
CYBER

Στην AIG, είµαστε πραγµατικά υπερήφανοι για τα καινοτόµα προϊόντα µας καθώς και για την 
εξειδικευµένη οµάδα στελεχών µας, η οποία είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές 
ανάγκες των πελατών µας. Προκειµένου να βοηθήσουµε τους συνεργάτες µας στη 
διατήρηση και διεύρυνση του πελατολογίου τους, παραθέτουµε τα δυνατά µας σηµεία που 
µας διαφοροποιούν στην αγορά, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τα στελέχη µας.

• Κάλυψη ενδεικτικά για ίδιες ζηµιές, εκβιασµό, διακοπή εργασιών
και ευθύνη έναντι τρίτων

• ∆υνατότητα επέκτασης για κάλυψη, π.χ. αστοχίας συστήµατος
ή για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών 

• Συµπληρώνει τα ασφαλιστήρια Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης της AIG

• Παρέχει κάλυψη για υλική ή σωµατική βλάβη προκαλούµενη από cyber risk 

CyberEdge PC
Συµπληρωµατική ασφάλιση (wrap-around) για αποζηµίωση σε σχέση
µε κινδύνους του κυβερνοχώρου:

∆υνατά Σηµεία

CyberEdge®

Το βασικό προϊόν µας στην Ασφάλιση για Κινδύνους του Κυβερνοχώρου:

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σχεδόν για όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους
(εκτός των εξαιρέσεων παρακάτω) 

Επιχειρήσεις όλων των µεγεθών από ΜΜΕ µέχρι
µεγάλες πολυεθνικές

• Οργανισµούς πιστοληπτικής αξιολόγησης

• Πλατφόρµες Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Εξαιρετικά υψηλή δυνατότητα ασφάλισης για κινδύνους
του κυβερνοχώρου σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων,
για κάθε δραστηριότητα και γεωγραφική περιοχή
δραστηριοποίησης.   

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Μία από τις πιο έµπειρες οµάδες 
ασφάλισης για κινδύνους του 
κυβερνοχώρου στην Ελλάδα

Εκτεταµένη εµπειρία στην  
ασφάλιση κινδύνων του 
κυβερνοχώρου και τη
διαχείριση σχετικών απαιτήσεων

Μας δίνει τη δυνατότητα να 
παρέχουµε συµβουλές και 
υποστήριξη υψηλής ποιότητας 
στους µεσίτες

Άρτια Γνώση Κινδύνων
Κυβερνοχώρου 

Μπορούµε να σχεδιάσουµε,
να υλοποιήσουµε και να 
υποστηρίξουµε προγράµµατα 
ασφάλισης για επιχειρήσεις µε 
παρουσία σε πολλές χώρες

Με την υποστήριξη του 
παγκόσµιου δικτύου µας 
εκδίδουµε ασφαλιστήρια συµβατά 
µε την τοπική νοµοθεσία και 
πρακτική και διαχειριζόµαστε µε το 
βέλτιστο τρόπο τις ζηµιές όπου 
αυτές έχουν συµβεί 

Πολυεθνικά Προγράµµατα

∆οκιµασµένη και ελεγµένη κάλυψη 
«Πρώτης Αντίδρασης» για άµεση
επέµβαση από εξειδικευµένους 
συµβούλους ασφάλειας και παροχή 
νοµικής βοήθειας µετά από παραβίαση

Αντίδραση εντός 1 ώρας για τον 
µετριασµό των ζηµιών του 
ασφαλισµένου όσο το
δυνατόν νωρίτερα

∆εν υπάρχει ποσό απαλλαγής για την 
«Πρώτη Αντίδραση»    

Καταστολή εν τη Γενέσει

Ένα φάσµα δωρεάν υπηρεσιών για 
σφαιρικότερη προστασία των 
ασφαλισµένων µας

Περιλαµβάνει ανίχνευση τρωτών 
σηµείων, αποκλεισµό κακόβουλων 
διευθύνσεων IP, εκπαίδευση 
εργαζοµένων για την πρόληψη 
κινδύνων του κυβερνοχώρου

Συντελεί στην εξ αρχής αποτροπή 
ζηµίας από συµβάν του 
κυβερνοχώρου  

Πρόληψη ζηµιών
στον κυβερνοχώρο

Σηµαντική Σηµείωση:
Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). H AESA είναι ασφαλιστική επιχείρηση µε αριθµό µητρώου εταιρείας B 218806 του Εµπορικού Μητρώου και 
Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριµένη από το 
Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://
www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε 
ασφαλιστικής σύµβασης.
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