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BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG 
CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI
(Các điều khoản BH) CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP

Quản lý khủng hoảng
1.1.1 Chi phí phân tích dữ liệu
1.1.2 Chi phí tư vấn vi phạm
1.1.3 Chi phí khôi phục
1.1.4 Chi phí phản hồi vi phạm
(Thông báo, tín dụng và giám sát ID)
1.1.5 Quan hệ quần chúng

Gián đoạn kinh doanh
1.2 Gián đoạn kinh doanh 
(thời gian chờ 8 giờ)

Phạm vi bảo hiểm cho bên thứ nhất
1.3.1 Trộm cắp của Hacker
1.3.2 Bảo hiểm cưỡng đoạt tiền mạng
1.3.3 Chi phí tính toán tổn thất

Trách nhiệm của bên thứ ba
1.4.1 Trách nhiệm bên thứ ba
1.4.2 Trách nhiệm người quản lý
1.4.3 Trách nhiệm điều tra
1.4.4 Bảo hiểm PCI DSS
1.4.5 Quỹ bảo vệ người tiêu dùng

Mở rộng tự động
2.1 Chi phí khẩn cấp
2.2 Chi phí giản thiểu tổn thất
2.3 Cải thiện mạng
2.4 Bảo hiểm danh tiếng cá nhân
2.5 Lỗi mạng

Điều kiện của đơn bảo hiểm
Ngày liên tục
Ngày hồi tố
Lãnh thổ / Quyền tài phán
Thời hạn bảo hiểm
Chi phí bảo vệ

Ngày bắt đầu của Đơn bảo hiểm
Ngày bắt đầu của Đơn bảo hiểm

Toàn thế giới
12 tháng

Một phần hạn mức trách nhiệm (thông qua điều khoản bổ sung)

Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức

Đầy đủ hạn mức

Đầy đủ hạn mức

Không áp dụng
Đầy đủ hạn mức
Không áp dụng

Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức

$70,000
Đầy đủ hạn mức

Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Đầy đủ hạn mức
Không áp dụng

Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức

Đầy đủ hạn mức

Đầy đủ hạn mức

$35,000
Đầy đủ hạn mức

$50,000

Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức
Đầy đủ hạn mức

&70,000
Đầy đủ hạn mức

$35,000
$35,000
$35,000

Đầy đủ hạn mức
$35,000

Thông báo quan trọng:
 Nếu tổng doanh thu hàng năm của bạn là hơn 10 triệu USD, Doanh nghiệp của bạn không thích hợp đối với bản chào dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi chi tiết.

PHẦN 1: BẢNG PHẠM VI BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG



CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN
(Số liệu được liệt kê dưới đây là bằng USD)

Chương trình bảo hiểm cao cấp

Đầu mối thông tin liên lạc cho các dịch vụ quản lý rủi ro
1. Tên:
2. Email:
3. Số liên lạc:

$250,000
$500,000
$750,000

$1,000,000

$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>

$750
Mỗi và mọi
Khiếu nại
(Áp dụng

cho mỗi và mọi 
điều khoản bảo 

hiểm

Lên đến 
$500,000

Doanh thu
(dựa trên doanh thu 12 tháng)

Phí Bảo Hiển thuần 
(không bao gồm VAT)

Vui lòng đánh dấu 
tùy chọn

Hạn mức trách nhiệm
bảo hiểm

Mức khấu trừ
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$250,000
$500,000
$750,000

$1,000,000

$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>

$500,001
Đến

$2,000,000

$250,000
$500,000
$750,000

$1,000,000

$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>

$2,000,001
Đến

$4,000,000

$250,000
$500,000
$750,000

$1,000,000

$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>

$4,000,001
Đến

$7,000,000

$250,000
$500,000
$750,000

$1,000,000

$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>
$<TBC>

$7,000,001
Đến

$10,000,000

Ngày hồi tố không giới hạn

Phí bảo hiểm bổ sung là 50% phí bảo hiểm áp dụng cho CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN 
đã chọn ở trên

Dịch vụ quản lý rủi ro
Chúng tôi hiểu tác động bất lợi của vi phạm an ninh đối với doanh nghiệp của bạn. Để chủ động giúp bạn chuẩn bị tốt hơn, các dịch 
vụ dưới đây được cung cấp cho bạn mà không mất thêm chi phí.

Phí bảo hiểm bổ sung là  20% phí bảo hiểm áp dụng cho CHƯƠNG TRÌNH đã chọn

(2) Tư vấn về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ pháp luật

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)

BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG

(1) Kiểm tra việc vi phạm dữ liệu kinh doanh
    Xác định nếu như tội phạm mạng đang tích cực giao dịch các thông tin bị đánh cắp về nhân viên của bạn



PHẦN 2: TIÊU CHÍ BẢO HIỂM

PHẦN 3: THÔNG TIN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
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2. Địa chỉ:  
Số nhà, Đường:                                                                                         Quận/Huyện:

Phường/Xã:                                                                                                Thành Phố/Tỉnh:

3. Ngành nghề kinh doanh:
4.Ngày thành lập:
5. Doanh thu 12 tháng gần nhất:
6. Ngày bắt đầu bảo hiểm:                                

1.  Tên người được bảo hiểm:

(không được sớm hơn ngày nộp yêu cầu bảo hiểm này):

Thông báo quan trọng: Bạn chỉ thích hợp đối với bản chào dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ này nếu công ty của bạn đáp ứng
tất cả các tiêu chí bảo hiểm được liệt kê dưới đây:

1. Doanh nghiệp của bạn (bao gồm các công ty con của bạn) không thuộc các lĩnh vực sau:

I.      

II.      

III.      

IV.      

V.      

VI.     

VII.     

VIII.

IX.      

Trang web/ cổng mạng xã hội

Trang web/ cổng kết nối dành cho người lớn

Nhà cung cấp hoặc trang web giải trí cho người lớn

Nền tảng giao dịch thương mại trực tuyến  (100% phụ thuộc trực tuyến và không thể giao dịch mà không có trang web 
hoạt động hoặc nền tảng để giao dịch kinh doanh)

Nhà tổng hợp dữ liệu

Nhà điều hành đánh bạc trực tuyến

Trao đổi tiền kỹ thuật số

Thực hiện xử lý thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Ngân hàng hoặc doanh nghiệp phát hành khoản vay

6. Lịch sử và hoàn cảnh tổn thất -

I.      

II.      

Doanh nghiệp của bạn (bao gồm các công ty con của bạn) chưa chịu bất kỳ tổn thất nào, bao gồm mọi khoản phạt, thuộc 
loại tổn thất có thể được bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm bảo vệ dữ liệu / mạng

Bạn (bao gồm các công ty con của bạn) không biết về bất kỳ hành động, thiếu sót, sự việc, sự kiện hoặc tình huống nào 
có thể làm phát sinh tổn thất theo bản chào bảo hiểm được đề xuất này

2. Kiểm soát bảo mật - Doanh nghiệp của bạn (bao gồm các công ty con) có sẵn các biện pháp kiểm soát:

3. Sao lưu và khôi phục - Doanh nghiệp của bạn (bao gồm các công ty con) có quy trình sao lưu và phục hồi 
dữ liệu

5. Liên kết mạng - Mạng doanh nghiệp của bạn (bao gồm các công ty con) không được kết nối với mạng của 
công ty mẹ của nó hoặc bất kỳ mạng nhượng quyền chính nào

I.      

II.      

Kiểm soát bảo mật hệ thống như chống vi-rút, tường lửa hoặc bảo vệ tương đương

Bảo mật truy cập như mật khẩu cho tất cả nhân viên và người dùng khác được truy cập đặc quyền

4. Sự hiện diện và thu nhập về địa lý -

I.      Công ty của bạn có trụ sở tại Việt Nam và không có bất kỳ hoạt động nào tại Hoa Kỳ / Canada / Vương Quốc Anh  / Châu 
Âu

BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG

USD
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PHẦN 4: KÊ KHAI

Thay mặt cho tất cả các những Người yêu cầu, tôi /chúng tôi tuyên bố và đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp trong yêu cầu bảo 
hiểm này hoặc tài liệu đính kèm này là đúng và chính xác về mọi khía cạnh và tất cả thông tin  quan trọng để  xem xét yêu cầu bảo hiểm 
này đã được khai báo  đầy đủ và chính xác cho Công ty bảo hiểm bằng văn bản theo cách mà một công ty bảo hiểm thận trọng không 
thể hiểu sai.

Tuân thủ Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm năm 2000 và và/hoặc hoặc bất kỳ sửa đổi nào theo đó; tôi / chúng tôi đồng ý rằng tuyên bố này sẽ 
là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm và được gắn kết trong hợp đồng bảo hiểm, và rằng hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ (ngoài những 
vấn đề khác) nếu trong giấy yêu cầu bảo hiểm này tôi / chúng tôi không khai báo  đầy đủ và trung thực tất cả các sự việc mà tôi / chúng 
tôi biết hoặc phải biết.

Tôi / chúng tôi cam kết thông báo cho Công ty bảo hiểm về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các thông tin trên cho dù xảy ra 
trước hay sau khi hoàn thành hợp đồng bảo hiểm này.

Tôi / chúng tôi hiểu rằng:
(a) Tôi / Chúng tôi / có nghĩa vụ phải thông báo cho Công ty bảo hiểm về bất kỳ thông tin quan trọng nào để xem xét yêu cầu bảo 

hiểm này. Thông tin này bao gồm tất cả thông tin mà tôi /chúng tôi biết (hoặc được trông mong một cách hợp lý là phải biết) có 
thể ảnh hưởng đến quyết định của Công ty bảo hiểm về việc chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu bảo hiểm này và về các 
điều khoản bảo hiểm nào sẽ áp dụng (nếu chấp nhận), bao gồm cả phí bảo hiểm và các điều kiện khác.

(b) Việc không cung cấp các thông tin trên có thể dẫn đến việc Công ty bảo hiểm từ chối cung cấp bảo hiểm.
(c) Tôi / Chúng tôi có quyền tiếp cận và chỉnh sửa các thông tin này.

GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM BẢO VIỆT - DELTA & LLOYD’S OF LONDON

Với vị thế là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Bảo Hiểm Bảo Việt không ngừng nghiên cứu, xây dựng các 
chương trình, sản phẩm bảo hiểm đa đạng, tối ưu nhất, đón đầu xu thế mới của xã hội và thị trường, đồng thời cũng là công cụ 
tài chính bảo hiểm trọn vẹn và hữu ích để an tâm phát triển kinh doanh. 

Bảo Hiểm Bảo Việt trong nhiều năm liên tiếp luôn là đơn vị đi tiên phong ứng dụng công nghệ và các giải pháp thành tựu của của 
cách mạng công nghiệp 4.0  không chỉ trong khâu bán hàng, quản lý nghiệp vụ, quản lý bồi thường, kiểm soát dữ liệu khách hàng 
mà còn trong việc tương tác với khách hàng để mang lại sự thuận tiện cao nhất, 

Sản phẩm Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng hướng tới các doanh nghiệp có nhu cầu bảo vệ an toàn cho dữ liệu và các hoạt 
đông trên mạng điện toán, là công cụ hữu ích trong công tác quản trị, phòng ngừa và hạn chế tổn thất từ rủi ro đối với các hoạt 
động này. Sản phẩm là sự hợp tác giữa Bảo Hiểm Bảo Việt và Delta Insurance Singapore.

Delta Singapore tự hào là công ty bảo hiểm trách nhiệm đặc biệt duy nhất có sở hữu nội địa tại Singapore. Delta Singapore là 
Chủ sở hữu đơn của Lloyd’s trong dòng sản phẩm tài chính đặc thù trong bảo hiểm Điện toán mạng, Công nghệ và Trách nhiệm 
nghề nghiệp. Với sự hỗ trợ của Công ty Bảo hiểm Allied Word  (NYSE: AWH), chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn 
diện với một loạt các sản phẩm trách nhiệm. Allied World cung cấp vốn bảo hiểm của mình thông qua Syndicate AWL 2232 tại 
Lloyd Lloyd of London. Bảo hiểm Delta Singapore Limited là một Chủ sở hữu Đơn được phê duyệt của Lloyd, và là đại lý của 
Syndicate AWL 2232.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Xin lưu ý bảo hiểm sẽ chỉ bắt đầu khi bạn đã nhận được xác nhận bằng văn bản từ Công ty bảo hiểm. Văn bản chào giá này chỉ là bản tóm tắt phạm 
vi bảo hiểm . Phạm vi Bảo hiểm phụ thuộc vào tất cả các điều khoản, điều kiện và quy định loại trừ ghi trong Quy tắc bảo hiểm Dữ liệu và an ninh 
mạng của Công ty bảo hiểm.

Ngày tháng năm 

Người đứng đầu hoặc giám đốc (ký và ghi rõ họ tên) 

BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG


