
Klauzula Cyber M 

 

[Zakres ochrony umowy ubezpieczenia] 

Umowa ubezpieczenia jest zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Ryzyk 
Cybernetycznych o symbolu MP/OW172/1809 z zastosowaniem poniższych odstępstw: 

1. Ubezpieczenie danych elektronicznych (sekcja I) obejmuje wyłącznie wymienione poniżej koszty: 

a) przywrócenia danych elektronicznych, 
b) odtworzenia danych elektronicznych. Sublimit 10% limitu odpowiedzialności, 
c) przywrócenia dostępu do danych elektronicznych. 

2. Ubezpieczenie kosztów dodatkowych (sekcja II) obejmuje poniesione przez Ubezpieczonego 
wskutek szkody objętej ochroną w ramach ubezpieczenia danych elektronicznych (sekcja I), wyłącznie 
wymienione poniżej koszty: 

a) porady prawnej, 
b) notyfikacji osób poszkodowanych. 

3. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (sekcja III) Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie 
wszelkie straty oraz należne zadośćuczynienia poniesione przez osoby trzecie, o ile bezpośrednio w 
wyniku ataku komputerowego doszło do ujawnienia ich danych osobowych uzyskanych zgodnie z 
prawem i przechowywanych przez Ubezpieczonego jako administratora danych. 

4. W niniejszej umowie nie stosuje się zapisów §10 oraz §37 - §41  OWU. 

 

[Klauzule dodatkowe] 

5. Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje klauzule dodatkowe: 

a) klauzula 1002 (Zakresu terytorialnego dla danych elektronicznych) – treść zgodnie z OWU, 
b) klauzula 2002 (Kar i grzywien) – treść zgodnie z OWU. Sublimit 10% limitu 

odpowiedzialności, 
c) klauzula 2004 (naruszenia norm bezpieczeństwa PCI DSS) – w treści jak niżej: 

w ubezpieczeniu kosztów dodatkowych (sekcja II OWU) ochrona ubezpieczeniowa  obejmuje 
oprócz kosztów wskazanych w pkt 2 niniejszej klauzuli koszty  kar nałożonych na 
Ubezpieczonego przez dostawcę usługi e-płatności wskutek naruszenia norm bezpieczeństwa 
wydanych przez Payment Card Industry Security Standards Council (PCI – DSS) bezpośrednio 
w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Zakres ochrony obejmuje również uzasadnione i niezbędne koszty: 
a) eksperta badającego naruszenie bezpieczeństwa PCI – DSS, 
b) ponownego wydania kart kredytowych, debetowych lub prefinansowanych na skutek 
naruszenia przez Ubezpieczonego norm PCI – DSS, 
c) ponownego certyfikowania Ubezpieczonego na zgodność z normą PCI – DSS. 
Sublimit 10% limitu odpowiedzialności, 



d) klauzula 3001 (Odpowiedzialności cywilnej za działalność multimedialną) – treść zgodnie z 
OWU. Sublimit 10% limitu odpowiedzialności. 

[Limit odpowiedzialności] 

6. Dla zakresu ochrony wskazanej w Sekcjach: I, II, III OWU z zastrzeżeniem zapisów niniejszej klauzuli 
oraz klauzul dodatkowych, ustala się wspólny limit odpowiedzialności określony w umowie. 

W ramach ustalonego łącznego limitu odpowiedzialności wskazano sublimity odpowiedzialności 
zawarte w niniejszej klauzuli. 

 [Zgłoszenie szkody] 

7. W razie wystąpienia ataku komputerowego należy skontaktować się z Centrum Alarmowym 
dedykowanym dla zdarzeń cybernetycznych pod numerem telefonu: 

22 205 51 37 

[Oświadczenia] 

1. Oświadczam, że: 
a) obrót za ostatni rok kalendarzowy Ubezpieczonego nie przekroczył 15.000.000 PLN, 
b) na wszystkich komputerach i serwerach są zainstalowane zabezpieczenia antywirusowe, 

które są regularnie aktualizowane, 
c) kopia zapasowa danych wykonywana jest przynajmniej raz w tygodniu, 
d) w firmie korzysta się jedynie ze wspieranych przez producenta systemów komputerowych, 

które są regularnie aktualizowane, nie później niż miesiąc od daty dostępności aktualizacji, 
e) firma używa zapór sieciowych (firewall), 
f) hasła używane do logowania w systemach komputerowych Ubezpieczonego mają minimum 8 

znaków, w tym przynajmniej jeden znak specjalny oraz jedną wielką literę, 
g) w ostatnich 3 latach nie dochodziło do incydentów cybernetycznych w infrastrukturze 

Ubezpieczonego, 
h) mam świadomość, że niniejsza umowa zawiera postanowienia ograniczające zakres 

ubezpieczenia i odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem  Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych. 

 


