
 

 

 

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί μία περίληψη των βασικών καλύψεων/εξαιρέσεων και δεν αντικατοπτρίζει τις 

προσωπικές ασφαλιστικές ανάγκες σας. Πλήρης προ-συμβατική & συμβατική πληροφόρηση παρέχεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
 
Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να αποζημιώσει την Ασφαλισμένη Επιχείρηση για τις Δαπάνες  
Απόκρισης σε Περίπτωση Παραβίασης που υπέστη εξαιτίας πραγματικής ή εύλογα υποπτευόμενης Παραβίασης 
Δεδομένων ή Παραβίασης Ασφαλείας,  και αποζημιώσεις σε τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με 
καλυπτόμενους κινδύνους όπως αυτές περιγράφονται στο εκάστοτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
 
 

Cyber Insurance 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

 

Εταιρεία: CROMAR S.A. – Coverholder at LLOYD’S                      Προϊόν: Cyber   

Εδρεύει στην Ελλάδα, ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 207659   

 

            Τι ασφαλίζεται;  
 
Καλύπτονται Ζημίες & Δαπάνες που θα συμβούν και θα 
δηλωθούν εντός της διάρκειας ισχύος του ασφαλιστηρίου και 
αφορούν:   

✓ Απόκριση σε Περίπτωση Παραβίασης 
 

✓ Δαπάνες Απόκρισης σε Περίπτωση Παραβίασης που 
υπέστη η Ασφαλισμένη Επιχείρηση εξαιτίας πραγματικής 
ή εύλογα υποπτευόμενης Παραβίασης Δεδομένων ή 
Παραβίασης Ασφαλείας  

 
✓ Ζημίες Ασφαλισμένης Επιχείρησης (First Party Loss) 
 
✓ Ζημίες από Διακοπή Δραστηριότητας  
✓ Ζημίες από Διακοπή Δραστηριότητας Εξαρτώμενης 

Επιχείρησης  
✓ Ζημίες από Εκβίαση Σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο 
✓ Δαπάνες Ανάκτησης Δεδομένων 

 
✓ Ευθύνη 

 
✓ Ευθύνη για Δεδομένα & Δίκτυα     
✓ Υπεράσπιση σε Εποπτικές Διαδικασίες & Χρηματικές 

Ποινές 
✓ Ευθύνη και Δαπάνες από Κάρτες Πληρωμών  
✓ Ευθύνη από Πολυμέσα (Media Liability) 

 
Συμπληρωματικά παρέχονται οι καλύψεις: 

 
✓ Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

 
  Άμεση οικονομική ζημία που υφίσταται συνεπεία: 
✓ Δόλιας Εντολής, 
✓ Απάτης περί τη Μεταφορά Χρημάτων 
✓ Τηλεφωνικής Απάτης,  

 
✓ Ανταμοιβή Ποινικής Δίωξης 

 
Συνολικό Όριο Ευθύνης: 

Το Συνολικό Όριο Ευθύνης του Ασφαλιστηρίου που αναγράφεται 
στον Πίνακα Ασφάλισης είναι το συνδυαστικό συνολικό όριο 
ευθύνης του Ασφαλιστή για όλες τις Ζημίες που αποζημιώνονται 
υπό το παρόν Ασφαλιστήριο.    

 

  

            Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

Βασικές Εξαιρέσεις 
 
 Σωματική Βλάβη ή Περιουσιακή Ζημία  
 Πρακτικές Εμπορίου και Antitrust 
 Μη νόμιμη Συλλογή ή Διανομή Πληροφοριών 
 Προηγούμενες Γνωστές Πράξεις και Προηγούμενες 

Αναγγελθείσες Απαιτήσεις 
 Πώληση ή Ιδιοκτησία Χρεογράφων και Παράβαση Νόμων 

περί Χρεογράφων 
 Εγκληματικές Δόλιες ή Απατηλές Πράξεις 
 Ευρεσιτεχνίες,Πνευματικά Δικαιώματα Λογισμικών, 

Παράνομη Ιδιοποίηση Πληροφοριών 
 Κυβερνητικές Πράξεις 
 Εμπορικές Ζημίες, Απώλεια Χρημάτων & Εκπτώσεις   

 



 

 

 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 

ǃ Μη σωστή ή παραπλανητική συμπλήρωση στοιχείων που ζητούνται στην Πρόταση Ασφάλισης 
ǃ Μη συμμόρφωση του ασφαλισμένου με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
ǃ Για την ενεργοποίηση της κάλυψης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των ασφαλίστρων 

 

 

 

           Πού είμαι καλυμμένος; 
 

✓ Εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά 

 

 

 

           Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

• Να επιβαρυνθείτε το πρώτο ποσό ορισμένων ζημιών (ποσό απαλλαγής). Ανατρέξτε στον πίνακα ασφάλισης του 
συμβολαίου για περισσότερες λεπτομέρειες 

• Να ελέγξετε το συμβόλαιό σας μόλις το λάβετε, και να βεβαιώσετε ότι έχετε την επιθυμητή κάλυψη που προσδοκείτε 

• Να καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα. 

• Να μας ενημερώσετε σχετικά με περιστατικά που συνδέονται με αυτή την ασφάλιση το συντομότερο δυνατόν, είτε 
συνδέονται είτε όχι με κάποιο περιστατικό ζημιάς.  

• Να μας δώσετε την απαραίτητη πληροφόρηση και να μας ενημερώσετε αν κάτι είναι λάθος ή έχει αλλάξει που 
μπορεί να διαφοροποιεί / επιτείνει τον κίνδυνο. 
 

 
 

 

           Πότε και πώς πληρώνω; 

 
• Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στην Cromar S.A. είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (εάν το 

ποσό των ασφαλίστρων επιτρέπει την πληρωμή σε δόσεις), στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί, στην έναρξη 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή της κάθε δόσης. 
 

 

 

 

           Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

• Η κάλυψη ξεκινάει με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την καταβολή των ασφαλίστρων. Όπως προκύπτει και 
από τον πίνακα ασφάλισης, θα διαρκέσει για 12 μήνες από την έναρξη της κάλυψης ή της ανανέωσης, εκτός εάν 
ακυρωθεί από εσάς ή εμάς, πριν τη λήξη του. Η κάλυψη πάντα αρχίζει και τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι.  
 

 
 

 

           Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

• Μπορείτε να ακυρώσετε την κάλυψη οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας και θα παρακρατηθούν 
αναλογικά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

• Δεν θα υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ζημιά 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ακύρωσης, παρακαλούμε αναφερθείτε στους γενικούς όρους 
του συμβολαίου. 
 

 
     Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρεχέται 100% από τη Lloyd’s Insurance Company S.A. 

  


