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E RESPONSABILIDADE CIBERNÉTICA 



Quem somos ?

A CLAMAPI Seguros Cibernéticos é a primeira corretora de seguros do Brasil
dedicada prioritariamente ao Seguro de Proteção Digital.

As outras modalidades de seguros são tratadas pela CLAMAPI em parceria
com outras corretoras, cada uma especializada em um seguro específico.

Sendo assim, os clientes são atendidos de acordo com a sua necessidade.



SEGURO DE PROTEÇÃO DE DADOS E RESPONSABILIDADE CIBERNÉTICA

Trata-se de um seguro novo no Brasil e atualmente apenas sete seguradoras
oferecem esta modalidade.

Além de cobrir as indenizações oriundas de reclamações de terceiros que
entrarem com ação contra a empresa, o seguro cobre as despesas necessárias
para resolver o problema do ataque.

Nos próximos slides, constam as principais coberturas disponibilizadas pelas
apólices (são mais de 20 coberturas disponíveis, mas nenhuma seguradora
opera com todas elas.

Obs.: as definições desta apresentação podem variar de um seguradora para
outra



PRINCIPAIS COBERTURAS

Responsabilidade por Dados Pessoais

A divulgação pública de dados privados que estão sob custódia da
empresa e a divulgação pública de dados corporativos de um terceiro
(orçamentos, listas de clientes, planos de marketing, etc.) ou
informações profissionais de um terceiro que estejam sob custódia da
sociedade e sejam confidenciais.

Responsabilidade por Empresas Terceirizadas

Violação de informação pessoal que resulte em uma reclamação
contra uma empresa terceirizada pelo processamento ou coleta de
dados pessoais em nome da sociedade e pelos quais a sociedade é
responsável.

Notificação & Monitoramento de Crédito

Custos incorridos para a notificação de uma violação de dados aos
usuários e o monitoramento de crédito dos usuários.



PRINCIPAIS COBERTURAS - continuação

Responsabilidade pela Segurança de Dados

Danos decorrentes de ato, erro ou omissão, que resultem em:
∙ Contaminação de dados de Terceiro por software não autorizado ou vírus

∙ Negação de acesso aos dados imprópria ou inadequada, por um Terceiro
autorizado

∙ Roubo ou furto de código de acesso nas instalações do Segurado ou via sistema de
computador,

∙ Destruição, modificação, corrupção, dano ou eliminação de dados armazenados
em qualquer sistema de computador, por violação.

Responsabilidade de Conteúdo de Mídia

Cobertura para publicação, transmissão ou divulgação de informações de terceiros,
nos canais digitas da empresa (website, Facebook, etc.), contendo atos de difamação,
calúnia e injuria, ou que resulte em uma infração de direitos autorais (copyright),
marcas registradas, plágio, pirataria, divulgação pública de fatos privados, entre
outros.



PRINCIPAIS COBERTURAS - continuação

Custos de Defesa

Honorários advocatícios e custas judiciais incorridos exclusivamente da defesa ou
recurso de um procedimento civil, regulatório, administrativo
ou criminal.

Despesas Emergenciais de Mitigação

Custos incorridos em conexão com Violação de Dados, com a principal intenção de
evitar e/ou minorar uma Reclamação.

Despesas de Investigação

Os honorários, custos e gastos razoáveis que o Segurado incorra
para o assessoramento legal e a representação, relacionados a uma Investigação.

Danos Morais

São as perdas sofridas por um ataque à moral e à dignidade das pessoas,
caracterizados como uma ofensa à reputação da vítima.



PRINCIPAIS COBERTURAS - continuação

Dados Eletrônicos em Caso de Violação

No caso de uma ‘’Violação de Dados de Segurança’’, estão cobertos os
custos para determinar se os dados eletrônicos podem ser ou não
restaurados, restabelecidos ou recriados; e os custos para restaurar,
restabelecer ou recriar tais dados eletrônicos, quando possível.

Extorsão na Internet

Pagamento de qualquer perda por extorsão sofrida pelo segurado
exclusivamente como resultado de uma ameaça de segurança.

Pagamento de Recompensa

Para pessoas que por informações, acarretem a prisão e condenação com
trânsito em julgado, de qualquer pessoa que esteja fazendo ou tenha feito,
qualquer ameaça cibernética.



PRINCIPAIS COBERTURAS - continuação

Restituição de Imagem do Segurado e Pessoal

Custos e despesas para mitigar os danos à reputação em consequência de
uma reclamação coberta pela apólice.

Interrupção de Negócios/Lucros Cessantes

Cobertura para o lucro líquido que teria sido obtido e as despesas
operacionais decorrentes de uma interrupção ou suspensão dos negócios,
real e mensurável, causada exclusiva e diretamente por uma falha de
segurança.

Custo com Investigação Administrativa

Reembolso dos honorários, custos e gastos incorridos pelo Segurado para o
assessoramento legal e a representação relacionados a uma Investigação,
impostas por Autoridade Governamental ou Agência Reguladora.



PRINCIPAIS COBERTURAS - continuação
Multas de Órgãos Reguladores
Esta cobertura se aplica apenas a Multas e Penalidades impostas por órgão
regulador diretamente ao Segurador ou ao Terceiro alegadamente
prejudicado

Fundo de Compensação do Consumidor

Importância em dinheiro que o Segurado é obrigado a depositar em um
fundo como reparação equitativa para o pagamento de reivindicações de
consumidores
Fraude em Transações Financeiras e Fraudes Cibernéticas
Algumas seguradoras cobrem fraudes.

Perda de Cartão de Pagamento (PCI)

Avaliações pecuniárias, multas, penalidades, estornos, reembolsos e
recuperações de fraudes que o Segurado seja legalmente obrigado a pagar
como resultado de um Ato Culposo de Violação de Privacidade ou Ato
Culposo de Falha de Segurança da Rede, sempre que tal importância seja
resultado do descumprimento, por parte do Segurado, dos Padrões de
Segurança dos Dados da Indústria de cartões de Pagamento.



DIFERENCIAIS DA CLAMAPI

Parcerias estratégicas no Brasil 

• Parceria com escritórios de advocacia, especializados em direito digital
(Opice Blum, Patrícia Peck, LTSA, De Moraes, entre outros), que poderão
dar suporte jurídico na prevenção e/ou numa situação de sinistros;

• Firmamos parcerias com a IBM, PwC, Deloitte, KPMG, 4Cybersec, Fiserv,
Affinion, Kroll, Crawford, Bematize, SoftLine, Retina Technologies e
Delbianco Sinistros, entre outros, que poderão disponibilizar algum tipo
de consultoria para as empresas;

• Também firmamos parceria com uma empresa especializada em Gestão
de Risco, que faz um trabalho de resiliência financeira decorrente de
ataque cibernético, para que nos ajudem a definir quais os limites de
importância segurada adequados para cada empresa;

• Dependendo do volume de prêmio envolvido na negociação, estas
consultorias poderão ser financiadas pela Clamapi.



DIFERENCIAIS DA CLAMAPI

Parcerias estratégicas no Exterior 

• No exterior, temos parceria com corretoras em mais de 80 países, e no
caso dos EUA, o nosso parceiro é a Beecher Carlson, 6º maior corretor dos
Estados Unidos e 7º no mundo, responsável pela colocação da maior
apólice de Cyber do mundo (42 resseguradores no painel);

• Diante de tais parcerias, temos como coordenar a colocação de
programas de seguros regional ou globais;

• Através de brokers de resseguros, temos acesso ao mercado de resseguros
de Londres e Estados Unidos, para que possamos tentar buscar
capacidade para eventuais cobertura e limites não disponíveis no
mercado Brasileiro.
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Siga-nos no Facebook, Instagram e no 
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