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Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
условия за „Киберзастраховка”, застрахователната полица и останалите документи, които са неразделна 
част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за юридически лица, които съхраняват лични данни и поверителна 
информация на трети лица в бази данни и покрива разходите за възстановяването на софтуерни 
и електронни данни след пробив в информационната сигурност, отговорност към трети лица, 
допълнителни разходи, разходи за откупи при киберизнудване.

Загуба на информационни активи след 
пробив в информационната сигурност – 
покриват се разходи за възстановяване от 
резервни копия или други източници на 
загубени софтуерни и електронни данни.

Отговорност към трети лица – покриват 
се нанесени от застрахования вреди на 
трети лица вследствие на:

• неправомерно разкриване, кражба 
или загуба на лични данни или на 
поверителна информация на трети 
лица;

• промяна, увреждане, унищожаване или 
изтриване на информационни данни, 
съхранявани в компютърни системи на 
застрахования;

• прехвърляне на зловреден код;
• кибератака от тип „отказ на услуга“ 

(DoS);
• ненавременно разкриване на инциденти 

по сигурността на информацията в 
нарушение на нормативната уредба 
или на политиката на застрахования за 
защита на личните данни.

Допълнителни разходи – за експертни 
компютърни услуги, правни консултации, 
уведомяване на трети лица и консултантски 
услуги.
Разходи за откупи при кибер-изнудване 

Вреди, произтичащи от трудови 
правоотношения.
Грешки, пропуски или нарушаване на 
професионалните задължения от страна на 
служители на застрахования.
Нарушаване на закона за защита на 
конкуренцията, търговски ограничения 
и санкции, нелоялна конкуренция 
или въвеждащо в заблуда рекламно 
съдържание.
Незаконно събиране, присвояване или 
задържане на лични данни на трети лица 
или друга информация за трети лица от 
името на, с изричното съгласие или със 
съдействието на застрахования. 
Незаконно разпространение на електронни 
съобщения, директна поща, SMS съобщения 
или факсове, незаконен телемаркетинг, 
подслушване, аудио или видео записване 
от страна на застрахования. 
Неправомерно разкриване, злоупотреба 
или кражба на идеи, търговски тайни или 
конфиденциална информация, които са 
присвоени от физическо лице преди да 
бъде назначен от застрахования за негов 
служител.
Всякакъв вид търговски загуби, търговски 
задължения или промяна на стойности в 
счетоводните сметки.
Вреди, причинени от държавно 
спонсорирана кибератака.
Други вреди, описани в общите условия.

Какво покрива застраховката?

Покритието се предлага под формата на 
пакет, който включва следните рискове:

Какво не покрива застраховката?
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Застрахователна сума

Застрахователната сума е договорената 
между страните и посочена в 
застрахователния договор парична 
сума, представляваща горна граница на 
отговорността на застрахователя към 
застрахования или към третото увредено 
лице.

√

Какви са задълженията ми?

Да уведомите застрахователя за промени в предмета или обхвата на дейността Ви, свързани 
със застрахователния риск;
Да вземете мерки за предотвратяване на застрахователни събития, а при настъпването на 
такива – за намаляване на размера на вредите;
При настъпване на застрахователно събитие да уведомите застрахователя в уговорения 
срок, като предоставите цялата информация по случая, която Ви е известна;
Да докажете основанието и размера на претенцията си за получаване на застрахователно 
обезщетение.

Кога и как плащам?

Премията или първата вноска по нея (при разсрочено плащане) се плаща при сключването 
на застраховката, освен ако не бъде уговорен конкретен срок за нейното плащане. При 
разсрочено плащане вноските по премията се плащат в уговорения срок.

Къде съм покрит от застраховката?

Застрахователното покритие има действие само на територията, посочена в застрахователния 
договор.

√

Покритието започва от момента, посочен за начало на срока на застраховката, при условие че 
е платена премията или първата вноска по нея и не е уговорено друго. Покритието свършва с 
прекратяването на застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?

Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя и 
при отпадане на застрахователния интерес без предизвестие.

Как мога да прекратя договора?

Не се покрива поета по силата на 
облигационно правоотношение 
отговорност на застрахования (договорна 
отговорност);
Прилага се самоучастие съгласно 
уговореното в полицата.

Има ли ограничения на покритието?
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