NO MUNDO COMPLEXO
DOS RISCOS CIBERNÉTICOS,
A EXPERIÊNCIA FAZ
A DIFERENÇA
Hiscox CyberClear
Proteção total, apólice simples
No imediato e a partir de qualquer lugar temos acesso a
todo o tipo de informação e dados. As empresas dedicadas
ao armazenamento e uso de dados interconectados têm a
responsabilidade de proteger essa informação, tão valiosa
e tentadora.
A quem se dirige este produto?
Qualquer entidade, independentemente da sua dimensão
ou atividade, é vulnerável a ataques cibernéticos, internos
e externos.
Porquê comprar um seguro de ciber?
• A informação é um dos ativos corporativos mais
importantes.
• A interrupção total ou parcial dos sistemas informáticos pode
ter um impacto devastador no negócio e até paralisá-lo.
• As reclamações de terceiros relacionadas com questões de
TI envolvem custos cada vez maiores, não só pelo aumento
de ataques, mas também pelas mudanças regulatórias.
• O impacto na reputação pode ser incalculável.
• Foi demonstrado que os fornecedores também são
uma porta para os sistemas dos seus Clientes.
• Mundialmente o crime cibernético é aquele que mais
cresce e a uma velocidade maior.

Porquê Hiscox?
• Apólices claras e simples: as nossas cláusulas são escritas de
forma direta e simples para evitar interpretações erradas.
• Flexibilidade e produtos personalizados: o Hiscox CyberClear
adapta-se às necessidades das pequenas e grandes empresas.
• Gestão de sinistros de excelência: se existe algo que
caracteriza a Hiscox, é a gestão de sinistros: rápida e eficaz
para minimizar o impacto que qualquer incidente pode causar
no dia-a-dia.
• Cobertura mundial: cobrimos reclamações apresentadas
contra a empresa segurada em qualquer lugar do mundo.
• Assistência especializada para cada caso: as coberturas
contra os riscos cibernéticos não só cobrem as despesas
decorrentes de incidentes de segurança, privacidade ou
erros, mas também disponibilizamos aos segurados parceiros
especializados para geri-lo eficazmente.
54% das empresas já sofreram um ou mais ataques cibernéticos
de sucesso que comprometeram a sua infraestrutura de dados e/
ou de TI e 77% desses ataques utilizaram tecnologia fileless.
Ponemon Institute, outubro 2017

As nossas garantias e coberturas
Serviço de gestão de incidentes:
• Especialistas na deteção e contenção de ataques.
• Especialistas em tecnologia para identificar as causas
e dar recomendações de melhoria para que não se repita.
• Aconselhamento jurídico para responder ao incidente.
• Notificação aos lesados cujos dados pessoais foram
expostos ou roubados e notificação ao órgão regulador
correspondente.
• Monitorização de informações financeiras ou pessoais para
evitar uso fraudulento.
• Consultoria de relações públicas para o restabelecimento
da reputação e gestão da comunicação externa.

Perda de lucros:
• Cobertura para a redução do resultado líquido como consequência de um incidente que gerou uma interrupção parcial
ou total dos sistemas.
• Despesas para mitigar a perda de lucros.

Recuperação de dados:

Que pode acontecer:
exemplo de sinistro
As passwords roubadas
Custos cobertos pela Hiscox: mais de 15.000€
O nosso Cliente, uma editora, foi notificado por um especialista em segurança informática que os nomes dos utilizadores e
passwords dos seus Clientes tinham sido intercetados. A Hiscox
chamou os seus técnicos forenses para investigar. Estes confirmaram o ataque e começaram a restaurar a falha de segurança.
O nosso Cliente também recebeu aconselhamento jurídico sobre
como contactar e explicar aos utilizadores lesados que os seus
dados tinham sido comprometidos. Além disso, o serviço de
monitorização de informação foi ativado para evitar o uso fraudulento da informação roubada.

• Recuperação do acesso a dados e programas.
• Eliminação de vírus nos arquivos e sistemas
danificados.

Extorsão cibernética:
• Honorários de especialistas tecnológicos para
a gestão e resolução da ameaça.

Reclamações de Terceiros:
• Valor da indemnização.
• Sanções do órgão regulador de proteção de dados, quando
seguráveis pela legislação em vigor.
• Montante da contratação de especialistas forenses para preparar a defesa em caso de reclamação.
• Despesas decorrentes de uma inspeção de dados executada
pelo órgão regulador.
• Custos de defesa.

Hiscox dispõe também de seguros para:
• Responsabilidade Civil Profissional
• Arte e Clientes privados.

Para mais informações e contratações
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo.
Por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk, representante da Hiscox em Portugal, para mais detalhes ou obter uma cotação,
ou visite o website innovarisk.pt.

Representação do Grupo Hiscox em Portugal:
Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 123 - 7º, 1069-152 Lisboa
T +351 215 918 370 F +351 215 918 379 E geral@innovarisk.pt http://innovarisk.pt
A Innovarisk, Lda. está inscrita na ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões como Agente de Seguros, Ramo Não Vida, através
do N.º 413390115, de 19/06/2013, dados passiveis de confirmar em http://www.asf.com.pt. A Innovarisk encontra-se devidamente autorizada a efetuar
contratos de Seguros em nome do Segurador, procedendo, à cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia.
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As informações contidas nesta brochura são comerciais e não contratuais. Os termos e condições da mesma estão regulados na apólice emitida pela HISCOX. Qualquer informação sobre a cobertura,
duração do contrato, reclamações ou qualquer outra pergunta, leia atentamente as condições gerais.

