
   

Formularz zbierania danych 
Ubezpieczenie Leadenhall Cyber 

Niniejszy formularz jest dokumentem pomocniczym służącym do zebrania danych niezbędnych do przygotowania oferty ubezpieczenia Leadenhall Cyber 

plasowanego na rynku Lloyd’s. Niniejszy dokument nie zastępuje, ani nie uzupełnia dokumentów, które potwierdzają treść ubezpieczenia Leadenhall Cyber. 

Niniejszy Formularz nie jest częścią umowy ubezpieczenia Leadenhall Cyber. Dokumenty ubezpieczenia można wygenerować tylko i wyłącznie w systemie 

transakcyjnym Leadenhall udostępnionym współpracującym pośrednikom ubezpieczeniowym. 

Dane o ubezpieczającym 

Nazwa rejestrowa Ubezpieczonego i Ubezpieczającego 

[…] 
 
Adres siedziby Ubezpieczonego i Ubezpieczającego  

[…] 
 
Kontaktowy adres e-mail 

[…] 
 

REGON 

[…] 
 

Przychód Ubezpieczonego w PLN 
Podaj łączną wartość przychodów brutto osiągniętą ze wszystkich źródeł w 
ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym. Jeśli Wnioskodawca nie ma 
jeszcze za sobą pierwszego roku obrachunkowego - podaj szacunkową 
przewidywaną wartość. 

[…] 
 
 

Liczba rekordów  
Przybliżona liczba osób fizycznych, których dane osobowe przechowuje 
Wnioskodawca, uwzględniając klientów, pracowników oraz osoby trzecie. 

 […] 
 

Ubezpieczyciel nie oferuje ochrony ubezpieczeniowej podmiotom działającym w obszarach szczególnie podwyższonego ryzyka: 

Udostępnianie: 
Internetu 
Mediów społecznościowych 
Treści Pornograficznych 

Obsługa dla osób trzecich: 
Płatności 
Windykacji należności 

Pozostałe: 
Tworzenie oprogramowania 
Centrum przetwarzania danych 
Produkcja lub naprawa sprzętu i komponentów 
elektronicznych 

Ubezpieczony prowadzi którąkolwiek z opisanych powyżej działalności – zaznacz właściwą odpowiedź: [TAK] [NIE] 
 

Główne obszary działalności Ubezpieczonego 

Prosimy wskazać wszystkie rzeczywiście wykonywane działalności stawiając znak  þ	obok wybranej działalności. 

Produkcja przemysłowa 
Produkcja artykułów spożywczych, napojów lub pasz ☐ 
Produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży, skór ☐ 
Produkcja mebli lub wyrobów z drewna ☐ 
Produkcja papieru ☐ 
Drukarnie i poligrafia ☐ 
Produkcja wyrobów chemicznych ☐ 
Produkcja farmaceutyczna ☐ 
Produkcja wyrobów metalowych ☐ 
Produkcja maszyn i urządzeń (innych niż komputery i sprzęt 
elektroniczny) ☐ 
Produkcja pojazdów samochodowych i sprzętu transportowego ☐ 
Produkcja mebli ☐ 
Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń ☐ 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną lub gaz ☐ 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ☐ 

Handel 
Handel hurtowy i detaliczny (bez sklepów internetowych) ☐ 
Sklep internetowy ☐ 

Informacja i Komunikacja 
Działalność wydawnicza ☐ 
Działalność związana z produkcją filmową i nagraniową ☐ 
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych ☐ 
Telekomunikacja ☐ 
Działalność portali internetowych ☐ 
Działalność agencji informacyjnych ☐ 
 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
Działalność bankowa ☐ 
Pośrednictwo finansowe ☐ 
Działalność holdingów finansowych ☐ 
Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych ☐ 
Leasing finansowy ☐ 
Niebankowe udzielanie kredytów lub pożyczek ☐ 
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne ☐ 
Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne ☐ 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe ☐ 
Działalność związana z zarządzaniem funduszami ☐ 

Obsługa Rynku Nieruchomości 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ☐ 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ☐ 
Działalność z obsługą nieruchomości na zlecenie ☐ 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
Działalność prawnicza, adwokacka, rachunkowo-księgowa i doradztwo 
podatkowe ☐ 
Doradztwo związane z zarządzaniem (Konsulting) ☐ 
Działalność architektoniczna i inżynieryjna ☐ 
Badania naukowe i prace rozwojowe ☐ 
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ☐ 
Działalność fotograficzna ☐ 
Tłumaczenia ☐ 
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Usługi administrowania 
Wynajem i dzierżawa (nie dotyczy nieruchomości) ☐ 
Doradztwo kadrowe i agencje pracy tymczasowej ☐ 
Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni ☐ 
Działalność detektywistyczna i ochroniarska ☐ 
Usługi sprzątania i utrzymania porządku w budynkach i 
zagospodarowania terenów zieleni ☐ 
Administracyjna obsługa biur ☐ 

Edukacja 
Szkoły i przedszkola ☐ 
Szkoły wyższe ☐ 
Pozaszkolne formy edukacji ☐ 

Opieka zdrowotna i społeczna 
Podmiot leczniczy ☐ 
Domy opieki społecznej ☐ 
Opieka dzienna nad dziećmi (żłobki) ☐ 
Działalność weterynaryjna ☐ 
 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ☐ 
Działalność bibliotek, archiwów i muzeów ☐ 
Kasyna, działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi ☐ 
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna ☐ 

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie 
Stowarzyszenie ☐ 
Fundacja ☐ 
Spółdzielnia mieszkaniowa ☐ 
Spółdzielnia produkcyjna ☐ 

Pozostałe - wyżej nie wymienione 
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo ☐ 
Górnictwo, rafinerie i przemysł wydobywczy ☐ 
Budownictwo ☐ 
Naprawa pojazdów ☐ 
Transport Logistyka Spedycja (TLS) ☐ 
Hotele, restauracje i usługi związane  ☐ 

Zabezpieczenia systemu informatycznego Ubezpieczonego 

Kopie zapasowe danych tworzone są przynajmniej raz w tygodniu.  
Nie ma znaczenia czy operacje te wykonuje sam Ubezpieczony, czy podmiot, któremu to zlecił. 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
Ubezpieczony korzysta z oprogramowania antywirusowego i firewall. 
Czy Ubezpieczony do zabezpieczenia swoich systemów komputerowych korzysta z oprogramowania antywirusowego takiego jak np. McAfee, Norton 
Antivirus lub AVG? 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
Oprogramowanie antywirusowe i firewall aktualizowane jest nie rzadziej niż co kwartał 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
Wdrożone są procedury kontroli dostępu i wykorzystania systemu informatycznego 
Należy przez to rozumieć kontrolę dostępu do systemu komputerowego Ubezpieczonego i kontrolę wykorzystywania go przez uprawnione osoby, a także 
procedurę zabezpieczenia przed nieuprawnionym do niego dostępem. 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
Dane osobowe i poufne przechowywane na mobilnych urządzeniach i nośnikach i wynoszone poza siedzibę Ubezpieczonego są szyfrowane - Dotyczy 
danych przechowywanych na przykład na laptopach, smartfonach, kartach pamięci typu 'flash', taśmach do back-up'u danych. 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
Istnieje pisemny plan przewrócenia lub zapewnienia ciągłości działalności w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń, w tym zakłóceń pracy sieci, cyber ataku. 
Zakłócenia sieci oznaczają wykrywalny błąd, zakłócenie lub pogorszenie funkcjonowania Systemu informatycznego Ubezpieczonego lub brak, ograniczenie 
lub utrudnienie możliwości używania lub dostępu do systemu informatycznego Ubezpieczonego lub jego Zasobów cyfrowych. 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 

Roszczenia, okoliczności, incydenty 

Ubezpieczonemu są znane, lub po dołożeniu należytej staranności powinny być znane, jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę 
roszczenia pokrytego polisą Cyber 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
W ciągu ostatnich 5 lat system informatyczny Ubezpieczonego został zaatakowany przez hakerów, wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, był 
manipulowany lub uzyskały do niego dostęp nieuprawnione osoby trzecie 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
W ciągu ostatnich 5 lat miała miejsce utrata - w tym kradzież - danych lub przenośnego sprzętu komputerowego, próba cyber wymuszenia lub podobne 
zdarzenie mogące spowodować uruchomienie polisy Cyber? 

Zaznacz właściwą odpowiedź:     [TAK] [NIE] 
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W przypadku odpowiedzi TAK na którekolwiek z pytań dotyczących „Roszczeń, okoliczności, incydentów” prosimy o wyczerpujący opis: datę i okoliczności 
zdarzenia będącego podstawą roszczenia lub straty; szacunkową wartość szkód, informacji w jaki sposób Ubezpieczony ograniczył skutki zdarzenia; jakie 
podjął środki celem zapobieżenia podobnym takim zdarzeniom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o dostawcach IT Ubezpieczonego 

W przypadku wyboru oferty, aby zawrzeć umowę konieczne będzie podanie głównych dostawców IT Wnioskodawcy (proszę podać max. 2 dostawców w 
każdej z kategorii, w przypadku braku dostawcy proszę wpisać „nie korzystam”). 

dostawcy internetu […] 

dostawcy usług hostingowych (np. strony) […] 

dostawcy usług back up i cloud computing […] 

dostawcy krytycznego oprogramowania dla  

działalności ubezpieczonego 
[…] 

centra autoryzacji płatności elektronicznych […] 

dostawcy sprzętu komputerowego […] 
 


