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Οι ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές είναι
μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για
τις επιχειρήσεις, ειδικά στην ψηφιακή εποχή
την οποία διανύουμε. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό ασφάλισης
έναντι της συγκεκριμένης κατηγορίας
κινδύνων, αναδεικνύουν ένα πρόσφορο
έδαφος για τους ασφαλιστικούς συμβούλους,
με στόχο τις νέες πωλήσεις

1

2
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ
Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες
ήδη κατανοούν την ανάγκη για
ασφάλιση έναντι ηλεκτρονικών
και διαδικτυακών κινδύνων, ενώ
οι Risk Managers στο Ηνωμένο
Βασίλειο κατατάσσουν τις
συγκεκριμένες απειλές μεταξύ
των πιο σημαντικών. Σε αυτό
συμβάλλει η μεγάλη πληθώρα
στατιστικών στοιχείων που
αποδεικνύει τη συνεχή αύξηση
των παραβιάσεων συστημάτων και
διαρροών δεδομένων.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ >
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Ένας μεγάλος
ανασφάλιστος κίνδυνος
Αν και σύμφωνα με τους
υπεύθυνους διαχείρισης
κινδύνου, ο κίνδυνος που
προκύπτει από την συνεχή τους
έκθεση στο διαδίκτυο είναι πολύ
μεγάλος, σύμφωνα με έρευνα,
οι εταιρείες δεν είναι ακόμη
επαρκώς ασφαλισμένες (δείτε
το διάγραμμα). Αυτή ακριβώς η
έλλειψη ασφάλισης, υποδεικνύει
και μία μεγάλη ευκαιρία για τους
ασφαλιστικούς συμβούλους,
ακριβώς λόγω του ενδιαφέροντος
που θα δείξουν οι πελάτες τους.
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ >
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Μια μεγάλη αγορά
Κάθε επιχείρηση που
συγκεντρώνει, διαχειρίζεται ή
μεταβιβάζει δεδομένα μέσω
του εταιρικού της δικτύου,
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της
ηλεκτρονικής υποκλοπής τους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι
οργανισμοί ανεξαρτήτως τομέα
δραστηριοποίησης να είναι
συνεχώς εκτεθειμένοι σε κίνδυνο,
γεγονός που δημιουργεί έναν
τεράστιο αριθμό με πιθανούς
πελάτες για τους ασφαλιστικούς
συμβούλους.

Σαφήνεια κινδύνου
Από την εμπειρία μας
κατανοούμε ότι παρά την
ανησυχία τους, οι εταιρείες δεν
έχουν αντιληφθεί πλήρως τον
κίνδυνο που αντιμετωπίζουν
από την έκθεση τους στο
διαδίκτυο. To CyberEdge δίνει
τα κατάλληλα εργαλεία στους
ασφαλιστικούς συμβούλους,
για να παρέχουν σαφείς και
ποσοτικές πληροφορίες στις
εταιρείες για αυτή την αυξανόμενη
έκθεση επιτρέποντάς τους έτσι να
λειτουργούν ως ειδικοί σύμβουλοι
κινδύνων

Περίληψη:
Σε γενικές γραμμές, οι πελάτες
έχουν επίγνωση των των
ηλεκτρονικών και διαδικτυακών
κινδύνων, αλλά δεν γνωρίζουν
επαρκώς το βαθμό στον οποίο
είναι εκτεθειμένοι.
Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό
με τον μικρό αριθμό των
ασφαλισμένων εταιριών και το
μεγάλο μέγεθος της αγοράςστόχου, προσφέρει την ευκαιρία
στους ασφαλιστικούς συμβούλους
να προτείνουν στους πελάτες την
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου
μέσω της ασφάλισης κατά του
ηλεκτρονικού εγκλήματος.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΔΚ

Οnline βίντεο διάρκειας 6 λεπτών

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ >

Οι ενότητες που ακολουθούν αναφέρουν με περισσότερες λεπτομέρειες τα εξής: αγορά-στόχος, θέματα πωλήσεων
για νέους αγοραστές της ασφάλισης κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της AIG για τη
συγκεκριμένη ασφάλιση, προτάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών εμποδίων στην διαδικασία πώλησης, ορισμένα
σενάρια απαιτήσεων και τέλος, μια περίληψη της κάλυψης και των υπηρεσιών του CyberEdge.
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2

Επόμενο

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπάρχουν αρκετά εντυπωσιακά
στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους
του κυβερνοχώρου.
Ακολουθούν ορισμένα από αυτά:
Ακολουθούν ορισμένα από αυτά:
•Τ
 ο 2011 υπήρχαν 855 παραβιάσεις
δεδομένων που κατέστρεψαν περισσότερα
από 174 εκατομμύρια αρχεία
•Κ
 άθε λεπτό, 232 υπολογιστές «μολύνονται»
από κακόβουλο λογισμικό
•Τ
 ο Κέντρο Καταπολέμησης Απάτης (RSA)
διέκοψε περισσότερες από 550.000 επιθέσεις
ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing)
•Ο
 ι νέες εξελιγμένες επιθέσεις αναπτύσσονται
συνεχώς, συμπεριλαμβανομένων δραστών
συνδικάτων εγκλήματος, ανεξάρτητων χάκερ,
εργαζομένων, ακτιβιστών χάκερ (hacktivists), κλπ.
• Το μέσο κόστος της παραβίασης της ασφάλειας
του δικτύου είναι μεγαλύτερο από 5
εκατομμύρια δολ. ΗΠΑ
•Τ
 ο μέσο κόστος ανά αρχείο που εμπλέκεται σε
μια παραβίαση της ασφάλειας του δικτύου είναι
197 δολ. ΗΠΑ
•Τ
 ο ευρωπαϊκό κόστος για το ηλεκτρονικό έγκλημα
εις βάρος των καταναλωτών είναι
16 δισεκατομμύρια δολ. ΗΠΑ
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ΕΡΕΥΝΑ
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια
τεράστιων όγκων διαβιβαζόμενων προσωπικών πληροφοριών.
Η σχετική Οδηγία που έχει εκδοθεί από την ΕΕ έχει ως
αποτέλεσμα πολλές χώρες να απαιτούν να γίνεται κοινοποίηση
των παραβιάσεων στους πελάτες. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές
δαπάνες, αυξημένη πιθανότητα προστίμων, ποινών, δυσφημίσεων
και απαιτήσεων τρίτων. Οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών
απαιτούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα PCI DSS, ενώ παράλληλα
οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών καλούνται να αντιμετωπίσουν
εξελιγμένους ιούς που τις απειλούν με διακοπή λειτουργίας και
απώλεια εσόδων.

Η δυνητική αγορά για το CyberEdge
είναι μεγάλη, διότι κάθε εταιρεία
που αποθηκεύει, διαχειρίζεται ή
μεταφέρει δεδομένα κινδυνεύει από
διαδικτυακή ή φυσική κλοπή.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή διαχειρίζονται
δεδομένα στις ΗΠΑ έχουν επαχθείς υποχρεώσεις σε περίπτωση
παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων. Οφείλουν να
συμμορφώνονται με τις 46 κρατικές νομοθεσίες των ΗΠΑ για τη
διατήρηση των προτύπων ασφαλείας, με υποχρεωτική μεμονωμένη
κοινοποίηση προς όσους έχουν θιγεί. Οι κανονισμοί υπερβαίνουν
τις όποιες προδιαγραφές των Πολιτειών καθώς υπάρχουν ειδικές
νομοθεσίες στους βιομηχανικούς κλάδους που πρέπει επίσης να
τηρούνται. Επιπλέον, σύμφωνα με το SEC, οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ έχουν υποχρέωση να
αποκαλύπτουν τις λειτουργικές και οικονομικές εκθέσεις τους έπειτα
από κάποια ηλεκτρονική επίθεση ή άλλο συμβάν στον κυβερνοχώρο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης διαθέτουν πολλές πληροφορίες
πελατών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών, ενώ οι online λιανικές πωλήσεις βρίσκονται σε
άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια συγκεντρώνουν πολλά εμπιστευτικά
δεδομένα (αριθμούς πιστωτικών καρτών των αιτούντων,
ακαδημαϊκά αντίγραφα, ερευνητικά δεδομένα και μητρώα υγείας).
Πολλά από αυτά αποθηκεύονται σε φορητές συσκευές που
ανήκουν στο προσωπικό και τους σπουδαστές, οι οποίες μπορεί
να χαθούν ή να παραμείνουν αφύλακτες. Η απομακρυσμένη
πρόσβαση στα εταιρικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
το λογισμικό διαχείρισης ακαδημαϊκών συναλλαγών επιβαρύνουν
την έκθεση στον κίνδυνο, ενώ κάποια από τα εκπαιδευτικά
αυτά ιδρύματα ενδέχεται να μην έχουν τα υψηλότερα επίπεδα
ασφάλειας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς είναι
εκτεθειμένες μεταξύ άλλων με υψηλούς κινδύνους σχετικά με τα
προσωπικά δεδομένα καθώς αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας
βάσης δεδομένων με online συναλλαγές, Dos επιθέσεις και
απάτες πιστωτικών καρτών. Ο τομέας αυτός έχει κτυπηθεί από
πολλές ζημιές «υψηλού προφίλ» μετά από hacking σε συστήματα
πληρωμών, εταιρείες που δουλεύουν με δικαιοπάροχους
(franchisees) πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι τελευταίοι τηρούν τα
προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας δεδομένων για την προστασία
της επωνυμίας από οποιαδήποτε δυσφήμιση σχετίζεται με την
παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων ή της ιδιωτικής ζωής.

Προηγούμενο

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αυτό επιφέρει υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της
εκάστοτε χώρας και με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων Καρτών
Πληρωμής (PCI DSS) που εκθέτουν την επιχείρηση σε πιθανά
πρόστιμα και κυρώσεις. Οι ιστοσελίδες λιανικής πώλησης είναι
ευάλωτες σε «πάγωμα» από τους χάκερ, με αντίκτυπο στα έσοδα
από τις online πωλήσεις. Παράλληλα, τα αυξανόμενα περιστατικά
υποκλοπής πιστωτικών καρτών έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν τερματικά για συναλλαγές με κάρτες (POS).

ΚΥΒΕΡΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πολλοί υποσταθμοί ενέργειας, φράγματα και αγωγοί έχουν μειώσει
το κόστος μέσω τηλεχειρισμού και συστημάτων παρακολούθησης,
ωστόσο, αυτό έχει αυξήσει την έκθεση στον κυβερνοχώρο - η οποία
μερικές φορές επιδεινώνεται από τις κακές πρακτικές ασφάλειας.
Ο κίνδυνος από την έκθεση ενισχύεται από τις επιθέσεις στα εθνικά
δίκτυα υποδομών. Στη Μελέτη Ασφαλείας της KMPG, οι εταιρείες
κοινής ωφέλειας αποτελούν τον πλέον τρωτό τομέα που επηρεάζεται
από θέματα έκδοσης του λογισμικού των διακομιστών ιστού τους.
Παράλληλα, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας συλλέγουν μεγάλο όγκο
προσωπικών δεδομένων για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και
υπόκεινται σε συμμόρφωση με τα PCI DSS.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν μία από τις πιο
στοχευμένες βιομηχανίες από τους χάκερ και η πλειονότητα των
παραβιασμένων αρχείων προέρχεται από τον συγκεκριμένο τομέα.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέχουν σημαντικές προσωπικές
πληροφορίες όπως οι εξής: πλήρη ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις, στοιχεία πιστωτικών καρτών, ιστορικά πιστώσεων.
Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου
έχουν υποβάλει τον κλάδο σε νέες απειλές εισβολής. Ο ακτιβισμός
των χάκερ έχει επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιθέσεων
άρνησης υπηρεσίας κατά των υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών
και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

Οι νέοι πελάτες που
δεν έχουν αποφασίσει
ακόμη να επενδύσουν
σε ασφάλιση
προστασίας έναντι
των ηλεκτρονικών
και διαδικτυακών
κινδύνων, πρέπει να
κατανοήσουν αφενός
την έκτασή τους
και αφετέρου την
προστασία που τους
παρέχεται μέσω της
ασφάλισης.
Ακολουθούν ορισμένα
προτεινόμενα σημεία
προς συζήτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Βίντεο διάρκειας 50 δευτερολέπτων

Προηγούμενο

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ AIG

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΘΕΜΑ

ΣΧΟΛΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ;
Πολλές επιχειρήσεις ανησυχούν για την έκθεση στον
κυβερνοχώρο, αλλά έχουν άραγε μια σαφή εικόνα για αυτούς
τους κινδύνους ώστε να προστατευτούν;

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους από τους χάκερ, τους ακτιβιστές χάκερ, το
κακόβουλο λογισμικό, τους αμελείς και κακούς εργαζόμενους, τους ελλιπείς ελέγχους
IT. Το CybeEdge παρέχει σαφή και δομημένη προστασία: βοήθεια από ειδικούς όταν η
κατάσταση παίρνει άσχημη τροπή, προστασία από τις οικονομικές
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ >
συνέπειες, καθώς και προστασία φήμης.

ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ;
Μια παραβίαση στον κυβερνοχώρο ή η διαρροή των δεδομένων
μπορεί να προκαλέσει πολλαπλές επιπτώσεις.

Οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές: κόστος
κοινοποιήσεων, εμπειρογνώμονες για τον έλεγχο των ζημιών,
κόστος παρακολούθησης χρήσης στοιχείων, κόστος έρευνας,
αστική ευθύνη προς τρίτους, μακροπρόθεσμο κόστος δυσφήμισης
και διακοπή λειτουργίας επιχείρησης.

Βίντεο διάρκειας 10
δευτερολέπτων

Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Κατανοεί η επιχείρηση πόσο σημαντική είναι μια έγκαιρη
αποτελεσματική ανταπόκριση για τη φήμη της;

Η ανταπόκριση της εταιρείας στις πρώτες 24-48 ώρες είναι κρίσιμης σημασίας. Θα πρέπει να
συντονιστεί με εγκληματολόγους, νομικούς και ειδικούς στις Δημόσιες Σχέσεις για τον έλεγχο
του αντίκτυπου στη φήμη απέναντι στους πελάτες, τους προμηθευτές, το προσωπικό, τους
επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές και το ευρύ κοινό.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΟΛΗ
Αντιλαμβάνονται οι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πόσο
εκτεθειμένες είναι σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις;

Οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν λιγότερο ισχυρή ασφάλεια και μη ελεγμένα
πρωτόκολλα αντιμετώπισης (ίσως θεωρούνται δαπανηρά). Συχνά αποτελούν ευκαιριακούς
στόχους και οι εγκληματίες ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουν ως το μέσο για να επιτεθούν
σε μεγαλύτερους οργανισμούς.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ
Έχουν αναλογιστεί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τη ζημιά και τον
αντίκτυπο που θα επιφέρει μια επίθεση;

Οι μικρότερες επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην έχουν πρόσβαση σε νομικούς και ειδικούς
Δημοσίων Σχέσεων μετά από μια αποτυχία της ασφάλειας: η απώλεια εσόδων, η αδυναμία
κάλυψης των λειτουργικών εξόδων και η δυσφήμιση μπορεί να είναι καταστροφικές για
αυτές.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν περισσότερα δεδομένα να
χάσουν και θεωρούνται καλύτεροι στόχοι για λήψη αποζημίωσης

Για τις μεγάλες εταιρείες με περισσότερα δεδομένα οι παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν
σε κλοπές περισσότερων αρχείων και μεγαλύτερο κόστος για τη διαχείριση της απώλειας.
Επίσης, είναι πιο ευπαθείς προς δράσεις τρίτων και μετόχων.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ
Μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τις μεγάλες επιχειρήσεις να
ελέγξουν χιλιάδες εργαζόμενους

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων (για κακόβουλες ή αμελείς
πράξεις), ο εντοπισμός κλεμμένων και απολεσθέντων εξοπλισμών και η αντίστοιχη κλοπή των
αποκλειστικών πληροφοριών είναι ακόμη πιο δύσκολη στους μεγάλους οργανισμούς και οι
παραβιάσεις δεδομένων μπορεί να αργήσουν περισσότερο να επιλυθούν.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Οι επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες μπορεί να
αντιμετωπίσουν πρόσθετες επιπλοκές μετά από μια παραβίαση

Η διασυνοριακή κοινή χρήση των δεδομένων, ακόμη και στο εσωτερικό των οργανισμών,
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό κόστος διαχείρισης μετά από μια παραβίαση. Οι
διασυνοριακοί εγκληματολόγοι και νομικοί θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την παροχή
του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη.
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Επόμενο

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
μια σειρά από απειλές στον
κυβερνοχώρο,:

Προηγούμενο

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ AIG

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

CLICK ARROWS FOR MORE
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ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
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Ως παγκόσμιος ασφαλιστικός ηγέτης
έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών
κινδύνων, έχουμε αποκτήσει πολύτιμη
εμπειρία, η οποία αντανακλάται στο εύρος
της κάλυψής μας και των υποστηρικτικών
υπηρεσιών μας, καθώς και στην ικανότητα
και την εμπειρία των ομάδων απαιτήσεων.

Προηγούμενο

ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Με περισσότερα από 10
χρόνια εμπειρίας διεθνώς στην
ασφάλιση των ηλεκτρονικών
και διαδικτυακών κινδύνων,
κατανοούμε εις βάθος τις
απειλές που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις κατά τη
διαχείριση των πληροφοριών.
Αυτή η εμπειρία μάς βοηθά
στο να παρέχουμε την πιο
ολοκληρωμένη κάλυψη
που μπορεί να παρέχει ο
ασφαλιστικός κλάδος.

Έχουμε εργαστεί εκτενώς και
με τον δέοντα ζήλο σε όλη
την Ευρώπη και παγκόσμια
για να διασφαλίσουμε ότι οι
ασφαλισμένοι με CyberEdge
επωφελούνται από κορυφαίους
εγκληματολόγους και νομικούς,
οι οποίοι παρέχουν εγγυημένη
ποιότητα υποστήριξης μετά
από μια παραβίαση στον
κυβερνοχώρο.

Διαθέτουμε ομάδα
εξειδικευμένων underwriters
στον τομέα ανάληψης κινδύνου
στην συγκεκριμένη ασφάλιση, η
οποια αναλύει την των πελατών
μας στον κυβερνοχώρο. Αυτό
σημαίνει ότι κατανοούμε τις
ανησυχίες των πελατών μας,
και χρησιμοποιούμε αυτήν τη
γνώση για να εξελίσσουμε και
να αναπτύσσουμε συνεχώς την
κάλυψη των ασφαλιστήριων
συμβολαίων μας - ένας ακόμη
λόγος για τον οποίο είμαστε
σε θέση να προσφέρουμε το
βέλτιστο προϊόν στην αγορά.

Έχουμε αναπτύξει παγκοσμίως
κορυφαίες ομάδες διαχείρισης
απαιτήσεων ευθύνης για
περιστατικά που σχετίζονται με
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς
κινδύνους, ενώ η παγκόσμια
διάρθρωσή μάς επιτρέπει να
μοιραζόμαστε την εμπειρία
μας σε θέματα ασφάλειας
και ιδιωτικού απορρήτου σε
παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό
σημαίνει ότι οι τοπικές ομάδες
απαιτήσεων βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της γνώσης
και των βέλτιστων πρακτικών
κατανοώντας τους κινδύνους,
τις τάσεις και τη σημασία της
άμεσης ανταπόκρισης στη
διαχείριση θεμάτων σχετικά με τον
κυβερνοχώρο.

Έχουμε αναπτύξει τις ικανότητες
PassportSM, έτσι ώστε να
μπορούμε να προσφέρουμε το
CyberEdge σε πολλές χώρες σε
όλο τον κόσμο. Αυτό επιτρέπει
στους πελάτες μας να έχουν
πρόσβαση στην εκάστοτε τοπική
τεχνογνωσία σε περίπτωση
διασυνοριακού συμβάντος
παραβίασης στον κυβερνοχώρο.
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Παρόλο που οι επιχειρήσεις δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον
για τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, δεν
γνωρίζουν το πραγματικό μέγεθος της έκτασής στους στις
συγκεκριμένες απειλές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει
εμπόδια στις πωλήσεις.
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΗΔΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα κλασικά προγράμματα Αστικής
Ευθύνης δεν καλύπτουν τους
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς
κινδύνους. Άλλοι τύποι ασφάλισης
όπως η ασφάλιση εγγυήσεων μπορεί
να καλύψει ορισμένα στοιχεία με
πρόσθετη πράξη, αλλά δεν παρέχει
συνολική προστασία, ενώ συχνά
περιορίζεται σε συμβολικές αμοιβές.

ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΤΜΗΜΑ IT
Καμία εταιρεία δεν είναι ασφαλής
από τον κίνδυνο παραβίασης των
δεδομένων, ανεξάρτητα από τα πρότυπα
ασφαλείας, καθώς είναι πολύ δύσκολη
η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση
όλων των εσωτερικών και εξωτερικών
απειλών. Το κακόβουλο λογισμικό
δημιουργείται συχνά έτσι ώστε να
εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του
λειτουργικού συστήματος που είναι
πέρα από τον έλεγχο των τμημάτων ΙΤ,
αλλά και το ανθρώπινο σφάλμα, όπως η
ευπάθειά του σε επιθέσεις «ψαρέματος»
phishing και vishing.

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ
«ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Οι εισβολείς, οι εργαζόμενοι ή
οι ανταγωνιστές μπορούν επίσης
να ενδιαφέρονται για τα ψηφιακά
περιουσιακά στοιχεία σας. Οι
εισβολείς χρησιμοποιούν συχνά άλλους
«μη στοχευμένους» οργανισμούς
ως «παράθυρο» για την είσοδο σε
μεγαλύτερους και πιο επιθυμητούς
στόχους. Αν μια εγκληματολογική
έρευνα σας ενέπλεκε ως την αιτία για
μια διείσδυση, θα μπορούσατε να
αναλάβετε την ευθύνη που συνδέεται με
τη μετάδοση κακόβουλου λογισμικού;

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΡΚΕΤΑ
Τα ασφάλιστρα είναι πολύ χαμηλά
σε σύγκριση με την πιθανότητα
εμφάνισης μίας διαρροής ή επίθεσης
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας
απώλειας εσόδων από δυσφήμιση
- δεν είναι ασυνήθιστο άλλωστε
οι ζημίες να ανέρχονται σε μερικά
εκατομμύρια ευρώ. Η ασφάλιση
κατά των ηλεκτρονικών εγκλημάτων
αποτελεί μια προσιτή επένδυση για
την προστασία ενός οργανισμού από
παραβιάσεις δεδομένων.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Οι απολεσθέντες αλλά και οι
κλεμμένοι φορητοί υπολογιστές και
εξοπλισμοί αντιπροσωπεύουν ένα
σημαντικό ποσοστό των παραβιάσεων
δεδομένων. Εάν οι εταιρείες δεν
τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας του
φυσικού εξοπλισμού, εξακολουθούν
να θέτουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την
προστασία των δεδομένων, ακόμη και
αν έχουν τις πιο εξελιγμένες λύσεις ΙΤ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Ο κανονισμός αποτελεί ένα μόνο
στοιχείο κόστους της παραβίασης
στον κυβερνοχώρο. Οι οργανισμοί
έχουν ευθύνη έναντι των πελατών
τους για την ασφαλή διατήρηση
των δεδομένων τους. Η δυσφήμιση
που προκύπτει από την παραβίαση
δεδομένων μπορεί να υπερβεί
οποιοδήποτε κόστος συνδέεται με
την παραβίαση των δεδομένων.
Ακόμη και χωρίς κρατική εποπτεία,
οι βιομηχανίες (όπως η βιομηχανία
καρτών πληρωμών) μπορούν και
εκδίδουν αυστηρά πρόστιμα.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ
Οι περισσότερες εταιρείες αναθέτουν τα
στοιχεία αποθήκευσης δεδομένων στην
πλατφόρμα νέφους (cloud) και άλλες
πλατφόρμες τρίτων. Τα πρότυπα ασφαλείας
των εξωτερικών συνεργατών πρέπει να
ελέγχονται για να διασφαλίζεται ότι πληρούν
τις απαραίτητες απαιτήσεις - ιδίως εφόσον η
φύση της δραστηριότητάς τους και ο όγκος
των δεδομένων που αποθηκεύουν τους
καθιστά ως ελκυστικό στόχο. Οι συμβάσεις
με εξωτερικούς παρόχους ασφάλειας συχνά
εξαιρούν την ευθύνη από παραβιάσεις,
οπότε η επιχείρηση πρέπει να επιβαρυνθεί
με τις δαπάνες μετριασμού και υπεράσπισης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ
Καθώς οι μεγάλοι οργανισμοί
συνεχίζουν να βελτιώνουν τις υποδομές
της ασφάλειάς τους, οι εγκληματίες
έχουν αρχίσει να αναζητούν
μικρότερους και «ευκολότερους»
στόχους. Το 75% των παραβιάσεων
δεδομένων συνέβη σε οργανισμούς με
λιγότερους από 100 εργαζομένους*.
Οι μικρότεροι οργανισμοί ενδεχομένως
δεν διαθέτουν τους πόρους για
αποτελεσματική ασφάλεια, έτσι
ώστε να αποτρέψουν μια απώλεια,
ή για αποτελεσματικές στρατηγικές
αποκατάστασης μετά από μια απώλεια.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το 2011 το μέσο κόστος για την
επίλυση μιας παραβίασης ασφάλειας
δικτύου ήταν μεγαλύτερο από 5
εκατομμύρια δολ. ΗΠΑ, ή 197
δολ. ΗΠΑ ανά αρχείο. Ενώ πολλές
παραβιάσεις ασφάλειας δικτύου
βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο, η
επίλυση των συμβάντων ηλεκτρονικού
εγκλήματος έχει κοστίσει εκατοντάδες
εκατομμύρια στους οργανισμούς.

ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΤΥΧΕ ΠΟΤΕ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
Μολονότι η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων δεν είχε καμία αξίωση,
το περιβάλλον έχει αλλάξει. Οι
εταιρείες είναι πιο ευαίσθητες στις
απειλές ασφάλειας και ιδιωτικού
απορρήτου από ποτέ. Η μελλοντική
νομοθεσία είναι πιθανό να αυξήσει τα
ισχύοντα πρότυπα της βιομηχανίας,
υποδηλώνοντας ότι οι οικονομικές
και λειτουργικές επιπτώσεις μιας
παραβίασης δεδομένων θα καταστούν
πιο επαχθείς για τους οργανισμούς που
έχουν υποστεί, παραβίαση.

Προηγούμενο

*Source Verizon 2012 Data Breach Investigations Report
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

Παρατίθεται μία σειρά
σεναρίων, βασισμένων σε
παραγματικά περιστατικά,
τα οποία απεικονίζουν το
έυρος των καλύψεων που
παρέχει το CyberEdge.

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ AIG

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΛΥΨΗ CYBEREDGE

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ένας υπάλληλος ενός
μεγάλου οργανισμού
ελέγχου πιστοληπτικής
ικανότητας κλέβει
τις προσωπικές
πληροφορίες
εκατομμυρίων πελατών.

•Τ
 ο κόστος των εγκληματολόγων που θα καθορίσουν ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και
από ποια άτομα.
• Το κόστος της ενημέρωσης των εκατομμύριων ατόμων των οποίων τα δεδομένα έχουν κλαπεί
•Τ
 ο κόστος παρακολούθησης της πίστωσης για τα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί, για να
βεβαιωθούμε ότι δεν υφίστανται συνεχείς απώλειες μετά την κλοπή των πληροφοριών
•Τ
 ο κόστος της νομικής ενημέρωσης παραβιάσεων για την προετοιμασία της επιχείρησης για
έρευνα των αρχών
• Το
 κόστος της εκπροσώπησης και της υπεράσπισης της επιχείρησης στην επακόλουθη προσφυγή
που ασκήθηκε εναντίον της
• Το κόστος των ζημιών που αποδίδονται στην επιχείρηση

ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΤΟ CYBEREDGE

Βίντεο διάρκειας 1 λεπτού

Προηγούμενο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΟΧΟΥΣ
Έχει κλαπεί ο
διακομιστής e-mail
και ο σκληρός δίσκος
μιας επιχείρησης ενώ
ήταν στην κατοχή ενός
εξωτερικού συνεργάτη

•Τ
 ο κόστος των εγκληματολόγων που θα καθορίσουν ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και
από ποια άτομα.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Οι χάκερ απέκτησαν
πρόσβαση σε
συστήματα
υπολογιστών
ξενοδοχείων σε 26
τοποθεσίες

 ο κόστος των εγκληματολόγων που θα καθορίσουν ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και από ποια άτομα
•Τ
(εκτέθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο πιστωτικές κάρτες και ονόματα)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΚΑΡΤΕΣ
Ένα σύστημα πληρωμών
με κάρτες έχει
παραβιαστεί θέτοντας
σε κίνδυνο τα δεδομένα
πιστωτικών καρτών

 ο κόστος των συμβούλων δημοσίων σχέσεων για να μετριάσουν τη δυσφήμιση της επιχείρησης
•Τ
μετά την παραβίαση

• Το κόστος της ενημέρωσης των ατόμων των οποίων τα δεδομένα έχουν κλαπεί
•Τ
 ο κόστος παρακολούθησης της πίστωσης για τα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί, για να
διαβεβαιώσουμε ότι δεν υφίστανται συνεχείς απώλειες μετά την κλοπή των πληροφοριών
 ο κόστος των συμβούλων δημοσίων σχέσεων για να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν την
•Τ
εταιρεία στην επαφή της με τα μέσα επικοινωνίας σχετικά με το συμβάν

 ύμβουλοι δημοσίων σχέσεων για να συμβουλεύσουν την επιχείρηση σχετικά με το μετριασμό της
•Σ
δυσφήμισης μετά το περιστατικό

• Το κόστος επαγγελματικής εκπροσώπησης για την έρευνα από τη βιομηχανία πληρωμής με κάρτες
•Κ
 όστος νομικής εκπροσώπησης και υπεράσπισης για τη νομική διαδικασία που ασκήθηκε
κατά της εταιρείας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ >
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

Έχουμε πολλά άλλα
παραδείγματα απαιτήσεων
ηλεκτρονικού εγκλήματος
όπως τα εξής:

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ AIG

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το τερματικό ενός σουπερμάρκετ δέχθηκε επίθεση από εξωτερικό κακόβουλο λογισμικό, διακόπτοντας την
επικοινωνία μεταξύ των μητρώων και του μηχανήματος απογραφής. Το σουπερμάρκετ παρουσίασε έλλειψη
αποθέματος και έπρεπε να κλείσει μέχρι να διορθωθεί το σύστημα και να αναπληρωθεί το απόθεμα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Πραγματοποιήθηκε διείσδυση στο σύστημα του σημείου πωλήσεων σε περισσότερα από 200 καταστήματα
λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένων 150 υποκαταστημάτων μεγάλης αλυσίδας fast food), με αποτέλεσμα
τα κακόβουλα προγράμματα καταγραφής να καταγράφουν όλα τα δεδομένα που πληκτρολογούνται ή
σαρώνονται μέσω του συστήματος.
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Μια πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία τιμωρήθηκε με πρόστιμο πολλών εκατομμυρίων λιρών από τη ρυθμιστική
αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν έχασε μια εφεδρική ταινία που περιείχε προσωπικά στοιχεία περισσότερων
από 46.000 ασφαλισμένων.
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Για περισσότερα από 4 χρόνια, γινόταν υποκλοπή αποκλειστικών πληροφοριών πολλών από τους μεγαλύτερους
οργανισμούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εφαρμόστηκαν τεχνικές τεμαχισμού για υπεξαίρεση επικοινωνιών
και δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένα θέματα της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης για
πετρέλαιο και συνεργασιών μεταξύ των «μολυσμένων» οργανισμών.

Προηγούμενο

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ AIG

Το CyberEdge προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τρόπων
άμεσης αντιμετώπισης της παραβίασης δεδομένων ή
της απόπειρας εκβιασμού.

Προηγούμενο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

CLICK ARROWS FOR MORE

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

Στη συνέχεια παρατίθεται μια περίληψη
της κάλυψης που παρέχει το CyberEdge.
(Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται απλώς για
μια περίληψη γενικής καθοδήγησης,
και το πεδίο εφαρμογής και οι όροι
υπόκεινται στους όρους και τις
προϋποθέσεις του ασφαλιστήριου
συμβολαίου.)

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ AIG

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος της ειδοποίησης των πελατών
(ή της ρυθμιστικής αρχής) ότι τα δεδομένα
τους έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση.
Εύλογα έξοδα για την ενημέρωση για κλοπές
ταυτότητας και παρακολούθηση αρχείων
πίστωσης όσων ενεπλάκησαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΑΝ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΙ
ΖΗΜΙΑ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές εάν η
επιχείρηση (ή ο εξωτερικός συνεργάτης
διαχείρισης) προκαλέσει παραβίαση
προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές εάν η
επιχείρηση μολύνει τα δεδομένων τρίτων με ιό
Κόστος υπεράσπισης και ζημιές εάν η
επιχείρηση υποστεί κλοπή κωδικού πρόσβασης
στο σύστημα με μη ηλεκτρονικά μέσα
Κόστος υπεράσπισης και ζημιές εάν η
επιχείρηση υποστεί κλοπή εξοπλισμού που
περιέχει προσωπικά δεδομένα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προηγούμενο

ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών στον
κυβερνοχώρο για να βοηθά τον πελάτη, εάν
νομίζει ότι δέχεται επίθεση

ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ IT ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ

Βοήθεια από ειδικούς μετά από παραβίαση
δεδομένων σε ασφαλισμένους για την
αποκατάσταση των συστημάτων τους και
των τειχών προστασίας, που επιτρέπει στην
επιχείρηση να επανέρθει στην κανονική
λειτουργία

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ
ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Κόστος επαγγελματικών συμβουλών για την
πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων κάποιου σημαντικού
συμβάντος ηλεκτρονικού εγκλήματος

Το κόστος των επαγγελματικών αμοιβών που
προκύπτουν προκειμένου να προσδιοριστεί
αν τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορούν ή όχι
να αποκατασταθούν, να επανασυλλεχθούν ή
να αναδημιουργηθούν

Κόστος επαγγελματικών συμβουλών για την
ελαχιστοποίηση ενδεχόμενης ζημιάς στη
φήμη οποιουδήποτε ατόμου στην εταιρεία
(π.χ. του γενικού Διευθυντή)

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές εάν κάποιος
εργαζόμενος της επιχείρησης προκαλέσει
αποκάλυψη δεδομένων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το κόστος παροχής νομικών συμβουλών
και εκπροσώπησης σε σχέση με μια έρευνα
προστασίας δεδομένων

ΔΙΑΚΟΠΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ

Απώλεια καθαρού κέρδους, ως αποτέλεσμα
της διακοπής λειτουργίας στο δίκτυο του
ασφαλισμένου, που προκλήθηκε από
παραβίαση της ασφάλειας.

Ασφαλιστέα πρόστιμα και κυρώσεις που
επιβάλλονται από τη ρυθμιστική αρχή
προστασίας δεδομένων

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ

Πληρωμές λύτρων (απώλεια από εκβίαση)
προς τρίτους που προκύπτουν για την
αντιμετώπιση μιας απειλής για την ασφάλεια
δεδομένων

ΕΥΘΥΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Κόστος ζημιών και υπεράσπισης που
προκύπτει σε σχέση με την παραβίαση
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ή αμέλεια
σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο
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Επόμενο

Σηµαντική Σηµείωση:
Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A.(AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική
επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe
S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με
τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 και έδρα Λ.
Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα,
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η
ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

www.aig.com.gr
AIG EUROPE S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Κηφισίας 119
15124 Μαρουσι Τηλέφωνο: 210 – 8127600 Fax: 210 – 8027189

Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση
Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και
τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στα
Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr, www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/
company/aig Facebook: www.facebook.com/aig.greece
H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του
ομίλου American International Group, Inc. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες
εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές
υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.
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