
UBEZPIECZENIE TECHNOLOGII CYFROWYCH 
I OCHRONY DANYCH  
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty 
ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Technologii Cyfrowych i Ochrony Danych zatwierdzonych uchwałą Zarządu Towarzystwa 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna nr 230/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku, mających zastosowanie do wskazanej polisy.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Technologii Cyfrowych i Ochrony Danych łączy w sobie cechy ubezpieczenia z Grupy 13 [Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12] oraz Grupy 16 [Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych] Działu II 
zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest kierowane do wszystkich spółek, które gromadzą lub przetwarzają dane 
(w tym dane osobowe, poufne dane handlowe itp.).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Na terenie całego świata.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Ubezpieczenie Technologii Cyfrowych 
i Ochrony Danych obejmuje wypłatę odszko-
dowania w związku z niezapobieżeniem 
przez ubezpieczonego uzyskania dostępu do 
przechowywanych przez niego danych przez 
osobę do tego nieupoważnioną. Ponadto 
ubezpieczenie pokrywa koszty porady praw-
nej dla osób poszkodowanych oraz usługę 
monitotowania transakcji płatniczych, w celu 
wykrycia tych z wykorzystaniem utraconych 
lub ujawnionych danych. W kolejnych sek-
cjach ubezpieczenie obejmuje m.in. kary 
administracyjne oraz straty finansowe wyni-
kające z przerwy w działalności spowodowa-
nej atakiem hakerskim.

✓ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w sto-
sunku do pojedynczego zdarzenia i wszyst-
kich zdarzeń w ciągu roku jest ograniczona 
do wskazanej w polisie sumy gwarancyjnej, 
której wysokość ustalana jest z ubezpieczają-
cym. Z zastrzeżeniem, że dla niektórych 
świadczeń określone mogą być podlimity 
odpowiedzialności, stanowiące część głównej 
sumy gwarancyjnej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia
✗ Odpowiedzialność umowna,
✗ Naruszenie tajemnicy handlowej i własności intelektualnej,
✗ Wojna, terroryzm, działanie władz,
✗ Straty lub zobowiązania związane z wszelkiegorodzaju transakcjami kupna lub 

sprzedaży bądź innego rodzaju operacjami na papierach wartościowych, towa-
rach, instrumentach pochodnych, funduszach zagranicznych lub federalnych, 
walutach, walutach obcych i tym podobnych.

✗ Zanieczyszczenia,
✗ Zagrożenia dla środowiska naturalnego,
✗ Niepożądana forma komunikacji stanowiąca wszelkiego rodzaju rozsyłanie nie-

pożądanej korespondencji bądź komunikatów (w formie papierowej i elektro-
nicznej), podsłuchy, nagrania dźwiękowe lub wizualne bądź marketing 
telefoniczny,

✗ Nieuprawnione gromadzenie danych,
✗ Opłaty licencyjne,
✗ Naruszenie prawa, ochrony konkurencji, ograniczenia w obrocie handlowym 

bądź przejawy nieuczciwej konkurencji,
✗ Zużycie eksploatacyjne, błędy w projektach, niesprawdzone programy,
✗ Roszczenia dotyczące papierów wartościowych,
✗ Nieadekwatna prezentacja i przekazywanie informacji finansowych,
✗ Przerwanie połączenia sieciowego stanowiące każdą przerwę lub zakłócenie 

w dostawach energii elektrycznej, usług internetowych, kablowych, satelitar-
nych, telekomunikacyjnych lub innej infrastruktury, w tym zakłócenia usług 
świadczonych przez usługodawcę, który obsługuje stronę Ubezpieczonego, 
awarie zasilania i spadki napięcia. Zastrzega się jednak, że wyłączenie odnosi 
się wyłącznie do przerw i zakłóceń pozostających poza kontrolą 
Ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Wina umyślna,
! Okoliczności znane przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz) 

Produkt: Ubezpieczenie Technologii 
Cyfrowych i Ochrony Danych 
Allianz Cyber Protect



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Składka płatna jednorazowo, przelewem na konto Allianz w terminie 21 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Ubezpieczenie rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia kończy się z upływem daty wskazanej 
w dokumencie ubezpieczenia.

– Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje również po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej określonej w umowie uebzpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?

– Jeżeli umowa ubezpieczania jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni,a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. 

– Wniosek o odstąpienie od umowy należy skierować pisemnie na adres Allianz wskazany w dokumencie ubezpieczenia. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– Przekazanie Ubezpieczycielowi wszystkich znanych okoliczności o które Ubezpieczyciel pytał w trakcie zawierania umowy.

W czasie trwania umowy:
– Zgłaszanie wszelkich zmian okoliczności, o których mowa powyżej, fuzja lub równoważne im działania, przez lub z podmiotem spoza jego 

grupy kapitałowej;
– Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów oraz wykonywanie zobowiązań wymienionych w umowie ubezpieczenia, nabycie 

lub założenie spółki zależnej, która nie zostaje automatycznie objęta ochroną zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia;
– Podjęcie przez ubezpieczonego wszelkich możliwych i rozsądnie uzasadnionych środków pozwalających zabezpieczyć jego system kompu-

terowy i zapobiec występowaniu cyberataków.

W związku z wystąpieniem szkody:
– Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni, poinformowanie Ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową.
– Udokumentowanie szkody.
– Podjęcie przez ubezpieczonego wszelkich możliwych i rozsądnie uzasadnionych środków pozwalających zminimalizować wielkość zaistniałej 

szkody.
– Prowadzenie obrony przed ubezpieczonym Roszczeniem.


