
 

 

 
 Τι ασφαλίζεται; 

 

 Ζημίες που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα κακόβουλης 

επίθεσης και πειρατείας από τρίτους. 

 Ζημίες, καταστροφή, αλλοίωση, ή κατάχρηση των 

ρυθμίσεων του υπολογιστή.                      

 Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συστήματος υπολογιστή 

προκειμένου να προκληθεί βλάβη στον δικαιούχο ή σε 

άλλον.                      

 Ζημίες που έχουν ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία ή τον 

έλεγχο των λειτουργιών του υπολογιστή.                   

 Κατάχρηση δικαιωμάτων. 

 Κλοπή πληροφοριών  

 Ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε απώλεια 

δεδομένων μετά από επίθεση 

 Ζημίες που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένη 

αλλοίωση/καταστροφή δεδομένων μετά από επίθεση με 

πειρατεία ή αναγνώριση απειλής. 

 Ζημιές που προκλήθηκαν διείσδυση σε τείχος προστασίας 

και /ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα. 

 Δαπάνες Ειδοποίησης του Κέντρου Ασφαλείας για την 

προσπάθεια πειρατείας 

 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Νομοθεσία περιοριστικών συμφωνιών και περί κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης  

 Σωματική βλάβη και βλάβη ξένης περιουσίας  
 Συμβατική ευθύνη. 

 Ποινικές πράξεις. 

 Συμπεριφορά: οποιαδήποτε εσκεμμένη παράβλεψη ή μη 

συμμόρφωση με απόφαση, οδηγία ή διαταγή δικαστηρίου, 

αρχής διαιτησίας  ή ρυθμιστική αρχή. 

 Κίνδυνος δεδομένων 

 Πνευματική ιδιοκτησία 

 Εκ προθέσεως πράξεις 

 Τέλη αδειοδότησης 

 Προηγούμενες αξιώσεις και περιστάσεις 

 Αξιώσεις ασφαλειών 

 Εμπορικές απώλειες 

 Δεδομένα που συλλέχθηκαν  παρανόμως ή χωρίς εξουσιοδότηση 

 Ανεπιθύμητο υλικό 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης περιγράφεται αναλυτικά 

στο παράρτημα της κάλυψης.  

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου 

Πού είμαι καλυμμένος; 
Στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ZK Lev Ins PLs διεύθυνση 51D Cherni Vrah Blvr, Sofiya 1407,  Bulgaria με ΑΦΜ 997001984, ΔΟΥ 

Καλλιθέας η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις 

απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεώφ Συγγρού 314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 8091879 

Fax 211 182 7577, email: claims@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την 
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Μέσα στη νόμιμη προθεσμία Υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα ασφάλισης ή με έγγραφη καταγγελία της 

σύμβασης. 

 
 

Ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων (Cyber Insurance) 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία:   ZK Lev Ins PLs διεύθυνση 51D Cherni Vrah Blvr, Sofiya 1407,  Bulgaria με ΑΦΜ   
  997001984, ΔΟΥ Καλλιθέας 

Προϊόν:  Ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων (Cyber Insurance)  

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

 Ο Ασφαλιστής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να συνδράμει τον δικαιούχο για ζημίες που οφείλονται σε περίπτωση 

μη εξουσιοδοτημένης ή κακόβουλης επίθεση στον υπολογιστή και το σύστημά του, συμπεριλαμβανομένης της 

απόπειρας κλοπής προσωπικών πληροφοριών , μέχρι τα όρια αποζημίωσης που έχουν συμφωνηθεί και εμφανίζονται 

στον Πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών διόρθωσης υλικού.. 


