KARTA PRODUKTU LEADENHALL CYBER
(Karta produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części umowy)
Umowę ubezpieczenia określa Polisa, Wniosek, warunki ubezpieczenia o symbolu wskazanym w Polisie oraz jakiekolwiek
inne dokumenty ubezpieczenia oraz wszystkie załączniki i aneksy do tych dokumentów.

Ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia zawarta z underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz Lloyd ‘s, Lime Street 1,
Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania.
Lloyd’s jest zrzeszeniem członków utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem w ramach
umowy są członkowie syndykatów Lloyd’s wskazanych na polisie.

Pełnomocnik reprezentujący
Ubezpieczyciela w zakresie
umowy ubezpieczenia

Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s Coverholder, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.

Klient docelowy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących
się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów
oprogramowania komputerowego, dostawców internetu,
Producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania
danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób
trzecich.
Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów
handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych,
przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy
nieruchomości, dealerzy samochodowi i zakłady usługowe, hotele itp.

Zakres ubezpieczenia
/ opis świadczeń

Ubezpieczenie obejmuje zawsze 5 Sekcji ubezpieczeniowych
§
Sekcję A: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu
naruszenia prywatności (np. roszczenia osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych
osobowych znajdujących się w systemie informatycznym ubezpieczonego)
§
Sekcję B: kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach
z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania prowadzone prze GIODO)
§
Sekcję C: koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa
informacji (np. włamaniem do system informatycznego Ubezpieczonego albo kradzieżą danych
przez pracownika ubezpieczonego)
§
Sekcję D: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych
w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. roszczenia kontrahentów w związku
z kradzieżą danych ich dotyczących z systemu informatycznego ubezpieczonego)
§
Sekcję F: pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

Leadenhall Polska S.A. działa w Polsce jako Lloyd’s Coverholder i jest przedstawicielem Ubezpieczyciela
w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia
kierowane do Ubezpieczyciela w związku z Umową ubezpieczenia należy przesyłać listem poleconym
lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres: Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42,
02-672 Warszawa.

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje
§
Sekcję E: odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach
społecznościowych, stronach internetowych itp.)
W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia
bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej ubezpieczonego, awarii
krytycznych dla działalności ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje
także
§
Sekcję G: koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym
przykładowo włamaniem do systemu informatycznego ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia

Od 500 tys. PLN do 5 mln PLN
Dla poszczególnych klauzul oraz rozszerzeń w ofercie mogą być wskazane podlimity.
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Termin ważności oferty

30 dni

Warunki ubezpieczenia

Zgodnie z załączonymi Warunkami Ubezpieczenia

Najistotniejsze warunki
ubezpieczenia

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY (TRIGGER)
Ochrona obejmuje tylko Roszczenia, Postępowania regulacyjne, Naruszenia bezpieczeństwa informacji,
Zagrożenia Cyber wymuszeniem i Zakłócenia sieci zgłoszone w okresie ubezpieczenia, które zostały
popełnione lub wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed datą retroaktywną określoną w Polisie.
INFORMACJE O UBEZPIECZONYM
Informacja o ubezpieczonym stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za skutki okoliczności, o które pytał w formularzu oferty albo w innych pismach
przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, które to okoliczności zostały zatajone lub podane
nieprawdziwie.
WYŁĄCZENIA
1.

Jakichkolwiek okoliczności, działania, uchybienia lub zaniechania popełnionego przed
(a) datą początku Okresu ubezpieczenia - a jeśli Umowa ubezpieczenia stanowi nieprzerwaną
kontynuację wcześniejszej Umowy ubezpieczenia lub wcześniejszych Umów ubezpieczenia
zawartych na podstawie niniejszych warunków - to przed datą początku okresu ubezpieczenia
pierwszej z tych umów, o których to zdarzeniach Ubezpieczony wiedział, lub z zachowaniem
należytej staranności powinien wiedzieć, że mogłyby stanowić podstawę Roszczenia,
(b) datą retroaktywną,

2.

domniemanego lub rzeczywistego: naruszenia praw
kopiowania, ujawnienia lub publikacji tajemnic handlowych

3.

jakiekolwiek umyślne naruszenie prawa, niedozwolone praktyki biznesowe,
lub zaniechania popełnione przez Ubezpieczonego z bezprawnym zamiarem

własności

przemysłowej,

kradzieży,
uchybienia

WAŻNE DEFINICJE
1. Naruszenie prywatności oznacza naruszenie poufności, naruszenie prawa do prywatności
włączając, ale nie ograniczając do naruszenia oświadczenia o zachowaniu poufności przez
Ubezpieczonego, naruszenia prawa do publicznego wykorzystania tożsamości, przedstawienie
kogoś w fałszywym świetle, naruszenie miru domowego, publiczne ujawnienie informacji
prywatnych osoby trzeciej, bezprawne wykorzystanie cudzego wizerunku, nazwiska, pseudonimu
lub nazwy w celu komercyjnym.
2.

Naruszenie bezpieczeństwa informacji oznacza:
(a) utratę lub ujawnienie,
(b) nieautoryzowany dostęp lub nieautoryzowane użycie,
prywatnych, niedostępnych publicznie, znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub w posiadaniu
Ubezpieczonego informacji o klientach lub Pracownikach, z włączeniem informacji
przechowywanych na papierze lub w Systemie informatycznym używanym przez lub w imieniu
Ubezpieczonego, skutkujące lub mogącą skutkować naruszeniem prywatności lub poufności takich
danych.
Naruszenie bezpieczeństwa informacji oznacza także Kradzież danych.

3.

Zagrożenie Cyber wymuszeniem oznacza wiarygodną groźbę lub powiązaną ze sobą serię gróźb
osoby innej niż członek władz, wspólnik lub powiernik Ubezpieczonego dotyczącą:
(a) wprowadzenia Złośliwego oprogramowania do Systemu informatycznego Ubezpieczonego,
(b) zakłócenia pracy lub dostępu do Systemu informatycznego Ubezpieczonego,
(c) zniszczenia, uszkodzenia lub spowodowanie utraty wiarygodności Systemu informatycznego
Ubezpieczonego,
(d) rozpowszechniania, ujawnienia lub niewłaściwego użycia jakichkolwiek danych osobowych
lub poufnych danych przechowywanych w Systemie informatycznym Ubezpieczonego
przechwyconych w wyniku Zakłócenia sieci.

4.

Zakłócenia sieci oznaczają którekolwiek z poniższych zdarzeń:
(a) wykrywalny błąd, zakłócenie lub pogorszenie funkcjonowania Systemu informatycznego
Ubezpieczonego,
(b) brak, ograniczenie lub utrudnienie możliwości używania lub dostępu do Systemu
informatycznego Ubezpieczonego lub Zasobów cyfrowych Ubezpieczonego przez jakąkolwiek
osobę do tego uprawnioną.
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Okres na jaki zawierana jest
umowa

12 miesięcy

Składka za ubezpieczenie

Zgodnie z przedstawioną ofertą
Składka uzależniona jest od branży, przychodów i wybranej sumy ubezpieczenia.

Inne koszty związane
z zawarciem ubezpieczenia

Brak

Termin zapłaty składki

Jednorazowo w dniu wskazanym w polisie

Termin odstąpienia od umowy
ubezpieczenia

7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (dotyczy przedsiębiorców)

Język zawarcia umowy

Język polski

Zgłaszanie szkód

Pisemnie na adres:
Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s Coverholder
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
E-mail: claims@leadenhall.pl

Miejsce, forma, termin
rozpatrzenia i sposób
powiadomienia o rozpatrzeniu
reklamacji

Reklamacje należy składać pisemnie na adres:
Leadenhall Polska S.A., Lloyd ‘s Coverholder
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty
zgłoszenia.

Właściwość sądowa
w sytuacji sporów z umowy
ubezpieczenia

Polski sąd powszechny wg miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, lub Ubezpieczonego
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