
 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Produkt: Ubezpieczenie Ryzyka Cybernetycznego w Przedsiębiorstwie    

Ubezpieczenie dobrowolne 

Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa; KRS: 0000586370 

Pełne informacje o ubezpieczeniu podawane są przed zawarciem umowy, a informacje dotyczące umowy 

ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyka Cybernetycznego w Przedsiębiorstwie 

oraz na polisie. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

✓ Nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych 

osobowych; 

✓ Naruszenia bezpieczeństwa sieci, spowodowanych 

bezprawnymi działaniami;  

✓ Działalność medialna; 

✓ Wymuszenie komputerowe;  

✓ Naruszenie danych; 

✓ Zakłócenie działalności.  

 

Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu  
 roszczeń związanych z awariami, przerwami lub 

wyłączeniami dostępu do Internetu 
 Szkód wywołanych pożarem, zadymieniem, 

wybuchem, uderzeniem pioruna, działaniem wiatru, 
powodzi, trzęsienia ziemi, erupcji wulkanicznej, fali 
pływowej, osunięcia się ziemi, gradu, siły wyższej lub 
z innego zdarzenia fizycznego o dowolnej przyczynie 

 Szkód wynikających z ważności, nieważności, 
naruszenia lub przywłaszczenia patentów lub 
tajemnic handlowych, a także roszczeń. 

 Szkód związanych naruszeniem lub 
przywłaszczeniem praw autorskich, praw do znaków 
usługowych, nazw handlowych, znaków 
towarowych lub innych praw własności 
intelektualnej należących do osób trzecich 

 nieuprawnionego, ukrytego lub bezprawnego 
zbierania przez ubezpieczonego danych osobowych 

 sposobu opisania, zilustrowania lub przedstawienia 
rzeczywistych towarów, produktów lub usług w 
ramach treści medialnych. 

 normalnego zużycia lub stopniowego pogarszania 
się stanu danych, w tym środków do ich 
przetwarzania; 

 działań organów władzy publicznej, w tym z zajęcia, 
konfiskaty lub zniszczenia Systemów 
Komputerowych Ubezpieczonego lub Danych; 

 szkód wynikających z wykonywaniem usług 
zawodowych. 

✓ Łączna suma ubezpieczenia to oznaczona na polisie 

maksymalna kwota, jaką wypłaca ubezpieczyciel. 

✓ Łączna kwota (w tym kwota kosztów) płatna przez 

ubezpieczyciela z tytułu roszczenia nie może 

przekroczyć sumy ubezpieczenia.  

✓ ewentualne podlimity wymienione w polisie 

stanowią część łącznej sumy ubezpieczenia i nie 

stanowią odrębnych sum ubezpieczenia 

✓ podlimity to maksymalne wartości 

odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do 

wskazanych zakresów odpowiedzialności 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 
! szkód wynikających z naruszenia przepisów prawa pracy  
! kosztów poniesionych na aktualizacje i innego rodzaju usprawnienia środków kontroli, regulaminów i procedur 

dotyczących ochrony prywatności lub bezpieczeństwa sieci  
! kosztów podatków, kar, grzywien, orzeczeń lub decyzji zobowiązujących do określonego działania lub zaniechania  i 

sankcji 
! kosztów wynagrodzeń, pensji, wewnętrznych kosztów operacyjnych ubezpieczonego oraz należnych ubezpieczonemu 

opłat 
! Odszkodowania nie obejmują: 

 kwot, których wypłata nie jest prawnym obowiązkiem ubezpieczonego; 
 utraty przez ubezpieczonego wynagrodzeń, zysków, zwrotu wynagrodzeń, prowizji, opłat licencyjnych, a 

także konieczności powtórnego wykonania usług przez ubezpieczonego lub pod nadzorem ubezpieczonego; 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 

✓ Cały Świat (bez Kanady i USA) 
 

 

 



 

 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
 

Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel 
pytał w formularzu oferty albo przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia w innych pismach. 

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia: 
 

Postanowienia i charakter Umowy Ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i podlimity ani składki płatne na jej podstawie nie mogą 
być przez ujawniane osobom trzecim przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych 

W przypadku zgłoszenia roszczenia: 
 

✓ Ubezpieczony ma obowiązek dokonać zgłoszenia Ubezpieczycielowi na piśmie w najkrótszym praktycznie możliwym 
terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, wszelkich Roszczeń po raz pierwszy podniesionych lub wykrytych. 

✓ Wszelkie zawiadomienia wynikające z Umowy Ubezpieczenia należy składać Ubezpieczycielowi na następujący adres e-mail:  
biuro@tuwmedicum.pl 

✓ Ubezpieczony ma obowiązek powstrzymywać się od działań, które mogą wyrządzić Ubezpieczycielowi szkodę w związku z 
Roszczeniami objętymi Umową Ubezpieczenia 

✓ Bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela Ubezpieczony nie ma prawa uznawać swojej odpowiedzialności z tytułu 
Roszczeń, w tym Kosztów, ani zgadzać się na zawieranie w związku z nimi ugód 

✓ Ubezpieczony ma obowiązek zawiadamiać Ubezpieczyciela na piśmie w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak 
niż 14 (czternaście) dni od otrzymania rekomendacji Ubezpieczyciela o decyzjach podejmowanych odnośnie nieprzystąpienia 
do rekomendowanej ugody.  

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

✓ Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.  
✓ Terminy płatności składki lub rat składki, ich wysokość praz sposób płatności określone są w  dokumencie potwierdzającym 

zawarcie umowy ubezpieczenia 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

✓ Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia.  

✓ Jeżeli początek okresu ubezpieczenia wskazanego w treści polisy przypada przed terminem zapłaty składki ubezpieczeniowej 
wskazanym w treści polisy, to ochrona ubezpieczeniowa powstaje z chwilą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym 
terminem na skutek: 

✓ odstąpienia od umowy, 
✓ nieopłacenia składki w uzgodnionym terminie 
✓ po wygaśnięciu danego zakresu ubezpieczenia zawartego w umowie ubezpieczenia. 
✓ dokonania lub usiłowania dokonania oszustwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego na szkodę 

ubezpieczyciela 
✓ usiłowania uzyskania w sposób podstępny nienależnego świadczenia z umowy ubezpieczenia 

Jak rozwiązać umowę? 

 Odstępując od umowy w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy 

 Nie opłacając składek w uzgodnionym terminie 
 Wypowiadając umowę 
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