
No imediato e a partir de qualquer lugar temos acesso a todo o tipo de 
informação e dados. Todas as empresas que possuam dados de terceiros têm a 
responsabilidade de proteger essa informação, tão valiosa e tentadora. 

No mundo complexo dos riscos cibernéticos, a experiência faz a 
diferença.

A nossa solução está disponível para qualquer entidade. Independentemente da 
sua dimensão ou atividade, é vulnerável a ataques cibernéticos, internos e externos.

RISCOS CIBERNÉTICOS
SEGURO DE



PORQUÊ COMPRAR UM SEGURO 
RISCOS CIBERNÉTICOS?

• 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, originando perdas elevadas

• As reclamações de terceiros devido 
a incidentes cibernéticos envolvem 
custos cada vez maiores, não só pelo 
aumento de ataques, mas também pelas 
mudanças regulatórias

• O impacto na reputação pode ser 
incalculável

• 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.

A NOSSA OFERTA

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

• Serviço de assistência em língua 
portuguesa, disponível 24/7

• 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

• 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



EXEMPLOS DE SINISTROS

Empresas industriais verem o seu 
sistema ser comprometido, com 
o roubo de dados de clientes e a 
interrupção da sua produção

Normalmente, para libertar os dados 
e o sistema são pedidos resgates 
avultados por parte dos hackers. As 
empresas podem estar algum tempo 
sem poder laborar, originando-se perdas 
potencialmente elevadas e que no limite 
podem levar a que tenham que encerrar. 
Para além da consultoria dada ao cliente 
em relação ao comprometimento dos 
dados e ao pedido de resgate, essas 
perdas estariam cobertas pela nossa 
apólice de seguro.

Recebimento por parte do 
departamento !nanceiro de e-mails 
da che!a a ordenar a realização 
de transferências bancárias para 
fornecedores

Tratando-se de um pedido habitual, os 
funcionários podem não verificar o IBAN, 
transferindo os montantes para a conta 
errada. Estas transações podem ser feitas 
durante algum tempo, até que alguém 
dê conta do problema (por exemplo, o 
alerta dado pelo fornecedor de que não 
recebeu o pagamento ou alguém da 
empresa a reparar no erro cometido). 
Estas situações têm origem muitas 
vezes no comprometimento do e-mail 
da chefia (Roubo de Identidade), com o 
aproveitamento por parte dos hackers 
dessa vulnerabilidade para cometer o 
crime. Caso a cobertura de roubo de 
identidade tivesse sido contratada, o 
nosso seguro cobriria estas situações.

Empresas fortemente dependentes 
do canal online para as suas vendas, 
a terem o seu website em baixo 
devido a um ataque DoS (Denial of 
Service) 

O tempo durante o qual as empresas 
estão sem vender através do website 
resulta naturalmente numa perda que 
será tão maior quanto maior for o tempo 
de interrupção. A contratação de uma 
apólice de Riscos Cibernéticos através da 
Innovarisk permitiria cobrir essas perdas.

Com as nossas soluções pode deixar 
o seu problema com uma equipa de 
especialistas e prosseguir a atividade, 
minimizando prejuízos financeiros e perdas 
de reputação. 

Proteja o que mais importa: 
O seu negócio!



A INNOVARISK TAMBÉM SUBSCREVE

• Seguro de Responsabilidade Civil de 
Administradores e Gerentes

• Patrimoniais para Empresas
• Responsabilidade Civil para TIC’s.

Representante do Grupo Hiscox em Portugal e Coverholder Lloyd’s 
Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 106 - 7º e 8º, 1050-093 Lisboa 
T +351 215 918 370  E geral@innovarisk.pt   https://innovarisk.pt 
NIF 510624138

A Innovarisk Lda., está inscrita na ASF 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.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk 
para mais detalhes ou obter uma cotação, ou visite o website https://innovarisk.pt.


