
 
 

 

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK 

S rostoucím důrazem na automatizaci, digitalizaci a provázanost systémů ve většině odvětví 
ekonomiky, kybernetická rizika narůstají. Společnost může být jak přímou obětí 
kybernetického rizika, tak současně viníkem, který nese odpovědnost za sekundární škody vůči 
svým klientům. Princip odpovědnosti vůči třetím stranám posílí Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (známé jako GDPR). 

Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků, je vhodně se pojistit. 
Makléřská společnost OK GROUP ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě pro Vás připravila pojištění kybernetických rizik. 
  

Pojištění kybernetických rizik je kombinací:  

Majetkového pojištění, tzn. je poskytováno pojistné plnění za škody, újmy způsobené 
pojištěnému: 

1) Náklady spojené s narušením 
2) Kybernetické přerušení provozu s dobou ručení 1 měsíc (časová spoluúčast je 12 hodin) 
3) Hackerský útok 
4) Kybernetické vydírání 

 

Pojištění odpovědnosti za škody, újmy vzniklé třetím osobám 
5) Ochrana soukromí 
6) Mediální odpovědnost 

 
Všechna tato rizika jsou obsažena v „celém rozsahu“ rámcové pojistné smlouvy, v případě 
zájmu je možné sjednat pouze pojištění odpovědnosti (oddíly 5 a 6). 
 

Co pojištění v „celém rozsahu“ kryje? 

 Škody na počítačovém systému, softwaru a datech způsobené hackerským útokem 
 Ztráta či narušení dat a náklady na obnovu dat spojené s hackerským útokem 
 Přerušení provozu v důsledku narušení počítačového systému nebo zásahu hackera, lidské 

chyby… 
 Kybernetické vydírání včetně úhrady výkupného 
 Nároky související s ochranou osobních údajů, odpovědnost vyplývající z porušení 

povinností při uchování důvěrných dat 
 Odpovědnost v souvislosti s medii 
 Náklady na šetření dozorového orgánu 



 
 

 

 Postihy, pokuty udělené regulatorním orgánem v souvislosti s předmětem vyšetřování 
narušení soukromí (možnost zvolit výši limitu pojistného plnění 50% nebo 100%). 

 Náklady na právní zastoupení pojištěného 
 
Co pojištění například nekryje? 

 Neplnění poskytovatelem služeb 
 Patent a obchodní tajemství 
 Hackerský útok provedený pojištěným 
 Škoda na majetku 
 Újma na životě či zdraví 
 Zabavení a konfiskace 
 Nároky vznesené spřízněnou stranou 
 Mediální odpovědnost vůči zaměstnancům 
 Pokuty a sankce, udělené regulatorním orgánem v rámci běžné kontroly 
 
Minimální rozsah zabezpečení, který je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění, je 
uveden v příslušné přihlášce k rámcové pojistné smlouvě. 
  
Při vzniku škody či újmy je potřeba vyplnit příslušný formuláři uvedený v samostatné příloze a 
oznámit škodu společnosti CONTIN, s.r.o., která je smluvním samostatným likvidátorem 
pojistných událostí pojistitele, a to na následující kontaktní spojení: 
Email:  info@contin.cz 
Telefon: +420 539 011 854 (v provozu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu) 
V případě kybernetického útoku, tj. zablokování přístupu k počítačovému systému třetí 
osobou nebo hackerským útokem, je povinnost okamžitě, resp. nejpozději do 1 hodiny, 
nahlásit tuto skutečnost na výše uvedené telefonické spojení.  
 
Pokud Vás tato nabídka zaujala a přejete si pojištění kybernetický rizik sjednat, postačí vyplnit 
přihlášku k rámcové pojistné smlouvě a zaslat nám ji na níže uvedenou kontaktní adresu. 

V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu 
CKAIT@okgroup.cz nebo na telefonu +420 734 264 439. 

 


