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ΑΘΗΝΑ – 21 Φεβρουαρίου 2013 –  Τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στις ΗΠΑ 
και τον Καναδά για λογαριασµό της American International Group Inc. (AIG) δείχνουν 
ότι µεταξύ εταιρικών στελεχών η πλειοψηφία ανησυχεί περισσότερο για τις ηλεκτρονικές 
και διαδικτυακές απειλές, σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνων. 
 
Πάνω από το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί είτε σε µεγάλο είτε σε µέτριο 
βαθµό για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές στην επιχείρηση τους. Το ποσοστό 
αυτό ήταν σαφώς µεγαλύτερο από αυτό για άλλες κατηγορίες κινδύνων, όπως την 
απώλεια εσόδων (82%), τις ζηµίες στην περιουσία της επιχείρησης (80%) ή τους 
επενδυτικούς κίνδυνους (76%). 
 
Τα ευρήµατα της έρευνας, η οποία περιλαµβάνει και απαντήσεις από µεσίτες 
ασφαλίσεων, δείχνουν επίσης ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για πληροφορίες και ενηµέρωση 
πάνω στους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. 80% των ερωτηθέντων δήλωσε 
πως είναι δύσκολο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις εξαιτίας του γρήγορου ρυθµού µε τον 
οποίο µεταβάλλεται η συγκεκριµένη κατηγορία απειλών. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την 
AIG να δηµιουργήσει την πρώτη εφαρµογή για iPad σχετικά µε την προστασία από 
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, σε συνδυασµό µε το ασφαλιστικό προϊόν 
CyberEdge.  
 
Επιπλέον στοιχεία της έρευνας δίνουν µία περισσότερο αναλυτική εικόνα για τις 
αντιλήψεις των στελεχών και των µεσιτών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς και 
διαδικτυακούς κινδύνους: 
 

• Πάνω από δύο στους τρεις (69%) πιστεύουν ότι σε περίπτωση επίθεσης, ο 
κίνδυνος για τη φήµη µιας εταιρίας είναι µεγαλύτερος από τους αµιγώς 
οικονοµικούς κινδύνους. 

• Πάνω από εφτά στους δέκα (75%) πιστεύουν ότι η νοµική και κανονιστική  
συµµόρφωση αναγκάζει τις εταιρίες να λάβουν περισσότερο υπόψη τους 
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. 

• Η µεγάλη πλειοψηφία (82%) πιστεύει ότι οι συγκεκριµένες απειλές προέρχονται 
κατά κύριο λόγο από hackers, ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (71%) 
θεωρεί εξίσου σηµαντικό παράγοντα και το ανθρώπινο λάθος. 

 
«Τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι τα υψηλόβαθµα στελέχη αλλά και η ασφαλιστική 

αγορά αναγνωρίζουν πλέον τη σηµασία των ψηφιακών και διαδικτυακών κινδύνων, 

λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στη φήµη αλλά και τον ισολογισµό 
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µίας επιχείρησης. Παρόλο που η συγκεκριµένη έρευνα έγινε στην Αµερική, τα αποτελέσµατά 

της είναι ενδεικτικά µίας τάσης που αγγίζει τόσο την Ευρώπη όσο και τη χώρα µας. Όσο 

εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο αυξάνεται και η σηµασία των συγκεκριµένων απειλών. Το 

ερώτηµα πλέον δεν είναι το τι κάνει µία επιχείρηση για να προστατευτεί, αλλά πόσο 

αποτελεσµατικά είναι τα µέτρα προστασίας που λαµβάνει», σχολίασε ο Γιάννης Τζίτζικας, 
∆ιευθυντής Επιχειρηµατικών Ασφαλίσεων της AIG στην Ελλάδα.  
 
Σχετικά µε το Cyber App για ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους 

 

Η AIG δηµιούργησε το CyberEdge Mobile App για iPad για να δώσει περισσότερες 
πληροφορίες και συµβουλές αντιµετώπισης των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 
κινδύνων. Πρόκειται για την πρώτη εφαρµογή που έχει δηµιουργηθεί ειδικά για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία απειλών και διατίθεται δωρεάν µέσω του iTunes® App Store. Η 
εφαρµογή έχει σχεδιαστεί για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ ετοιµάζεται και 
η  ευρωπαϊκή εκδοχή της.   
 
Σχετικά µε το CyberEdge 

 

Το CyberEdge είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ηλεκτρονικών και 
διαδικτυακών κινδύνων. Σ’ ένα επιχειρηµατικό αλλά και τεχνολογικό περιβάλλον που 
αλλάζει µε ταχύτατους ρυθµούς, το CyberEdge παρέχει πρωτοποριακές καλύψεις για να 
επιτρέψει σε εταιρίες να προφυλαχθούν από παραβιάσεις και διαρροές δεδοµένων, 
hacking, ιούς, κακόβουλες πράξεις των υπαλλήλων, ανθρώπινα λάθη, καθώς και κλοπή 
πληροφοριών. Το CyberEdge παρέχει τόσο τις τυπικές ασφαλιστικές καλύψεις, όσο και 
επιπλέον υπηρεσίες σε θέµατα διαχείρισης εταιρικής φήµης, πραγµατογνωµοσύνης αλλά 
και νοµικών συµβουλών. Το CyberEdge είναι διαθέσιµο σε 34 χώρες, µεταξύ των οποίων 
και την Ελλάδα, ενώ ο αριθµός των χωρών στις οποίες διατίθεται αυξάνεται συνεχώς. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.aig.com.gr/cyberedge.  
 

Σχετικά µε την έρευνα 

 

Η Penn Schoen Berland (PSB) διεξήγαγε για λογαριασµό της AIG µια έρευνα ανάµεσα σε 
323 ανώτατα διευθυντικά στελέχη, risk managers, στελέχη τµηµάτων ΙΤ και µεσίτες 
ασφαλίσεων στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν σηµαντικό ρόλο στη 
λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα ασφαλιστικά προγράµµατα µίας επιχείρησης. Η έρευνα 
περιλαµβάνει µία οµάδα πελατών της AIG καθώς και άλλων εταιριών, µεταξύ των οποίων 
και 60 εταιριών µε έσοδα µεταξύ 1$ δισ. και 10$ δισ., µικρότερων επιχειρήσεων µε έσοδα 
µεταξύ $10 εκατ. και $1 δισ., αλλά και µεγάλων και µεσαίων σε µέγεθος µεσιτών 
ασφαλίσεων. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2012, 
µε στατιστικό περιθώριο λάθους +/-5,45%. 
 
 
Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί 
πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, 
οργανισµούς και ιδιώτες µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσµίως. 
Επιπλέον,  οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG 
είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.  
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Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και ένα βραβευµένο 
εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες. 
 
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 περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site µας στη διεύθυνση 
www.aig.com.gr.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του οµίλου American 
International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited.  
 
 
 


