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Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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Ευθύνη
έναντι τρίτων

H ασφάλιση  Cyber Insurance καλύπτει:

Ανταπόκριση
στα περιστατικά

Διακοπή
Εργασιών

Κυβερνοεκβιασμός

Lloyd’s City Risk Index 2015-2025  

Το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων που θα δεκτούν επιχειρήσεις και οργανισμοί την επόμενη
δεκαετία (2015-2025) ανέρχεται σε $1.06 δις δολλάρια του εκτιμώμενου Α.Ε.Π. της Ελλάδας.

Οι παραβιάσεις συστημάτων και η 
κυβερνοασφάλεια είναι μία πηγή ανησυχίας 
κάθε εταιρίας δεδομένης της φύσης των 
πληροφοριών που διαχειρίζεται.

Όπως αποδεικνύεται από πρόσφατες παραβιάσεις 
συστημάτων, το πώς ένας οργανισμός χειρίζεται 
μια κρίση παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο ο 
∆ιευθύνων Σύμβουλος και τα ανώτατα στελέχη 
(CIO, COO, CΜΟ, CRO, CFO κ.λπ.) παραμένουν στη 
θέση τους. 

Σύμφωνα με τo Νέο Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των δεδομένων (GDPR) o οποίος θα 
ισχύσει στις 25.05.2018, οι εταιρίες που δε θα 
καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων των πελατών τους είναι 
υποχρεωμένες να αναγγείλουν εντός 72 ωρών 
από τον εντοπισμό του, κάθε περισταστικό 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων και 
κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα τα οποία 
μπορούν να φθάσουν μέχρι €20 εκατομμύρια ή 
έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, 
όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς η 
Cromar σχεδίασε την λύση Cyber Secure Solution 
η οποία υποστηρίζεται από την αγορά των Lloyds. 

Πιο συγκεκριμένα μέσω της λύσης Cyber Secure 
Solution διατίθεται στην ελληνική αγορά σε 
συνεργασία με τους Beazley, μία από τις καλύτερες 
ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης περιστατικών 
απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως το “Beazley 
Global Breach Solution”. 

Tο “Beazley Global Breach Solution” αποτελεί μια 
συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των 
κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας 
δεδομένων και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
διαχειριστούν την ευθύνη τους λόγω της 
διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων των 
πελατών τους, και να μετριάσουν τον κίνδυνο να 
θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση 
συστημάτων και απώλεια των δεδομένων αυτών.

 Tο “Beazley Global Breach Solution” προσφέρει 
εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις πρόσβαση 
στην Ομάδα ∆ιαχείρισης Περιστατικών του η οποία 
έχει αντιμετωπίσει πάνω από 4.500 περιστατικά 
παγκοσμίως και έχει βραβευθεί από την Advisen 
ως η καλύτερη ομάδα διαχείρισης για το 2014.
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Γιατί Cromar
•  Βραβείο Καινοτομίας 2016 από την αγορά των  
 Lloyd’s  (Best Coverholder Innovation 2016) 
•  Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων  
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των  
 Lloyd’s
•  Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s
•  Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα
•  Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας και   
 Ηθικής
•  Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
•  Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια και  
 Σιγουριά

Εκπαίδευση, Ενημέρωση 
& Risk Management Tools 
∆ωρεάν Πρόσβαση στην βραβευμένη από την 
αγορά των Lloyd’s  εκπαιδευτική μηχανή
www.cyberinsurancequote.gr  

Με την βοήθεια της μπορείτε:
•  να ενημερωθείτε για τον Γενικό Κανονισμό   
 Προστασίας ∆εδομένων και το διεθνές νομικό  
 πλαίσιο
•  να βρείτε Οδηγούς αντιμετώπισης περιστατικών
•  να υπολογίσετε το κόστος αντιμετώπισης   
 περιστατικών
•  να βρείτε αναλύσεις ζημιών ασφαλισμένων   
 εταιριών
•  να παρακολοyθήσετε συνέδρια και webinars   
 μέσω του Cyber Online Academy

LinkedIn Group
Cyber Privacy Risks Advisors

Web sites
www.cromar.gr , www.privacyrisksadvisors.com
www.cyberinsurancegreece.com

Τα κύρια στοιχεία της ασφάλισης Cyber 
Insurance είναι:
• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι   
 υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των    
 προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία  
 στην οποία τα είχαν δώσει

• Ανταπόκριση: Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης  
 περιστατικών παραβίασης συστημάτων και   
 απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών

• Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια   
 εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής   
 δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης  
 συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών   
 πληροφοριών

• Κυβερνοεκβιασμός - Κάλυψη για διαχείριση   
 περιστατικών εκβιασμού από απειλές που   
 μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν  
 σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών

Ποιές εταιρίες πρέπει να έχουν Cyber 
Insurance
• Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers
• Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές
• Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας
• Πάροχοι ενέργειας
• Μεταφορικές Εταιρίες
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Αλυσίδες λιανικής πώλησης (Retailers) 
• ∆ικηγορικές Εταιρίες
• Συμβουλευτικές Εταιρίες
• Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές,  
 Χρεωστικές, κάρτες επιβράβευσης εμπιστοσύνης  
 (Loyalty Cards)
• Όλες οι εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν το    
 εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές    
 συνέπειες ενός περιστατικού άρνησης παροχής   
 υπηρεσίας (DDoS).

Πλεονεκτήματα 
•  Το Beazley Global Breach Solution αποτελεί μία  
 απο τις καλύτερες λύσεις παγκοσμίως
•  Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
•  Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις
•  Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης



Tο να είμαστε πρώτοι στον κόσμο
ήταν στα σχέδιά μας...
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