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Vállalati Kiberkockázat Kezelési Biztosítás 

Biztosítási termékismertető 

Társaság (Biztosító): Chubb European Group SE (székhelye: 92400 Courbevoie, Franciaország, 
cégjegyzékszáma: 450327374 RCS Nanterre), amely Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb 
European Group SE Magyarországi Fióktelepén (1054 Budapest, Szabadság tér 7., tel.: (06 -1) 487-4087) keresztül 
fejti ki. A Biztosító tevékenységét a francia Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution – ACPR) engedélyével és felügyelete mellett folytatja, helyi hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank 
látja el. 

Termék: Vállalati Kiberkockázat Kezelési Biztosítás 

Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető csak egy általános, rövid, nem személyre szabott összefoglalása az 
Vállalati Kiberkockázat Kezelési biztosítás által fedezett, illetve a fedezetből kizárt kockázatoknak, és az egyéb fontos 
tudnivalóknak. 

Teljeskörű tájékoztatás a Biztosító Vállalati Kiberkockázat Kezelési Feltételeiben (ÁFF) található. Kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezeket a dokumentumokat, melyek megtalálhatók honlapunkon a http://www2.chubb.com/hu-hu/ 
címen. Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét. 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

A Biztosító a szerződéses feltételek szerint megtéríti mindazon károkat és a kárigénnyel összefüggésben felmerült 
költségeket, amelyek a visszamenőleges hatály napját követően, de a biztosítási időszak vége előtt bekövetkezett és a 
biztosítási időszak alatt első alkalommal, a szerződésben meghatározott feltételek betartásával bejelentett, a lenti 
„Mire terjed ki a biztosítás?” fejezetben megjelölt valamely biztosítási eseményhez kapcsolódnak. 

Mire terjed ki a 
biztosítás? 

  Adatvédelmi  Felelősség,  
  Hálózatbiztonsági  Felelősség  (rosszindulatú  

szoftver,  hackertámadás,  szolgáltatásbénító  
támadás,  engedély  nélküli  hozzáférés),  

  Média  Felelősség  (jó  hírnév  sérelme,  
becsületsértés,  rágalmazás,  érzelmi  sérülés,  
pszichikai  kár,  szerzői  jog  vagy  védjegy  
sértés),  

  Kiber  Zsarolás,  
  Adatvagyont  érintő  kár  (rosszindulatú  

szoftver,  hackertámadás,  engedély  nélküli  
hozzáférés,  szolgáltatásbénító  támadás,  
emberi  vagy  programozási  hiba,  
áramkimaradás),  

 Üzemszünet  (rosszindulatú  szoftver,  
hackertámadás,  engedély  nélküli  hozzáférés,
szolgáltatásbénító  támadás,  emberi  vagy  
programozási  hiba,  áramkimaradás).  

 

Figyelem! A biztosítási szolgáltatások 
pontos leírását az ÁFF tartalmazza! 

Mire nem terjed ki a biztosítás? 

  szerződéses  felelősség  (szavatosság,  garancia),  
 jogellenes  diszkrimináció,  
  bármely  testi  sérülés,  
  személyes  adatok  szándékos  és  jogellenes  gyűjtése  és  kezelése,  

  korábbi  vagy  függőben  lévő  bírósági  vagy  hatósági  eljáráson  
alapuló  kárigény,  

  külső  internet  szolgáltató  hibája.  

Figyelem! Az ÁFF további kizárásokat tartalmaz! 

Milyen  korlátozások  vannak  a  
biztosítási  fedezetben?   

!  A  biztosítási  részletezőben  meghatározott  önrész,  

!  A  biztosítási  részletezőben  meghatározott  biztosítási  időszak  
(időbeli  korlát),  

!  A  biztosítási  részletezőn  feltüntetett  kártérítési  limit.  

A  biztosító  mentesülését  eredményezheti:  

!  szándékos  vagy  gondatlan,  jogellenes  cselekmény  (jogerős  
döntés  vagy  elismerés  alapján),  

!  nemzetközi  gazdasági  szankciók,  

!  várakozási  idő  (üzemszünet  fedezetnél).  

Figyelem!  Az  ÁFF  további  korlátozásokat  tartalmaz!  

http://www2.chubb.com/hu-hu
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Hol érvényes a biztosításom? 

 A  világ  bármely  része,  kivéve  az  Egyesült  Államok  és  Kanada  joghatósági  területeit  (a  Biztosítási  részletező  
eltérő  rendelkezésének  hiányában).  

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

A biztosítás kötésekor 

 Közlési  kötelezettség  a  valóságnak  megfelelő  tartalommal,  a  Biztosító  részére  tett  írásbeli  ajánlattal  
egyidejűleg  

A biztosítási szerződés fennállása alatt 

 Díjfizetési  kötelezettség,  a  választott  díjfizetési  ütemezésnek  megfelelően.  
 Közlési  és  változás-bejelentési  kötelezettség,  ha  biztosítás  megkötésekor  fennálló  adataiban  változás  

következik  be,  különös  tekintettel  a  szerződésben  meghatározott  tranzakciókra.  A  változások  a  Biztosítónak  
való  bejelentés  időpontjától  hatályosak.  

 Együttműködési  és  Kármegelőzési  kötelezettség  a  szerződéses  feltételekben  foglaltak  szerint.  

A káresemény bekövetkezésekor 

 A  Biztosítót  haladéktalanul,  legkésőbb  azonban  az  eseményről  való  tudomásszerzésétől  számított  15  (tizenöt)  
napon  belül  értesíteni  szükséges.  

 Kárbejelentési  és  kárenyhítési  kötelezettség,  a  bekövetkezett  káresemény  kapcsán.  
 Adatszolgáltatási  kötelezettség  a  Biztosító,  valamint  Biztosítónak  a  biztosítási  részletezőben  megjelölt,  

kiszervezett  tevékenységet  végző  partnerei  részére  a  káresemény  megfelelő  felmérése  és  bizonyítása  
érdekében,  valamint  együttműködés  a  Biztosító  által  lefolytatott  vizsgálatokban  és  a  Biztosító  utasításainak  
betartása.  

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A  biztosítási  díjat  banki  átutalással,  közvetlenül  a  Biztosító  részére  kell  megfizetni  az  általa  kiállított  számla  
alapján.  A  biztosítási  díj  összegét  a  Biztosítási  részletező  tünteti  fel.  A  határozott  tartamú  szerződés  díjának  
megfizetése  egy  összegben,  a  szerződes  kezdetekor  esedékes.  A  hatarozatlan  tartamú  szerződés  első  díjának  vagy  
díjrészletének  megfizetése  a  szerződés  kezdetekor,  a  további  díjak  vagy  díjrészletek  megfizetése  a  választott  
díjfizetési  gyakoriságnak  (éves,  féléves,  negyedéves)  megfelelően  az  adott  időszak  első  napján  esedékes.  

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

  Kezdete: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 0 óra 00 percében. 

  Vége: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 24 óra 00 percében. 

 A  tartam  alatt  szűnik  meg  a  Kiberkockázat  Kezelési  Biztosítás,  amennyiben  azt  bármelyik  fél  felmondja,  a  
Biztosított  az  esedékes  díjat  nem  fizeti  meg,  vagy  ha  az  ÁFF-ben  szereplő  valamely  további  megszűnési  ok  
bekövetkezik.  

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

 A  Biztosított  jogosult  30  napos  felmondási  idővel,  a  biztosítási  időszak  végére  írásban  felmondani  a  biztosítási  
szerződést.  A  3  éves  vagy  annál  rövidebb  határozott  tartamú  szerződés  felmondással  nem  szüntethető  meg.   

 A  szerződés  megszüntethető  továbbá  érdekmúlás  esetén  annak  bejelentésével  és  igazolásával,  valamint  a  felek  
közös  megegyezésével.  

Figyelem! Az ÁFF további megszűnési módokat tartalmazhat! 


