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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Προσθέστε την εξειδίκευσή µας  
στη δική σας
Προστασία από τις συνέπειες τωνηλεκτρονικών
και διαδικτυακών κινδύνων



Περίληψη ενός περιστατικού παραβίασης  
και η αντιμετώπιση του CyberEdge

ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΊ

ΝΟΜΊΚΟΊ ΣΎΜΒΟΎΛΟΊ,  

ΣΎΜΒΟΎΛΟΊ ΔΗΜΟΣΊΩΝ  

ΣΧΕΣΕΩΝ

Άµεση ανταπόκριση εντός 1 ώρας από εξειδικευµένο  
σύµβουλο παραβιάσεων

Ειδικοί εγκληµατολόγοι που ελέγχουν ποια στοιχεία  
έχουν επηρεαστεί, πως µπορούν να περιοριστούν, να  
διορθωθούν ή νααποκατασταθούν

Ανταπόκριση από νοµικούς συµβούλους και  
συµβούλους δηµόσιων σχέσεων για αντιµετώπιση της  
δυσφήµισης

Κόστος ενηµέρωσης των ατόµων που ενδέχεται  
να έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και
παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων τους για  

Περιεχόµενο παραβίασης Αντιµετώπιση CyberEdge
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ΚΟΊΝΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΊΜΑΚΑΊ  

ΕΡΕΎΝΑ

ΑΣΤΊΚΗ ΕΎΘΎΝΗ

παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων τους για  
να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες

Επαγγελµατική προετοιµασία για οποιαδήποτε έρευνα,  
Ασφαλιστέα πρόστιµα και κυρώσεις από ρυθµιστή  
προστασίας δεδοµένων

Κόστος υπεράσπισης ζηµιές για:

• Οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών  
δεδοµένων

• Μόλυνση των δεδοµένων τρίτων µε ιό

• Κλοπή του κωδικού πρόσβασης στο σύστηµα

• Κλοπή εξοπλισµού που περιέχει προσωπικάδεδοµένα

• Αµέλεια ή σφάλµα εργαζόµενου



Καλύψεις
(δείτεαναλυτικάταεπιμέρουςόριακαι τιςαπαλλαγέςστησελίδα7-Έντυποπροσφοράς)

Α. ∆ιαχείρισηγεγονότων Α.1 Πρώτη Αντίδραση  
Α.2 Νομικές Υπηρεσίες  
Α.3 ΥπηρεσίεςΙΤ
Α.4 Επαναφορά ∆εδομένων  
Α.5 Προστασία της Φήμης  
Α.6 ΈξοδαΓνωστοποίησης
Α.7 Παρακολούθηση Πίστωσης και Ταυτότητας

Β. Υποχρεώσεις ΠροστασίαςΠροσωπικών

∆εδομένων
Β.1 Έρευνα Προστασίας ∆εδομένων  

Β.2 Πρόστιμα Προστασίας Προσωπικών
∆εδομένων

Γ.Ευθύνη Γ.1 Προσωπικές και Εταιρικές Πληροφορίες  

Γ.2 ΑστοχίαΑσφάλειας
Γ.3  ΠαράλειψηΓνωστοποίησης
Γ.4 Κάτοχος των Πληροφοριών

∆. Κάλυψη ΨηφιακώνΜέσων∆. Κάλυψη ΨηφιακώνΜέσων

Ε. Κάλυψη ∆ιακοπής Λειτουργίας∆ικτύου Ε.1 Ζημία ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου  Ε.2

Έξοδα∆ιακοπήςΛειτουργίας∆ικτύουκαι
Μετριασμού

ΣΤ.Κάλυψη Εκβιασμού ΑποκάλυψηςΠροσωπικών
∆εδομένων στονΚυβερνοχώρο

Όριο ευθύνης  

(αθροιστικάκαι  

ανά γεγονός

Ετήσιος κύκλος εργασιών

Έως
€1.000.000

€ 1.000.001 –
€ 5.000.000

€ 5.000.001 –
€ 10.000.000

€ 10.000.001 –
€ 25.000.000

Γενική  
Απαλλαγή  

(ανάγεγονός)

€ 100.000 €580 €1.100 - - € 2.500

€ 250.000 €950 €1.500 €2.180 €3.050 € 5.000

€ 500.000 €1.380 €1.950 €2.550 €3.550 € 5.000

€ 1.000.000 €2.110 €2.850 €3.420 €4.650 € 5.000€ 1.000.000 €2.110 €2.850 €3.420 €4.650 € 5.000

€ 2.000.000 - €4.220 €4.800 €6.320 € 7.500

€ 3.000.000 - €6.040 €7.560 € 7.500

�Είναι το αντικείμενο της εταιρίας σχετικό με την υγεία, τις
τηλεπικοινωνίες, τις τηλεφωνικές πωλήσεις, τις διαδικτυακές
πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για
λογαριασμό τρίτων (Data Processor- outsourcer) ή είναι η
εταιρία Call Center ή διενεργεί η εταιρία πάνω από 70.000
συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο;

Εάν ΝΑΙ τα ασφάλιστρα του ΠίνακαΑσφαλίστρων θα

αυξηθούν κατά 15%.


