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Kybernetická rizika současná hrozba pro mnoho firem
Kybernetická rizika aktuálně hodnotí pojistný trh, potažmo světoví zajistitelé, jako vůbec největší hrozbu,
se kterou se mohou firmy potýkat, a to bez ohledu na pojištění. Po třech letech, kdy tato rizika okupovala
příčky v první pětce a posléze již i na pomyslném podiu, jsou pro letošek již jasným leadrem a do nejbližší
budoucnosti nelze příliš očekávat, že by je z 1. pozice někdo sesadil.
Unikátní pojistný produkt na pojištění kybernetických rizik je kombinací krytí odpovědnostních škod a zároveň také vlastních
škod. Nabídka tohoto produktu je u nás již
poměrně široká a jeho hlavními pilíři jsou
náhrady škod způsobených:
• útokem hackerů
			
(vydírání vč. úhrady výkupného)
• obnovou dat
• přerušením provozu
• udělenými pokutami dozorového
orgánu
• únikem a zneužitím dat, selháním zabezpečení sítě a jiných odpovědnostních nároků ze strany poškozených

Jedná se tedy o komplexní pojistný produkt,
který je vždy nutno přizpůsobit na míru danému klientovi, aby ochrana bylo co nejefektivnější. Zároveň je však nutno podotknout,
že nezbytnou součástí procesu sjednání
pojistné ochrany by měla být alespoň základní prevence proti těmto rizikům. Opět
se jedná o poměrně specifickou oblast, kdy
pojistitelé vyžadují splnění několika opatření.
Mezi ty hlavní patří např.:
• pravidelná školení zaměstnanců
zaměřená na IT bezpečnost
• směrnice pro tvorbu přístupových
hesel pro zaměstnance
• pravidelné aktualizace antivirových
programů a firewall
• ochrana přenosných médií přístupovými hesly
• pravidelné aktualizace softwarového
vybavení
• plán pro obnovu činnosti v případě
kybernetického útoku
• šifrování dat a osobních údajů

Specialisté společnosti RESPECT vám rádi pomohou v nalezení optimálního nastavení pojistné
ochrany i prvků nezbytné prevence.
Kontakt: Ing. Tomáš Staněk, e-mail: tomas.stanek@respect.cz, mobil: +420 603 518 669

Za kvalitu pojištění přebíráme

odpovědnost

+420 227 200 111

respect@respect.cz

