Застраховайте
вашите данни,
за да расте бизнесът
ви безопасно.
cyberlevins.com
0800 10 200

Корпоративна
Кибер Полица
Светът вече фукнкционира онлайн и дигитализацията е неизбежна.
Вярваме, че перфектно владеете възможностите, които вашият
бизнес ви предлага. И все пак, напълно ли сте подготвени да посрещате всички заплахи, които новите технологии носят със себе си?
Според проучване проведено от Verizon, 72% от пробивите в сигурността са насочени към големи компании. Кибер престъпниците се
стремят да си присвоят пари и затова успешните фирми ги привличат.
Какво мислите ще стане през 2021? Кибер престъпленията ще са в
разцвета си и общата стойност на загубите причинени в следствие на кибер атаки ще достигнат 6 трилиона долара (Cyber
Crime Magazine). За съжаление, все още не съществува ваксина
срещу кибер заплахи.
Колкото по-голяма и комплексна е вашата организация, толкова
по-силна е и опасността. Това се дължи на простия факт, че преобладаващата част от инцидентите свързани със сигурността, са
причинени благодарение на човешка грешка. Девет от десет кибер
инциденти са в следствие от действията или липсата на действия от страна на служителите.
Внедряването на правилните застрахователни решения в структурите на компанията ви ще ви гарантира предотвратяването
на подобни грешки, тъй като вашата мрежа ще бъде подсигурена.
В Cyber Lev Ins подхождаме към вашата организация индивидуално и
изготвяме за вас персонализирана кибер полица според конкретните ви нужди.
Ние непрекъснато се стремим да повишаваме кибер осведомеността и да предоставяме проактивна защита. Нашите застрахователни решения с широк обхват се грижат за вашето спокойствие.
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Кои са най-често срещаните кибер заплахи?
Фишинг

всеки един служител на вашата
компания би могъл
да получи имейл
със зловредна
информация.

DDoS
атаки

вашите оперативни системи
могат да
бъдат изцяло
блокирани.

Пробив в
базата
ви данни

организации, които
съхраняват лична
информация могат
сериозно да
пострадат.

Малуеър

може да
повреди компютърната ви
инфраструктура.

Всички горепосочени деструктивни дейности могат да доведат до прекъсване на бизнеса ви, значителни материални
загуби, съдебни процеси, кражба на данни, и др. Да не споменаваме за отраженията върху репутацията на вашият бранд.

Кои са кибер престъпниците?

Те могат да бъдат вътрешни хора, конкуренция, разочаровани
клиенти, шпиони, или терористи. Разбира се, това може и да
са просто недобросъвестни непознати, които се опитват да
откраднат от компанията ви. Най-обезпокоителният фактор
е, че всеки с лоши намерения е в състояние да компрометира
вашите данни или да се превърне в хакер. За целта не се изискват никакви специални умения и обиграност.

Как ние помагаме?
Одит на информационната ви сигурност, който е специално
планиран за вашата компания след обстойно проучване на
вашата бизнес ниша.
Разполагаме с надежден инструмент за анализ на риска –
нашият собствен Център за киберсигурност.
Ние изготвяме цялостен персонализиран застрахователен
пакет като интегрираме технически решения за киберсигур-

cyberlevins.com
0800 10 200

ност , които отговарят на нуждите на вашата компания.
Ние сме застрахователна компания с над 25 години опит. Към
момента, ние задаваме тенденциите в създаването на решения за киберсигурност.
Нашият продукт е развит съвместно с някои от най-признатите експерти в сферата на киберсигурността в света.
Предлаганата от нас кибер застрахователна полица е разработена от световно признати експерти по киберсигурност.
Ние сме на разположение 24/7, предоставяйки ви 3 нива на реакция.
Не на последно място, ние ви презастраховаме за стойността
на пълното покритие на вашите загуби/разходи. Наш презастрахователен партньор е третият по големина в света
презастраховател - Hannover Re.

Предимствата ни
Одит на информационната сигурност Можете да разчитате
на нашата експертиза и ресурсът ни за пълна проверка на
вашите системи и установяване на техните слаби места.
Индивидуално предложение Ще ви бъде предложено кибер
застрахователно решение съобразено със специфичните аспекти на вашия бизнес.
Собствен Център за Сигурност (Security Operations Center-SOC)
Вашето кибер застрахователно решение пристига в комплект
с най-актуалните решения за киберсигурност.
Презастраховане Hannover Re, презастрахователна компания
с брутна премия от над 24 милиарда евро, гарантира изплащането на пълното ви покритие.
Гореща телефонна линия Можете да се свържете с нашия кол
център денонощно, за да получите асистанс на три нива.
Съвет и разследване Центърът за Сигурност в Израел, с
който си партнираме, е в готовност да проведе детайлно
разследване във ваша полза при нужда.
Покритие към трети страни Вашата кибер полица покрива и
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застрахователните претенции към трети страни.

Нашите технически решения за киберсигурност

Безопасен Интернет – Безопасен Интернет е приложение за
бизнеси, което осигурява защита срещу малуеър. Тази облачна
услуга за филтрация ви дава възможност да наблюдавате, контролирате, и да се предпазвате от онлайн заплахи за вашата
фирма. Тя, също така, ви позволява да създавате политики за
сигурност за потребителите, като по този начин контролирате достъпа в Интернет до злонамерени домейни.
SIEM – Security Information and Event Management. Тази технология е създадена, за да предоставя на екипите по киберсигурност обощена информация за информационната сигурност на
вашата компания в реално време. Така може своевременно да
се реагира на заплахите.
EDR – Endpoint Threat Detection and Response. Тази услуга ви осигурява засилена сигурност и видимост на всички крайни точки
в корпоративната мрежа заедно с мощна защита, чрез която
автоматично и рутинно се откриват, приоритизират, разследват, и неутрализират комплексни заплахи и атаки.
SafeMail – Пълен набор от облачни услуги за филтрация, които
предпазват вашия бизнес, служителите ви, и клиентите ви.
Решението може да се настрои на облака на вашия собствен
дата център и е изключително лесно за управление, предоставяйки 99.97% защита от спам и вируси, контрол на аутентификация, сканииране на изходяща кореспонденция, както и стабилни структури за анализ.
EP - Managed Endpoint Protection. Цялостна малуер защита,
която разпознава и блокира кибер заплахи и действа превантивно като интегрирано end-to-end решение.
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Доверете ни се

Вашето спокойствие е наш най-висок приоритет. Вашият напълно
защитен бизнес е успех за нас. Затова, ние уважаваме вашата поверителност и ви гарантираме абсолютна конфединциалност.
Какво покрива кибер полицата?
Увреждане на цифрови активи
Кибер прекъсване на дейностta
Kибер изнудване
Реакция при пробив в информационната сигурност
Кибертероризъм
Лична репутация
Покритие към трети страни
Претенции за отговорност относно поверителността
Претенции за медийна отговорност
Разходи, свързани със стандартите за сигурност на PCI DSS
Регулаторна защита и санкции

Все още ли се колебаете?
Попълнете нашия
въпросник сега и заявете
вашата персонализирана
кибер застрахователна
полица
cyberlevins.com
0800 10 200

