POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
ArgoGlobal SE

Produkt:
Pojištění kybernetických
rizik

číslo registrace SE 2, adresa sídla Aragon House, Dragonara Road, St Julian’s, STJ 3140, Malta
v České republice pojistitel sjednává pojištění prostřednictvím CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO: 079 47 208, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327

Informační dokument o pojistném produktu poskytuje pouze základní informace o uvedeném produktu. Úplné informace o produktu
včetně postupu při uplatnění práva na pojistné plnění, způsobu určení výše pojistného plnění, důsledků porušení povinností
vyplývajících z pojištění a práva rozhodného pro pojistnou smlouvu jsou uvedeny v pojistné smlouvě a dalších dokumentech (zejména,
nikoli však výlučně, v pojistných podmínkách).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění kybernetických rizik chrání pojištěnou společnost 1) pro případ vzniku vlastních finančních škod a nákladů v důsledku
napadení počítačovému systému pojištěného a 2) proti případným nárokům vzneseným proti pojištěnému v souvislosti
s ochranou soukromí.

Co je předmětem pojištění?
Náklady spojené s neoprávněným získáním,
přístupem, užitím, zveřejněním nebo ztrátou
či krádeží osobních údajů
Kybernetické přerušení provozu, tj. snížení
výnosů a zvýšené náklady plynoucí z
přerušení podnikatelské činnosti pojištěného
v důsledku zablokování přístupu k
počítačovému systému pojištěného třetí
stranou, která se konkrétně zaměřila
výhradně na pojištěného
Hackerský útok
Kybernetické vydírání (náklady na výkupné)
Nároky proti pojištěnému související s
ochranou soukromí
Mediální odpovědnost
Postihy udělené regulatorním orgánem
Pokuty v souvislosti s nedodržením standardů
PCI DSS (Standard Payment Card Industry
Data Security)
Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistné
smlouvě, ve které nemusí být sjednána všechna
pojistná nebezpečí uvedená v tomto dokumentu.

Na co se pojištění nevztahuje?
Náklady spojené nevyžádanými zprávami
šířenými internetem (spamy)
Zablokování přístupu k počítačovému systému
z důvodu pochybení obsluhy či vnitřní vady
Profesní odpovědnost pojištěného
Přerušení internetových, telekomunikačních či
cloudových služeb
Podvodné či úmyslné jednání pojištěného
Porušení patentového práva či obchodního
tajemství
Úplný výčet výluk z pojištění je uveden v pojistné
smlouvě a v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!

Plnění pojistitele je omezeno limitem pojistného
plnění a sublimity sjednanými v pojistné smlouvě
! Pojištěný se na každé pojistné události podílí
sjednanou spoluúčastí
Veškerá omezení pojistného krytí jsou uvedena
v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění se vztahuje na škody a újmy, které vznikly na území uvedeném v pojistné smlouvě a na které se vztahují
právní řády uvedené v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
• Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy týkající se sjednávaného pojištění (např. v dotazníku k pojištění)
• Oznámit změnu pojistného rizika (vč. informací uvedených v dotazníku) pojistiteli
• Dodržovat povinnosti uložené právními předpisy a bezpečnostními či technickými normami
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele
• Účinně se bránit neoprávněnému nároku na náhradu škody či újmy
Veškeré povinnosti jsou uvedeny v pojistné smlouvě, v pojistných podmínkách a v občanském zákoníku.

Kdy a jak provádět platby?
V pojistné smlouvě je uvedeno, k jakému dni je pojistník povinen platit pojistné a na jaký bankovní účet má být platba
pojistného hrazena. Pojistitel si neúčtuje žádné platby (poplatky) nad rámec pojistného.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Pokud je pojištění sjednáno na dobu neurčitou, dochází každý
rok k jeho automatickému obnovení, pokud není nejméně šest týdnů před koncem příslušného ročního pojistného
období vypovězeno.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Pojistník může pojištění vypovědět výpovědí, která:
- je doručena druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného období
- je doručena druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a která má osmidenní
výpovědní dobu
- je doručena druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události a která má měsíční
výpovědní dobu
• Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření,
bylo-li pojištění uzavřeno formou obchodu na dálku
• Pojistník má také právo od pojistné smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v § 2789
občanského zákoníku.
Pojištění může také zaniknout z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku a/nebo v pojistných podmínkách.

