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Cromar Insurance Brokers - Coverholder at Lloyd's

• 22 έτη παρουσίας στην Ελληνική Αγορά
• Ως μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με διεθνή παρουσία έχουμε άμεση

πρόσβαση στην αγορά των Lloyd's του Λονδίνου η οποία είναι η μεγαλύτερη
εξειδικευμένη αγορά του κόσμου, την TOKIO MARINE HCC και την CFC
Underwriting διαθέτοντας πληρεξούσια αντιπροσώπευσης τους (binding authorities)
ή συμβάσεις διανομής των προϊόντων τους.

• Εξειδίκευση στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων Cyber Insurance και στην
ασφαλιστική κάλυψη εταιριών τεχνολογίας

• Δυνατότητα επιλογής μέσα από τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις Cyber Insurance
παγκοσμίως.

• Βραβείο Καινοτομίας από την αγορά των Lloyd’s
• Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Secondo
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Βραβεία - Best Coverholder Innovation Award 2016

www.CyberInsuranceQuote.gr είναι καινοτόμα εκπαιδευτική μηχανή για την εκπαίδευση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων & διαμεσολαβητών για θέματα διαχείρισης περιστατικών παραβίασης
ασφάλειας και την χρήση της ασφάλισης cyber insurance σαν εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

.

http://www.cyberinsurancequote.gr/
http://www.cyberinsurancequote.gr/


www.cyberInsurancequote.gr Infocom Security 2021 

Καινοτομία - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Secondo

Project reference: 823997
Funded under: H2020-EU.1.3.3. – Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge
From: 1 January 2019 to 31 December 2022, (ongoing project)
Funding Scheme
MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
More details: https://cordis.europa.eu/project/rcn/218323/factsheet/en
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Τι είναι η ασφάλιση Cyber Insurance 

Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει τις Οικονομικές Συνέπειες που μπορούν 
να απειλήσουν την βιωσιμότητα μιας εταιρίας η οποία πέφτει θύμα ενός 
περιστατικού παραβίασης ασφάλειας και προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης 
συμβάντων κάνοντας το Πλάνο Αντιμετώπισης Περιστατικών λειτουργικό. 
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Cyber Insurance Market 
• Η αγορά cyber insurance σημείωσε ταχεία ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια
• Ετήσια ασφάλιστρα χωρίς μεγάλες μεταβολές και παροχή υπηρεσιών

πρόληψης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας.

• Τέλος του 2019 η αγορά άρχισε να πιέζεται λόγω
• αύξησης συχνότητας και σοβαρότητας περιστατικών ransomware
• μετάλλαξη της βιομηχανίας ransomware (Data Exfiltration). Oι μισές

περιπτώσεις έρευνας περιστατικών Ransomware σχετίζονται με
απειλή δημοσιοποίησης δεδομένων .

• αύξησης των ποσών των λύτρων (Garmin $10M)
• Νομοθεσία (GDPR)
• Τηλεργασία (COVID)
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Ransomware  
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Πηγή : https://www.beazley.com/news/2020/beazley_breach_insights_q3.html
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Ransomware
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Cyber Insurance Market 
Το 2020 ξεκίνησε

• με χρήση προγραμμάτων Vulnerability Assessment
• BitSight, Security Scorecard, KYND, Gamasec, CyRisk

• με μεγαλύτερο έλεγχο από τους ασφαλιστές των τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων που λαμβάνει μια επιχείρηση για την διαχείριση
των περιστατικών ransomware

• με μείωση ορίων ασφαλιστικής κάλυψης
• με αυξήσεις των ετησίων ασφαλίστρων άνω του 20%
• αύξηση ποσών απαλλαγής
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Cyber Insurance Market & Cyber Security
Οι ασφαλιστές ειδικά για το ransomware εξετάζουν την ύπαρξη

• διαδικασιών & πολιτικής διαχείρισης του εταιρικού email
(π.χ. emails pre-screening, email quarantine services, email attachments evaluation,
SPF, Phishing training, MFA, Office 365 Advanced Threat Protection, users access email
through web app or on corporate device, DKIM, DMARK, PTR, Disclaimer for Incoming
Emails)

• διαδικασιών διαχείρισης και πολιτικών ασφάλειας
(π.χ. Endpoint Protection, EDR, MFA, Vulnerability Scans, patch management, end of
support software, network firewalls, protective DNS service, local admin rights,
password manager software, privileged accounts management, Security Operation
Center use)
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Cyber Insurance Market & Cyber Security 
Οι ασφαλιστές ειδικά για το ransomware εξετάζουν την ύπαρξη

• διαδικασιών backup
(π.χ. encryption, offline or cloud backup, Cloud syncing services, restoration &
recovery of key server configurations and data backups in the last 6 months, integrity
of backups testing)

• επιπλέον μέτρα
που έχουν λάβει για την διαχείριση αυτών των περιστατικών.
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Η επόμενη ημέρα απαιτεί συνεργασία, 

• εταιριών 
• εταιριών παροχών λύσεων Information Security
• ασφαλιστικών εταιριών
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Αντιμετώπιση Ransomware - Συνεργασία
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LinkedIn – Εταιρική σελίδα
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Επικοινωνία

Nίκος Γεωργόπουλος MBA, cyRM, CDPO                                   
Cyber Privacy Risks Insurance Advisor

Email: nikos.georgopoulos@cromar.gr

T 210 8028946 (120) , M 6948 365033 LinkedIn Profile

www.cyberinsurancegreece.com , www.privacyrisksadvisors.com. www.cyberinaurancequote.gr . www.dpoacademy.gr

LinkedIn Groups. Cyber Privacy Risks Advisors , The DPO Academy
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mailto:nikos.georgopoulos@cromar.gr
https://www.linkedin.com/in/nikos-georgopoulos-mba-cyrm-16227b11/
http://www.cyberinsurancegreece.com/
http://www.privacyrisksadvisors.com/
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http://www.dpoacademy.gr/
https://www.linkedin.com/groups/5144882
https://www.linkedin.com/groups/8544788
https://youtu.be/50b8Ebh-ESM
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