1.
SEGUROS CIBERNÉTICOS

CYBER
A confiança das organizações em tecnologia,
armazenamento e processamento de dados é cada
dia mais crítica para a condução dos seus negócios.
Garantir a segurança das informações de dados é
uma tarefa cada vez mais difícil.
Os desafios crescem, considerando o grande
número de ataques cibernéticos e a mudança na
legislação de cada país.
Falhas nesse sistema de tecnologia ou a violação de
dados podem ter consequências negativas, não
apenas financeiras, mas também relacionadas à
reputação das organizações.
Oferecemos um produto desenhado com coberturas abrangentes para os riscos
associados à segurança da informação e proteção de dados, seja por conta de
reclamação de terceiros ou em virtude de custos e despesas incorridos pelas
próprias organizações para a mitigação de perdas resultantes de invasões de
hackers e demais eventos de tecnologia ou cibernéticos.
COBERTURAS
O Cyber Liability oferece coberturas para reclamações de clientes por:
• quebra de confidencialidade de dados em virtude de falha do Segurado;
• quebra de confidencialidade de dados por invasão de hackers;
• roubo, destruição, remoção ou corrupção de dados digitais por invasão de hackers;
• contaminação de dados pessoais ou informações confidenciais por transmissão de código malicioso;
• negação de serviço;
• violação de privacidade ou propriedade intelectual, em virtude de publicação de informações na mídia;
• responsabilidade por empresas subcontratadas;
• danos morais;
• violação de direitos de propriedade intelectual;
• custos com perícia e comunicado ao consumidor;
• custos com gerenciamento de crise de imagem;
• custos emergenciais com dispensa de prévia anuência;
• demandas de extorsão por hackers;
• custos por conta de ações regulatórias, inclusive com interposição de recurso;
• interrupção de negócios – lucros cessantes e despesas operacionais;
• custos com reposição por perda de dados;
• novas subsidiárias; e
• adiantamento de custos de defesa.

3.
SEGUROS CIBERNÉTICOS

CYBER
Específico para Empresas
de Tecnologia
4.
O Cyber Liability Pro, produto personalizado para empresas
de
Tecnologia da Informação, combina as coberturas de:
•

Responsabilidade Civil Cibernética

•

Responsabilidade Civil Profissional do Segurado na

•

Prestação de Serviços de Tecnologia

•

Responsabilidade Civil de Produtos de Tecnologia
comercializados pelo Segurado.

Quem deve comprar o Cyber Liability e o Cyber Liability Pro?
O produto pode ser personalizado para atender a empresas de diferentes
atividades, que possuem riscos tecnológicos, cibernéticos, de segurança da
informação e proteção de dados específicos, tais como: empresas de Tecnologia
da Informação, mídia, telecomunicações, instituições financeiras, prestação de
serviços em geral, indústrias, escolas, hotéis, atacadistas e varejistas,
transportadoras, instituições públicas, hospitais, companhias aéreas, empresas
de jogos eletrônicos e empresas de e-commerce.
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