi….
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Dlaczego CyberEdge 
jest skuteczny?

CyberEdge zapewnia ochronę ubezpieczeniową w 
przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych 
z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrycie kosztów 
specjalistycznych konsultantów – ekspertów ds. informatyki 
śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz 
konsultantów PR – którzy doradzają i opracowują skrojone 
na miarę plany działania.

Polisa obejmuje bardziej lub mniej oczywiste skutki zagrożeń 
cybernetycznych, umożliwiając firmom kontynuowanie 
normalnej działalności ze świadomością, że cyberincydent 
nie zagrozi innym obszarom działania.
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Jaki jest zakres 
ochrony w ramach 
CyberEdge?

Usługi śledcze
 Pokrycie kosztów reakcji 
na cybernetyczny incydent 
świadczonych przez 
niezależnych specjalistów w 
zakresie informatyki śledczej.

Dane elektroniczne
Pokrycie kosztów odzyskania 
lub odtworzenia danych 
elektronicznych.

Dodatkowe wsparcie w obszarze ITCyberEdge łączy tradycyjną ochronę ubezpieczeniową z pokryciem kosztów 
profesjonalnego doradztwa. Może pomóc ograniczyć nie tylko koszty 
związane z wyciekiem, utratą lub naruszeniem integralności danych, lecz 
także zmniejszyć negatywne oddziaływanie zdarzenia kryzysowego na 
reputację firmy oraz jej systemy informatyczne.

CyberEdge jest oferowany wszystkim przedsiębiorstwom.
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Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie sytuacją kryzysową może pomóc 
ochronić i odbudować reputację firmy po 
cybernetycznym incydencie. Ochrona w tym 
zakresie obejmuje:

Odbudowę Reputacji Firmy
Pokrycie kosztów wynagrodzeń i wydatków 
niezależnych doradców public relations, którzy 
zapobiegną lub ograniczą potencjalnie negatywne 
medialne skutki cybernetycznego incydentu.

Odbudowa Reputacji Osób
Pokrycie kosztów wynagrodzeń i wydatków 
związanych z usługami public relations 
mającymi ograniczyć potencjalne szkody dla 
reputacji poszczególnych osób w organizacji.

Powiadomienia
Pokrycie kosztów powiadomienia osób (lub 
właściwych urzędów) o tym, że doszło do 
naruszenia danych osobowych.

Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo sieci
Pokrycie odszkodowań i kosztów 
obrony prawnej związanych z:

•  wprowadzeniem wirusa 
komputerowego do danych 
osoby trzeciej 

•  odmową dostępu uprawnionej 
osoby do jej danych 

•  nieuprawnionym uzyskaniem  
od spółki kodu dostępu do  
sieci

•  kradzieżą urządzeń 
zawierających dane osobowe 

•  ujawnieniem danych wskutek 
działań pracownika

Odpowiedzialność za dane  
osobowe i informacje 
handlowe
Pokrycie odszkodowań i kosztów 
obrony prawnej w przypadku 
roszczeń związanych z utratą lub 
bezprawnym użyciem danych 
klientów lub pracowników, jak 
również wycieku informacji 
handlowych.

Postępowania administracyjne
Pokrycie kosztów porad 
prawnych związanych z 
postępowaniem prowadzonym 
przez organ uprawniony do 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
i przechowywaniem danych 
(Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych), jak również 
kar administracyjnych nałożonych 
przez właściwy urząd.

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

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.

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.

Wsparcie w ograniczaniu szkód  
wizerunkowych

Ograniczenie negatywnych konsekwencji finansowych Rozszerzenia pakietu CyberEdge (opcjonalne)
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www.aig.pl

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 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, London EC3M 4AB, Wielka 
Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 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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AIG Europe Limited 
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce 
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa

Dział Ubezpieczeń Financial Lines
Tel: 22 528 51 00   
flpl@aig.com

Upewnij się, że twoja firma jest odpowiednio  
chroniona przed ryzykiem cybernetycznym. 
Zapoznaj się z ofertą CyberEdge.




