Indykacja składek ubezpieczenia Cyber w Lloyd’s
Wysokość składki uzależniona jest od przychodów gabinetu lub podmiotu leczniczego za ostatnie 12 m-cy oraz tzw. ilości rekordów, czyli
ilości osób fizycznych (klientów i pracowników), których dane przechowywane są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Poniższa
indykacja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Suma ubezpieczenia Cyber
Ubezpieczony

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

udział własny

Przychód

Ilość rekordów

Składka roczna

Składka roczna

Składka roczna

Składka roczna

Podmiot leczniczy A

do 10 000 000,00 zł

do 50 000

1 183,00 zł

1 598,00 zł

2 158,00 zł

3 312,00 zł

10 000,00 zł

Podmiot leczniczy B

do 50 000 000,00 zł

do 100 000

1 743,00 zł

2 354,00 zł

3 179,00 zł

4 292,00 zł

10 000,00 zł

Do powyższej indykacji składek przyjęto brak szkód i incydentów informatycznych (kradzież danych, zniszczenie danych, atak hakerski itp.)
Aby otrzymać ofertę Cyber w poniższym zakresie muszą być spełnione minimalne warunki zabezpieczeń technicznych, które znajdują się w karcie
informacyjnej

Sekcja A

Kiedy zadziała?

Sekcja B

naruszenie prywatności - koszty postępowań i odszkodowań cywilnoprawnych

Gdyby doszło do naruszenia danych osobowych pacjentów lub pracowników (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) np.
wyciek lub kradzież danych lub naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych mogą oni wystąpić do podmiotu
przetwarzającego ich dane o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych oraz naprawienie szkody majątkowej wynikłej z tego
naruszenia.
naruszenie prywatności - koszty postępowań regulacyjnych i kar nakładanych w trybie administracyjnym

Kiedy zadziała?

Sekcja C

Kiedy zadziała?

Sekcja D

Kiedy zadziała?

Sekcja E

Kiedy zadziała?

Sekcja F

Kiedy zadziała?
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Gdyby doszło do naruszenia danych osobowych pacjentów lub pracowników (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) np.
wyciek lub kradzież danych lub naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych, osoby takie mogą złożyć skargę do organu
nadzoru, skutkującą wszczęciem przez organ kontroli w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia naruszeń
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć na podmiot administracyjną karę pieniężną w max. wysokości do 20 mln
euro lub 4% rocznego obrotu.
naruszenie bezpieczeństwa informacji - koszty zarządzania kryzysowego po incydencie informatycznym

Gdyby doszło do ryzyka naruszenia danych osobowych pacjentów lub pracowników np. naruszenie bezpieczeństwa systemów
informatycznych, wyciek, kradzież danych lub do ataku hakerskiego blokującego dostęp do systemów wykorzystywanych przez
Ubezpieczonego w swojej działalności wymagane jest niezwłoczne wdrożenie procedur bezpieczeństwa:
- Koszty informatyki śledczej – audyt systemów informatycznych, zidentyfikowanie luk bezpieczeństwa, zabezpieczenie kryptośladów, wydanie raportu z rekomendacjami
- Koszty audytu prawnego – ocena prawnych skutków incydentu i obowiązków z nich wynikających
- Koszty agencji PR – wdrożenie planu zarządzania wizerunkiem i zminimalizowania utraty reputacji
naruszenie bezpieczeństwa informacji - koszty postępowań i odszkodowań cywilnoprawnych

Gdyby do w związku z naruszeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych podmiotu doszłoby do zainfekowania systemów
komputerowych pacjentów lub innych jednostek (np. bazy centralnej NFZ, lub ZUS) np. przez działanie złośliwego oprogramowania
w wiadomościach e-mail wysyłanych w imieniu podmiotu lub umożliwienie logowania do bazy centralnej osobom niepowołanym,
mogą oni wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w związku z brakiem możliwości prowadzenia swojej działalności.
odpowiedzialność multimedialna - koszty postepowań i odszkodowań cywilnoprawnych

Gdyby doszło do naruszenia czyichś praw do wizerunku, wypowiedzi lub praw autorskich poprzez działalność podmiotu z
wykorzystaniem social media (np. profil firmowy na Facebook), stron WWW (np. strona firmy) lub służbowej poczty elektronicznej
(np. mailing do klientów itp.) wówczas osoby poszkodowane takim działaniem mogą zgłosić do firmy roszczenie o naprawienie
szkody lub zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
cyber wymuszenie - koszty „okupu” po ataku hakerskim

Gdyby doszło do ataku hakerskiego typu „ransomware” blokującego dostęp do systemów wykorzystywanych przez podmiot w
swojej działalności lub mającego na celu kradzież danych pacjentów, a następnie żądanie od Ubezpieczonego zapłaty określonej
sumy pieniędzy za odblokowanie dostępu do danych lub za nieujawnianie tych danych, wówczas za zgodą Ubezpieczyciela koszty
takiego „cyber wymuszenia” mogą zostać pokryte z polisy.

