Biztosítási termékismertető

Jelen ügyféltájékoztató nem helyettesíti a vonatkozó “Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe GDPR
Adatvédelmi Felelősségbiztosítás Szerződési Feltételei 01-2018”-nek ismeretét.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az EU GDPR 2018 május 25-től hatályos, személyes adatvédelmet szolgáló rendeletéhez kapcsolódó kártérítési felelősség
biztosítása.

Mire terjed ki a biztosítás?
Kártérítést, jogi védelmi költséget, szakértői díjat, sérelmi díjat fizet a biztosító a részletezett események
kapcsán. E szerint fedezetet nyújt a biztosítás a következőkre:
ADATFELELŐSSÉG – valamely cselekmény, tévedés, mulasztás, amely a következők kapcsán merül fel:
- Személyes adatok
- Vállalati információk
- Kiszervezett tevékenység esetén a biztosított nevében kezelt adatok nem megfelelő kezelése
- Hálózatbiztonság:
a számítógépes rendszert ér támadás (szoftver, kód, vírus), illetéktelen hozzáférés, kód
megszerzése, adatok módosítása, megsemmisítése, adattároló eszköz ellopása, elvesztése,
harmadik személyek adatainak a biztosított társaság alkalmazottja általi nyivánosságra hozatala
✓ VIZSGÁLATI KÖLTSÉGEK ÉS BÍRSÁGOK
- Adatkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok során a jogi tanácsadás és képviselet díja.
- Adatkezeléssel kapcsolatos hatósági bírság a meghatározott szublimit erejéig
✓ ÉRTESÍTÉSI KÖLTSÉGEK
A Biztosító kifizet minden olyan szakértői díjat, amely az adatalanyok és/vagy bármely illetékes
szabályozó hatóság értesítéséhez kapcsolódik, az adatbiztonsági szabályok vagy az adatvédelmi
jogszabályok tényleges vagy állítólagos megsértésével kapcsolatban

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Versenyellenes magatartás
Testi sérülés és dologi kár
Szerződéses felelősség, üzleti kockázatok, nem engedélyezett tranzakciók
Bűncselekmény, jogszerűtlen adatgyűjtés
A biztosított bizonyos magatartása (szabályozó hatóság bármely határozatának, döntésének, utasításának vagy
végzésének figyelmen kívül hagyása vagy be nem tartása)
Adatkockázat (bemutatásra került adatok minősége, érzékenysége eltér a biztosítóval közölt állapottól)
Szellemi tulajdonnal, licencdíjakkal, értékpapírokkal kapcsolatos kárigények
Sztrájk / terrorizmus / háború
Korábbi kárigények és körülmények
Fentieken túl az egyes fedezetekre külön kizárások vonakoznak. Az egyes szerződésekbe további korlátozások is
kerülhetnek: ezeket a biztosítási ajánlat/kötvény tartalmazza.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetre?
Az egyes fedezetek fogalom meghatározásai érvényesek, illetve speciális korlátozások is ebben a fejezetben
olvashatóak az általános kizárásokon túl.
Csalárd és jogosulatlan igények esetén a biztosító visszakövetelési joga.
Szándékos, súlyos gondatlanság megnevezett esetei.
Biztosítónak be nem jelentett esetek, körülmények, a szerződés kezdetekor megadott adatokhoz képest
változások, amelyek a későbbi kárigényre hatással lehetnek a biztosító mentesüléséhez vezethetnek.

Hol érvényes a biztosításom?
A szerződésben meghatározott területi hatályon belül okozott és érvényesített kárigényekre nyújt fedezetet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•

Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség
Kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. A kárkörülmény bejelentése is kötelező (még nincs
érvényesített igény, de tudomást szerez a biztosított valamely esetről, amely akár kárhoz vezethet)
•
Biztosító kérdéseire az adatszolgáltatás során adott valós válaszok
•
Friss kárelőzmény nyilatkozat
•
Tájékoztatási kötelezettség a legutolsó adatközléshez képest bármely változásról. Amennyiben a
biztosítási nyilatkozatban megadott információkhoz képest (a biztosító kérdéseire adott válaszokban)
módosulás történik, haladéktalanul be kell jelenteni a biztosítónak
•
Együttműködés: a biztosított köteles a saját költségén megadni minden ésszerű segítséget a biztosítónak és
együttműködni vele az adott kárigénnyel szembeni védekezésben;
megtenni minden tőle ésszerűen elvárható lépést a jelen biztosítási szerződés szerinti kár megelőzése, illetve
mérséklése érdekében.
•
megadni a Biztosító részére minden információt és segítséget, amelyre a Biztosító ésszerűen igényt tarthat
az adott Kár kivizsgálása, illetve a Biztosító jelen biztosítási szerződés szerint fizetési kötelezettségének
Mikormegállapítása
és hogyanérdekében.
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Az első biztosítási díj (első díjrészlet) a szerződés megkötésekor, (a díjbekérőn szereplő határidőig) minden további
díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre vonatkozik.
Az egy biztosítási időszakra járó biztosítási díjat egy összegben, előre kell megfizetni, amennyiben a felek ettől
eltérően nem állapodtak meg (a kötvényen feltüntetésre kerül). Az egy évnél rövidebb határozott időtartamú
biztosítás díjfizetése egyszeri.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés kezdetként megadott nap 0:00 órájától. A kockázatviselés vége határozott tartam esetén a
kockázatviselés végeként megadott nap, határozatlan tartam esetén fordulónapon évente automatikusan
megújul (amennyiben nem kerül felmondásra).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek írásban a biztosítási időszak végére (évforduló) mondhatják
fel. A felmondási idő harminc nap. Határozott tartamú szerződés egyoldalú felmondására nincs lehetőség.

