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Siber Kurumsal Risk Yönetimi
Yaygın Olaylar da dahil olmak üzere çok çeşitli siber saldırılara 
yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım

Chubb, 20 yılı aşkın bir süredir poliçe sahipleri için siber saldırıları ele alarak 
siber riskleri teminat altına almaktadır. Bu süre zarfında dünya, giderek birbirine 
daha fazla bağlanan teknoloji ve veri ağına artan şekilde daha bağımlı hale geldi. 
Günümüzde şirketler sayısız siber riskle karşı karşıyadır ve bunların çoğu geniş 
bir iş sahasında geçerli olan sistemik siber riskler.  Bu sistemik riskler, yaygın 
etkili olaylara yol açabilir ve, çok ciddi kayıplarla sonuçlan-abilir. Kurumsal çapta 
riskleri ele almak, kurumsal çapta bir çözüm gerektirir:  Chubb Siber Kurumsal Risk 
Yönetimi (Siber KRY) 

Siber KRY ve Chubb’ın Yaygın Etki olaylarına yönelik teminat verme yaklaşımı ile, 
kurumlar yaptıracakları sigortaları kendilerine özgü risklere ve ihtiyaçlarına göre 
özelleştirebilir, daha fazla teminat kesinliği sağlanır ve ayrıca siber sigorta pazarında 
da sürdürülebilir uzun vadeli bir istikrar sağlanmaktadır.

 

Siber KRY’ye Üç Yönlü Yaklaşım 

• Hasar Azaltma Hizmetleri – Herhangi 
bir olay meydana gelmeden önce 
siber güvenlik risklerine ilişkin önemli 
alanları ele alma ve belirleme, bunlarla 
ilgili gerekli kaynaklara erişim.

• HadiseyeMüdahale Hizmetleri – 
bir olay meydana geldiğinde kayıp 
risklerinin sınırlandırılmasına 
yardımcı olacak; hukuk, adli bilişim, 
bildirim, çağrı merkezi, halkla ilişkiler, 
dolandırıcılık danışmanlığı, kredi 
izleme ve kimlik telafi hizmeti gibi 
alanlarda uzmanlık sahibi kişilerden 
oluşan geniş çaplı bir ekip.

• Risk Devir Hizmeti  –  Chubb’ın 
finansal gücüyle desteklenen kapsamlı 
ve sürdürülebilir sigorta teminatı.

Rekabetçi Avantajlarımız

• 1998’de ilk ürünü piyasaya 
sürüldüğünden beri siber risk 
çözümleri alanında lider  
sağlayıcı olmamız.

• Ölçek, sektör veya risk türü fark 
etmeksizin müşterilerin özel 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
yenilikçi ve özelleştirilebilir risk 
çözümleri yaratma kapasitemiz.

• Asgari prim olmaksızın, teminat 
kapsamı ve limitlere göre riski 
değerlendirme yetkinliğimiz.

• Minimum yasal gerekliliklerden daha 
sağlam nitelikteki, geniş kapsamlı 
tüketiciye dayalı çözümler içeren 
Siber Hadiseye Müdahale Sürecimiz.
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• Değişen mevzuat, hukuk ve siber 
güvenlik standartlarını kapsayacak 
ve ileriye dönük değişiklikleri de 
göz önünde bulunduracak şekilde 
tasarlanmış yenilikçi teminat yapısı.

• Süreç boyunca karar vermeye 
yardımcı olmak için siber olay 
akışlarıyla uyumlu hale getirilen kolay 
anlaşılabilir süreçler .

• Koruma ve veri depolamanın  
devamlı değişen yapısına yönelik 
dünya genelinde uygulanabilir 
Teminat Bölgesi.

2021’de Uygulamaya Konulan  
Yeni Zeyilnameler

• Yaygın Olay Zeyilnamesi, Sigortalı 
ile hiçbir ilişkisi olmayan tarafları 
etkileyen ve yaygın bir etkiye sahip 
olan olayları kapsar. Sel ve deprem 
risklerinin mal sigortaları dahilinde 
ele alınmasına benzer şekilde teminat, 
limitler, konservasyonlar ve koasürans 
tüm Yaygın Olaylar için veya özel 
riskler itibarıyla özelleştirilebilir:

 – Yaygın Ağır Bilinen Güvenlik  
Açığı Kullanımı

 – Yaygın ve AğırSıfır Gün  
Güvenlik Açıkları

 – Yaygın Yazılım Tedarik Zinciri 
Güvenlik Açıkları

 – Diğer tüm Yaygın Olaylar
• Fidye Yazılımı Hadisesi Zeyilnamesi 

tüm siber teminatlarda aynı şekilde 
uygulanacak özelleştirilmiş bir teminat, 
limit, konservasyon ve koasüransa 
olanak tanıyarak giderek artan fidye 
yazılımı riskini ele alır.

• İhmal Edilen Yazılım Güvenlik Açığı 
Zeyilnamesi, 45 gün boyunca tam 
kapsamlı bir teminat sağlayarak iyi bir 
yazılım yamalama korumasını takdir 
eder ve ödüllendirir ancak 45 gün 
sonrasında halen yamalanmamış 
yazılımlarda ise Sigortalı ile Sigortacı 
arasındaki risk paylaşımını zaman 
geçtikçe kademeli olarak yeniden 
değerlendirir.
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Üçüncü Şahış Sorumluluk Teminatı  Birinci Şahıs Teminatı

Siber Sorumluluk, Gizlilik ve Ağ 
Güvenliği Sorumluluğu:
Başkalarının gizli veya kişisel  
bilgilerini koruyamama ve bir siber 
olayın başkalarının sistemlerini 
etkilemesini önleyememe

Ödeme Kartı Zararı:
Bir siber olay sonucu ödeme kartı 
sektöründeki firmalara borçlu olunan 
sözleşmeye bağlı sorumluluklar

Düzenleyici İşlemler:  
Yasalar uyarınca sigortalanabilir 
durumlarda düzenleyici eylemlere 
yönelik savunma ve para cezaları ve 
yaptırımlara karşı teminat sağlanması.

Medya Sorumluluğu:
Tanımlanan medya içeriği kapsamındaki 
telif hakkı ve ticari marka ihlali

Siber Hadiseye Müdahale Fonu:  
Avukat masrafları, adli bilişim, 
 bildirim masrafları,kredi izleme,  
halkla ilişkiler vb.

İş Durması: 
Sigortalının sistemlerinde meydana 
gelen kesintilerden kaynaklanan kâr 
kaybı ve masraflar ile ek masraflar ve 
Beklenmedik İş Durmasıdurumunda, 
başkalarının sistemlerinde oluşan 
kesintilerden kaynaklanan kayıplar  
da bunlara eklenir

Dijital Veri Kurtarma:
Kaybedilen veya zarar gören verileri ya 
da yazılımları yenileme veya değiştirme 
masrafları

Ağ Zorbalığı:
Dijital imhayı/bozulmayı önlemek için 
yapılan ödemeler

Teminat Özeti

Siber -KRY kapsamında aşağıdaki sigorta teminatları mevcuttur:

Bizimle İletişime Geçin 
Chubb’ın siber risk yönetimine 
ilişkin deneyimi ve uzmanlığı 
hakkında daha fazla bilgi almak 
için   Chubb Türkiye Siber sigortalar 
Underwriter’ı Meltem Yılmaz 
ile meltem.yilmaz@chubb.com 
adresinden irtibata geçebilirsiniz.


