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Krajowa Izba Radców Prawnych za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 

obsługującego Izbę, Willis Towers Watson (WTW), wynegocjowała dedykowaną umowę o 

współpracy w zakresie oferowania cyberubezpieczeń dla radców prawnych. Ubezpieczenia są 

oferowane przez Lloyd’s Insurance Company S.A., za którą stoi najstarsza instytucja 

ubezpieczeniowa na świecie, rynek Lloyd’s of London. Poniższy materiał zawiera 

podstawowe informacje o programie ubezpieczenia 

 

Minimalne wymagane zabezpieczenia/procedury dotyczące 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji: 

 

 Wieloetapowe uwierzytelnienie dla zdalnego dostępu do Systemu Informatycznego 

Ubezpieczonego i oprogramowania Microsoft o365 (jeśli jest używane). 

 aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall, które  aktualizowane w terminach 

wskazanych przez producenta i nie rzadziej niż co 30 dni. 

 Przestrzegane są procedury terminowej aktualizacji oprogramowania 

wykorzystywanego przez Ubezpieczonego, aktualizacja oprogramowania następuje 

nie rzadziej niż w cyklach 30 dniowych, zaś krytyczne ze względu bezpieczeństwa 

aktualizacje są instalowane natychmiast, nie później niż 14 dni od ich wydania. 

 Ubezpieczony lub dostawca jego usług informatycznych nie korzystają z 

oprogramowania niewspieranego przez producenta.  

 Dane na dyskach twardych są szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym 

dostępem. 

 Przestrzegane są procedury kontroli dostępu i wykorzystania Systemu 

Informatycznego. 

 Wszyscy pracownicy Ubezpieczonego są regularnie, przynajmniej raz do roku, 

szkoleni z cyber-zagrożeń i wyłudzeń z użyciem socjotechniki (w tym tzw. phisingu). 

 W ciągu ostatnich 5 lat system informatyczny Ubezpieczonego nie został skutecznie 
zaatakowany przez hakerów, wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, nie był 
manipulowany, nie uzyskały do niego dostęp nieuprawnione osoby trzecie,  nie miała 
miejsca utrata, w tym kradzież danych, w tym utrata danych w wyniku kradzieży sprzętu 
komputerowego, próba cyber wymuszenia lub podobne zdarzenie mogące 
spowodować́ uruchomienie polisy Cyber i przy dołożeniu należytej staranności nie 
są znane okoliczności mogące prowadzić do takich zdarzeń. 

 

Spełnienie powyższych wymagań warunkuje otrzymanie oferty ubezpieczenia 
 
W przypadku gdy: 
 

 Ilość rekordów przechowywanych przez ubezpieczonego jest wyższa niż 250 000 
(przybliżona liczba osób fizycznych, których dane osobowe przechowuje ubezpieczony 
uwzględniając pracowników, klientów, osoby trzecie),  

 Stosunek ilości rekordów przechowywanych w systemach ubezpieczonego, do 
rocznego przychodu ubezpieczonego osiągniętego w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku o ubezpieczenia cyber wynosi więcej  niż 5%. 

 Jeśli oprogramowanie nie wspierane przez producenta jest wykorzystywane to zawsze 
i w każdym przypadku jest ono odseparowane od reszty sieci informatycznej 
Ubezpieczonego 

 
oferta może być przedstawiona wyłącznie po konsultacji z Ubezpieczycielem.  
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Zakres Ubezpieczenia 
 
Zakresy ochrony, które mogą być oferowane w ramach tej kompleksowej Polisy 
bezpieczeństwa informacji, aż do pełnej granicy odpowiedzialności 
 
ZAKRES OBOWIĄZKOWY/MINIMALNY 
 
A) Naruszenie prywatności - odpowiedzialność cywilna 
B) Naruszenie prywatności - kary administracyjne i koszty postępowania 
C) Naruszenie bezpieczeństwa informacji - koszty reakcji i zarządzania kryzysowego 
D) Naruszenie bezpieczeństwa informacji - odpowiedzialność cywilna 
 
ZAKRES OPCJONALNY, 
ROZSZERZENIA DOSTĘPNE PRZY FUNKCJONOWANIU OKREŚLONYCH ZABEZPIECZEŃ 
DODATKOWYCH 

 
E) Odpowiedzialność multimedialna 
F) Cyber wymuszenie - koszty i wymuszone płatności 
G) Utracony zysk i koszty odtworzenia danych 

 
Szczegółowy zakres, dostępność opcji rozszerzenia ochrony jest uzależniona od odpowiedzi 
udzielonych we wniosku ubezpieczeniowym  

 
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

 
Składki roczne za ubezpieczenie Leadenhall Cyber przy udziale własnym nie niższym niż 
PLN 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych wynoszą 
 
A) Składki dla wariantu zakresu ochrony A,B,C,D i przy rocznych obrotach ubezpieczonego 

poniżej 5 milionów określa poniższa tabela: 
 

Wysokość 
limitu 
(maksymalna 
wartość 
odszkodowania 
z polisy) 

500 tys. zł 1mln zł 2 mln zł  2 500 tys. zł   4 mln 
zł 

Składka roczna 1 239 zł 1 673 zł 2 260 zł 2 489 zł 4 415 zł 
 

B) Składki dla wariantu zakresu ochrony A,B,C,D, E, F, G i przy rocznych obrotach 
ubezpieczonego poniżej 5 milionów określa poniższa tabela* 

 
Wysokość limitu 
(maksymalna 
wartość 
odszkodowania z 
polisy) 

500 tys. zł 1 mln zł  2 mln 
zł 

 2 500 tys. zł  4 mln zł 

Składka roczna 1 735 zł 2 342 zł 3 164 zł 3 485 zł 6 500 zł 
 
*uwaga dostępność rozszerzeń ochrony określonych w punktach E, F, G jest uzależniona od 
odpowiedzi dotyczących zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 
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ZGŁOSZENIE SZKODY 
 

Powiadomienia o Roszczeniach lub Szkodach oraz wszelką korespondencję związaną z 
ustaleniem zasadności oraz wysokości świadczenia należy kierować do Ubezpieczyciela za 
pośrednictwem: 

Leadenhall Insurance S.A. 
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa 
Telefon: +48 (22) 602 23 30 
E-mail: claims@leadenhall.pl  

Kopia korespondencji powinna być kierowana także do wiadomości Agnieszki Skrzypczak: 

szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com 

 

W procesie likwidacji szkód cyber Lloyd’s współpracuje z Kenndys Law Firm, której 
partnerem w Polsce jest Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko, zaś w zakresie 
informatyki śledczej podmioty z Grupy Grant Thorton. 
 
W przypadku zgłoszenia ubezpieczonej szkody cyber zawsze możliwe jest indywidualne 
uzgodnienie panelu ekspertów. 
 
W braku innej instrukcji Lloyd’s, po upływie 24 godzin od zgłoszenia zdarzenia objętego 
ochroną, ubezpieczony dysponuje kosztami awaryjnymi do limitu 50 000 PLN na 
bezpośrednią reakcję na to zdarzenia. 

 

 
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

 
W celu uzyskania informacji na temat oferty a także pomocy przy zawarciu umowy 
ubezpieczenia prosimy o kontakt z:  
 
 
Tomaszem Mianowskim 
Insurance Broker  
T  +48 723 330 343 
tomasz.mianowski@willistowerswatson.com  

Izabelą Gruba 
Senior Insurance Broker 
T  +48 722 201 223 
izabela.gruba@willistowerswatson.com 
 
Anną Witkiewicz 
Dyrektor Działu Grup Zawodowych 
T +48 724 202 151 
E anna.witkiewicz@willistowerswatson.com 


