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BẢO HIỂM DỮ LIỆU
VÀ AN NINH MẠNG
CYBER LIABILITY INSURANCE

Mạng lưới toàn quốc dễ dàng tiếp cận cho dù doanh nghiệp của bạn ở bất kỳ nơi đâu
Accessible nationwide network wherever your business is located 

Dịch vụ khách hàng 24/7, trực tuyến và qua điện thoại
24/7 customer service, online and phone

Đội ngũ nhân viên giàu năng lực của chúng tôi có các kỹ năng và kiến thức để cung cấp
các giải pháp được cá nhân hóa và thiết kế riêng dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn
Our competent employees have the skills and knowledge to provide an individualized and tailor-made 

approach based on your business needs

Hợp tác với Delta Insurance, công ty công nghệ bảo hiểm trực thuộc Lloyds
Partnering with Delta Insurance, a leading Insurtech Lloyds underwriting agency

W H Y  B A O V I E T ?
TẠI SAO LỰA CHỌN BẢO VIỆT?

Delta Insurance Singapore là công ty công nghệ bảo hiểm tiên phong tại Singapore.

Delta mang đến sự đổi mới đột phá, tạo nên giá trị cho khách hàng thông qua việc cung cấp bảo hiểm toàn 
diện với chi phí phù hợp, dễ dàng giao dịch trên nền tảng công nghệ và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 
sang tạo nhất. 

Là Chủ sở hữu đơn cấp thứ nhất của Lloyd trong dòng sản phẩm bảo hiểm tài chính tại Singapore, với sự 
thông hiểu về thị trường nội địa cũng như quốc tế, Delta cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro bằng bảo 
hiểm chuyên biệt như An ninh mạng, Công nghệ và Trách nhiệm chuyên gia.

Delta Insurance Singapore is a leading locally managed Insurtech underwriting firm in Singapore.

Delta is an innovative disruptor who creates value for its customers through the offering of cost effective comprehensive coverage, 
ease of transaction using technology, and delivery of innovative products and services.

Delta is the 1st Lloyd’s Financial Lines Coverholder in Singapore, with strong local and international know-how, specializing in 
Cyber, Technology and Professional Liability insurance risk management solutions.

VỀ DELTA\About Delta

CÁC GIÁ TRỊ GIA TĂNG “MIỄN PHÍ”
“ F R E E ”  V A L U E - A D D E D  S E R V I C E S
Là một phần trong dịch vụ độc đáo của Bảo Việt, chúng tôi đã sắp xếp cho các đối tác chuyên gia của mình cung cấp đánh giá và tư vấn liên quan 
đến an ninh mạng bao gồm lập kế hoạch để việc kinh doanh được liên tục, tư vấn pháp lý về các vấn đề bảo mật dữ liệu, dịch vụ kiểm tra việc vi 
phạm dữ liệu,…

As part of Baoviet’s unique innovative offering, we have arranged for our expert partners to provide cyber related assessment and consultancy 
that may include business continuity planning, legal consultation on data privacy matters, dark web data breach scanning services, etc.



QUẢN LÝ KHỦNG KHOẢNG
CRISIS MANAGEMENT

• Chi phí điều tra dữ liệu – chi phí phát sinh để điều tra, 
     kiểm tra và phân tích mạng máy tính
 Data Forensic Expenses – costs incurred to investigate, 

examine and analyze a computer network
• Dịch vụ tư vấn vi phạm – hỗ trợ pháp lý
 Breach Consultation Services – legal assistance
• Chi phí khôi phục – nghiên cứu, thay thế, khôi phục hoặc 

thu hồi phần mềm và mọi dữ liệu điện tử do bị tấn công 
mạng

 Costs to Restore – research, replace, restore or recollect 
software and any electronic data due to a network attack

• Dịch vụ phản hồi vi phạm
 Breach Response Services
• Chi phí quan hệ công chúng
 Public Relations Expenses
 
GIÁN ĐOẠN KINH DOANH
BUSINESS INTERRUPTION 
• Gián đoạn kinh doanh – bao gồm lợi nhuận ròng hoặc lỗ 

và các chi phí phụ là kết quả của một cuộc tấn công 
mạng vào mạng lưới được bảo hiểm

 Business Interruption – includes net profit or loss and extra 
expenses as a result of a network attack on an insured’s 
network

BẢO HIỂM CỦA BÊN THỨ NHẤT
FIRST PARTY COVERAGE 
• Bảo hiểm trộm cắp tin tặc 
  Hacker Theft Cover
• Bảo hiểm cưỡng đoạt tiền qua mạng
 Network Extortion Coverage
• Chi phí tính toán tổn thất
 Loss Adjustor Costs

Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng bảo vệ bạn trước các trách nhiệm phát 
sinh từ luật bảo vệ dữ liệu, quản lý dữ liệu cá nhân và hậu quả của việc mất 
thông tin. Đối với cá nhân, nó bao gồm số thẻ tín dụng, hồ sơ bệnh án, ngày 
sinh, số hộ chiếu và thông tin cá nhân riêng tư khác có thể bị đánh cắp và sử 
dụng không phù hợp. Tương tự, việc mất thông tin của công ty như sở hữu 
trí tuệ và thông tin độc quyền có thể gây bất lợi nghiêm trọng cho doanh 
nghiệp.

Với các cuộc tấn công mạng và bảo mật đang trở thành một vấn đề quan 
trọng toàn cầu, chúng tôi có thể bảo vệ bạn trước các tổn thất trực tiếp của 
bên thứ nhất như khôi phục dữ liệu bị mất  hoặc bị hủy hoại, thông báo, giám 
sát và chi phí điều tra phân tích, mất thu nhập và chi phí quan hệ công 
chúng.

Cyber Liability Insurance protects you against liabilities arising from data protec-
tion laws, management of personal data and the consequences of losing 
information. For individuals, this includes credit card numbers, medical records, 
birth dates, passport numbers and other private personal information which can 
be stolen and used inappropriately. Equally the loss of corporate information 
such as intellectual property and proprietary information could severely disad-
vantage a business.

With network attacks and security becoming a significant global issue, we may 
cover you for direct first party losses such as recovering lost or destroyed date, 
notification, monitoring and forensic investigation expenses, loss income and 
public relation expense.

DỮ LIỆU
VÀ 
AN MINH MẠNG

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM CỦA BÊN THỨ BA
THIRD PARTY LIABILITY 
• Bảo hiểm của bên thứ ba – liên quan đến quyền riêng tư, 

thông tin cá nhân; thông tin công ty; Vi phạm an ninh 
mạng; Truyền thông và truyền thông xã hội (bao gồm cả 
phỉ báng, quyền sở hữu trí tuệ và đạo văn)

 Third Party Liability – related to privacy, personal information; 
corporate information; Network Security Breach; Media and 
Social Media (including defamation, intellectual property 
rights and plagiarism) 

• Trách nhiệm Nhà chức trách
 Regulator Liability
• Trách nhiệm điều tra
 Investigation Liability
• Bảo hiểm vi phạm tiêu chuẩn bảo mật xác lập bởi Hội 

đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Thẻ thanh toán (PCI DSS)
 PCI DSS Cover
• Quỹ bồi thường Khách hàng
 Consumer Redress Fund

MỞ RỘNG BẢO HIỂM 
EXTENSIONS 
• Chi phí khẩn cấp 
 Emergency Costs
• Chi phí giảm nhẹ tổn thất
 Loss Mitigation Costs
• Cải thiện mạng
 Network Improvement
• Bảo hiểm danh tiếng cá nhân
 Personal Reputation Cover
• Miễn phí tư vấn bảo mật — Vui lòng liên hệ với chúng tôi 

để biết thêm chi tiết
 Free Security Consultation – Please contact us for more details
• Sự cố mạng
 Network Failure

Quyền lợi bảo hiểm
Coverage Benefits

• Tôi nên làm gì khi biết chắc chắn hoặc nghi ngờ công ty của tôi bị vi phạm an ninh mạng?

   What should I do when my company suffers an actual or suspected security breach?

• Tôi nên làm gì khi bị mất các dữ liệu cá nhân và cơ quan quản lý điều tra về công ty của tôi?

   What should I do when I lose personal data and the regulator investigates my company?

• Công ty của tôi có thể chịu được gánh nặng tài chính để chi trả chi phí điều tra và các chi phí pháp lý liên quan hay 
không? 

   Can my company bear the heavy financial burden of paying the forensic investigation costs and legal fees involved to respond 
to the regulators?

• Công ty của tôi có khả năng thanh toán cho các thiệt hại và chi phí pháp lý nếu như bên thứ 3 khởi kiện xuất phát từ sự 
cố vi phạm an ninh mạng hay không?

   Does my company have the ability to pay for damages and legal fees if 3rd party sues as a result of a security breach?

• Tôi có thể giải trình như thế nào với các đối tác kinh doanh và cổ đông khi sự cố vi phạm an ninh mạng ảnh hưởng xấu 
tới thu nhập ròng và giá trị cổ phiều của công ty?

   Am I able to respond to the business partners and shareholders when the security breach adversely impacts the company’s 
bottom-line and share price?

• Có ai đó có thể hỗ trợ tôi 24/24 nếu như công ty của tôi biết chắc chắn hoặc nghi ngờ bị vi phạm an ninh mạng?

   Is there someone who can help me 24 x 7 x 365 if my company suffers an actual or suspected security breach?

Nếu như bất kỳ câu hỏi nào trên đây làm cho bạn phải trăn trở suy nghĩ, bạn 
nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
If any of these questions are keeping you up at night, you should talk to us imme-
diately.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO AN NINH MẠNG?
A R E  Y O U  C Y B E R  R E A D Y ?

Lãnh thổ/ Quyền tài phán
Toàn thế giới

Territory/Jurisdiction
Worldwide

Phân khúc mục tiêu
Chúng tôi có thể bảo hiểm 

cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau

Target Segments
We can underwrite 

a broad class of industries

Hỗ trợ quản lý khủng hoảng
• Hỗ trợ 24/24
• Quy trình quản lý khủng chuyên nghiệp với sự hiện 
diện tại tại tất cả các địa phương và khu vực

Crisis Management Support
• Round the clock 24 x 7 x 365 support

• Experienced crisis management panel with strong local 
and regional presence

C Y B E R  L I A B I L I T Y  
I N S U R A N C E


