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Milyen típusú biztosításról van szó?

Gazdálkodó szervezetek számára nyújt fedezetet az általuk kezelt adatok elvesztésével kapcsolatban a gazdálkodó szervnél 
felmerült költségekre, az adatvesztés miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségre, továbbá a kezelt adatokkal kapcsolatos 
felelősségi károkra a szerződési feltételek szerint. 

 Mire terjed ki a biztosítás? 

—	 A Biztosítottnál felmerülő helyreállítási költségekre, amelyek adatfelelősségi esemény vagy hálózatbiztonsági esemény következ-
tében merültek fel.

—	 A Biztosítottra adatfelelősségi esemény miatt kivetett PCI bírságokra és kárrendezési költségekre.

—	 Egy üzemszüneti veszteség esemény miatt a Biztosítottnál bekövetkező üzemszüneti veszteségre. 

A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a CYBER Adatvédelmi Biztosítás Általános szerző-
dési feltételek dokumentumban érhető el. 

 Hol érvényes a biztosításom?

A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján Világ országaiban okozott és bekövetkezett károkkal kapcsolatos kártérítési igényre 
nyújt biztosítási fedezetet.

  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:

 testi sérülésre, dologi kárra, azonban ez a kizárás nem vonatkozik az adatfelelősségi esemény, vagy hálózatbiztonsági esemény kö-
vetkeztében beálló lelki sérülésből eredő tisztán sérelemdíj igényekre, 

 a Biztosított bármely applikációjának, rendszerének, vagy hálózatának naprakésszé tételével, vagy fejlesztésével járó költségekre, 

 tűzre, villámcsapásra, robbanásra, repülőgép becsapódásra, balesetre, vagy más elemi kárra.

 bármely nem kódolt/titkosított hordozható média-eszköz Biztosított általi elvesztéséből adódó károkra ideértve a laptopokat, 
okostelefonokat, tableteket és pendrive-okat is, 

 kéretlen levelekre (spam) és telemarketingre vonatkozó jogszabályok megsértésére.

 olyan kárra, amely abból ered, hogy a Biztosított nem rendelkezett kereskedelmi forgalomban vásárolt tűzfallal és antivirus program-
mal a teljes hálózatán, 

 azon kárigényre, amelyek azzal összefüggésben merülnek fel, hogy a Biztosított vagy Biztosítottal szerződésben álló felhőszolgáltató 
a kritikus fontosságú adatokat legalább 7 naponta nem menti ki hordozható eszközre és ezeket az eszközöket nem az adattárolás 
helyétől eltérő helyen tárolja. 

A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a CYBER Adatvédelmi Biztosítás részletesen tartalmazza. 



!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A biztosítás egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, igényérvényesítésre elévülési időt, biztosítási összeget) tartalmaz, 

! A Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartással 

 (i) a Szerződő fél vagy a Biztosított, 

 (ii) a Biztosított, illetve Szerződő üzletvezetésre jogosult tagja, továbbá vezető beosztású illetőleg a biztosított vagyontárgy 
kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja, tagja vagy megbízottja,

 (iii) a biztosított jogi személynek a vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, 
tisztségviselője, munkavállalója vagy megbízottja 

 okozta. 

! Nem áll be továbbá a biztosító kötelezettsége, ha a Biztosított kármegelőzési, kárenyhítési vagy kárbejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleget és emiatt a Biztosító fizetési kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a CYBER Adatvédelmi Biztosítás részletesen tartalmazza. 

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

— a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség,

— a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség,

— kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség,

— a szerződőt díjfizetési kötelezettség terheli.

 Mikor és hogyan kell fizetnem?

— a biztosítási díj banki átutalással fizetendő,

— a szerződő felek egyéb megállapodása hiányában a biztosítási díj a biztosítás teljes tartamára előre, egy összegben fizetendő.

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

— a biztosítási fedezet határozott időtartamra szól, amelyet a Biztosítási szerződés (ajánlat, kötvény) tartalmaz,

— a biztosítási fedezet megszűnik a határozott időtartam lejárati napján 24 órakor;

— ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet 
a felszólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen 
elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem 
nélkül bírósági úton érvényesíti. 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A biztosítási szerződés egy év határozott időtartamra szól, amely határozott időtartamú szerződés egyoldalú felmondására nincs 
lehetőség. 


