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Naruszenie Standardów Obsługi Płatności (PCI DSS) 

Klauzula LW605 

 

Na podstawie niniejszej klauzuli do Umowy Ubezpieczenia został dodany niżej określony zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu - po potrąceniu ustalonego Udziału własnego - kwotę Kar i kosztów oceny w 
związku z naruszeniem standardów obsługi płatności, do których zapłacenia Ubezpieczony został prawnie zobowiązany 
w następstwie roszczenia wynikającego z Naruszenia danych płatniczych, które to naruszenie zostało po raz pierwszy 
ujawnione w lub po Dacie retroaktywnej wskazanej w pozycji 10 Polisy, a roszczenie zostało po raz pierwszy zgłoszone 
Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia. 

Zmianie ulega § 4 warunków ubezpieczenia „Suma ubezpieczenia i Udziały własne”. Wprowadza się do niego maksymalną 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Kar i kosztów oceny w związku z naruszeniem standardów obsługi płatności 
poniesionych w związku Naruszeniem danych płatniczych - w zakresie, w jakim są one objęte ochroną ubezpieczeniową 
na podstawie niniejszej klauzuli - w wysokości 10 % Sumy ubezpieczenia wskazanej w pozycji 6 Polisy, nie więcej jednak niż 
500 000 PLN. 

Podlimit ten ustalony jest w ramach całkowitej sumy ubezpieczenia Polisy obniżając łączną wartość wypłaconych z niej 
świadczeń oraz jest ustalony na jedno i wszystkie przypadki Naruszenia danych płatniczych zgłoszone w Okresie 
ubezpieczenia. Udział własny zostaje ustalony w wysokości 10% wartości objętych ochroną ubezpieczeniową Kar i kosztów 
oceny w związku z naruszeniem standardów obsługi płatności. 

Na użytek niniejszej klauzuli dodany został do Umowy ubezpieczenia następujący katalog Definicji: 

Kary i koszty oceny w związku z naruszeniem standardów obsługi płatności oznaczają wszystkie kwoty, które 
Ubezpieczony jest prawnie zobowiązany zapłacić na podstawie Umowy o obsłudze płatności, w następstwie Naruszenia 
danych płatniczych mającego wpływ na ujawnienie informacji o kartach kredytowych lub debetowych. Obejmują także kary 
za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa danych „Payment Card Industry Data Security Standard” (PCI DSS), koszty 
ustalenia zgodności z tymi standardami oraz opłaty za zarządzanie rozpoznaniem takiej sprawy.  

Umowa o obsłudze płatności oznacza umowę między Ubezpieczonym a firmą obsługującą karty kredytowe lub debetowe, 
procesorem kart kredytowych lub debetowych, instytucją finansową lub niezależną organizacją, umożliwiającą 
Ubezpieczonemu akceptowanie płatności kartą kredytową lub debetową 

Naruszenie danych płatniczych oznacza pozyskanie, dostęp lub ujawnienie - przez podmiot lub osobę (w tym nieuczciwego 
pracownika), któremu Ubezpieczony nie udzielił na to zgody - danych osobowych lub niepublicznych informacji poufnych, 
przekazanych Ubezpieczonemu pod kontrolę lub opiekę. 

 


