
Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. vstúpila v roku 2016 na stredoeurópsky a východoeurópsky poistný trh v prvom kole prevzatím poistných aktivít austrálskej poisťovne QBE 
a v roku 2017 následne pokračovala v expanzii akvizíciou lokálnych pobočiek americkej AIG. V siedmich krajinách regiónu je reprezentovaná viac ako 460 zamestnancami a 
dosahuje hrubé predpísané poistné presahujúce 161 miliónov eur (2018). Colonnade je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) a úverového ratingu a- so stabilným výhľadom 
od ratingovej agentúry A.M.Best.    CI PL CYBER_GDPR 19/09 
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POISTENIE KYBERNETICKÝCH RIZÍK CYBER  
AKO ROZŠÍRENIE POISTENIA GDPR 
Kybernetické riziká sú súčasťou nášho života vo svete plnom informácii a informačných 
technológii. Akákoľvek spoločnosť, ktorá prichádza do styku s elektronickými dátami, či už 
v mobilných zariadeniach, počítačoch, na serveroch alebo online, je vystavená takýmto 
rizikám. 

 

 

Nebezpečenstvá sú rôzne – od straty informácii z jedného notebooku či počítača, až po 
hrozby cloud computing-u. V podnikaní môžu ďalej nastať aj problémy s prístupom k 
systémom, neoprávnenými zásahmi či prerušením webových služieb. Riziká a 
nebezpečenstvo sa vyvíjajú a stávajú sa stále komplexnejšími. Zatiaľ čo v minulosti 
spoločnosti investovali do zabezpečenia a ochrany hmotného majetku, teraz nastáva čas 
zvážiť bezpečnosť a ochranu informácii a informačných systémov. 

 
 

Rozsah poistného krytia 

 

Pomoc pri riešení dopadov na spracované údaje alebo bezpečnosť siete 

• Náklady na špecialistov na kybernetické riziká, 

• Náklady na odborné služby za účelom zaistenia možnosti obnovy, znovu 
zhromaždenia alebo znovu vytvorenia elektronických dát. 

 

Pomoc pri poškodení dobrého mena 

• Náklady na odborné služby za účelom zabránenia či zmiernenia nepriaznivého 
vplyvu na dobré meno spoločnosti, 

• Náklady na odborné služby za účelom zabránenia či zmiernenia nepriaznivého 
vplyvu na dobré meno konkrétnej osoby pracujúcej pre spoločnosť, 

• Náklady na oznámenie straty či úniku dát poškodeným osobám alebo príslušnému 
dozornému orgánu. 

 

Zmierňovanie finančných následkov 

• Škody a náklady na právne zastúpenie súvisiace s porušením ochrany osobných 
údajov alebo dôverných informácii spoločnosti, 

• Škody a náklady na právne zastúpenie, pokiaľ dôjde k narušeniu bezpečnosti siete, 

• Pri porušení povinností i voči dozorným orgánom, 

• Škody a náklady na právne zastúpenie v prípade porušenia práv duševného 
vlastníctva tretej osoby alebo nedbalosti pri správe elektronického obsahu médií 
(voliteľné), 

• Škody spôsobené vydieraním (voliteľné), 

• Stratu zisku spoločnosti z dôvodu prerušenia funkcie systému či siete, ktoré je 
spôsobené neoprávneným vniknutím do počítačového systému (voliteľné). 
 

 

 

 

Významné aspekty poistenia 
• Poistenie kybernetických rizík Cyber sa vzťahuje 

ako na zjavné tak i na skryté následky 
kybernetických rizík, čo umožňuje spoločnostiam 
pokračovať v ich podnikaní bez obáv z „domino“ 
efektu a prípadného celkového kolapsu / likvidácie 
spoločnosti. 

• Poistenie kybernetických rizík spája znalosti o 
poistení a rizikách z podnikania, a zároveň dáva 
možnosť využiť služby renomovaných odborníkov 
na informačné riziká, PR a právnu problematiku. 

• Poistenie kybernetických rizík je navrhnuté tak, aby 
poskytovalo ochranu pred škálou rizík, ktoré nie sú 
kryté bežným zodpovednostným alebo majetkovým 
poistením. 

 

Následky kybernetických rizík 

• strata zisku 

• strata dôvery 

• poškodenie dobrého mena 

• strata dát 

 

Hlavné výhody spoločnosti Colonnade 

• Silné finančné zázemie kanadského Fairfax 
Financial Holdings. 

• Priama komunikácia so skúseným tímom 
upisovateľov a interných likvidátorov. 

• Flexibilita poistných riešení so zameraním na 
špecifiká konkrétneho obchodného prípadu. 

• Rýchla a férová likvidácia poistných udalostí. 

• Podpora makléra zo strany Business Development 
Managera. 

• Sme držiteľom finančného ratingu A- (Excellent) 
ratingovej agentúry A.M.Best. 

 

Naša spoločnosť zatiaľ ako jediná na Slovensku 
ponúka pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretej osobe v súvislosti so spracúvaním 
osobných údajov dva samostatné produkty: Poistenie 
Cyber a Poistenie GDPR. 

 

Na mieru ušité Poistenie GDPR vzniklo ako reakcia / 
odpoveď na sprísnenie legislatívy v oblasti ochrany 
osobných údajov v roku 2018, pričom obsahuje 
pre  väčšinu potenciálnych klientov najdôležitejšie 
časti produktu Poistenie Cyber. Gro klientov si môže 
Poistenie GDPR uzatvoriť už aj len na základe verejne 
dostupných finančných údajov (odpadá tým povinnosť 
vypĺňania dotazníka potrebného pre Poistenie Cyber).  
Bližšie informácie Vám radi poskytnú Business 
Development Manageri a  upisovatelia Colonnade 
a sú dostupné aj na www.colonnade.sk alebo 
www.gdprpoistenie.sk

 


