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Dział II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe), grupy: 9, 13, 16 – zgodnie z załącznikiem do Ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.).

Findia Tech&Cyber to pakiet ubezpieczeń skierowanych dla firm z branży IT. Składa się z trzech sekcji. Pierwsza sekcja obejmuje 

sześć ryzyk w ramach odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla branży IT. Pozostałych kilkanaście ryzyk to ubezpieczenia 

cybernetyczne, zgrupowane w dwóch kolejnych sekcjach: ubezpieczenia przed szkodami w cyberprzestrzeni i ubezpieczenia 

cyber od roszczeń osób trzecich.

Strony umowy ubezpieczenia dopuszczają kształtowanie zakresu ubezpieczenia z różnych ubezpieczeń podstawowych 

i dodatkowych umiejscowionych we wszystkich trzech sekcjach. Ostatecznie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie 

ubezpieczenia wskazane w polisie Ubezpieczonego.
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Dokument zawierający informacje 
o produkcie ubezpieczeniowym

UBEZPIECZENIE FINDIA TECH&CYBER

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi maksy-

malną łączną wartość wszelkich świadczeń, do których 

może być zobowiązany Ubezpieczyciel na podstawie 

umowy ubezpieczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej 

udzielanej na podstawie zapisów OWU Findia Cyber 

i ubezpieczeń wskazanych w polisie,

W umowie ubezpieczenia obowiązują podlimity określone 

w polisie. Podlimity ustalone są w ramach sumy ubezpiec-

zenia i ograniczają wartość świadczeń z tytułu danego 

ubezpieczenia. W szczególności podlimity ograniczają 

łączną wartość świadczeń wypłaconych z tytułu danego 

ubezpieczenia, bez względu na liczbę roszczeń i szkód.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie odpowiada w szczególności za szkody / 

roszczenia powstałe w całości lub w części, bezpośrednio lub 

pośrednio, w wyniku:

szkody majątkowej w przypadku naruszenia przez 

Ubezpieczonego spoczywającego na nim obowiązku 

zachowania najwyższej staranności w trakcie świadczenia 

Usług Profesjonalnych,

uszkodzenia ciała Ubezpieczonego,

domniemanego lub faktycznego naruszenia jakiegokolwiek 

Nieuczciwości pracowników w zakresie szkód własnych 

Ubezpieczonego w ramach odpowiedzialności zawodowej 

(Sekcja I).

Ryzyk, które nie zostały wykupione, np. ubezpieczenie 

od skutków oszustwa podszywania się pod inną osobę. 

Ubezpieczyciel nie pokryje kwoty (w granicach podlimitu 

określonego w polisie) odpowiadającej wysokości szkody 

powstałej wskutek wykorzystania przez źródło zewnętrzne 

socjotechnik i podszycia się pod klienta, usługodawcę, 

pracownika lub menedżera, gdzie konsekwencje działania 

prowadzą do przekazania pieniędzy, towarów lub papierów 

wartościowych Ubezpieczonego.

odpowiedzialność zawodowa Ubezpieczonego wynikająca 

z błędu, niedbalstwa lub zaniechania w zakresie określonym 

w OWU Tech&Cyber  par. 5 pkt 1-6,

dane i sieć Ubezpieczonego - określone w OWU Findia 

Tech&Cyber,

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody 

wyrządzone osobom trzecim lub Pracownikom w nas-

tępstwie zdarzenia cyber, za które Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność prawną,

poniesione straty, wydatki i koszty dodatkowe, powstałe 

w następstwie zdarzeń i roszczeń o których mowa w OWU 

Findia Tech&Cyber.



Składkę należy opłacić w: wysokości, formie i terminie 

określonych w polisie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Okres ubezpieczenia oznacza się w polisie, przy czym nie 

może on być krótszy niż 12. m-cy. Co do zasady ochrona 

ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 

następnego po zapłaceniu składki.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy 

ubezpieczenia wygasa:

- z chwilą upływu okresu ubezpieczenia,

- z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia,

- na skutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 

Ubezpieczyciela, w przypadkach wskazanych w OWU Findia 

Tech&Cyber.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona 
ubezpieczeniowa?

w momencie zawierania umowy ubezpieczenia:

- podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane 

sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał 

w „Formularzu oceny ryzyka”,

- opłacić określoną w polisie składkę;

w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia:

- niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany 

okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał w „Formularzu 

oceny ryzyka”,

- umożliwić Ubezpieczycielowi dostęp do ubezpieczonych 

danych;

w przypadku wystąpienia szkody / zgłoszenia roszczenia 

przez osobę trzecią:

- użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia lub 

zmniejszenia rozmiarów potencjalnej szkody / potencjalnego 

roszczenia bądź kosztów wynikających z umowy ubezpieczenia,

- zawiadomić ubezpieczyciela natychmiast po wystąpieniu 

zdarzenia, zgodnie z OWU Findia Tech&Cyber.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia wniesione 

oraz działania i zaniechania popełnione lub rzekomo 

popełnione na terytorium określonym w polisie.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w odniesieniu do 

każdego roszczenia lub szkody po potrąceniu odpowied-

niego udziału własnego określonego w polisie (o ile 

występuje) oraz po upływie, skazanego w polisie, okresu 

oczekiwania. Z zastrzeżeniem postanowień zdania 

powyżej, Ubezpieczony uprawniony jest do otrzymania 

świadczenia pod warunkiem zapłaty wartości udziału 

własnego uprawnionym osobom wskazanym przez 

Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel obowiązany jest do 

wypłaty świadczenia w części przekraczającej wartość 

udziału własnego. Wartość udziału własnego nie 

powiększa wartości sumy ubezpieczenia ani podlimitu.

Jeśli Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świad-

czenia lub świadczeń z tytułu więcej niż jednego ubez-

pieczenia wymienionego w polisie z tytułu jakiegokolwiek 

roszczenia lub szkody, zastosowanie znajduje najwyższy 

z podlimitów przewidziany dla tego roszczenia lub szkody 

przy jednoczesnym zastosowaniu najwyższego z 

zastrzeżonych w polisie udziałów własnych.

Suma ubezpieczenia oraz podlimity ulegają zmniejszeniu 

o kwoty wypłacone na podstawie umowy ubezpieczenia 

tytułem świadczeń ubezpieczeniowych.

polskiego lub zagranicznego prawa dotyczącego 

programów świadczeń pracowniczych lub emerytalnych,

niewypłacalności lub bankructwa Ubezpieczonego lub 

podmiotu zależnego,

jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku lub 

na skutek zanieczyszczenia środowiska,

działań: nielegalnych, o charakterze przestępczym, 

umyślnych, złośliwych, nieuczciwych, lekkomyślnych 

popełnionych przez członków Zarządu Ubezpieczonego, 

dyrektorów zarządzających, dyrektorów operacyjnych, 

dyrektorów departamentu prawnego, menedżerów ds. 

ryzyka, dyrektorów ds. technologii (IT), oficerów informacji 

(data protection oficer), oficerów ds. ryzyka lub prywatności, 

w tym wszelkich działań mających na celu akceptację lub 

umyślne zignorowanie takich aktów, chyba że taka osoba 

nie była już zatrudniona lub nie pracowała dla Ubezpiec-

zonego w chwili popełnienia takiego czynu.

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 

trzydziestu (30.) dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest 

przedsiębiorcą – w terminie siedmiu (7.) dni od dnia zawarcia 

umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel 

nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem 

o prawie odstąpienia od umowy, termin trzydziestu (30.) dni 

biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumen-

tem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy 

ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 

zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim 

Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę?


