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Cyber veszélyek
Az előfordulások megoszlása

• adatlopás, adatvesztés,

• zsarolószoftverek, rosszindulatú vírusok,

• DoS (Denial of Service) szolgáltatás bénítás, stb.

• 95% saját károk (üzemszüneti, helyreállítási, kivédési költségek)

- 70% zsarolószoftverek

- 15% szolgáltatás bénítás (DoS)

- 5% operátor hiba

- 5% felhőszolgáltató kiesés

• 5% felelősségi kárigények



Európa, 2016. január-szeptember

Észlelt támadások
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WannaCry – egy zsarolóvírus

* Forrás: Wikipédia

• 2017. május 12.   >>>   24 óra – 150 ország – 28 nyelv – 230.000 számítógép *

• Tárolt fájlokat zárolja a vírus és pénzösszeg megfizetéséért cserébe lehet azokat visszakapni *

• Telefónica (E), National Health Service (GB), Deutsche Bahn (D), FedEx (USA / NL) *

• A 2017 áprilisában kiadott Microsoft biztonsági frissítésének hiánya okozhatta az incidenst *

• Egy magyar példa – kb. 30 fős média vállalat

• 1 hónapos üzemszünet, 200 gép újrahúzása, 30 millió Ft kár…

• A COVID-19 kiváltotta tömeges „home office” csak növeli a sebezhetőséget!
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Biztosítási események, esetek
Felelősség- és üzemszünet biztosítás jellegű károk

• A Biztosítottal szemben támasztott kártérítési igények

• A Biztosítottnál bekövetkező üzemszüneti veszteség

• A Biztosítottnál felmerülő helyreállítási költségek

• A Biztosítottra kivetett PCI bírságok és kárrendezési költségek

(PCI = Payment Card Industry, a „hitelkártya ipar”)
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Credit Monitoring

Adat helyreállítási költségek

Jogi képviselet költségei

Értesítés költségei

Public Relations

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• Minden társaság, amely 

hitelkártya adatokat kezel, meg 

kell feleljen a PCI előírásoknak

• 4 szint létezik, a tranzakciók 

számától függően

• 12 kulcsfontosságú elvárás a 

kereskedők felé
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• Hálózati üzemszünet: bevétel 

kiesést eredményező 

számítógépes támadás, operátor 

hiba, adatvesztés

• 180 napra eső üzemszünetet 

térít a biztosítás, melyet nem 

korlátoz a biztosítási időtartam 

lejárta
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• A személyes/üzleti adatokhoz 

való hozzáférés

• A szolgáltatás hozzáférésének 

akadályozása (DoS)

• A kémprogramok telepítésével 

kapcsolatos cselekmények
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• Személyes azonosító adatokhoz 

való hozzáférés

• Személyes egészségügyi 

adatokhoz való hozzáférés
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• Bármely harmadik fél nem 

nyilvános adatainak 

elveszése/elvesztése

• Az érvényes adatvédelmi 

szabályok megszegése bárhol a 

világon (pl. GDPR költségek) 

Bírságot nem térítünk.
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• Bármely rosszindulatú szoftver 

(Malware) továbbítása a 

Biztosított vagy a Felhő 

Szolgáltató hálózatából

• A Biztosított számítógépes 

rendszeréhez történő illetéktelen 

hozzáférés ill. szolgáltatásbénító 

blokkolás (DoS)
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

• Bármely szerzői joggal, 

szlogennel, védjeggyel, márka-

vagy domain névvel való 

visszaélés

• Plagizálás, ötlet jogellenes 

felhasználása, szolgáltatás 

becsmérlése, rágalmazás
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Időbeliség, területi hatály
A hármas szabály

A károkozás, a kár bekövetkezése és a kár bejelentése a biztosítási időszak alatt kell, hogy 
megtörténjen.

DE

A károkozás a visszamenőleges hatály alatt is lehet: 12 hónap (retroaktív fedezet).

A kár bejelentése a szerződés megszűnését követő 30 napon belül megtörténhet.

retroaktív fedezet biztosítási időszak kárjelentés

1 év 1 év 30 nap

Területi hatály: az egész Világ
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A szerződés tartama, díjfizetés, megszűnés
Határozott idejű szerződés

A biztosítási szerződés határozott időre jön létre, a biztosítási időszak és a tartam 1 év.

A díjfizetés egyszeri (halasztott díjfizetéssel).

A szerződés megszűnhet:

• lejárattal,

• érdekmúlással,

• díjnemfizetéssel,

• kárkifizetés teljesítésével,

• kockázat jelentős növekedésével,

• közös megegyezéssel.
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Kártérítés
Károk, limitek, önrészek

Károk és jogi védekezési költségek a kártérítési limitig térülnek.

• Az éves és egyben káronkénti kártérítési limit szublimit nélkül érvényes az egyes kárfajtákra.

• Alapfeltétel tűzfal és antivírus használata, valamint legalább 7 napos adatmentési periódus

A Biztosított éves árbevételétől függő kártérítési limitek, önrészek, díjak

• Árbevétel 0 – 15 milliárd Forintig

• Kártérítési limit 15 – 600 millió Forintig

• Önrészesedés 150.000 – 750.000 Ft-ig

• Éves díjak 70.000 – 5.500.000 Ft-ig

• Üzemszünet biztosításnál a Várakozási idő 8 óra, az ezt meghaladó károk önrészesedés 
levonásával térülnek, legfeljebb 180 napos fedezeti idővel
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Kárrendezés
• Biztosítási eseményt a kárrendezéssel megbízott Crawford & Company-nek kell jelenteni.

• A károk bejelentése 24/7/365-ben elérhető, magyar nyelvű segélyvonalra történik.

06 80 012 347

24/7/365 Segélyvonal hívása

Kárrendező kijelölése

Első visszajelzés a 
Biztosítottnak

Kárbejelentés

Szakértő kijelölése

Az érintett felek fontossági 
sorrend szerinti felhívása

Vizsgálatok megkezdése

Azonnali kárenyhítés

Biztosítási fedezet 
ellenőrzése

Vizsgálati terv elkészül

5 óra

Folynak a vizsgálatok

Első visszajelzések érkezése

Azonnali kárenyhítés 
folytatódik

Az érintettek rendszeres 
tájékoztatása

24 óra

Kezdeti vizsgálatok 
befejezése

Az érintettek rendszeres 
tájékoztatása folytatódik

A biztosítási fedezet 
terjedelmének meghatározása

Azonnali kárenyhítés 
eredményeinek érzékelése

Megoldási terv elkészül

48 óra
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Kizárások

Fontosabb kizárások, részletesen lásd a szabályzatot

• Halál, testi sérülés vagy tárgyi eszköz elvesztése vagy károsodása (azonban ez nem 
vonatkozik a lelki sérülésből eredő tisztán sérelemdíj igényekre).

• Külső szolgáltatás kimaradásából eredő kár.

• A Biztosított csődjéhez, felszámolásához vagy fizetésképtelenségéhez kapcsolódó károk.

• GDPR bírságok

Iparágak, melyekre nem vehető fel ajánlat

• Légitársaságok

• Felnőtt szórakoztató ipar

• Virtuális valuták (a használata nem kizáró ok, csak a „bányászok” és váltók kizártak) 

• Számítógépes játékok gyártói
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alkuszi.aegon.hu

Köszönöm a figyelmet!

Oktatás, információ:

Kirchknopf Gábor
kirchknopf.gabor@aegon.hu +36 30 615-2760

Kockázatvállalás, ajánlatkiadás:

Czender Miklós czender.miklos@aegon.hu

Pém Mária pem.maria@aegon.hu

Pintér Dániel pinter.daniel@aegon.hu

Pongrácz Ferenc pongracz.ferenc@aegon.hu

Süle Ildikó sule.ildiko@aegon.hu
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