
 

 
 

Ubezpieczenie FINDIA CYBER 

ULOTKA DLA KLIENTA 
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Ubezpieczyciel Lloyd’s Insurance Company S.A. HDU 5303, zarejestrowany przy Bastion 
Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruksela, Belgia. 

Coverholder / Podmiot 
obsługujący 

Findia Sp. z o.o. 

Zobowiązania wynikające z OWU Findia Cyber Ubezpieczyciel wykonuje za 
pośrednictwem Findia Sp. z o.o., która posiada uprawnienia coverholdera 
Lloyd’s i działa w Polsce w oparciu o pełnomocnictwo określone w polisie,  
w ramach zezwolenia udzielonego Society of Lloyd's Oddział w Polsce przez 
KNF. 

Ubezpieczający / 
Ubezpieczony 

Podmiot gospodarczy, zarejestrowany w Polsce, który nie działa w żadnym 
z wymienionych segmentów rynku: portale z treściami dla dorosłych, porno
graficzne, punkty przyjmowania opłat, agencje informacji kredytowej, kry
tyczna ogólnopolska infrastruktura (tj. gaz, woda, prąd, telekomy), agregato
rzy danych i platformy internetowe, firmy windykacyjne, obrót online akcja
mi i papierami wartościowymi, wymiana online walut i kryptowalut, usługi 
randkowe online, internetowe platformy hazardowe, internetowa sprzedaż 
alkoholu i tytoniu, sprzedaż online broni i powiązanych produktów, firmy 
pożyczkowe, branża paliwowa, portale i aplikacje społecznościowe, taxi.  

Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia 

Aktualne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie: www.findia.pl 
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Kto przygotowuje ofertę? 
✓ Findia na zlecenie pośredników ubezpieczeniowych z całej Polski 

współpracujący z Findia,  
✓ Aby uzyskać ofertę bezpośrednio, należy przesłać maila 

zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty na adres: 
kontakt@findia.pl  

Co jest potrzebne do 
przygotowania oferty? 

✓ Nazwa firmy oraz NIP 
✓ Przychody ze sprzedaży Klienta za ostatni rok obrotowy 
✓ Główna branża działalności wg PKD 
✓ Wypełniony „Formularz oceny ryzyka cyber ” 

Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, Klient może zostać 
poproszony o dodatkowe informacje celem przedstawienia oferty. 

P
O

LI
SA

 

 

Kto wystawia polisę? 
 

 

Findia po przesłaniu akceptacji  przez Ubezpieczającego warunków oferty  
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Obsługa szkodowa Powiadomienia o szkodach lub roszczeniach należy zgłaszać do 
Ubezpieczyciela za pośrednictwem Findia Sp. z o.o.: 

Tel: +48 22 112 10 40; email: szkody-cyber@findia.pl 

 


