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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ CYBER RISK 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα Ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Ασφαλιστικούς Όρους, δηλαδή 
τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και προαιρετικές καλύψεις που προσαρτώνται σε αυτό,  το σύνολο 
των οποίων αποτελεί το ενιαίο Ασφαλιστήριο. 
 
Με την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου και των γενικών και ειδικών όρων τεκμαίρεται ότι ο 
Συμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους, καθώς 
και την υποχρέωσή του για καταβολή των ασφαλίστρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση του 
Ασφαλιστηρίου λαμβάνει χώρα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη πρόσθετη πράξη εκδιδόμενη από την 
Εταιρία. 
 
 

Η πλήρης συμμόρφωση προς όλους τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου και οποιωνδήποτε πρόσθετων πράξεων εκδίδονται ή θα εκδοθούν αναφορικά με 
αυτό, η πλήρης τήρηση και εκπλήρωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και η 
αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των δηλώσεων και απαντήσεων του Συμβαλλόμενου και/ή του 
Ασφαλισμένου και/ή των εκπροσώπων τους οι οποίες έγιναν ή δόθηκαν πριν τη σύναψη ή κατά τη 
διάρκεια της παρούσας ασφάλισης, θα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη 
υποχρέωσης της Εταιρίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση με βάση το παρόν ασφαλιστήριο. 

 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε απαντώνται στο Ασφαλιστήριο και τους όρους, έχουν 
την έννοια που δίνεται στους ορισμούς αυτούς, εφόσον το πρώτο γράμμα της λέξης αναγράφεται με 
κεφαλαίο χαρακτήρα. 
 
ΑΞΙΩΣΗ: α) έγγραφο αίτημα αποζημίωσης, οικονομικής ή μη οικονομικής φύσεως, ή 
β) αστική δίκη, αγωγή ή ανταπαίτηση που ενεργοποιείται  με επίδοση έγγραφης απαίτησης ή άλλον 
αντίστοιχο ισχυρισμό, ή 
γ) επίσημη κοινοποίηση ποινικής δίκης, ή 
δ) επίσημη κοινοποίηση διαδικασίας διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, ή 
ε) επίσημη ποινική διοικητική ή ρυθμιστική διερεύνηση, ακρόαση ή εξέταση που κινείται από 
ρυθμιστική αρχή, κρατικό φορέα ή κρατική υπηρεσία. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο 
και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο Σε 
περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, περιλαμβάνονται 
στην έννοια του, αλλά μόνον κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας της επιχείρησης και εφόσον έχουν αυτή την ιδιότητα κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης,  οι εταίροι και τα μέλη της νομικής οντότητας, οι διευθυντές,  οι υπάλληλοί της και γενικώς 
οι προστηθέντες της.  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: το χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στον 
Πίνακα Ασφάλισης και για το οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη βάσει των όρων του 
Ασφαλιστηρίου. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: η συνεπεία Ζημιογόνου Γεγονότος έγερση Αξιώσεως αποζημιώσεως του 
Ασφαλισμένου κατά της Εταιρίας ή Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, την οποία ο Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να ικανοποιήσει.  
 
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ή ΣΥΜΒΑΝ: εκείνο το μη αναμενόμενο, εξωτερικό, αιφνίδιο 
(συμπεριλαμβανομένης όμως της συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης στις ίδιες επιβλαβείς 
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συνθήκες) και αντίθετο της θέλησης του Ασφαλισμένου και του Συμβαλλόμενου περιστατικό, που 
λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και ενεργοποιεί την κάλυψη που 
παρέχεται από το Τμήμα Α  ή/και το Τμήμα Β του παρόντος συμβολαίου καθώς και οποιασδήποτε 
Προαιρετική κάλυψη. Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων είναι τα Ζημιογόνα Γεγονότα ή 
Συμβάντα που αποτελούν συνέπεια μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας ή έχουν κοινή προέλευση και θα 
θεωρούνται, στα πλαίσια του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ως ένα ενιαίο Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν. 
Στην περίπτωση αυτή, ως χρόνος επέλευσης του ενιαίου Ζημιογόνου Γεγονότος ή Συμβάντος θα 
λαμβάνεται ο χρόνος που έλαβε χώρα το πρώτο από τη Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων. 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: η γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης και εντός της οποίας πρέπει να έχει λάβει χώρα το Συμβάν. 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ψηφιακές/ψηφιοποιημένες πληροφορίες ή μέσα που αποθηκεύονται στους 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και είναι απαραίτητες για χρήση από τον Ασφαλισμένο ή 
εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ: οποιοδήποτε ψηφιοποιημένο 
περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, ακουστικού και οπτικού περιεχομένου, το 
οποίο μπορεί να διαδίδεται μέσω του δικτυακού τόπου του Ασφαλισμένου.  Στα Ψηφιακά Μέσα 
συμπεριλαμβάνονται φορείς μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: όλες οι αμοιβές νομικών, δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται ή που θα 
καταβληθούν από και  για λογαριασμό του Ασφαλισμένου, με έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, σε 
άμεση σχέση με την προετοιμασία και παράσταση του Ασφαλισμένου σε επίσημη διοικητική  ή 
ρυθμιστική ή κανονιστική ή εγκληματολογική  έρευνα, ακρόαση ή εξέταση που πραγματοποιείται από 
ρυθμιστική αρχή, κρατικό φορέα ή επίσημο όργανο που νομίμως εξουσιοδοτείται να διερευνά 
αναφορικά με πραγματικές ή ισχυριζόμενες  Απειλές Ασφαλείας.  
Στα έξοδα έρευνας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές, το κόστος απασχόλησης ή άλλα λειτουργικά 
έξοδα του Ασφαλισμένου και των Υπαλλήλων. 

 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ: όλες οι αμοιβές νομικών, δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την 
απόκρουση Αξιώσεων σε βάρος του Ασφαλισμένου ή που θα καταβληθούν από και για λογαριασμό 
του Ασφαλισμένου, με έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, εφόσον αφορούν Αξιώσεις κατά του 
Ασφαλισμένου η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 
Τα Έξοδα Υπεράσπισης περιλαμβάνουν τα Έξοδα Έρευνας. 
Στα Έξοδα Υπεράσπισης δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές, το κόστος απασχόλησης του ή άλλες 
δαπάνες που αφορούν τον Εξωτερικό Πάροχο Υπηρεσιών. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ:  
Α. Η αποζημίωση ή η επιδίκαση χρηματικών ποσών, λόγω δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή 
συμφωνίας συμβιβασμού που νομίμως οφείλει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος σε Τρίτους για κάθε 
Αξίωση που προβάλλεται εναντίον του, καθώς και τα Έξοδα Υπεράσπισης (συμπεριλαμβανομένου 
και των Εξόδων Έρευνας) με τα οποία επιβαρύνεται. 
 
Β. Οι δαπάνες για Υπηρεσίες προς τον Ασφαλισμένο, καθώς και τα Έξοδα Γνωστοποίησης 
Παραβίασης Δεδομένων και Διαχείρισης Κρίσεων. 
 
Δεν θεωρούνται Οικονομικές Ζημιές: 

α) απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν από απώλεια περιουσίας, ζημιά ή καταστροφή ή 
απώλεια χρημάτων, 
β) οι συμβατικές κυρώσεις, 
γ) τα πρόστιμα, οι οικονομικές κυρώσεις και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από 
ρυθμιστική αρχή, κρατικό φορέα ή επίσημο (κρατικό ή μη) όργανο , εκτός εάν δύναται να 
ασφαλίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία στα πλαίσια της οποίας  ερμηνεύεται το 
παρόν Ασφαλιστήριο, 
δ) φόρους και εισφορές ασφαλιστικών φορέων, ταμείων και οργανισμών, 
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στ) πρόσθετες, παραδειγματικές, αυξητικές ή πολλαπλές αποζημιώσεις, εκτός εάν δύναται να 
ασφαλίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία στα πλαίσια της οποίας ερμηνεύεται το 
παρόν Ασφαλιστήριο, 
ε) μισθοί, υπερωρίες και επιδόματα, έξοδα και κόστη των Υπαλλήλων. 
στ) κέρδος ή κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν δικαιούται ή δεν δικαιούται  νόμιμα 
ο Ασφαλισμένος. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: στοιχεία υλικού ή λογισμικού , που συνδέονται μεταξύ τους μέσω δικτύου 
δύο ή περισσότερων συσκευών, που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου ή εσωτερικού δικτύου, ή 
που συνδέονται μέσω συσκευών αποθήκευσης δεδομένων ή μέσω άλλων περιφερειακών συσκευών, 
τα οποία ανήκουν, λειτουργούν, ή ελέγχονται  από τον Ασφαλισμένο. Το Σύστημα Υπολογιστών του 
Ασφαλισμένου  περιλαμβάνει επίσης: 
(i) κάθε υπολογιστή ή ηλεκτρονική συσκευή Τρίτου Μέρους (συμπεριλαμβανομένων των κινητών 

τηλεφώνων, των ταμπλετών ή των υπολογιστών που ανήκουν ή ελέγχονται από υπάλληλο του 
Ασφαλισμένου ), που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε  Σύστημα Υπολογιστών του 
Ασφαλισμένου  ή στα Δεδομένα που περιέχει, 

(ii) κάθε πρόγραμμα ελέγχου που επιτρέπει στον χρήστη να διαχειρίζεται αρχεία, να ελέγχει τις 
συνδεδεμένες συσκευές, όπως εκτυπωτές και σκληρούς δίσκους, να εκκινεί και να τερματίζει 
προγράμματα. 

 
 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
3.1. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 
Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται με την από μέρους της Εταιρίας αποδοχή της αίτησης – 
πρότασης του Συμβαλλόμενου. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να συντάξει την πρόταση με εξαιρετική 
προσοχή, επιμέλεια, καλή πίστη και ειλικρίνεια και έχει την υποχρέωση να δηλώσει κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που γνωρίζει και είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του Ασφαλιστικού 
Κινδύνου. 

 
3.2. Δήλωση από τον Συμβαλλόμενο των στοιχείων που είναι ουσιώδη για την εκτίμηση του 

κινδύνου 
Αν η Εταιρία δεν έλαβε γνώση στοιχείων ή περιστατικών που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την 
εκτίμηση του Ασφαλιστικού Κινδύνου, χωρίς υπαιτιότητα δική της ή του Συμβαλλόμενου, δικαιούται 
να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τότε 
που έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή περιστατικών. 
 
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος παρέβη από αμέλεια την υποχρέωσή του να δηλώσει τα στοιχεία 
και περιστατικά που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Εταιρία έχει τα ίδια παραπάνω 
δικαιώματα και επιπλέον, εάν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση ή καταγγελία 
της σύμβασης, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, προς το 
ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν η Εταιρία είχε λάβει γνώση των στοιχείων αυτών. 

 
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος παρέβη από δόλο την υποχρέωσή του να δηλώσει τα στοιχεία 
και περιστατικά που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 
τη σύμβαση με άμεσα αποτελέσματα, μέσα σε ένα μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτής της 
παράβασης. Σε περίπτωση που επέλθει ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μέσα στην προθεσμία αυτή, 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή του ασφαλίσματος και ο Συμβαλλόμενος έχει την 
υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της Εταιρίας. 

 
Η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα μέχρι το χρόνο που επήλθαν τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης. Στην περίπτωση παράβασης με υπαιτιότητα (αμέλεια 
ή δόλο) του Συμβαλλόμενου και επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, πριν την καταγγελία της 
σύμβασης από την Εταιρία ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, η Εταιρία δικαιούται 
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα μέχρι το χρόνο επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου. 
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3.3. Έναρξη και διάρκεια της σύμβασης – Διακανονισμός ασφαλίστρων 
Η κάλυψη αρχίζει το χρόνο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.  
Όμως, η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν από την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της 
πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, εφόσον έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων να 
γίνεται τμηματικά σε δόσεις.  
 
Εάν έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων σε δόσεις και έχει καταβληθεί τουλάχιστον η 
πρώτη δόση, η καθυστέρηση της καταβολής κάθε επόμενης ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, δίνει 
το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο 
Συμβαλλόμενο στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του 
ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο ενός μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση 
της σύμβασης. 
 
Εάν έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων σε δόσεις και έχει καταβληθεί τουλάχιστον η 
πρώτη δόση, τότε, εφ' όσον η Εταιρία υποχρεούται να προβεί σε καταβολή ασφαλίσματος και το ύψος 
του ασφαλίσματος υπερβαίνει το σύνολο των έως τότε καταβληθέντων ασφαλίστρων, οι υπόλοιπες 
δόσεις ασφαλίστρων καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Η Εταιρία θα δικαιούται να 
καταβάλει στον δικαιούχο του ασφαλίσματος το ποσό που θα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το 
καταβλητέο ασφάλισμα τα ασφάλιστρα που κατέστησαν κατά το προηγούμενο εδάφιο ληξιπρόθεσμα. 
Η είσπραξη ασφαλίστρου από την Εταιρία δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο εκτός από το ειδικό 
έντυπο απόδειξης της Εταιρίας, που θα έχει υπογραφεί νόμιμα. 
 
3.4. Λήξη της σύμβασης 
Η σύμβαση λύεται με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. Σιωπηρή ανανέωση ή 
παράταση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα αποκλείεται. 
 
3.5. Επίταση του Ασφαλιστικού Κινδύνου 
Στη διάρκεια της σύμβασης, ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε 
14 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του Ασφαλιστικού Κινδύνου σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε 
συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.  
 
Η Εταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Όσα προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3.2 
εφαρμόζονται και στην επίταση του Ασφαλιστικού Κινδύνου κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης. 
 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
H παρούσα ασφάλιση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ευθύνη της Εταιρίας για την καταβολή αποζημίωσης ή 
Οικονομική Ζημιά ή τα Έξοδα Υπερασπίσεως που εν όλω ή εν μέρει, προκλήθηκαν ή σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με οποιαδήποτε Αξίωση που εγείρεται κατά οποιουδήποτε Ασφαλισμένου: 

 

4.1. Συνδεδεμένη Εταιρεία 

Που προκύπτουν από ή για λογαριασμό 
1. οποιασδήποτε μητρικής εταιρίας του Ασφαλισμένου ή οποιασδήποτε θυγατρικής, ή 
2. οποιασδήποτε εταιρίας, εταιρικής συνεργασίας ή εταιρικής οντότητας στην οποία ο 

Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε διευθυντής ή εταίρος του Ασφαλισμένου έχει 
οικονομικό συμφέρον ή συμφέρον διοίκησης. 

4.2. Συμβατική Ευθύνη 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει ή αποδέχεται ο Ασφαλισμένος βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων ή συμβατικών ρητρών, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος 
θα ήταν υπεύθυνος έστω και χωρίς να υπήρχε τέτοια σύμβαση  ή συμφωνία. 
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4.3. Σωματικής Βλάβη ή Υλικής Ζημιά  

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια Σωματικής Βλάβης ή η 
Υλικής Ζημιάς. Για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου:   
Σωματική Βλάβη είναι ο τραυματισμός, ασθένεια ή θάνατος προσώπου. Δεν αποτελεί σωματική βλάβη 
η προσβολή ή βλάβη οποιουδήποτε άυλου αγαθού, όπως, ενδεικτικά, της προσωπικότητας, του 
ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η βλάβη από δυσφήμιση, κλπ..  
Υλική Ζημιά είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) περιουσιακών στοιχείων της υλικής 
(ενσώματης) μόνον περιουσίας. Δεν αποτελεί Υλική Ζημιά η φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση 
αξίας. Επίσης, δεν αποτελεί Υλική Ζημιά κάθε είδους αποθετική ζημιά, όπως η έμμεση ή επακόλουθη 
ή αποθετική δυσμενής οικονομική συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνεπειών εκ 
της παύσεως / διακοπής / παρεμποδίσεως της δραστηριότητάς του Ασφαλισμένου ή Τρίτου, ποινικών 
ρητρών και των κάθε είδους προστίμων ή ποινών, αποζημιώσεων λόγω καθυστέρησης ή μη 
εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, απώλειας σύμβασης ή πελατείας, καθώς και κάθε ζημία που 
σχετίζεται με ηλεκτρονικά δεδομένα.  

4.4. Βελτίωση 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια επισκευής, 
αντικατάστασης ή αποκατάστασης του Λογισμικού ή Συστήματος Υπολογιστών ή Δεδομένων.   

4.5. Αδυναμία ολοκλήρωσης συναλλαγής 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια οποιασδήποτε 
συναλλαγής  για πληρωμή, μερική ή ολική, που έχει παρεμποδιστεί από τράπεζα ή πιστωτική εταιρία, 
και δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης. 

4.6. Σκόπιμες ή απερίσκεπτες πράξεις δυσφήμισης 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια άμεσα ή έμμεσα 
οποιωνδήποτε δυσφημιστικών δηλώσεων που έγιναν σκόπιμα ή απερίσκεπτα από τον Ασφαλισμένο, 
εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο κάτω από την επέκταση ΕΥΘΥΝΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ . 

4.7. Προυπάρχουσες Αξιώσεις 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια των εξής: 
α) οποιαδήποτε Αξίωση και Οικονομική Ζημία που πραγματοποιήθηκαν, απειλήθηκαν (να γίνουν) 
κατά του Ασφαλισμένου πριν από την Περίοδο Ασφάλισης. 
β) οποιαδήποτε Αξίωση και Οικονομική Ζημιά που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό: 

i) για το οποίο έχει δοθεί γραπτή αναγγελία βάσει οποιασδήποτε προηγούμενης Σύμβασης 
Ασφάλισης (είτε  

είναι Ασφαλισμένος από την Εταιρία είτε όχι), ή 
ii) για το οποίο ο Ασφαλισμένος έλαβε γνώση για πρώτη φορά πριν από την Περίοδο Ασφάλισης 
και από το οποίο ο Ασφαλισμένος γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι μπορούσε να 
προκύψει Αξίωση ή ζημιά. 

γ) κάθε επίσημη ή ανεπίσημη ποινική, διοικητική ή ρυθμιστική διερεύνηση, ακρόαση ή εξέταση που 
κινείται από ρυθμιστική αρχή, κρατικό φορέα ή κρατική υπηρεσία για την οποία ο Ασφαλισμένος 
γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει καθώς και από την οποία μπορούσε να προκύψει Αξίωση ή 
Οικονομική Ζημιά. 

4.8. Προώθηση παιχνιδιού, διαγωνισμού ή λοταρίας 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια άμεσα ή έμμεσα από τη 
χρήση ή την παροχή οποιουδήποτε παιχνιδιού, τυχερών παιχνιδιών ή λοταρίας.   

4.9. Κυβερνητική παρέμβαση 

Που φέρεται ότι, προκύπτει από, βασίζεται, αποδίδεται ή αποτελεί συνέπεια άμεσα ή έμμεσα από 
κατάσχεση, επίταξη, απόκτηση, καταστροφή ή ζημία των ΙΤ στοιχείων με κυβερνητική πράξη ή πράξη 
δημόσιας αρχής. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ CYBER RISK 
 
 
ΤΜΗΜΑ Α – ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή Τρίτο, για λογαριασμό του, για Οικονομική Ζημιά και 
για τα Έξοδα Υπεράσπισης, που ο Ασφαλισμένος θα υποχρεωθεί, κατά το  νόμο, να καταβάλει για 
Αξιώσεις εντός των Γεωγραφικών Ορίων ισχύος της κάλυψης, οι οποίες έχουν εγερθεί για πρώτη φορά 
εγγράφως κατά του Ασφαλισμένου και έχουν αναγγελθεί από αυτόν εγγράφως στην Εταιρία, εντός 
της Ασφαλιστικής Περιόδου, ή και μέχρι τη λήξη Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) δώδεκα 
(12) μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. εφ’ όσον αυτή έχει συμφωνηθεί ειδικώς και αναγράφεται 
στο παρόν Ασφαλιστήριο, που έλαβαν χώρα εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή μετά την ημερομηνία 
Αναδρομικής Ισχύος, εφόσον έχει συμφωνηθεί, και αφορούν πραγματική ή με βάσιμη υποψία: 

 
Παραβίαση Εταιρικών Δεδομένων 
Πραγματική ή επαπειλούμενη  δημοσιοποίηση, διάδοση ή παράνομη χρήση επιχειρηματικών 
πληροφοριών Τρίτου που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών 
μυστικών, καταλόγων πελατών, σχεδίων, οικονομικών πληροφοριών και σχεδίων μάρκετινγκ, για τα 
οποία είναι υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος, λόγω  μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης  στο  Λογισμικό ή 
στο Σύστημα Υπολογιστών του. 
 
Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων 
Πραγματική ή επαπειλούμενη   δημοσιοποίηση , διάδοση ή παράνομη χρήση Προσωπικών Δεδομένων 
για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος, λόγω  μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης  στο  
Λογισμικό ή στο Σύστημα Υπολογιστών του. 
 
Αδυναμία Παροχής Υπηρεσιών 
Οποιαδήποτε επίθεση που πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα δίκτυα ή το διαδίκτυο, ειδικά 
σχεδιασμένη και προορισμένη για να διακόπτει τη λειτουργία του δικτύου του Ασφαλισμένου,  μέσω 
της επιβάρυνσης των δικτύων αυτών με μεγάλο αριθμό αιτημάτων εξυπηρέτησης ή την πρόκληση 
βλάβης ή καταστροφής του Λογισμικού ή του  Συστήματος Υπολογιστών του Ασφαλισμένου 
 
Ακούσια μεταφορά κακόβουλου λογισμικού 
Eισαγωγή κακόβουλου κωδικού σε Λογισμικό ή στο Σύστημα Υπολογιστών του Ασφαλισμένου με 
οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου και αυτού ως μέσου μετάδοσης κακόβουλου κωδικού σε 
άλλα προγράμματα υπολογιστών, αρχεία δεδομένων ή τον τομέα εκκίνησης του σκληρού δίσκου. 
 
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
Πρόσβαση στο Λογισμικό  ή στο Σύστημα Υπολογιστών του Ασφαλισμένου από οιονδήποτε χωρίς την 
έγκριση του Ασφαλισμένου. 
 
Παραπλανητική ηλεκτρονική επικοινωνία 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες του Ασφαλισμένου, με σκοπό την απόκτηση 
πληροφοριών, που αφορούν αυτούς (πρακτική γνωστή επίσης ως «pharming», «phishing» ή άλλες 
μορφές παραπλανητικής επικοινωνίας 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για, ή θα καταβάλει για λογαριασμό του, τα Έξοδα 
Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων και Διαχείρισης Κρίσεων, που ο Ασφαλισμένος θα 
υποχρεωθεί κατά το νόμο να καταβάλει για Αξιώσεις εντός των Γεωγραφικών Ορίων ισχύος της 
κάλυψης, οι οποίες έχουν εγερθεί για πρώτη φορά εγγράφως κατά του Ασφαλισμένου και έχουν 
αναγγελθεί από αυτόν εγγράφως στην Ασφαλιστική Εταιρία, εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, ή και 
μέχρι τη λήξη Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) 12 μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. εφ’ 
όσον αυτή έχει συμφωνηθεί ειδικώς και αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο και απορρέουν από 
πραγματική ή υποτιθέμενη Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων ή Παραβίαση Εταιρικών Δεδομένων.  
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Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων και Διαχείρισης Κρίσεων: αμοιβές, δαπάνες και 
έξοδα του Ασφαλισμένου που αφορούν: 

(i) τον καθορισμό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί στη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία μετά από παραβίαση δεδομένων,  

(ii) ειδοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων για παραβίαση δεδομένων που απαιτείται να 
ειδοποιηθούν σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθεσία 

(iii) οικειοθελής κοινοποίηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μιας παραβίαση δεδομένων που 
ενδέχεται να μην απαιτείται να ειδοποιηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας 

(iv) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για τη διαχείριση ερωτημάτων ή ερευνών από φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που επηρεάζονται από την παραβίαση δεδομένων 

(v) παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης της κλοπής πίστωσης ή ταυτότητας, καθώς και την 
προστασία ταυτότητας μέσω ασφαλιστικής κάλυψης  για τα φυσικά πρόσωπα των 
οποίων τα προσωπικά δεδομένα παραβιάστηκαν ή ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί για 
περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία ενεργοποίησης. 

 
Τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων και Διαχείρισης Κρίσεων δεν περιλαμβάνουν έξοδα 
που αφορούν τις Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων ή Προστασίας εταιρικής φήμης 
 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ε0501) 
 
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή θα καταβάλει για λογαριασμό του, όλα τα τυχόν Έξοδα 
Έρευνας που προκύπτουν από ή οφείλονται σε επίσημη διοικητική, ρυθμιστική/κανονιστική ή 
εγκληματολογική έρευνα, ακρόαση ή εξέταση που προκύπτει από Ρυθμιστική Αρχή, κρατικό φορέα ή 
επίσημο εμπορικό όργανο και αφορά τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, που εγείρονται για 
πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου και έχουν αναγγελθεί από αυτόν εγγράφως στην Εταιρία, εντός 
της Ασφαλιστικής Περιόδου, ή και μέχρι τη λήξη Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) δώδεκα 
(12) μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. Επιπλέον η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο και 
για τα πρόστιμα, ποινές και τις κυρώσεις που θα του επιβληθούν για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνος 
Ρυθμιστικής Αρχής που αφορά τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων στο βαθμό που 
καθίστανται ασφαλίσιμα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,  στα πλαίσια του οποίου ερμηνεύεται 
το παρόν Ασφαλιστήριο. 
 
Η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει για γενικές βιομηχανικές έρευνες, ακροάσεις ή εξετάσεις. 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε0502) 
Η Εταιρία θα καθορίσει εμπειρογνώμονα για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφοριακών 
συστημάτων και θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό αυτού όλες τις επαγγελματικές 
αμοιβές του εμπειρογνώμονα μέχρι του Ύπο-ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, 
προκειμένου να διαπιστώσει ή βεβαιώσει εάν έχει ήδη συμβεί ή συμβαίνει ένας καλυπτόμενος 
Ασφαλιστικός Κίνδυνος , εντοπίζοντας την αιτία και προσδιορίζοντας το επίπεδο παραβίασης του 
Συστήματος Υπολογιστών του Ασφαλισμένου, και ειδικότερα, αναφορικά με  Παραβίαση Προσωπικών 
Δεδομένων ή Εταιρικών Δεδομένων, την αντιμετώπιση και τον περιορισμό αυτής , τον καθορισμό 
ενεργειών για την επαναφορά του ελέγχου και αποκατάσταση του Συστήματος Υπολογιστών του 
Ασφαλισμένου  και διατύπωση συστάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προληφθεί ή 
να μετριαστεί αυτή.  

 
Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές αμοιβές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την ημερομηνία 
γνωστοποίησης στην Εταιρία σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου, για υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης 
και μέχρι τη λήξη Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) 12 μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. 
εφ’ όσον αυτή έχει συμφωνηθεί ειδικώς και αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο. 
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Ανάκτηση Δεδομένων (Ε0503) 
Για καλυπτόμενο Ασφαλιστικό Κίνδυνο, η Εταιρεία θα καθορίσει έναν Εξωτερικό Πάροχο Υπηρεσιών 
και θα αποζημιώσει ή θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο όλες τις αναγκαίες δαπάνες  μέχρι του Υπό-
ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης για την επαναφορά ή αναδημιουργία δεδομένων που 
τηρούνται από τον Ασφαλισμένο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και εφόσον η αναδημιουργία τους από τα 
εφεδρικά συστήματα (backup) που διατηρούσε ο Ασφαλισμένος δεν ήταν εφικτή. 
 
Οι συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησης 
στην Εταιρία σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου για υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή και μέχρι 
τη λήξη Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) 12 μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. εφ’ όσον 
αυτή έχει συμφωνηθεί ειδικώς και αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο. 

 
 

Αποκατάσταση ζημιάς στο Λογισμικό (Ε0504) 
Για καλυπτόμενο Ασφαλιστικό Κίνδυνο, η Εταιρεία θα καθορίσει έναν Εξωτερικό Πάροχο Υπηρεσιών 
και θα αποζημιώσει ή θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο όλες τις αναγκαίες δαπάνες  μέχρι του Υπό-
ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης για την επισκευή ή επαναφορά του απολεσθέντος ή 
κατεστραμμένου Λογισμικού ή την εκ νέου εγκατάσταση του απολεσθέντος ή κατεστραμμένου 
Λογισμικού για το οποίο ο Ασφαλισμένος φέρει άδεια χρήσης. 

 
Οι συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησης  
σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου για 
υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή και μέχρι τη λήξη Εκτεταμένης 
Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) 12 μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. εφ’ όσον αυτή έχει 
συμφωνηθεί ειδικώς και αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο. 

 
Προστασία εταιρικής φήμης (Ε0506) 
Για καλυπτόμενο Ασφαλιστικό Κίνδυνο, η Εταιρεία θα καθορίσει έναν Εξωτερικό Πάροχο Υπηρεσιών 
και θα αποζημιώσει ή θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο όλες τις αναγκαίες δαπάνες  μέχρι του Υπό-
ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης για να αποτρέψει ή να μετριάσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν τυχόν Αξιώσεις, οι οποίες προκαλούν αρνητικό αντίκτυπο στην 
φήμη και στις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου. 

 
Οι συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησης 
στην Εταιρία σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου για υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή και μέχρι 
τη λήξη Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας (Ε.Π.Α.) 12 μηνών, ή τυχόν άλλης περιόδου Ε.Π.Α. εφ’ όσον 
αυτή έχει συμφωνηθεί ειδικώς και αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο. 
 


