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Kibernetinė grėsmė 

 

Duomenų vagystė 

Atsakomybė prieš 

žiniasklaidą 

Įsilaužimas į tinklą 

 

Analitika  

(big data) 

Virtuali 

realybė 

Socialinė 

žiniasklaida 

Dirbtinis 

intelektas 

Mobilumas 
Kompiuterinė 

debesija 

Daiktų 

internetas 

Turtinės žalos 

Verslo nutrūkimas 

Atsakomybė dėl 

produkto 

Automatizacija 

Ryšys su 

kitais 

Technologiniai veiksniai + Verslo veiksniai + Rizikos veiksniai 

Visuose verslo segmentose, Aon klientai didina investicijas diegiant skaitmenines technologijas, 

kad išliktų konkurencingi, gerintų kokybę ir efektyvumo rodiklius 
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Kibernetinė rizika galima visuose atvejuose 

Kibernetinių nuostolių spektras 

Bet koks didelis kibernetinis įvykis pasireiškia 
 Ryšių su visuomene, reagavimo ir veiklos tęstinumo išlaidos 

 Momentinis ir tęstinis pajamų praradimas 

 Kompiuterių, tinklų, laikmenų atstatymo išlaidos 

 Gynybos išlaidos 

Trečiosios šalys norės susigrąžinti 
 Administracines baudas ir atlygius 

 Pasekminius pajamų praradimus 

 Verslo ir sistemų atstatymo išlaidas 

Fizinė žala yra galima 
 Turtui 

 Sveikatai 

Fizinė žala gali pereiti į 
 Žalą trečiojo asmens turtui 

 Žala trečiojo asmens sveikatai 
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Pirmoji šalis       Trečioji šalis 
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Standartinė kibernetinės rizikos draudimo apsauga 

Gynybos išlaidos + Žala 

+ Reguliuotojų baudos 
Apdraustojo nuostoliai 

Mokėtinos išlaidos paslaugų 

tiekėjams 

Atsakomybės dalis 

 Tinklo apsaugos triktis 

 Negalėjimas apsaugoti / 

Klaidingas informacijos 

atskleidimas, įskaitant informaciją 

apie darbuotojus 

 Reguliatorių privatumo arba 

saugumo tyrimas 

 Visi išvardinti, tačiau atlikti 

subrangovo (outsource) 

 Klaidingas duomenų rinkimas (ne 

visose draudimo apsaugose) 

 Žiniasklaidos turinio pažeidimai/ 

Šmeižikiškas turinys 

Pirmosios šalies dalis 

 Verslo nutrūkimas dėl tinklo 

trikčių/ pažeidimų  

 Papildomos išlaidos 

 Verslo nutrūkimas dėl 

sistemų neveikimo (ne 

visose draudimo 

apsaugose) 

 Susijusio verslo nutrūkimas 

(ne visose draudimo 

apsaugose) 

 Žala nematerialiam turtui 

(programoms, reputacijai, 

prekės ženklui ir pan.) 

Išlaidų / Paslaugų dalis 

 Krizės suvaldymas 

 Teisinės konsultacijos dėl 

kibernetinio įsilaužimo 

 Skambučių centrai 

 Kreditingumo stebėjimas, 

tapatybės stebėjimas, 

tapatybės vagystės 

draudimas 

 Kibernetinės išpirkos 

mokėjimai/ išlaidos 
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2017 m. 3-iojo ketvirčio rinkos apžvalga 

Pajėgumas 
Draudimo 

apsauga 
Pretenzijos ir 

nuostoliai 
Išskaitos 

Draudikų finansinis 

pajėgumas didėja visose 

pasaulio šalyse 

Draudimo apsauga tobulėja 

ir tampa vertingesnė 

apdraustiesiems 

Didėjant įvykių dažniui, 

surenkami duomenys 

tampa tikslesni 

Draudimo išskaitos išliko 

vienodo lygio, lyginant su 

2015-aisiais 

Įmokų tendencijos išlieka 

konkurencingos 

 Daugiau kaip 65 
draudikai gali pateikti 
Cyber draudimo 
pasiūlymus 

 Didėjant draudikų 
skaičiui, daugėja 
draudikų norinčių 
prisiimti didesnes ir 
sudėtingesnes rizikas 

 Teoriškai, galima 
apdrausti rizikas iki 600 
mln. USD draudimo 
sumos 

 Draudimo apsauga kasmet 
gerėja 

 Draudikai toliau gerina 
draudimo sąlygas įtraukiant 
papildomas paslaugas 

 Skiriama daug dėmesio iš 
anksto aptartiems 
pardavimams (pre-agreed 
solutions) 

 Gerinamos draudimo 
sąlygos dėl tinko trikčių ir 
verslo nutrūkimo sprendimų 

 Padažnėjusios žalos dėl 
verslo nutrūkimo ir 
kompiuterinių išpirkų 
(ransomware) 

 Prasibrovimams tampant 
vis sudetingesniems, 
skaičiuojamos didesnės 
reagavimo išlaidos į 
kibernetinę ataką  

 Didėja baudžiamoji ir 
reguliatorinė atsakomybė 

 Išskaitos priklauso nuo 
sudarytos draudimo 
programos,apdraustojo 
veiklos sudėtingumo ir 
verslo segmento 

 Tinkamai parinktos 
išskaitos gali sumažinti 
įmokų dydį ir pagerinti 
draudimo sąlygas 

 Vidutinės draudimo įmokos 
mažėja 

 Yra atvejų, kuomet Aon 
klientų draudimo sutarčių 
apimtis pagerėjo, nors 
įmokų lygis išliko panašus 

Įmokos 

Pastaba: tai yra informacinio pobūdžio medžiaga ir gali skirtis nuo apdraustojo segmento/ dydžio 
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Pavyzdžiai: Kibernetinė prievarta, verslo nutrūkimas ir privatumo pažeidimas 

Teismai su 

trečiosiomis 

šalimis ir 

nuostolių 

kompensavimas 

Aptikti ir 

informuoti apie 

įsibrovimą 

Įsitikinti, kad 

grėsmė yra reali 

ir pasiskaičiuoti 

galimą žalą 

 

Įsilaužimas 

patvirtintas ir 

prasideda 

verslo 

nutrūkimas 

 

Pinigai išpirkai, 

Pranešimo 

išlaidos, 

Krizės 

suvaldymo 

išlaidos 

Verslo 

nutrūkimo ir 

kitos išlaidos 

Generalinis 

direktorius gauna 

elektroninį laišką 

su reikalavimu 

sumokėti 500.000 

€ vertės sumą 

bitkoinais per 24 

val., priešingu 

atveju  įsilaužėliai 

grasina nutekinti 

jautrią klientų 

informaciją ir 

sugadinti 

programines 

sistemas. 

Gavus tokią 

žinutę, atsakingi 

už IT asmenys 

nusamdo teismo 

ekspertus. 

Pastarieji nustato, 

kad grėsmė yra 

reali ir daugiau 

kaip 500.000 

klientų duomenų 

buvo nutekinti.  

Dvi savaites po 

įsilaužimo, 

pateikiamas 

grupinis ieškinys 

dėl privačių 

asmens duomenų 

nutekinimo. 

Sumokama 

išpirka, kad 

nebūtų padaryta 

daugiau žalos. 

Taip pat, 

nusamdomi 

advokatai, kad 

būtų 

sukontaktuota su 

klientais, kurių 

informacija buvo 

paviešinta. 

Nusamdoma kita 

bendrovė, kuri 

rūpinasi 

reputacijos 

atstatymu ir 

žiniasklaida. 

Kritiškai svarbios 

sistemos neveikia 

10 dienų. 

Bendrovė negali 

pilnai 

funkcionuoti. 

Patiriami 

reikšmingi 

nuostoliai dėl 

prarastų pajamų. 

Patiriamos 

išlaidos dėl verslo 

atstatymo į prieš 

tai buvusią 

būseną. 

Teisėsauga 

pradeda tirti įvykį. 

Prieš priimant 

sprendimą dėl 

išpirkos, 

įsilaužėliai 

nutekina į 

viešumą dalį 

klientų duomenų 

ir sugadina dalį 

sistemų prieigų. 

Klientai ir kolegos 

negali prieiti prie 

kritiškai svarbių 

sistemų. 

Kaip tai atsitinka... 
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Profesinės atsakomybės /  

Kibernetinės rizikos draudimo santrauka – Apdraustojo nuostoliai 

Išlaidos dėl įsilaužimo 

Suveikia pastebėjus privatumo pažeidimo atvejus 

Apdraustojo išlaidų kompensavimas reaguojant į įvykius dėl privačių duomenų arba saugumo pažeidimo. Draudiminė apsauga suveikia sužinojus apie 

įvykį arba dėl įstatymiškai privalomų atlikti veiksmų, pvz. privačių asmenų informavimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Dengiamos 

kompiuterių ekspertizių, teismo, žiniasklaidos firmų ir su reklama susijusių bendrovių (reputacijos atstatymui), klientų notifikavimo, skambučių centrų ir 

klientų kreditingumo stebėjimo bendrovių išlaidos. 

Draudiminė apsauga apdraustajam 

Suveikia dėl tinklo apsaugos trikčių 

Verslo nutrūkimas 

Kompensuoja apdraustojo faktines netto prarastas pajamas ir susijusias papildomas išlaidas dėl tinklo apsaugos trikčių. Dažniausiai, draudimo 

sutartyse numatoma valandinė išskaita, tačiau galima bandyti derinti ir fiksuota piniginę sumą. Valandinės išskaitos yra tarp 6 ir 24 valandų, 

priklausomai nuo apdraustojo veiklos segmento. 

Nuo draudėjo priklausomo verslo nutrūkimas 

Kompensuoja nuo apdraustojo priklausomo verslo faktines netto prarastas pajamas ir susijusias papildomas išlaidas dėl apdraustojo tinklo apsaugos 

trikčių. Dažniausiai, draudimo sutartyse numatoma valandinė išskaita, tačiau galima bandyti derinti ir fiksuota piniginę sumą. Valandinės išskaitos yra 

tarp 6 ir 24 valandų, priklausomai nuo apdraustojo veiklos segmento. 

Sistemos trikčių verslo nutrūkimas 

Papildomai apdraudžia verslo nutrūkimo atvejus dėl bet kokios sistemos trikties. 

Skaitmeninio turto apsauga 

Kompensuoja apdraustojo išlaidas dėl atstatymo, surinkimo arba nematerialaus turto (programinės įrangos arba duomenų) atkūrimo, kuris buvo 

sugadintas, sunaikintas arba ištrintas dėl tinklo sistemų trikčių. 

Kibernetinė prievarta 

Suveikia dėl grasinimų sukelti kibernetinės apsaugos arba asmens duomenų pažeidimus 

Kompensuoja apdraustojo tyrimo išlaidas dėl grasinimų ir prievartos išmokėjimus, kad būtų išvengta galimų didesnių nuostolių. 
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Profesinės atsakomybė/  

Kibernetinės rizikos draudimo santrauka – Trečiosios šalies nuostoliai 
Technologinės klaidos 

Draudiminė apsauga dėl IT produkto ar paslaugos (kaip nurodyta draudimo polisuose) žalos arba klaidos tretiesiems asmenims. Kompensuojamos gynybos 

išlaidos arba žalos kompensavimas pagal teismo nutartis/ teismų praktiką. 

Profesinė atsakomybė 

Draudiminė apsauga dėl Jūsų vykdomos veiklos (kaip nurodyta draudimo polisuose) žalos arba klaidos tretiesiems asmenims. Kompensuojamos gynybos išlaidos 

arba žalos kompensavimas pagal teismo nutartis/ teismų praktiką. 
 

Atsakomybė dėl žiniasklaidos 

Atsakomybė dėl viešo turinio padarytos žalos tretiesiems asmenims. Nagrinėjamos pareikštos pretenzijos dėl šmeižto, apkalbų, autorinių teisių pažeidimo, prekės 

ženklo pažeidimo arba kėsinimosi į privatumą. Taikoma bet kokiam išoriniam ir vidiniam turiniui, įskaitant įmonės tinklalapį, įmonės leidinius, pranešimus 

žiniasklaidoje, intranetą ir kitus informacijos perdavimo kanalus. 
 

Atsakomybė dėl saugumo 

Atsakomybė dėl kompiuterinio saugumo, įskaitant atsakomybę dėl duomenų vagystės, konfidencialios informacijos atskleidimo, neteisėtos prieigos, neteisėto 

duomenų panaudojimo, serverių tinklo resursų švaistymo (DDoS attacks), kompiuterinio viruso perdavimo. 
 

Atsakomybė dėl privatumo 

Atsakomybė  dėl  privačių ir juridinių asmenų konfidencialios informacijos atskleidimo. Draudimo apsauga galioja dėl netyčinių asmens duomenų apsaugos 

pažeidimų, buvusių darbuotojų veiksmų ir neteisėtam konfidencialios informacijos rinkimui. 
 

Reguliatoriaus teisiniai veiksmai 

Draudiminė apsauga dėl valstybinių įmonių/instancijų pareikštų pretenzijų dėl netinkamai saugomos privačių asmenų informacijos ir/arba dėl tinklo apsaugos 

trikčių. Draudimo apsauga galioja ir dėl reguliatoriaus paskirtų baudų, jeigu šių baudų kompensavimas nėra uždraustas pagal vietinius ir tarptautinius įstatymus. 
 

Mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartai (PCI-DSS) 

Draudimo apsauga dėl Mokėjimo kortelių asociacijos (Payment Card Association) arba apdorojančių kortelių mokėjimus bankų pareikštų pretenzijų. Nagrinėjamos 

pretenzijos dėl mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartų (PCI-DSS) nesilaikymo.  
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Lietuvos įmonių pavyzdžiai 
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Pavyzdys Nr. 1 

Prekyba 
grūdais 

Veiklos sritis 

Elektroninė 
apgavystė 
(computer 

fraud) 

Žalos pobūdis 

100.000 € Nuostolis 
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Pavyzdys Nr. 2 

Speciali-
zuota 

prekyba 
Veiklos sritis 

Verslo 
nutrūkimas Žalos pobūdis 

40.000 € Nuostolis 
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Pavyzdys Nr. 3 

Debesijos 
paslaugos Veiklos sritis 

Tinklo triktis 
ir kliento 
duomenų 

praradimas 

Žalos pobūdis 

23.000 € Nuostolis 
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Kiti įvykiai Lietuvoje – Išpirkos reikalavimas 

2017-ųjų Aon statistika / Pasaulinės kibernetinės atakos 

 

 9 juridinių klientų pranešimai; 

 

 Apie 200 užrakintų kompiuterių; 

 

 Pavadinimai: WannaCry ir Petya/NotPetya/Nyetya/Goldeneye; 

 

 Vidutinė išpirkų suma 300 € / kompiuteriui; 

 

 Nuostolis: patirtos įvairaus dydžio išlaidos duomenų atstatymui. 
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Užsienio įmonių pavyzdžiai 
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Europos įmonių pavyzdžiai, 2017 metai 

Data Bendrovė Įvykio aprašymas Apimtis Nuostoliai 

2017 

sausis 

eSports 

Entertainment 

Association 

(Esea) 

Įsilaužėliai įsibrovė į lyderiaujančio e-

sporto žaidimų bendriją ir pavogė 

daugiau, kaip 1,5 mln. narių 

prisijungimų duomenis. Nukentėjusiai 

šaliai atsisakius sumokėti 50.000 $ 

išpirką, įsilaužėliai nutekino 

informaciją į viešumą. Duomenys: ID, 

IP adresai, vardai, gimimo datos ir 

pan. 

1,500,000 naudotojų Nenustatyta 

2017 

sausis 

Lloyd’s 

bankininkystės 

grupė 

DDoS ataka – kibernetikos 

nusikaltėliai paleido DDoS ataką, kuri 

paralyžiavo banko internetinę erdvę. 

Taip pat nuktenėjo ir susijusios įmonės 

– Halifax ir Škotijos bankas. 

2 darbo dienos, 

kuomet klientai 

negalėjo naudotis 

banko 

paslaugomis 

internetu 

Nenustatyta 

2017 

vasaris 

Coachella 

Muzikos festivalis 

Neleistas įsibrovimas į bendrovės 

tinklapį ir pavogti apie 1 mln. naudotojų 

duomenys, įskaitant vardus, el. pašto 

adresus, telefono numerius, gimimo 

datas. 

>950,000 klientų Nenustatyta 
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Kibernetinių rizikų pavyzdžiai – verslo nutrūkimas 

WannaCry ataka 

Ø  2017 gegužė 

Ø  Masinė automatizuota 
ataka 
Ø Įsilaužėliai 
 

 
Vokiečių metalurgijos įmonė 

Ø  2014 gruodis 
Ø  Fizinė žala kaitinimo krosnims 
Ø  Įsilaužėliai 
 
 

 
 

 
Ukrainos atominė jėgainė 

Ø  2015 gruodis 
Ø  225 tūkst. be elektros 
Ø  Įsilaužėliai 

 

United Airlines 
Ø  2015 Liepa 

Ø  Neparuošta nusileidimams. 
Atšaukta 4,900 skrydžių 

Ø  Netyčinis 

Ø Southwest Airlines 
Ø  2016 

Ø  Maršrutizatoriaus klaida,  
atšaukta 2,9 tūkst. skrydžiai 
Ø  Netyčinis 

 

Saudi Aramco Fuel 
Ø  2012 

Ø  Paralyžiavo IT infrastruktūrą 

Ø  Įsilaužėliai 
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Draudimo įmokų ir išskaitų pavyzdžiai 

Apdraustos standartinės rizikos: 

- Įmonei žala dėl įsilaužimo, staiga ir netikėtai atsiradusio įvykio (pvz. netyčinio); 

- Reguliatorių baudos pagal Bendrąjį Asmens Duomenų Apsaugos įstatymą (GDPR); 

- Atsakomybė prieš trečiuosius asmenis dėl kibernetinių rizikų; 

- Gynybos, reputacijos atstatymo, kitos išlaidos. 

 

Draudimo išskaitos: 

- 10.000 € įvykiui 

 

Pavyzdys Nr. 1 

Įmonė – IT paslaugos (debesija, IT sprendimai, priežiūra) 

Įmonės apyvarta – 7.000.000 € 

Limitas įvykiui – 1 mln. € 

Draudimo įmoka – 10.000 € 

 

Pavyzdys Nr. 2 

Įmonė – prekybininkas 

Įmonės apyvarta – 10.000.000 € 

Limitas įvykiui – 3.000.000 € 

Draudimo įmoka – 6.000 € 
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Dėkoju už dėmesį! 

Aon komanda 



19 

Aon Risk Solutions  |  Global Cyber Solutions   

Proprietary & Confidential  

Kontaktai 

Linas Pikšrys 

Grupės vadovas  

Aon Baltic | Specialty 

+370 610 13568 

linas.piksrys@aon.lt  

 

Artūras Lunys 

Vyr. Draudimo brokeris 

Aon Baltic | Specialty  

+370 696 97878 

arturas.lunys@aon.lt  

 

Prisijunkite: aon.com - Global Cyber Solutions  
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