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Η ευαισθητοποίηση 
των πελατών 
αυξάνεται ραγδαία
Σε λίγους ασφαλιστικούς κλάδους οι στατιστικές 
μελέτες δείχνουν τα περιστατικά ζημιών να 
αυξάνονται με τόσο γρήγορο ρυθμό όσο στον  
κλάδο της ασφάλισης των ηλεκτρονικών και 
διαδικτυακών κινδύνων. Δεν αποτελεί έκπληξη 
το γεγονός ότι τόσες πολλές ευρωπαϊκές 
εταιρείες μελετούν την ανάγκη για τέτοιου 
είδους ασφάλιση, ενώ οι υπεύθυνοι διαχείρισης 
κινδύνων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσουν 
την έκθεση στον κυβερνοχώρο μεταξύ των 
σημαντικότερων κινδύνων που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι εταιρίες τους.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Η έκθεση στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις μεγαλύτερες 
πηγές ανησυχίας για τις επιχειρήσεις. Η παγκόσμια αγορά στον 
κυβερνοχώρο υπολογίζεται επί του παρόντος περίπου στις 350 
εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (£), ενώ αναμένεται ισχυρή ανάπτυξη 
μέσα στα επόμενα χρόνια με τη διάδοση της τεχνολογίας, των 
δεδομένων και των υπολογιστών. Λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι ελάχιστες εταιρείες είναι ασφαλισμένες έναντι των 
κυβερνοεπιθέσεων, οι ευκαιρίες πώλησης ασφαλίσεων έναντι 
αυτών των κινδύνων είναι σημαντικές.

Οι ενότητες που ακολουθούν αναφέρουν με περισσότερες λεπτομέρειες τα εξής: 
πελάτες - στόχους, ζητήματα πώλησης για νέους αγοραστές τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα 
της AIG για τη συγκεκριμένη ασφάλιση, προτάσεις για την αντιμετώπιση εμποδίων κατά 
την πώληση ορισμένα σενάρια απαιτήσεων και τέλος, μια περίληψη της κάλυψης και των 
υπηρεσιών του CyberEdge.
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Ένας μεγάλος 
κίνδυνος παραμένει 
ανασφάλιστος
Η έκθεση στον κυβερνοχώρο, αν και αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των 
υπεύθυνων διαχείρισης κινδύνων, είναι  από 
τις λιγότερο ασφαλισμένες. Το παραπάνω 
υποδεικνύει ένα ασφαλιστικό κενό και σημαίνει 
ότι οι πελάτες θα ενδιαφέρονται πραγματικά να 
συζητήσουν την έκθεσή τους στον κυβερνοχώρο 
και τις πιθανές ασφαλιστικές λύσεις.

Ευκαιρίες σε μια 
μεγάλη αγορά
Ενώ οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν 
ασφάλιση έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, όλοι 
οι οργανισμοί βασίζονται ως έναν βαθμό στα 
δίκτυα υπολογιστών.  Αυτό προσφέρει στους 
μεσίτες ασφαλίσεων έναν τεράστιο αριθμό 
δυνητικών πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι ουσιαστικά όλες οι εταιρείες σε 
κάθε τομέα εν μέρει εκτίθενται.

Ασφαλιστικές 
λύσεις από την AIG
Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι παρά την 
ανησυχία τους οι εταιρείες δεν έχουν 
αντιληφθεί πλήρως τους συγκεκριμένους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την 
έκθεση στον κυβερνοχώρο. Το CyberEdge 
προσφέρει στους μεσίτες ασφαλίσεων τους 
πόρους για να δομήσουν τη συγκεκριμένη 
ασφαλιστική αγορά και να καταστούν οι ίδιοι 
ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξειδικευμένων 
κινδύνων.

Μάθετε περισσότερα 
για την έκθεση στον 
κυβερνοχώρο
online βίντεο διάρκειας 6 λεπτών

CΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ > ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ >

http://vzaar.com/videos/1119927
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η µεγαλύτερη ανησυχία των πελατών  
είναι οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου*

1. Κίνδυνοι κυβερνοχώρου 86%

2. Απώλεια εισοδηµάτων 82%

3. Περιουσιακή ζηµία 80%

4. Αποζηµίωση εργαζόµενων  78%

5.  ∆ιακοπή υπηρεσιών κοινής  76% 
ωφέλειας 

6. Αξιόγραφα / Κίνδυνος επενδύσεων  76%

7.  Αστική Ευθύνη οχηµάτων και  65% 
στόλων 

Το τοπίο εξελίσσεται µε ταχείς ρυθµούς

Το 80% των  
πελατών πιστεύει  
ότι είναι δύσκολο  
να παρακολουθήσουν 
τις απειλές στον 
κυβερνοχώρο επειδή 
εξελίσσονται πολύ 
γρήγορα.

Άλλα θέµατα καίριας σηµασίας 
σχετικά µε τον κυβερνοχώρο

•  Τα τµήµατα τεχνολογίας πληροφοριών δεν 
µπορούν να είναι η µοναδική πηγή άµυνας 
ενάντια στους κινδύνους του κυβερνοχώρου

•  Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και 
η τεχνολογία κινητών συσκευών είναι τοµείς 
αυξανόµενης ανησυχίας  και δυνητικές πηγές 
κινδύνων του κυβερνοχώρου.

•  Οι πελάτες αντιλαµβάνονται περισσότερο ότι 
η διακοπή λειτουργίας του εταιρικού δικτύου 
αποτελεί πιθανή συνέπεια ενός ζητήµατος στον 
κυβερνοχώρο.

•  Οι συνέπειες ενός ζητήµατος του κυβερνοχώρου 
στη φήµη της εταιρίας γίνονται περισσότερο 
αντιληπτές και  για αυτό η εµπλοκή των 
ανώτατων διευθυντικών στελεχών σε σχετικές 
στρατηγικές είναι µεγαλύτερη.

*  Ποσοστό των ερωτηθέντων οι οποίοι ανέφεραν ότι ανησυχούν 
«πολύ» ή «περίπου» για κάθε συγκεκριµένο κίνδυνο. Η έρευνα 
διεξάχθηκε για λογαριασµό της AIG το διάστηµα Οκτώβριος-
Νοέµβριος 2012 σε 256 άτοµα από τις παρακάτω κατηγορίες: 
µεσίτες ασφαλίσεων, υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων, ανώτατα 
διευθυντικά στελέχη, υπεύθυνοι  διαχείρισης τεχνολογίας 
πληροφοριών.
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Εταιρείες με δραστηριότητες στις ΗΠΑ
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
ή διαχειρίζονται δεδομένα στις ΗΠΑ έχουν 
επαχθείς υποχρεώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
της ασφάλειας των δεδομένων. Οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τις 46 κρατικές νομοθεσίες των 
ΗΠΑ για τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας 
και υποχρεούνται να ενημερώνουν ατομικά όσους 
έχουν θιγεί. Οι κανονισμοί υπερβαίνουν τις όποιες 
προδιαγραφές των Πολιτειών καθώς υπάρχουν 
ειδικές νομοθεσίες διάφορους κλάδους της αγοράς 
που πρέπει επίσης να τηρούνται. Επιπλέον, σύμφωνα 
με το SEC, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο των ΗΠΑ έχουν υποχρέωση να 
δημοσιοποιούν τις λειτουργικές και οικονομικές  
συνέπειες μιας ηλεκτρονικής επίθεσης ή άλλου 
συμβάντος στον κυβερνοχώρο.

Πανεπιστήμια
Τα Πανεπιστήμια και τα κολέγια συλλέγουν πολλά 
εμπιστευτικά δεδομένα (αριθμούς πιστωτικών καρτών 
των αιτούντων, ακαδημαϊκά αντίγραφα, ερευνητικά 
δεδομένα και μητρώα υγείας). Πολλά από αυτά 
αποθηκεύονται σε φορητές συσκευές που ανήκουν 
στο προσωπικό και τους σπουδαστές, οι οποίες 
μπορεί να χαθούν ή να παραμείνουν αφύλακτες. Η 
απομακρυσμένη πρόσβαση στα εταιρικά δίκτυα, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το λογισμικό διαχείρισης 
ακαδημαϊκών συναλλαγών αυξάνουν την έκθεση στον 
κίνδυνο, ενώ κάποια από τα πανεπιστήμια ενδέχεται να 
μην έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

Κλάδους υγείας
Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων 
υγείας και οι διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες υγείας 
έχουν καταστήσει τον τομέα υγείας πιο επιρρεπή 
σε παραβιάσεις ασφαλείας. Τα τελευταία χρόνια 
αυξήθηκε ο αριθμός των για θέματα προστασίας των 
πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές σε εταιρίες του 
κλάδου υγείας.

Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης διαθέτουν πολλές 
πληροφορίες πελατών οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, αριθμούς πιστωτικών και χρεωστικών 
καρτών, ενώ οι online λιανικές πωλήσεις βρίσκονται 
σε άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παραπάνω 
απαιτούν συμμόρφωση με τη νομοθεσία της εκάστοτε 
χώρας και με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων 
Καρτών Πληρωμής (PCI DSS), ενώ συγχρόνως 
εκθέτουν την επιχείρηση σε πιθανά πρόστιμα και 
κυρώσεις.  Οι εταιρίες λιανικής πώλησης είναι 
ευάλωτες απέναντι στους χάκερ, οι επιθέσεις των 
οποίων επηρεάζουν άμεσα τα έσοδα των εταιριών 
από τις online πωλήσεις. Παράλληλα, τα αυξανόμενα 
περιστατικά υποκλοπής πιστωτικών καρτών έχουν 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
τερματικά για συναλλαγές με κάρτες (POS).

Ξενοδοχειακές και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις αναψυχής
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους 
τομείς είναι εκτεθειμένες μεταξύ άλλων σε κινδύνους 
σχετικούς με την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα 
πελατών που πραγματοποιούν online κρατήσεις 
και σε Dos επιθέσεις και υποκλοπές πιστωτικών 
καρτών.  Στις γνωστές παραβιάσεις μεγάλων αλυσίδων 
περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική παραβίαση (hacking) 
των συστημάτων πληρωμών και η απώλεια των 
στοιχείων των πιστωτικών καρτών. Οι εταιρείες που 
προσφέρουν δικαιόχρηση(franchising) θα πρέπει, 
επίσης, να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι τους τηρούν 
τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας δεδομένων για 
την προστασία της επωνυμίας τους από οποιαδήποτε 
δυσφήμιση που σχετίζεται με την παραβίαση της 
ασφάλειας των δεδομένων.

Τηλεπικοινωνίες
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνες για την 
ασφάλεια τεράστιων όγκων διαβίβασης προσωπικών 
πληροφοριών. Βάση οδηγίας της ΕΕ σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 
οφείλουν να κοινοποιούν στους πελάτες τους 
οποιεσδήποτε παραβιάσεις δεδομένων, κάτι που 
συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες, αυξημένες 
πιθανότητες επιβολής προστίμων και ποινών, 
δυσφήμιση και απαιτήσεις τρίτων Οι συναλλαγές 
με πιστωτικές κάρτες απαιτούν τη συμμόρφωση 
των εταιριών με τα πρότυπα PCI DSS. Επιπλέον, 
οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών καλούνται να 
αντιμετωπίσουν εξελιγμένους ιούς που στοχεύουν 
στις δημόσιες υποδομές και τις απειλούν με διακοπή 
λειτουργίας και απώλεια εσόδων.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας
Πολλοί υποσταθμοί ενέργειας, φράγματα και 
αγωγοί έχουν μειώσει το με τη χρήση συστημάτων 
τηλεχειρισμού, αυξάνοντας ωστόσο έτσι την έκθεση 
τους στον κυβερνοχώρο η οποία εντείνεται και από 
τη χρήση κακών πρακτικών ασφαλείας. Ο κίνδυνος 
από την έκθεση στον κυβερνοχώρο επιδεινώνεται 
από τις επιθέσεις στα εθνικά δίκτυα υποδομών. Σε 
σχετική μελέτη της KPMG, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας 
αποτελούν τον πλέον τρωτό τομέα που επηρεάζεται 
από προβλήματα στην έκδοση του λογισμικού των 
διακομιστών του ιστού τους.  Παράλληλα, οι εταιρείες 
κοινής ωφέλειας συλλέγουν μεγάλο όγκο προσωπικών 
δεδομένων για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και 
υπόκεινται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα PCI DSS.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν μία από τις πιο 
στοχευμένες αγορές των χάκερ δεδομένης της ευαίσθητης 
φύσης των δεδομένων που διακυβεύονται.  Κακόβουλο 
λογισμικό, μη εγκεκριμένες συσκευές και εταιρικές 
εφαρμογές τρίτων αποτελούν ιδιαίτερες προσκλήσεις για 
τις τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες.  Ο εν 
λόγω τομέας αποτελεί, επίσης, στόχο για τους ακτιβιστές 
χάκερ που μέσα από τη δράση τους προκαλούν επιθέσεις 
άρνησης εξυπηρέτησης. 

Κατασκευές
Οι εγκαταστάσεις κατασκευών και παραγωγής 
απαιτούν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα λειτουργικά 
συστήματα για να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή τους 
είναι έγκαιρη και αποτελεσματική. Η εφοδιαστική 
αλυσίδα, η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες και 
η βλάβη στον εξοπλισμό είναι μερικοί μόνο από τους 
τομείς που αυξάνουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ3

Η δυνητική αγορά για το 
CyberEdge είναι μεγάλη, επειδή 
κάθε εταιρεία που αποθηκεύει, 
διαχειρίζεται ή μεταφέρει δεδομένα 
κινδυνεύει από τη διαδικτυακή ή 
φυσική κλοπή τους.



Κατανοούν τους κινδύνους  
του κυβερνοχώρου;
Πολλές επιχειρήσεις ανησυχούν για την έκθεση στον 
κυβερνοχώρο, αλλά έχουν άραγε μια σαφή εικόνα 
για αυτούς τους κινδύνους ώστε να προστατευτούν;

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους από 
τους χάκερ, τους ακτιβιστές χάκερ, το κακόβουλο 
λογισμικό, τους αμελείς και κακούς εργαζόμενους και 
τους ελλιπείς ελέγχους του ΙΤ. Το CyberEdge παρέχει 
σαφή και δομημένη προστασία: βοήθεια από 
ειδικούς όταν η κατάσταση παίρνει άσχημη τροπή, 
προστασία από τις οικονομικές επιπτώσεις καθώς και 
προστασία φήμης. 

Κατανοούν τις πιθανές δαπάνες;
Μια παραβίαση στον κυβερνοχώρο ή μια διαρροή 
των δεδομένων μπορεί να προκαλέσει πολλαπλές 
επιπτώσεις.

Οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές: 
κόστος κοινοποιήσεων, εμπειρογνώμονες για τον 
έλεγχο της ζημιάς, κόστος παρακολούθησης χρήσης 
στοιχείων, κόστος έρευνας, αστική ευθύνη προς 
τρίτους, μακροπρόθεσμο κόστος δυσφήμισης και 
διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Η άμεση επέμβαση είναι  
ζωτικής σημασίας
Κατανοεί η επιχείρηση πόσο σημαντική είναι για τη 
φήμη της μια έγκαιρη αποτελεσματική επέμβαση;

Η επέμβαση της εταιρείας στις πρώτες 24-48 ώρες 
είναι ζωτικής σημασίας.  Θα πρέπει να συντονιστεί 
με εγκληματολόγους, νομικούς και ειδικούς στις 
δημόσιες σχέσεις για τον έλεγχο του αντίκτυπου στη 
φήμη απέναντι στους πελάτες, τους προμηθευτές, το 
προσωπικό, τους επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές 
και το ευρύ κοινό.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 
Ευπαθείς σε επιθέσεις
Αντιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πόσο 
εκτεθειμένες είναι σε σχέση με μεγαλύτερες εταιρείες;

Οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι πιθανό λόγω 
υψηλού κόστους να έχουν λιγότερο ισχυρή ασφάλεια 
και μη ελεγχόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης.  
Συχνά αποτελούν στόχο και οι εγκληματίες ενδέχεται 
να τις χρησιμοποιήσουν ως μέσο για να επιτεθούν σε 
μεγαλύτερους οργανισμούς.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 
Ευάλωτες σε ζημιές
Έχουν αναλογιστεί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις το 
πόσο ευάλωτες είναι σε ζημιές μετά από μια επίθεση;

Οι μικρότερες επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην 
έχουν πρόσβαση σε εγκληματολόγους, νομικούς και 
ειδικούς δημοσίων σχέσεων μετά ένα περιστατικό 
στον κυβερνοχώρο ή μια διαρροή των δεδομένων, 
ενώ η απώλεια εσόδων, η αδυναμία κάλυψης των 
λειτουργικών εξόδων και η δυσφήμηση μπορεί να 
είναι καταστροφικές για αυτές.

Μεγάλες επιχειρήσεις: 
Μεγαλύτεροι στόχοι
Οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν περισσότερα δεδομένα 
να χάσουν και θεωρούνται καλύτεροι στόχοι για τους 
τρίτους που θα αξιώσουν αποζημίωση. 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερα 
δεδομένα, οι παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν 
σε κλοπές περισσότερων αρχείων και μεγαλύτερο 
κόστος για τη διαχείριση της απώλειας. Επίσης είναι 
περισσότερο εκτεθειμένες σε τρίτους και μετόχους. 

Μεγάλες επιχειρήσεις: Πιο 
δύσκολο να εντοπιστούν
Μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις να ελέγξουν χιλιάδες εργαζόμενους.

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των 
εργαζόμενων (για κακόβουλες πράξεις ή αμέλεια), ο 
εντοπισμός κλεμμένων και απολεσθέντων εξοπλισμών 
και η αντίστοιχη κλοπή των αποκλειστικών 
πληροφοριών είναι ακόμα πιο δύσκολη στους 
μεγάλους και περίπλοκους οργανισμούς και οι 
παραβιάσεις δεδομένων μπορεί να χρειαστούν 
περισσότερο χρόνο για να επιλυθούν.

Μεγάλες επιχειρήσεις: 
Διασυνοριακά ζητήματα
Οι επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες μπορεί  
να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δυσκολίες μετά από 
μια παραβίαση.

Η διασυνοριακή κοινή χρήση δεδομένων, ακόμη 
και στο εσωτερικό των οργανισμών, μπορεί να 
οδηγήσει σε υψηλό κόστος διαχείρισης μετά από μια 
παραβίαση. Οι διασυνοριακοί εγκληματολόγοι και 
νομικοί θα χρειαστεί να συνεργαστούν προκειμένου 
να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή λύση για τον 
πελάτη.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Οι πελάτες, που προτίθενται να αγοράσουν για πρώτη φορά και δεν έχουν 
ακόμα αποφασίσει να επενδύσουν σε ασφάλιση έναντι των ηλεκτρονικών και 
διαδικτυακών κινδύνων, οφείλουν να κατανοήσουν τον βαθμό πιθανής έκθεσής 
τους και την προστασία που τους παρέχεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
Ακολουθούν ορισμένα προτεινόμενα σημεία προς συζήτηση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Βίντεο διάρκειας  
50 δευτερολέπτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ




ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια 
σειρά από απειλές στον κυβερνοχώρο:




ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ5

Ως παγκόσμιος ασφαλιστικός ηγέτης έναντι 
των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, 
έχουμε αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία που 
αντικατοπτρίζεται στο εύρος των καλύψεων και 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών μας, καθώς και 
στην ικανότητα και την εμπειρία των ομάδων 
διαχείρισης απαιτήσεων.

Με περισσότερα από 10 
χρόνια εμπειρίας διεθνώς 
στην ασφάλιση έναντι των 
ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 
κινδύνων κατανοούμε εις 
βάθος τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
κατά τη διαχείριση των 
δεδομένων.  Αυτή η εμπειρία 
μάς επιτρέπει να σας παρέχουμε 
την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη 
που μπορεί να προσφέρει ο 
ασφαλιστικός κλάδος.

Εις βάθος 
κατανόηση

Έχουμε εργαστεί εκτενώς 
και με τον δέοντα ζήλο 
σε όλη την Ευρώπη για 
να διασφαλίσουμε ότι 
οι ασφαλισμένοι με το 
CyberEdge επωφελούνται 
από κορυφαίους 
εγκληματολόγους και 
νομικούς της χώρας τους, οι 
οποίοι παρέχουν εγγυημένη 
υποστήριξη υψηλής ποιότητας 
μετά από μια παραβίαση στον 
κυβερνοχώρο.

Υποστήριξη από 
ειδικούς

Η παρουσία μας  στον 
κυβερνοχώρο κάνει την 
παγκόσμια ηλεκτρονική και 
διαδικτυακή προστασία όσο 
το δυνατόν πιο απλή. Μία 
προσαρμοσμένη πρόταση 
αναφέρει με λεπτομέρειες 
τους όρους του προγράμματος 
παγκόσμιας προστασίας των 
πελατών μας ενάντια στους 
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς 
κινδύνους, και συμπεριλαμβάνει 
την ύπαρξη ενός συμβολαίου με 
παγκόσμια κάλυψη, αλλά και την 
έκδοση τοπικών ασφαλιστηρίων 
όπου αυτό απαιτείται ώστε να 
υπάρχει συμφωνία με τους κατά 
τόπους κανονισμούς, πρακτικές 
και κινδύνους.

Πολυεθνικό 
CyberEdge

Διαθέτουμε μια ομάδα 
εξειδικευμένων ασφαλιστών 
στον τομέα ανάληψης κινδύνου 
από κυβερνοεπιθέσεις, η οποία 
ελέγχει τους λογαριασμούς των 
μεσιτών ασφαλίσεων και των 
πελατών μας.  Αυτό σημαίνει ότι 
κατανοούμε τις ανησυχίες των 
πελατών μας και χρησιμοποιούμε 
αυτή τη γνώση προκειμένου να 
βελτιώνουμε συνεχώς την κάλυψη 
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
μας. Όπως δείχνουν οι παραπάνω 
ικανότητές μας, η καινοτομία 
της AIG είναι η προστασία των 
πελατών σας.

Καινοτομία 
προϊόντων

Έχουμε αναπτύξει παγκοσμίως 
κορυφαίες ομάδες διαχείρισης 
απαιτήσεων για περιστατικά που 
σχετίζονται με ηλεκτρονικούς 
και διαδικτυακούς κινδύνους, 
ενώ η παγκόσμια διάρθρωση 
της εταιρείας μάς επιτρέπει να 
επικοινωνούμε τις εμπειρίες μας 
σχετικά με θέματα ασφάλειας 
και ιδιωτικού απορρήτου σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει 
ότι οι τοπικές ομάδες διαχείρισης 
απαιτήσεων βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της γνώσης και των 
βέλτιστων πρακτικών, κατανοώντας 
τους κινδύνους, τις τάσεις και τη 
σημασία της άμεσης ανταπόκρισης 
στη διαχείριση θεμάτων σχετικά με 
τον κυβερνοχώρο.

Εμπειρία στις 
απαιτήσεις

Εργαλείο διαχείρισης 
κινδύνου
Το εργαλείο διαχείρισης 
κινδύνου απλοποιεί τη 
διαχείριση των ηλεκτρονικών 
και διαδικτυακών κινδύνων 
για εταιρίες κάθε μεγέθους 
προσφέροντας ρυθμιστικές 
συμβουλές διαχείρισης 
κινδύνου. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί και ως 
εργαλείο για εκπαίδευση και 
συμμόρφωση του κάθε πελάτη. 

AutoShun®

Βοηθά στην παρεμπόδιση 
μιας ηλεκτρονικής και 
διαδικτυακής επίθεσης σε 
πραγματικό χρόνο μέσω 
του αποκλεισμού της 
επικοινωνίας με γνωστές 
κακόβουλες διευθύνσεις IP.

Η εφαρμογή AutoShun® 
βρίσκεται ανάμεσα στο τείχος 
προστασίας των πελατών μας 
και το εξωτερικό διαδίκτυο.

Εφαρμογή CyberEdge 
Η εφαρμογή CyberEdge 
περιέχει τα τελευταία νέα για τον 
κυβερνοχώρο, πληροφόρηση 
σε πραγματικό χρόνο σχετικά 
με παραβιάσεις δεδομένων, 
πρόγραμμα υπολογισμού 
κόστους παραβιάσεων, καθώς 
και ιστορίες απαιτήσεων για να 
γίνει κατανοητός ο τρόπος που 
χειρίζονται τις παραβιάσεις άλλες 
χώρες.

Πέρα από την ασφάλιση:



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Παρόλο που οι επιχειρήσεις δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους 
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, δεν γνωρίζουν το 
πραγματικό μέγεθος της έκθεσής τους σε αυτούς, κάτι το οποίο  
θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στις πωλήσεις.
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Δεν το χρειαζόμαστε. Η 
εταιρεία μας δεν υπόκειται 
στους κανονισμούς των ΗΠΑ
Ο κανονισμός αποτελεί μόνο ένα 
στοιχείο κόστους μιας παραβίασης 
στον κυβερνοχώρο. Οι οργανισμοί 
έχουν ευθύνη απέναντι στους 
πελάτες τους για την ασφαλή 
διατήρηση των δεδομένων τους.  
Η δυσφήμιση που προκύπτει από 
την παραβίαση των δεδομένων 
μπορεί να υπερβεί οποιοδήποτε 
κόστος σχετικό με παραβίαση 
δεδομένων. Ακόμα και χωρίς 
να υπάρχει κρατική οδηγία οι 
διάφοροι κλάδοι της αγοράς  
(όπως η βιομηχανία καρτών 
πληρωμών) μπορούν και εκδίδουν 
αυστηρά πρόστιμα.

Δεν χρειαζόμαστε τέτοια 
κάλυψη. Αναθέτουμε σε 
εξωτερικούς συνεργάτες την 
ασφάλειά μας
Οι περισσότερες εταιρείες 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud 
ή άλλες πλατφόρμες τρίτων για 
να αποθηκεύουν τα δεδομένα 
τους. Τα πρότυπα ασφαλείας 
των εξωτερικών συνεργατών 
πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις  ιδίως 
εφόσον η φύση της δραστηριότητάς 
τους και ο όγκος των δεδομένων 
που αποθηκεύουν τους καθιστούν 
ελκυστικό στόχο.  Οι συμβάσεις 
με τους εξωτερικούς συνεργάτες 
συχνά εξαιρούν την ευθύνη από 
παραβιάσεις, οπότε η επιχείρηση 
πρέπει να επιβαρύνεται με ίδιες 
δαπάνες για τον μετριασμό και 
την υπεράσπιση των περιστατικών 
παραβίασης.

Δεν μου έτυχε ποτέ παραβίαση 
στον κυβερνοχώρο οπότε δεν 
χρειάζομαι αυτήν την κάλυψη
Παρόλο που η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων δεν είχε καμία 
αξίωση, το περιβάλλον έχει αλλάξει.  
Οι εταιρείες είναι περισσότερο 
επιρρεπείς από ποτέ σε απειλές 
που αφορούν την ασφάλεια και το 
ιδιωτικό απορρήτο.  Η μελλοντική 
νομοθεσία είναι πιθανόν να γίνει 
πιο αυστηρή ως προς τα πρότυπα 
που θα πρέπει να ακολουθούν οι 
επιχειρήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων τους, υποδηλώνοντας 
ότι οι οικονομικές και λειτουργικές 
επιπτώσεις μιας παραβίασης 
δεδομένων θα καταστούν πιο 
επαχθείς για τους οργανισμούς που 
έχουν υποστεί παραβίαση.

Το τμήμα ΙΤ της εταιρίας μας 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά 
τον κίνδυνο
Η πιο ισχυρή πρώτη γραμμή 
άμυνας μιας εταιρείας είναι το ίδιο 
της το πληροφοριακό σύστημα 
και ο καλύτερος τρόπος να 
προστατευτεί από επιθέσεις είναι 
να τις προλαμβάνει. Ορισμένες 
φορές απλά δεν είναι δυνατόν 
κάτι τέτοιο, οπότε θα χρειαστείτε 
κάποιον που να αντιδρά γρήγορα 
και να σας διευκολύνει στην ομαλή 
λειτουργία της επιχείρησής σας.

Τα ήδη υπάρχοντα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια 
που διατηρούμε καλύπτουν 
ορισμένους ηλεκτρονικούς 
και διαδικτυακούς κινδύνους
Το CyberEdge προσφέρει μια 
πλήρη λύση διαχείρισης των 
κυβερνοεπιθέσεων. Καμία άλλη 
ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν 
προσφέρει ανάλογη πλήρη 
κάλυψη. Άλλα συμβόλαια 
μπορούν να καλύψουν μερικώς 
κάποια σχετικά ζητήματα, ωστόσο 
δεν παρέχουν πλήρη κάλυψη 
και περιορίζονται σε  μικρές 
αποζημιώσεις.

Καθορίζουμε τις ανάγκες 
των καλύψεών μας 
βάσει των ενεργειών των 
ανταγωνιστών μας.
Κάθε εταιρεία είναι μοναδική 
και οι εγκληματίες του 
κυβερνοχώρου, οι υπάλληλοι 
και οι ανταγωνιστές ενδέχεται 
να ενδιαφερθούν για τα 
ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία 
σας. Η AIG έχει υπογράψει 
χιλιάδες συμβόλαια αυτού του 
είδους και διαθέτει εμπειρία σε 
διάφορους κλάδους.

Οι απειλές που 
προέρχονται από 
τον κυβερνοχώρο 
εξελίσσονται με 
ραγδαίους ρυθμούς, 
είναι δύσκολο να τις 
παρακολουθήσουμε.
Σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο 
περιβάλλον, το CyberEdge 
προσφέρει καινοτόμο 
προστασία και αποτελεσματική 
καθοδήγηση, η οποία 
βασίζεται σε πολυετή εμπειρία. 
Με τη βοήθεια της AIG, 
οι επιχειρήσεις έχουν το 
προβάδισμα σε θέματα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών και 
διαδικτυακών κινδύνων.

Το κόστος ασφάλισης έναντι 
των κυβερνοεπιθέσεων 
ξεπερνά το κόστος 
αντιμετώπισης του ίδιου του 
περιστατικού.
Τα ασφάλιστρα είναι πολύ 
χαμηλά σε σχέση με την 
πιθανή διαβάθμιση κάποιου 
περιστατικού στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανής απώλειας εσόδων από 
δυσφήμιση. Το CyberEdge 
αντιπροσωπεύει μια προσιτή και 
προβλέψιμη επένδυση για την 
προστασία ενός οργανισμού από 
παραβιάσεις δεδομένων.

Το οικονομικό κόστος ενός 
περιστατικού δεν είναι 
σημαντικό
Το μέσο κόστος για να επιλυθεί 
μια παραβίαση στην ασφάλεια 
ενός δικτύου είναι μεγάλο. 
Ίσως χρειαστεί να ανατρέξετε σε 
ένα πρόγραμμα υπολογισμού 
του κόστους παραβιάσεων για 
να εκτιμήσετε τα κόστη και να 
αναλύσετε τις πιθανές συνέπειες 
διαφορετικών περιπτώσεων. 
Ωστόσο, τα περιστατικά 
κυβερνοεπιθέσεων έχουν 
κοστίσει στους οργανισμούς 
εκατοντάδες εκατομμύρια για 
την επίλυσή τους.

Η επιχείρησή μας δεν 
διατρέχει μεγάλο κίνδυνο 
κυβερνοεπιθέσεων
Οι εγκληματίες συχνά 
χρησιμοποιούν λιγότερο 
προφανείς εταιρίες ως 
«παράθυρο» για την είσοδο 
σε μεγαλύτερες και πιο 
επιθυμητές. Αυτό καθιστά 
τις εταιρείες περισσότερο 
ευάλωτες από ποτέ σε απειλές 
που αφορούν την ασφάλεια. 
Το CyberEdge καλύπτει, και 
περιστατικά όπως δολιοφθορά 
ή σφάλμα εργαζόμενων.

Τα δεδομένα μας δεν 
αποτελούν στόχο υψηλού 
κινδύνου για διαδικτυακές 
απειλές
Οι εγκληματίες γνωρίζουν ότι 
ορισμένες εταιρείες ενδέχεται 
να είναι «ευκολότεροι» στόχοι 
επειδή δεν διαθέτουν τους 
πόρους για αποτελεσματική 
ασφάλεια για να προλαμβάνουν 
μια απώλεια ή για να 
αναπτύξουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές ανάκτησης 
μετά από μια απώλεια. Οι 
ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί 
κίνδυνοι παρουσιάζονται 
σε πολλές μορφές και η 
AIG έχει αντιμετωπίσει τους 
περισσότερους από αυτούς.
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Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας
Το CyberEdge προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις παραβίασης, 
εγκληματολογικές υπηρεσίες και ασφάλιση με σκοπό οι επιχειρήσεις των πελατών μας 
να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση μετά από περιστατικό ηλεκτρονικής και 
διαδικτυακής επίθεσης. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τους ειδικούς διασφάλισης 
πληροφοριών και για τις σημαντικότερες δικηγορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. 

Οι ειδικοί μας στη διαχείριση απαιτήσεων είναι έτοιμοι να προσφέρουν 
βοήθεια στο τμήμα ΙΤ των πελατών μας για τη διαχείριση ενός περιστατικού 
κυβερνοεπίθεσης, από τη στιγμή που πραγματοποιείται. Η ομάδα μας 
προσφέρει το επιπλέον επίπεδο άμυνας που χρειάζεται ένα τμήμα ΙΤ 
προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και τις συνέπειές του.

Εμπειρία άνευ προηγουμένου
Οι ειδικοί μας στη διαχείριση απαιτήσεων είναι έτοιμοι 
να προσφέρουν βοήθεια στο τμήμα ΙΤ των πελατών μας 
για τη διαχείριση ενός περιστατικού κυβερνοεπίθεσης, 
από τη στιγμή που αυτό πραγματοποιείται. Η ομάδα μας 
προσφέρει το επιπλέον επίπεδο άμυνας που χρειάζεται ένα 
τμήμα ΙΤ προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και τις 
συνέπειές του.

Άμεση υποστήριξη όταν οι πελάτες την χρειάζονται 
περισσότερο
•  Οι ειδικοί μας στη διαχείριση απαιτήσεων 

ανταποκρίνονται άμεσα ώστε να καθοδηγούν τους 
πελάτες μας, να εκτιμούν τις ανάγκες τους και να 
επεξεργάζονται τις απαιτήσεις τους.

•  Το μεγαλύτερο μέρος των καλύψεων έχει συμφωνηθεί 
γραπτώς από πριν, με τους ειδικούς μας να βρίσκονται 
σε άμεση συνεργασία με τις αρχές για τη λήψη 
αποφάσεων.

•  Το δικό μας δίκτυο δικηγορικών εταιρειών, 
εγκληματολόγων και εταιρειών δημοσιών 
σχέσεων προσφέρει άμεση υποστήριξη προς τους 
ασφαλισμένους ως προς τη διαχείριση των συνεπειών 
μιας παραβίασης.

Πλεονεκτήματα 
διαχείρισης 
απαιτήσεων
•  Πρόσβαση στη δική 

μας ομάδα διαχείρισης 
απαιτήσεων που είναι 
διαθέσιμη 24 ώρες την 
ημέρα και 7 ημέρες την 
εβδομάδα για να αναφέρετε 
οποιαδήποτε περιστατικό ή 
να ζητήσετε καθοδήγηση.

•  Πρόσβαση σε ειδικούς στη 
διαχείριση  απαιτήσεων 
και νομικούς συμβούλους 
τοπικού και διεθνούς 
επιπέδου, εξειδικευμένων σε 
θέματα του κυβερνοχώρου.

•  Δωρεάν συνάντηση μιας 
ώρας με έναν εξειδικευμένο 
σύμβουλο παραβιάσεων 
και ταυτόχρονη πρόσβαση 
σε ομάδα αντιμετώπισης 
παραβιάσεων για να 
σας προετοιμάσει σε 
περίπτωση ηλεκτρονικής και 
διαδικτυακής επίθεσης.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άμεση ανταπόκριση εντός 1 ώρας από 
εξειδικευμένο σύμβουλο παραβιάσεων

Ειδικοί εγκληματολόγοι: ποια στοιχεία 
έχουν επηρεαστεί, πως μπορούν να 
περιοριστούν, να διορθωθούν ή να 
αποκατασταθούν

Ανταπόκριση από νομικούς συμβούλους 
και συμβούλους δημοσίων σχέσεων για 
αντιμετώπιση της δυσφήμισης

Κόστος ενημέρωσης των ατόμων που ενδέχεται 
να έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και 
παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων τους  
για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες

Επαγγελματική προετοιμασία για οποιαδήποτε 
έρευνα/Ασφαλιστέα πρόστιμα και κυρώσεις από την 
αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές: για
• Οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών 

δεδομένων
• Μόλυνση των δεδομένων τρίτων με ιό.
• Κλοπή του κωδικού πρόσβασης στο σύστημα 
•  Κλοπή εξοπλισμού που περιέχει προσωπικά δεδομένα
•  Αμέλεια ή σφάλμα εργαζόμενου

Περίληψη ενός περιστατικού παραβίασης και η 
αντιμετώπιση του CyberEdge

Περιεχόμενο παραβίασης Αντιμετώπιση CyberEdge

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >
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Παρακάτω παρατίθεται μια σειρά από σενάρια που βασίζονται 
σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεικονίζουν το εύρος των 
καλύψεων που προσφέρει το CyberEdge.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ >

Παραβίαση δικτύου – ξενοδοχεία
Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα 
υπολογιστών ξενοδοχείων σε 26 τοποθεσίες

Κάλυψη CyberEdge:

•  Το κόστος των εγκληματολόγων που θα 
καθορίσουν ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και από 
ποια άτομα (εκτέθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο 
πιστωτικές κάρτες και ονόματα)

•  Το κόστος της ενημέρωσης των ατόμων των 
οποίων τα δεδομένα έχουν κλαπεί

•  Το κόστος παρακολούθησης της χρήσης των 
στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί 
για να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται συνεχείς 
απώλειες μετά την κλοπή των πληροφοριών

•  Το κόστος του συμβούλου παραβιάσεων που θα 
προετοιμάσει την επιχείρηση απέναντι σε έρευνα 
των αρχών

•  Το κόστος των συμβούλων δημοσίων σχέσεων 
που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην 
επιχείρηση σχετικά με τον μετριασμό της 
δυσφήμισης μετά το περιστατικό 

Παραβίαση δικτύου – κάρτες
Ένα σύστημα πληρωμών με κάρτες έχει παραβιαστεί 
θέτοντας σε κίνδυνο τα δεδομένα πιστωτικών καρτών
Κάλυψη CyberEdge:

•  Το κόστος των εγκληματολόγων που θα καθορίσουν 
ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και από ποια άτομα

•  Το κόστος της ενημέρωσης των εκατομμυρίων 
ατόμων των οποίων τα δεδομένα έχουν κλαπεί

•  Το κόστος παρακολούθησης της χρήσης των 
στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί για 
να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται συνεχείς απώλειες 
μετά την κλοπή των πληροφοριών

•  Το κόστος των συμβούλων δημοσίων σχέσεων για να 
μετριάσουν τη δυσφήμιση της επιχείρησης μετά την 
παραβίαση 

•  Το κόστος του συμβούλου παραβιάσεων που θα 
προετοιμάσει την επιχείρηση απέναντι σε έρευνα των 
αρχών

•  Το κόστος επαγγελματικής εκπροσώπησης για την 
έρευνα από εκπροσώπους του αντίστοιχου κλάδου 
της αγοράς

•  Το κόστος νομικής εκπροσώπησης και υπεράσπισης 
για την επακόλουθη προσφυγή που ασκήθηκε 
εναντίον της

Κακόβουλες πράξεις εργαζόμενων
Υπάλληλος ενός μεγάλου οργανισμού ελέγχου 
πιστοληπτικής ικανότητας κλέβει τις προσωπικές 
πληροφορίες εκατομμυρίων πελατών.

Κάλυψη CyberEdge:

•  Το κόστος των εγκληματολόγων που θα 
καθορίσουν ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και από 
ποια άτομα

•  Το κόστος της ενημέρωσης των εκατομμυρίων 
ατόμων των οποίων τα δεδομένα έχουν κλαπεί

•  Το κόστος παρακολούθησης της χρήσης των 
στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί 
για να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται συνεχείς 
απώλειες μετά την κλοπή των πληροφοριών

•  Το κόστος του συμβούλου παραβιάσεων που θα 
προετοιμάσει την επιχείρηση απέναντι σε έρευνα 
των αρχών

•  Το κόστος της εκπροσώπησης και υπεράσπισης 
της επιχείρησης στην επακόλουθη προσφυγή που 
ασκήθηκε εναντίον της

Απώλεια στους παρόχους
Έχει κλαπεί ο διακομιστής e-mail και ο σκληρός 
δίσκος μιας επιχείρησης ενώ ήταν στην κατοχή ενός 
εξωτερικού συνεργάτη

Κάλυψη CyberEdge:

•  Το κόστος των εγκληματολόγων που θα καθορίσουν 
ποια στοιχεία έχουν κλαπεί και από ποια άτομα

•  Το κόστος της ενημέρωσης των ατόμων των 
οποίων τα δεδομένα έχουν κλαπεί

•  Το κόστος παρακολούθησης της χρήσης των 
στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί 
για να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται συνεχείς 
απώλειες μετά την κλοπή των πληροφοριών

•  Το κόστος του συμβούλου παραβιάσεων που θα 
προετοιμάσει την επιχείρηση απέναντι σε έρευνα 
των αρχών

•  Το κόστος των συμβούλων δημοσίων σχέσεων 
για να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν την 
εταιρεία στην επαφή της με τα μέσα επικοινωνίας 
με αφορμή το συμβάν

ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΤΟ CYBEREDGE 

Βίντεο διάρκειας 1 λεπτού
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Περισσότερα παραδείγματα απαιτήσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος:

Διακοπή λειτουργίας δικτύου
Ένας εγχώριος έμπορος ένδυσης αντιμετώπισε μια 
βλάβη στο σύστημα διάρκειας 48 ωρών, γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία επεξεργασίας 
των πιστωτικών καρτών, την απώλεια πελατείας και 
διαταραχές στη διαχείριση χρόνου και στα συστήματα 
επικοινωνίας.

Η AIG συνεργάστηκε με τον ασφαλισμένο στην 
επιλογή ενός εγκληματολόγου λογιστή προκειμένου να 
υπολογίσει τις απώλειες από τις πωλήσεις, οι οποίες 
ανήλθαν σχεδόν στα 1,4 εκατομμύρια δολάρια, μετά 
από την περίοδο αναμονής που ισχύει για την διακοπή 
λειτουργίας δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη 
κάλυψη του συμβολαίου.

Λιανικό εμπόριο
Το τμήμα πολυτελείας μιας αλυσίδας καταστημάτων 
ενημερώθηκε για ένα πιθανό περιστατικό που 
περιελάμβανε έναν άγνωστο επεξεργαστή πιστωτικών 
καρτών που έθεσε σε κίνδυνο τα προσωπικά 
δεδομένα περισσοτέρων από 35.000 κατόχων 
πιστωτικών καρτών, οι οποίοι ήταν πελάτες του 
καταστήματος.

Χάρη στο ισχυρό δίκτυο συνεργατών της, η AIG 
συνεργάστηκε με τον ασφαλισμένο, παρέχοντάς του 
τον καλύτερο επαγγελματία, ο οποίος κοινοποίησε 
το περιστατικό, αντικατέστησε τις πιστωτικές κάρτες 
και προσέφερε υπηρεσίες παρακολούθησης 
χρήσης των στοιχείων. Η AIG αποζημίωσε τον 
ασφαλισμένο καταβάλλοντάς του περίπου 200.000 
δολάρια. Επίσης, παρείχε νομικό σύμβουλο και είχε 
στενή συνεργασία με τον έμπορο για να εξετάσει 
τη δυνατότητα άσκησης  των αναγωγικών της 
δικαιωμάτων προς την εταιρία πιστωτικών καρτών και 
την εταιρία παροχής του επεξεργαστή.

Λιανικό εμπόριο
Ένας ασφαλισμένος έμπορος αυτοκινήτων 
ενημερώθηκε για την κλοπή ενός κουτιού  που 
περιείχε φακέλους πωλήσεων και, κατόπιν 
έρευνας, διαπιστώθηκε πως έλειπαν επίσης 
επιπλέον κουτιά που περιείχαν συμβόλαια 
πωλήσεων με προσωπικά δεδομένα πελατών.

Παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία περί 
κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται επειδή οι 
φάκελοι ήταν σε έντυπη μορφή, η AIG 
επέμεινε και συμφώνησε με τον ασφαλισμένο 
να παρέχει εθελοντική κοινοποίηση στους 
πελάτες που πιθανόν να επηρεάστηκαν. Η AIG 
παρείχε επίσης στον ασφαλισμένο έναν ειδικό 
σύμβουλο παραβιάσεων για να τον βοηθήσει 
και προσέφερε δωρεάν παρακολούθηση της 
χρήσης των στοιχείων για ένα έτος στα άτομα που 
επηρεάστηκαν.

 

Λιανικό εμπόριο
Το σύστημα πώλησης ενός σουπερμάρκετ δέχτηκε 
επίθεση από ένα εξωτερικό κακόβουλο λογισμικό 
που διέκοψε την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων 
και του μηχανήματος απογραφής. Το σουπερμάρκετ 
παρουσίασε έλλειψη αποθεμάτων και έπρεπε 
να κλείσει μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα στο 
σύστημα και να αναπληρωθεί το απόθεμα.

Λιανικό εμπόριο
Πάνω από 200 καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων 
150 υποκαταστήματα μεγάλης αλυσίδας fast food) 
δέχτηκαν επίθεση από εξωτερικό κακόβουλο 
λογισμικό που κατέγραφε όλα τα δεδομένα που 
πληκτρολογούνταν ή σαρώνονταν μέσω του 
συστήματος.

Απώλεια δεδομένων
Μια πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία τιμωρήθηκε 
με πρόστιμο πολλών εκατομμυρίων λιρών από τη 
ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν 
έχασε αντίγραφο ασφαλείαςπου περιείχε προσωπικά 
στοιχεία περισσότερων από 46.000 ασφαλισμένων.

Υποκλοπές – Βιομηχανία
Για περισσότερα από 4 χρόνια γινόταν υποκλοπή 
εμπιστευτικών πληροφοριών σε πολλούς από τους 
μεγαλύτερους οργανισμούς πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Οι χάκερ χρησιμοποίησαν εξειδικευμένες 
τεχνικές για να υποκλέψουν επικοινωνίες και δεδομένα 
για συγκεκριμένα θέματα, όπως έρευνες για πετρέλαιο 
και συμφωνίες συνεργασίας.



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Το CyberEdge προσφέρει άμεσα ένα ευρύ 
φάσμα τρόπων αντιμετώπισης περιπτώσεων 
παραβίασης δεδομένων ή αποπειρών εκβιασμού.  




Ειδικοί σύμβουλοι ΙΤ 
για την επιχείρηση 
κατά τη διάρκεια 
της ηλεκτρονικής 
παραβίασης και μετά 
από αυτήν

Ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών 
στον κυβερνοχώρο για να βοηθήσει τον 
πελάτη 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 εταιρείας 
μετά από παραβίαση 
στο κυβερνοχώρο

Κόστος επαγγελματικών συμβουλών 
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 
εταιρεία (π.χ. του Γενικού Διευθυντή)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Στη συνέχεια παρατίθεται μια περίληψη των 
καλύψεων που παρέχει το CyberEdge. 

(Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
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Οικονομικό κόστος 
σε περίπτωση που η 
επιχείρηση προξενήσει 
ζημιά σε τρίτους

Το κόστος ειδοποίησης των πελατών (ή της 
ρυθμιστικής αρχής) ότι τα δεδομένα τους 
έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση. Έξοδα 
παρακολούθησης της χρήσης των στοιχείων   
όσων επηρεάστηκαν.

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές σε περίπτωση 
που η επιχείρηση (ή ο εξωτερικός συνεργάτης της) 
προκαλέσει παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών 
δεδομένων

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

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές σε περίπτωση που η 
επιχείρηση υποστεί κλοπή κωδικού πρόσβασης στο 
σύστημα με μη ηλεκτρονικά μέσα

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές σε περίπτωση που η 
επιχείρηση υποστεί κλοπή εξοπλισμού που περιέχει 
προσωπικά δεδομένα

Κόστος υπεράσπισης και ζημιές σε περίπτωση που 
κάποιος εργαζόμενος της επιχείρησης αποκαλύψει 
δεδομένα

Οικονομικό κόστος  
για την παροχή 
νομικής προστασίας

Το κόστος παροχής νομικών συμβουλών και 
εκπροσώπησης στη σχετική έρευνα που θα διεξαχθεί 
για την προστασία των δεδομένων

Ασφαλιστέα πρόστιμα και κυρώσεις που επιβάλλονται 
από τη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων

Οικονομικο κοστος Συμβουλευτικες υπηρεσιες Προαιρετικες Καλυψεις

Διακοπή λειτουργίας του δικτύου
Απώλεια καθαρού κέρδους, ως αποτέλεσμα 
της διακοπής λειτουργίας του δικτύου του 
ασφαλισμένου που προκλήθηκε από παραβίαση της 
ασφάλειας.

Κάλυψη εκβιασμού
Πληρωμές λύτρων (απώλεια από εκβίαση) σε 
τρίτους που απειλούν για την ασφάλεια των 
δεδομένων

Ευθύνη ψηφιακών πολυμέσων
Κόστος ζημιών και υπεράσπισης που προκύπτει από 
παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή αμέλεια  
σε σχέση με το ηλεκτρονικό περιεχόμενο

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ CYBEREDGE 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

AIG EUROPE LIMITED
Υποκατάστηµα Ελλάδας 
Κηφισίας 119
15124 Μαρούσι  
Τηλέφωνο: 210 8127600
Fax: 210 8027189  
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Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1919 και σήµερα παρέχει Γενικές 
Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων ∆ανείων και άλλες χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε 
περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας είναι σχεδιασµένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες 
να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα µέσα να διαχειριστούν ενδεχόµενους κινδύνους και να καλύψουν τις 
συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την AIG µπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr | YouTube: www.youtube.com/aig και www.youtube.com/aiggreece 
| Facebook: www.facebook.com/aig.greece Twitter: @AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig
 
H AIG είναι η εµπορική ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής 
και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του οµίλου American International Group, Inc. Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο µας www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρίες του American 
International Group, Inc. και ενδέχεται να µην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε 
ασφαλιστικής σύµβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισµένα ασφαλιστικά 
προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.



CyberEdge® Προσθέστε την  
εξειδίκευσή µας στη δική σας

Κλάδος Χρηµατικών Απωλειών (Financial Lines)
Προφίλ προϊόντος

Σε συνεργασία 
µε ειδικούς στην 
ασφάλεια των 
πληροφοριών, 
καθώς επίσης και 
µε εξειδικευµένες 
δικηγορικές 
εταιρείες, η AIG 
προσφέρει µαζί µε 
την ασφαλιστική 
προστασία 
µια σειρά από 
πρόσθετες 
υπηρεσίες.

Οµάδα αντιµετώπισης 
ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 
κινδύνων της KPMG
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 
κινδύνων απαιτεί µια πολυεπιστηµονική 
και συντονισµένη προσέγγιση. Η 
οµάδα αντιµετώπισης ηλεκτρονικών 
και διαδικτυακών κινδύνων της KPMG 
περιλαµβάνει εξειδικευµένους τεχνικούς, 
έµπειρους διαχειριστές κρίσεων, ειδικούς 
εγκληµατολόγους και νοµικούς συµβούλους. 
Συνδυάζουµε, έτσι, την τεχνική κατάρτιση 
µε την κατανόηση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, την πληθώρα ικανοτήτων και 
τη διασυνοριακή κάλυψη που παρέχει µια 
παγκόσµια συµβουλευτική, όπως η KPMG.

Παρεχόµενες υπηρεσίες:
•  Αποτελεσµατική διαχείριση των 

περιστατικών ή απειλών που ενδέχεται να 
ανακαλύψει ο οργανισµός σας, ιδιαίτερα 
µε την παροχή πρακτικής βοήθειας και 
συµβουλών πάνω στο περιεχόµενο, 
τον µετριασµό και τη συνέχιση ή 
αποκατάσταση της λειτουργίας της 
επιχείρησης.

•  Έλεγχος των κινδύνων που αντιµετωπίζει 
η επιχείρηση σας σε σχέση µε τις δικές 
σας υφιστάµενες διαδικασίες για την 
αντιµετώπιση των απειλών από τον 
κυβερνοχώρο

•  Παροχή εµπιστοσύνης για την 
κατάσταση των δικών σας διαδικασιών 
αντίδρασης σε διαδικτυακό κίνδυνο, 
καθώς επίσης και για την κατάσταση των 
ελέγχων και των τεχνολογιών που τις 
υποστηρίζουν

•  Το διεθνές µας δίκτυο σε 140 χώρες 
παρέχει µια πραγµατική δυνατότητα 
παγκόσµιας αντίδρασης σε κινδύνους 
του διαδικτύου, επιτρέποντάς µας να 
σας παρέχουµε άµεση βοήθεια κατά 
τη διάρκεια των διαδικασιών έρευνας 
και αποκατάστασης που ενδεχοµένως 
επηρεάσουν διαφορετικά δίκτυα και 
συστήµατα.

Norton Rose Fulbright
Η Norton Rose Fulbright ασχολείται µε 
όλα τα θέµατα γύρω από την προστασία 
δεδοµένων σε παγκόσµιο επίπεδο και 
παρέχει µια παγκόσµια στρατηγική για 
να αντιµετωπίσει τις αντίθετες και συχνά 
επαχθείς σχετικές απαιτήσεις.

Προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 
όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη 
Λατινική Αµερική, την Ασία, την Αυστραλία, 
την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και Κεντρική 
Ασία, καθώς και στον υπόλοιπο κόσµο, 
χρησιµοποιώντας την εµπειρία των δικών 
της δικηγόρων σε θέµατα προστασίας 
δεδοµένων σε παγκόσµιο επίπεδο και 
δουλεύοντας στενά µε τις αντίστοιχες 
τοπικές επιχειρήσεις.

Οι τοµείς εργασιών της περιλαµβάνουν:

•  Ελέγχους και προγράµµατα γενικής 
συµµόρφωσης

•  Λύσεις για τη διασυνοριακή µεταφορά

• προσωπικών δεδοµένων 

• ∆ιασυνοριακό εντοπισµό και έρευνες 

•  Μετεγκατάσταση κόµβου του κέντρου 
δεδοµένων 

•  Παραβιάσεις / απώλειες δεδοµένων και 
ρυθµιστικές αλληλεπιδράσεις 

•  Προϊόντα που περιέχουν πολλά 
προσωπικά δεδοµένα, υπηρεσίες 
νέφους και ηλεκτρονικό εµπόριο 

•  Σχέδια παρακολούθησης και 
πληροφόρησης

CMS Cameron McKenna
Η διεθνής οµάδα δικηγόρων της 
CMS Cameron McKenna προσφέρει 
εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες 
για την προστασία όλων των ειδών 
δεδοµένων και στο Ηνωµένο Βασίλειο 
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε 
θέµατα ελευθερίας της πληροφορίας. Με 
εκτενή εµπειρία σε πολλούς βιοµηχανικούς 
τοµείς στοχεύει στην παροχή πρακτικών 
λύσεων που επιλύουν νοµικές διαδικασίες 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η CMS Cameron McKenna κατανοεί 
ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι πελάτες 
χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αλλάζει 
µε ταχείς ρυθµούς. Η πρόοδος των 
τεχνολογιών και ενίσχυση των κρατικών 
κανονισµών σηµαίνουν ότι η συνεχής 
ενηµέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις είναι 
απαραίτητη. Για τις εξελίξεις αυτές η οµάδα 
της CMS Cameron McKenna ενηµερώνει 
τις επιχειρήσεις.

Κάλυψη υπηρεσιών:

•  Εγγραφή προστασίας δεδοµένων, 
απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις και 
ανάπτυξη πολιτικών 

•  Επινόηση διαδικασιών για τη µεταφορά 
δεδοµένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) µε χρήση 
ανάλογων ρητρών και δεσµευτικών 
εταιρικών κανόνων

•  Εφαρµογή ισχυρών πολιτικών 
ασφαλείας δεδοµένων και 
κρυπτογράφηση κινητών συσκευών 

•  Χειρισµός αιτηµάτων υποκλοπής 
δεδοµένων επικοινωνίας

•  Ανταπόκριση σε αιτήµατα αναφορικά µε 
την ελευθερία της πληροφορίας 

•  Εφαρµογή πρωτοβουλιών άµεσου 
µάρκετινγκ σύµφωνων µε το νόµο

•  Επίλυση θεµάτων αναφορικά µε 
την προστασία των δεδοµένων που 
προκύπτουν από έργα της εταιρίας
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Για να µάθετε περισσότερα 
για το CyberEdge:

E-mail:  
CyberEdge@aig.com

Επισκεφτείτε:  
www.aig.com/CyberEdge
 

Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1919 και σήµερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και 
Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων ∆ανείων και άλλες χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας
είναι σχεδιασµένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα µέσα να διαχειριστούν ενδεχόµενους κινδύνους
και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την AIG µπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr | YouTube: www.youtube.com/aig και www.youtube.com/aiggreece
Facebook: www.facebook.com/aig.greece Twitter: @AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig
 
H AIG είναι η εµπορική ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές 
ασφαλίσεις του οµίλου American International Group, Inc. Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο µας www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται 
από θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να µην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισµένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων 
ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.




