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ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ;

Δικηγόροι

Ιατροί

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Νοσοκομεία

Μηχανικοί
Εταιρείες Κοινής Ωφελείας

Ξενοδοχεία

Βιοτεχνίες

Κατασκευαστικές εταιρείες

Τράπεζες

E shops
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ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ… 
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ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

Αναγνώριση και 
κατανόηση του 
προβλήματος 

Πρόληψη και 
βελτίωση 

ηλεκτρονικών 
υποδομών

Τήρηση 
διαδικασιών 

GDPR 

Cyber Insurance 
από την IQ 

CYBER INSURANCE
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Ενέργειες εκτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης της επιχείρησής μου

Έλεγχος ευπαθειών (vulnerability test) & έλεγχος παρείσδυσης (penetration test) 
από την TIC TAC LABORATORIES.

Διαδικασία εντοπισμού και καταγραφής των συνηθέστερων κενών ασφαλείας, 
τόσο στο Website όσο και στο εσωτερικό δίκτυο. 



CYBER INSURANCE

ΠΡΟΛΗΨΗ

Ενέργειες βελτίωσης της κατάστασης της επιχείρησής μου

Πόρισμα ελέγχου και προτάσεις βελτίωσης (Αudit & Consulting) από την 
TIC TAC LABORATORIES. 

Γνωρίζοντας τα τρωτά σας σημεία, μπορείτε να χαράξετε μια στρατηγική 
με τον IT Administrator σας, για αντιμετώπιση τους. 



CYBER INSURANCE

ΠΡΟΛΗΨΗ

Παραδοτέο Ελέγχου (Audit): 

Παραδοτέο ελέγχου είναι μια έκθεση αξιολόγησης κινδύνου που περιλαμβάνει: 

Λίστα ευρημάτων 

αδυναμιών και 

ευπαθειών σε σειρά 

κρισιμότητας.

Επεξήγηση, ανάλυση 
του κάθε ευρήματος.

Επιπτώσεις για την 
επιχείρηση και τις 
υπηρεσίες της. 

Αποτελέσματα 
ελέγχου 
παρείσδυσης με 
αποδεικτικά 
στοιχεία, ανάλυση 
ενεργειών και 
βημάτων επίτευξης.

Πιθανούς φορείς 
επίθεσης και 
διαθεσιμότητα 
εργαλείων 
εκμετάλλευσης της 
κάθε αδυναμίας.

Πιθανούς τρόπους 
επίλυσης των 
ευρημάτων.
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CLAIMS PAYOUTS BY TYPE OF COST

CYBER INSURANCE

Crisis Services
78%

Legal Defense
8%

Legal 
Settlement

9%

Regulatory 
Defense

1%

Regulatory 
Fines
1%

PCI Fines
3%

N=132



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ CYBER INSURANCE
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Παραβίαση
Νομικοί σύμβουλοι, 

σύμβουλοι 
Δημοσίων σχέσεων 

Εγκληματολόγοι Κοινοποίηση
Πρόστιμα και 

έρευνα 
Αστική Ευθύνη
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CYBER INSURANCE

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ 

CYBER 

INSURANCE

Το κόστος ειδοποίησης των ατόμων ( ή της ρυθμιστικής αρχής ) ότι τα δεδομένα τους έχουν επηρεαστεί 

από την παραβίαση. Έξοδα παρακολούθησης της χρήσης των στοιχείων όσων επηρεάστηκαν 

Κόστος υπεράσπισης και ζημίες σε περίπτωση που η επιχείρηση ( ή ο εξωτερικός συνεργάτης της ) 

προκαλέσει παραβίαση προσωπικών  ή εταιρικών δεδομένων 

Κόστος υπεράσπισης και ζημίες σε περίπτωση που η επιχείρηση προσβάλει τα δεδομένα τρίτων με ιό.

Κόστος υπεράσπισης και ζημίες σε περίπτωση που η επιχείρηση υποστεί κλοπή κωδικού πρόσβασης στο 

σύστημα με μη ηλεκτρονικά μέσα

Κόστος υπεράσπισης και ζημίες σε περίπτωση που η επιχείρηση υποστεί κλοπή εξοπλισμού που περιέχει 

προσωπικά δεδομένα 

Το κόστος παροχής νομικών συμβούλων και εκπροσώπησης στη σχετική έρευνα που θα διεξαχθεί για την 

προστασία των δεδομένων 

Τα κόστη για την επαναφορά δικτύων και υποδομών μετά από επίθεση ή απώλεια

Αποζημίωση διοικητικών προστίμων και κυρώσεις που επιβάλλονται από την ρυθμιστική 

αρχή προστασίας δεδομένων - GDPR
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Ειδικοί σύμβουλοι  ΙΤ για την 

επιχείρηση κατά την διάρκεια της 

ηλεκτρονικής παραβίασης και μετά 

από αυτήν 

Ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο για 

να βοηθήσει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που θεωρεί ότι 

δέχεται επίθεση

Βοήθεια από ειδικούς στους ασφαλισμένους  μετά από 

παραβίαση των δεδομένων τους για την αποκατάσταση των 

συστημάτων τους και των τειχών προστασίας επιτρέποντας 

τους να επανέλθουν στην κανονική λειτουργία 

Το κόστος των επαγγελματικών αμοιβών που προκύπτουν  

προκειμένου να προσδιοριστεί εάν τα ηλεκτρονικά δεδομένα 

μπορούν  ή όχι να αποκατασταθούν, να επανασυλλεχθούν ή 

να δημιουργηθούν  εκ νέου 

Ειδικοί σύμβουλοι για την 

προστασία και την αποκατάσταση 

της φήμης της επιχείρησης μετά από 

παραβίαση στον κυβερνοχώρο

Κόστος επαγγελματικών συμβούλων για την πρόληψη ή την 

ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων 

κάποιου σημαντικού συμβάντος ηλεκτρονικού εγκλήματος

Κόστος επαγγελματικών συμβουλών για την ελαχιστοποίηση 

ενδεχόμενης  ζημιάς  στη φήμη οποιουδήποτε ατόμου στην 

επιχείρηση ( πχ Γενικού Διευθυντή )

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ 

CYBER 

INSURANCE



ΒΛΑΒΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ 

DATA BREACH



CYBER INSURANCE

Απώλεια καθαρού 
κέρδους της 
επιχείρησης  

Ως αποτέλεσμα της 
διακοπής λειτουργίας  του 
δικτύου του ασφαλισμένου 
που προκλήθηκε  από 
παραβίαση της ασφάλειας.

Κάλυψη εκβιασμού
και αποζημίωση 
λύτρων-
Ransomware

Ευθύνη ψηφιακών 
πολυμέσων  

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ 

CYBER 

INSURANCE
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Η IQ ΜΕ ΤΗΝ TICTAC, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

PENETRATION TEST ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Προληπτικό έλεγχο (security audit) 

και συμβουλευτική για το πώς θα 

κλείσουν τα κενά ασφαλείας (αν 

κριθεί απαραίτητο).

Πραγματική μέτρηση του 

ασφαλιστικού κινδύνου βάσει των 

υποδομών του ασφαλισμένου και 

όχι του γενικού του προφίλ.

Διαπραγμάτευση όρων ασφαλιστη-

ρίου βάσει των εξατομικευμένων 

αναγκών του ασφαλισμένου και 

επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού 

κόστος ασφάλισης.
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Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

Απαιτεί:




