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Informacja dla wnioskodawcy:  

Niniejszy wniosek o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) („Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”), których łączny 
roczny przychód brutto nie przekracza kwoty 20.000.000 zł. Jeżeli nie spełniacie Państwo tego warunku, to nie możecie Państwo zawrzeć ubezpieczenia 
CygerEdge na podstawie niniejszego wniosku. W takim przypadku uprzejmie prosimy o kontakt z pośrednikiem ubezpieczeniowym, który dostarczy 
Państwu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia CyberEdge.  Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w warunkach 
ubezpieczenia wskazanych  poniżej.  

Niniejszy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia CyberEdge, nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego 
oraz przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będących osobami fizycznymi.  

Na pytania w niniejszym wniosku o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge prosimy odpowiedzieć biorąc pod uwagę wszystkie podmioty z grupy 
wnioskodawcy (wnioskodawca i podmioty zależne). W taki sam sposób należy wypełnić puste pola. 

Dane wnioskodawcy 

Nazwa wnioskodawcy:                   

Adres wnioskodawcy:                     

Opis działalności wnioskodawcy:   

Łączny roczny przychód brutto wnioskodawcy:      za rok finansowy zakończony:      

Adres strony internetowej wnioskodawcy:               
 

Opcje W oparciu o łączne roczne przychody brutto wnioskodawcy za ostatni rok finansowy prosimy zaznaczyć ( ) kwadrat wskazujący 
składkę dla wymaganego wariantu sumy ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia   
(w agregacie) 

Łączne roczne przychody brutto wnioskodawcy 
Udział własny 

(na każde zdarzenie) do 5.000.000 zł 
od 5.000.001 zł 

do 10.000.000 zł 
od 10.000.001 zł 
do 15.000.000 zł 

od 15.000.001 zł 
do 20.000.000 zł 

1.000.000 zł 4.400 zł  5.700 zł  6.900 zł  7.900 zł  10.000 zł 

2.000.000 zł 6.400 zł  8.200 zł  9.600 zł  10.900 zł  10.000 zł 

3.000.000 zł 7.700 zł  9.700 zł  11.300 zł  12.800 zł  10.000 zł 

4.000.000 zł 8.900 zł  10.900 zł  12.700 zł  14.200 zł  10.000 zł 

5.000.000 zł 9.900 zł  11.900 zł  13.800 zł  15.400 zł  10.000 zł 

Jeżeli wymagany jest limit sumy ubezpieczenia wyższy niż 5.000.000 zł lub inny niż wyżej przedstawione warianty prosimy o kontakt z pośrednikiem 
ubezpieczeniowym w celu otrzymania wymaganej oferty ubezpieczenia CyberEdge.  

   

Zakresy i rozszerzenia Podlimit sumy ubezpieczenia Udział własny 

Utrata Danych Osobowych W ramach wybranego limitu Zgodnie z wybranym wariantem sumy ubezpieczenia 

Ujawnienie Informacji Handlowej W ramach wybranego limitu Zgodnie z wybranym wariantem sumy ubezpieczenia 

Korzystanie z usług Podwykonawców W ramach wybranego limitu Zgodnie z wybranym wariantem sumy ubezpieczenia 

Bezpieczeństwo sieci W ramach wybranego limitu Zgodnie z wybranym wariantem sumy ubezpieczenia 

Postępowania administracyjne PLN 500.000 Brak 

Kary administracyjne PLN 500.000 10% Kary za Naruszenie Danych, nie mniej niż 10.000 zł 

Usługi śledcze PLN 500.000 Brak 

Ochrona reputacji Spółki PLN 500.000 Brak 

Ochrona reputacji osób fizycznych PLN 500.000 Brak 

Zawiadomienie Osoby, Której Dotyczą Dane PLN 500.000 10% kwoty, nie mniej niż 10.000 zł 

Odzyskanie danych elektronicznych PLN 500.000 Brak 

Działalność multimedialna Brak ochrony Brak ochrony 

Próba wymuszenia Brak ochrony Brak ochrony 

Zakłócenia w działaniu sieci Brak ochrony Brak ochrony 

 

Ubezpieczyciel, warunki, inne postanowienia 

Warunki 
ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności za Niezgodne z Prawem 
Postępowanie z Informacją wprowadzone dnia 1 grudnia 2012 roku. /Ubezpieczenie CyberEdge/ 

 

Ubezpieczyciel: AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, 
Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania prowadząca działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski poprzez oddział: AIG Europe 
Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, 
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000436014, posiadający NIP 107-00-23-828. 

 

Data Wsteczna: Początek okresu ubezpieczenia Dzień Obowiązywania polisy: Początek okresu ubezpieczenia 

 

Wnioskowany okres ubezpieczenia:  12 miesięcy rozpoczynając od:  / /  

 (jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu otrzymania niniejszego 
wniosku przez Ubezpieczyciela i nie później niż 30 dni po dniu podpisania 
niniejszego wniosku) 
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Pytania 

Czy wnioskodawca lub jego podmioty zależne: 

a) jest instytucją finansową, podmiotem świadczącym usługi lecznicze / medyczne, call center, firma zajmującą się 
telemarketingiem, firmą usługowo przetwarzającą dane, dostawcą usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do 
Internetu)? 

 

TAK  NIE  

b) posiadają przychody z lub prowadzą działalność na terenie USA lub Kanady? 

 

TAK  NIE  

c) kiedykolwiek poniósł jakąkolwiek Szkodę włączając w to Karę za Naruszenie  
Danych, która w przypadku gdyby wnioskodawca posiadał ochronę, której dotyczy niniejszy wniosek, byłaby  
objęta ochroną ubezpieczeniową? 

 

TAK  NIE  

d) po dokładnym sprawdzeniu wśród wszystkich członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, wspólników  
prowadzących sprawy wnioskodawcy, członków komisji rewizyjnej, kierowników ds. zgodności, dyrektorów 
departamentów prawnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wnioskodawca posiada  
wiedzę o jakichkolwiek działaniach, błędach, zaniechaniach, zdarzeniach i okolicznościach, z których może  
wynikać Szkoda, która byłaby objęta ochroną ubezpieczeniową, której dotyczy niniejszy wniosek? 

 

TAK  NIE  

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań a –d odpowiedź brzmi ‘Tak’, to niniejszy wniosek nie ma zastosowania. W takim przypadku uprzejmie prosimy o 
kontakt z pośrednikiem ubezpieczeniowym, który dostarczy Państwu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia CyberEdge. 
 

e) posiada oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo (takie jak program antywirusowy) na wszystkich sprzętach 

informatycznych? 

TAK  NIE  

f) posiada system kontroli dostępu pracowników i innych osób do danych osobowych, oraz innych danych wrażliwych? TAK  NIE  

g)  posiada procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz procedury odzyskania ciągłości działania dla wszystkich systemów 
krytycznych dla działalności firmy (mission critical systems), danych i aktywów informatycznych? 

TAK  NIE  

   

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań e-g odpowiedź brzmi ‘’Nie’ to niniejszy wniosek nie ma zastosowania. W takim przypadku uprzejmie prosimy o 
kontakt z pośrednikiem ubezpieczeniowym, który dostarczy Państwu odpowiedni wniosek o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge. 
 

Postanowienia ogólne 

Wypełnienie i podpisanie niniejszego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia CyberEdge nie zobowiązuje Ubezpieczyciela do zawarcia ubezpieczenia 
CyberEdge ani żadnego innego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel uprawniony jest do zawarcia ubezpieczenia CyberEdge na poniższych warunkach, odmowy 
zawarcia ubezpieczenia CyberEdge lub do zaproponowania zawarcia ubezpieczenia CyberEdge na warunkach odmiennych od niżej wskazanych. Niniejszy 
wniosek o zwarcie umowy ubezpieczenia CyberEdge będzie jednak stanowił podstawę umowy ubezpieczenia CyberEdge, o ile zostanie zawarta, i będzie do 
niej dołączony stając się jej częścią. Wszystkie podane na piśmie oświadczenia i materiały dostarczone Ubezpieczycielowi w związku z niniejszym 
wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia CyberEdge stanowią jego integralną część.  

 

Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisem art. 815 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości 
ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 
Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem powyższego postanowienia nie zostały podane do jego 
wiadomości. Jeżeli do naruszenia powyższego postanowienia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i 
jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z 
siedzibą w Warszawie (00-102), przy ul. Marszałkowskiej 111, w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Ma 
Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

 

Niniejszy wniosek jest ważny do 30 listopada 2015. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. jestem upoważniony/upoważniona do wypełnienia niniejszego wniosku o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge w imieniu wnioskodawcy; 

2. wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge są prawdziwe i nie pominięto żadnych istotnych 
informacji. Jeżeli informacje podane w niniejszym wniosku o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge ulegną zmianie pomiędzy datą złożenia 
wniosku a datą rozpoczęcia ochrony lub w trakcie trwania umowy  ubezpieczenia CyberEdge niezwłocznie powiadomię Ubezpieczyciela o tych 
zmianach.  

3. Ogólne warunki ubezpieczenia wskazane w niniejszym wniosku o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge powyżej zostały mi doręczone przed 
złożeniem niniejszego winsoku o zawarcie ubezpieczenia CyberEdge. 

 

Podpis: _______________________________________________ 

                                

 

Stanowisko:   

Nazwa wnioskodawcy:   Data:   

 


