Active protection
against dynamic
intrusion
Ние застраховаме вашите данни, за да
расте вашият бизнес безопасно.
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Кибер Лев Полица за
Малки и Средни Предприятия
Дигитализацията е естествен процес, но крие рискове като
например изтичане на данни, повреждане на компютърните ви
системи, кибер изнудване и много други.
Кибер престъпленията не се случват само на крупни корпорации, банки и публични институции. В действителност, малките и средно големите компании редовно биват таргетирани
като по-уязвими и неподозиращи дигиталната заплаха.
В опастност са дори и бизнесите, които се състоят само от
един човек. Всъщност, щом ползвате какъвто и да е тип дигитално устройство, (PC, таблет, мобилен телефон) значи
можете да бъдете засегнати.
Малките и средни предприятия, особено тези, които са отскоро на пазара, съсредоточават вниманието си върху оцеляването си в трудни времена и изграждането на разпознаваема
марка. Тъй като тези цели за тях са приоритет, твърде често
сигурността остава пренебрегната. В резултат, по-малките
компании се превръщат в атратктивна мишена за хакерите.
Според изследването Цената на Киберпрестъпността проведено от консултантската компания Accenture, 43% от кибер
атаките са насочени към малки бизнеси, но едва 14% от тези
бизнеси са подготвени да се защитят.
Кибер атаката не само би прекъснала нормалните ви дейности, но може и да повреди важни дигитални активи и IT инфраструктурата ви. За съжаление, може да се окаже невъзможно
да се възстановите след пораженията без необходимите
ресурси и бюджет.
Всички тези усложнения могат да бъдат избегнати като изберете правилната за вас кибер застаховка. Ние сме застрахователна компания от ново поколение, която комбинира последните технологии в киберсигурността с експертни застрахователни решения, предоставяйки ви активната сигурност и
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спокойствието, от които се нуждаете в дигиталния свят. С
нашите решения вие сте улеснени!

Кои са най-често срещаните кибер заплахи?
Фишинг – можете да получите имейл със зловредна информация.
Атака за отказ за достъп (Denial of Service) – системите ви
могат да бъдат тотално блокирани.
Изтичане на данни – малки и средни компани, които съхраняват
данни могат сериозно да пострадат.
Малуер – може да разруши системите ви.
Всички горепосочени деструктивни дейности могат да попречат
сериозно на бизнеса ви и да доведат до финансови загуби, съдебни
искове, кражба на данни и др. Да не говорим за последиците за репутацията ви.

Кои са кибер престъпниците?

Те могат да бъдат вътрешни хора, конкуренцията ви, разочаровани
клиенти, шпиони или терористи. Разбира се, това може и да са
просто злонамерени непознати, които се опитват да откраднат
от вашата компания. Най-обезпокоителният фактор е, че всеки с
лоши намерения може да стане хакер и компрометира данните ви.
За това не се изискват специализирани умения или образование..

По какъв начин ние гарантираме спокойствието ви?

Нашият подход е да предотвратяваме кибер атаките. Затова
работим рамо до рамо с израелски експерти по киберсигурност и
разполагаме със собствен Център за Сигурност (Security Operations
Center - SOC). Нашето кибер застахователно решение за малки и
средни предприятия включва висококачествената технология SIEM
(Security Information and Event Management). Специализираният софтуер за мониторинг SIEM спомага за ранното откриване и реакция
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при кибер инциденти.
Освен това, нашият Център по Сигурност е на разположение
24 часа в денонощието и реагира мигновено при наличие на
кибер атака. Нашите опитни специалисти ще съдействат на
вас и вашите партньори съгласно уговорения период, както и
ще се погрижат щетите за системите ви и репутацията ви
да са минимални. В случай, че се установи сериозна вреда, ще
заплатим стойността на поправката или подмяната на компютърните системи на офиса ви.
Какво е SIEM? SIEM e специализиран софтуер за мониторинг.
Той обработва, анализира и алармира за всички събития, касаещи сигурността на вашите информационни системи. При възникване на кибер инцидент, специалистите по информационна
сигурност, в Оперативния център за сигурност на Лев Инс,
незабавно ви уведомяват и извършват проверка на събитието.
По-сериозните инциденти се изпращат към третото ниво на
защита – Оперативния център за сигурност в Израел.

Кои са предимствата на вашата кибер
застраховка от Лев Инс?
Активна
сигурност
Бизнесът ви се въз-

ползва от ефективен инструмент за
анализ на риска –
нашият SOC.
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Ранна реакция
Системата за мониторинг SIEM разпознава неоторизираните действия в

мрежата ви
преди те да
успеят да ви
навредят.

Незабавна
обратна връзка
Получавате три
нива на съдействие
чрез нашата

гореща линия.

Експертиза
Кибер застрахователното решение,
което получавате е
разработено от
водещи експерти в
киберсигурността –
Орен Елемелех и неговият екип.

Съвет и
разследване
Нашите специалисти
от Центъра по Сигурност ще ви дадат
професионален съвет
в случай, че има необходимост от по-нататъшно разследване.

Покритие
Ще получите покритие в зависимост
от уговорените
условия във вашата
полица.

Какво е покритието на вашата полица за малки и средни бизнеси?
Увреждане, в резултат от проникване в информационните системи на
Застрахования от лица, външни за Застрахования, имащи злонамерени
действия, с цел увреждане на компютърни конфигурации на Застрахования;
Увреждане, разрушаване, променяне, изопачаване или злоупотребяване с
компютърната конфигурация на Застрахования;
Неоторизирано използване на компютърната система;
Компрометиране на функциите:
Злоупотреба с права;
Кражба на информация;
Загуба на данни, според произхода на заплахата:
Пробив и неоторизиран достъп до системата;
Неоторизирана промяна на данни.

Свържете се с нас и
подсигурете бизнеса си с
това бързо и лесно кибер
застрахователно решение.
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