
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siber Zarar Azaltma Hizmetleri 

Hizmet - Ücretsiz parola yönetimi çözümü 

Dashlane ortaklığında 

Parolaların akılda tutulması zordur. Kullandığınız her hesap için güvenli ve karmaşık parolaların akılda 
tutulması ise neredeyse imkansız olabilir. Burada devreye parolalarınızı, oturum açma bilgilerinizi, kişisel 
bilgilerinizi ve ödeme detaylarınızı hızlı ve doğru bir şekilde hatırlayan ve otomatik olarak dolduran hepsi bir 
arada bir çözüm olan Dashlane giriyor. Gerçek parolanızı açıklamadan iş arkadaşlarınızla parola paylaşımında 
dahi bulunabilirsiniz. Parolalar, sağlam çevrimiçi güvenlik uygulamalarının temeli olduğundan Dashlane, her 
platform için güçlü ve eşsiz parolalara sahip olmayı kolaylaştırıyor. 

Siber İşletme Risk Yönetimi (ERM) poliçelerimizle ücretsiz olarak sağlanan Dashlane ayrıca, tüm çevrimiçi 
bilgilerinizin güvenceye ve kontrol altına alınmasına yardımcı olan bir dizi gelişmiş araç sunuyor. Dashlane, 
dahili VPN özelliğiyle güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında gerçekleştirilen çevrimiçi faaliyetleri şifreler ve kişisel 
bilgileri her zaman güvende ve gizli tutar. Dashlane ayrıca, Karanlık Ağ İzleme işleviyle web taraması yaparak 
kişisel bilgilerinizin olmamaları gereken yerlerde bulunması durumunda sizi uyaracaktır. 

Program Faydalar 

Uygun siber poliçe sahipleri şu 

çözümlere ücretsiz erişim sahibi olur: 

• En fazla 500 çalışana yönelik 

Dashlane Premium parola yönetimi 

ve dijital koruma çözümü 

• 12 aylık lisans 

• Dashlane Ticari işletme çözümünde 

%20 indirim 

• Güçlü parolalar oluşturulmasını ve zayıf 

parolaların değiştirilmesini 

kolaylaştırarak siber güvenliği iyileştirir 

• Mevcut durumda kullandığınız parolaları 

değerlendirerek riskli hesapların ve 

davranışların belirlenmesine ve 

düzeltilmesine yardımcı olur 

• Web sitelerinde otomatik olarak oturum 

açar; bu sayede parolaları aklınızda 

tutmanıza veya yazmanıza gerek kalmaz 

• Hesabınız bulunan web sitelerinde ihlal 

durumları yaşandığında bilgisayarınıza 

veya mobil cihazınıza anında güvenlik 

uyarıları gönderir 

• Uygulamadan ayrılmadan tek tıkla birden 

çok parolayı değiştirir 

• Birden çok cihaz genelinde parolaları 

senkronize eder ve yedekler; bu sayede 

bu parolalara istediğiniz yerden 

güvenle erişebilirsiniz 

• Karanlık Ağ İzleme özelliğine en fazla 

beş e-posta adresi kaydederek bu e-

posta adresleriyle ilgili kişisel bilgilerin 

karanlık ağda bulunup bulunmadığına 

ilişkin uyarılar alabilirsiniz 

• Dashlane üzerinde 1 GB’a kadar hassas 

dosya şifreleyebilir, saklayabilir ve bu 

dosyalara erişebilirsiniz 

• Dahili VPN ve sınırsız sayıda masaüstü 

bilgisayar ve mobil cihaz genelindeki 

sınırsız veriyle çevrimiçi platformlarda 

daha güvenli gezinebilirsiniz 

 

Detaylı bilgi için 
Poliçe sahipleri, www.chubb.com/cyber-services adresinde Dashlane 

parola güvenliği araçları ve diğer zarar azaltma hizmetlerine kaydolabilir 

Dashlane hakkında daha fazla bilgi için www.dashlane.com adresini 

ziyaret edin 

 
 
 
 
Bu belgede bulunan içerik yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır. Herhangi bir bireye veya şirkete kişisel tavsiye veya öneri niteliği taşımamaktadır. Sigorta   teminat şartları ve koşulları için düzenlenen poliçe 
belgelerini inceleyiniz. Chubb European Group SE Merkezi İngiltere Türkiye İstanbul Şubesi,  Büyükdere caddesi no 100-102, Maya Akar Center B Blok Kat:5, Esentepe 34394, Istanbul, Turkiye Şubesi 
olduğumuz Chubb European Group SE Fransız sigortacılık kanunu hükümlerine tabii olup, sicil numarası 450 327 374 RCS Nanterre  ve kayıtlı adresi de La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade 
Nord, 92400 Courbevoie, Fransa'dır. Chubb European Group SE'nin ödenmiş sermayesi 896,176,662 Euro’dur. Chubb European Group SE Türkiye’deki faaliyetlerini  İstanbul’daki Şubesi aracılığı ile yapmakta 
olup, Türkiye Şubesi’nin kayıtlı adresi Büyükdere Caddesi, No:100-102 Maya Akar Center, Kat:5 Esentepe Şişli Istanbul’dur. Türkiye Şubesi Hazine Müsteşarlığının denetimine tabiidir 
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