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Cláusula Preliminar

A presente Condição Especial, quando contratada e especificamente identificada nas
Condições Particulares, complementa e prevalece sobre o previsto nas Condições Gerais.

Cláusula 1.ª

Definições

Para efeitos da presente Condição Especial entende-se por:

a) Cópia de segurança (backup ou shadow copy) — a cópia de dados de um dispositivo
de armazenamento para outro para que possam ser restaurados e recuperados em
caso de perda dos dados originais.

b) Computação em nuvem (cloud computing) — é a disponibilidade e a gestão de recur-
sos do sistema de um ou de vários computadores, especialmente para armaze -
namento de dados e capacidade de computação, sem a gestão direta e ativa do utili-
zador. 

c) Cookies— ficheiros ou pacotes de dados enviados para o utilizador com o objetivo de
melhorar a navegação e a eficiência da busca.

d) Filtro (firewall) — dispositivo de uma rede de computadores, na forma de um pro-
grama (software) ou de equipamento físico (hardware), que tem por objetivo aplicar
uma política de segurança a um determinado ponto da rede, geralmente associados a
protocolos de controlo de transmissão (TCP) e a protocolos de internet (IP).

e) Meios de comunicação corporativos— a página web do Segurado, o seu blog ou
páginas corporativas nas redes sociais.

f) Software malicioso (malware) — código, programa ou software destinado a infiltrar-se
num sistema de computador alheio, de forma ilícita, com o intuito de causar alguns
danos, alterações ou roubo de informações (confidenciais ou não).

Cláusula 2.ª

Objeto

1. O presente contrato de seguro garante, nos termos da presente Condição Espe-
cial e das Condições Particulares, a disponibilização de serviços de prevenção
de riscos de segurança da informação e assistência técnica ao Segurado, o
pagamento e ressarcimento dos gastos e dos custos relativos a investigação
suportados pelo próprio Segurado, à sua defesa jurídica, e ainda a responsabili-
dade civil perante terceiros que, ao abrigo da lei civil seja decorrente de um
sinistro coberto pela apólice e imputável ao Segurado.

2. Quando seja expressamente mencionado nas Condições Particulares, o Segura-
dor pode ainda garantir, mediante o pagamento de um prémio adicional, a cober-
tura complementar de Perdas de Exploração, por interrupção da atividade do
Segurado.
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3. Os custos e serviços abrangidos pela apólice, assim como os custos de perita-
gem e de defesa do Segurado estão limitados ao capital seguro e valor máximo
de indemnização previsto nas Condições Particulares.

Cláusula 3.ª

Coberturas

O presente contrato abrange as seguintes coberturas:

1. Prevenção e assistência
2. Danos do Segurado
3. Responsabilidade Civil
4. Cobertura complementar de Perdas de Exploração

1. Cobertura de prevenção e assistência

Os serviços de prevenção de riscos de segurança da informação e de assistência, são
prestados através de uma plataforma de assistência informática que permite ao Segu-
rado entrar em contacto com técnicos especializados, mediante contacto telefónico ou
acesso à plataforma através da internet acessível através do site do Segurador para
prestação de assistência nas seguintes situações: 

a) Assistência e configuração remota em segurança informática dos sistemas do
Segurado, para deteção e eliminação de software malicioso, arquivos temporários,
cookies e serviços que retardam ou colocam em perigo os dados ou o funciona-
mento dos sistemas e equipamentos do Segurado abrangidos pela apólice, tais
como computadores, computadores portáteis, tablets e telemóveis de uso profissio-
nal do Segurado.

b) Realização das seguintes verificações de segurança: verificação e configuração de
antivírus, verificação e configuração do firewall do sistema, verificação das ligações
de saída do sistema informático, configuração segura da rede local sem fios (wifi)
do Segurado, atualização dos equipamentos informáticos mantendo instalados e
atualizados os mais recentes programas de computador criados para atualizar
e corrigir um software de forma a melhorar a sua usabilidade ou performance (pat-
ches) do Sistema Operativo e Aplicações standard sempre que estiver disponível a
licença do mesmo, configuração dos sistemas de restabelecimento (backup/shadow
copy) e limpeza de vírus e programas automáticos de intrusão, destinados a infil-
trar-se num sistema de computadores e smartphones, para recolher e monitorizar
informações pessoais ou confidenciais do usuário, de forma ilícita, e encaminhá-las
para uma entidade externa via Internet para fins maliciosos (spyware).

c) Análise e resolução de vulnerabilidades: realização de forma remota de uma aná-
lise das vulnerabilidades do protocolo da internet (IP) pública do Segurado, assim
como dos dispositivos ligados à internet para detetar as vulnerabilidades, culmi-
nando com o envio ao Segurado de um relatório identificando as vulnerabilidades
detetadas e classificando-as pelo seu nível de gravidade; este serviço inclui assis-
tência na própria resolução dos problemas e em caso de vulnerabilidades críticas
um técnico ao serviço da plataforma de assistência informática entrará em contacto
com o Segurado para a sua resolução.
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d) Análise de vulnerabilidades Web: realização de forma remota, via plataforma de
assistência informática, de uma análise das vulnerabilidades de segurança ao web-
site do Segurado, culminando com o envio ao Segurado de um relatório com as
conclusões da análise efetuada.

e) Cópia de segurança na nuvem: é facultada ao Segurado através da assistência
remota, a configuração de um sistema de cópias de segurança (backup), armaze-
namento ou partilha de informações na nuvem de forma segura, com um limite
máximo de 15GB, limite esse suscetível de ser aumentado mediante contacto do
Segurado com o serviço de assistência informática e mediante condições tarifárias
a definir entre o Segurado e o prestador.

f) Acesso a uma aplicação antissequestro (antiransomware) via plataforma de servi-
ços preventivos acessível através do site do Segurador, a qual pode ser instalada
nos computadores pessoais do Segurado, tendo ajuda para a sua instalação de um
técnico via suporte remoto, se necessário. A instalação desta aplicação ou outro
equivalente verificado pelos serviços técnicos do Segurador é obrigatória para que
possa ser acionada a garantia prevista na alínea f) do ponto 2.1.1. Nos casos em
que não seja possível instalar a referida aplicação pelos serviços técnicos do Segu-
rador não se aplica qualquer restrição a esta cobertura.

g) Envio ao Segurado de guia de recomendações e de manual de segurança de polí-
ticas de prevenção.

h) Prestação de serviços de assessoria na recuperação do controlo de contas piratea-
das em caso de roubo de palavras-passe ou roubo de identidade.

i) Vigilância digital: é facultada ao Segurado uma ferramenta, disponível na plataforma
de assistência informática, que lhe permitirá analisar e classificar informações pre-
sentes na Internet sobre a sua empresa e configurar alertas no caso de determina-
dos dados da empresa serem expostos na denominada Deep Web.

2. Cobertura Danos do Segurado

2.1. Intrusão de terceiros nos sistemas informáticos do Segurado causando
danos aos referidos sistemas ou à informação

2.1.1. Esta cobertura, garante: 

a) Assistência técnica por meios telemáticos para identificar a incidência e
os registos afetados.

b) Gastos de investigação e peritagem.

c) Assistência no domicílio do Segurado em caso de necessidade.

d) Gastos de reparação e recuperação de malware: limpeza de vírus, troia-
nos, rede de computadores, aparelhos móveis e dispositivos diversos
conectados à internet infetados por software malicioso para receber
comandos de pirata informático (hacker) que desenvolveu o código mali-
cioso (botnets), e software malicioso (malware) em geral. 

e) Gastos de recuperação dos dados eliminados ou danificados, dos supor-
tes eletrónicos do Segurado (discos rígidos, dispositivos móveis, servido-
res do Segurado). 
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f) Serviços de desbloqueio de sequestros informáticos decorrente da insta-
lação de um tipo de software malicioso que restringe o acesso ao sis-
tema infetado e que cobra um resgate e contrapartida, normalmente
pecuniária, para que o acesso possa ser restabelecido (ransomware). O
acionamento desta garantia pressupõe a prévia instalação (obrigatória)
da aplicação anti sequestro no ou nos dispositivos afetados conforme
descrito na alínea e) do ponto 1. 

g) Serviços de recuperação em caso de ataque de negação de serviço
(denial of service attacks).

h) Custos de recuperação da reputação online ou digital do Segurado
após a reclamação de um terceiro, nomeadamente através da solicita-
ção da emissão de um relatório sobre a sua reputação online, e even-
tuais modificações e eliminação de conteúdos na internet, assim como
as desindexações nos motores de busca e pesquisa de determinados
links. Essa recuperação é feita mediante a monitorização e análise das
informações sobre a empresa do Segurado para orientar a perceção da
sua imagem na rede.

i) Serviços necessários de recuperação e restauro dos sistemas opera -
tivos e aplicações básicas de uso generalizado do Segurado, não
ficando, contudo, garantidos os serviços de recuperação e restauro de
aplicações e sistemas especializados, designadamente SAP (Softwares,
Aplicações e Processos) e CRM (Customer Relationship Management). 

j) Pagamento ao Segurado das despesas que este tenha de suportar para
notificar os titulares dos dados pessoais indevidamente protegidos.

k) Pagamento ao Segurado das despesas de publicação de notificações
em meios de comunicação, quando tal se revelar necessário, em caso
de falha na proteção de dados de terceiros por parte do Segurado.

l) Pagamento ao Segurado das despesas de assistência técnica incorridas
por si na monitorização de dados ou apropriação indevida de identi-
dade, nos casos em que tal for exigido por lei.

Caso esta situação tenha sido provocada por um sequestro informático, a
cobertura não é válida sem a prévia instalação (obrigatória) nos dispositi-
vos afetados da aplicação antissequestro, ou outro equivalente, identificado
e disponibilizado nos termos da cobertura de prevenção e assistência.

2.1.2. Fica ainda estabelecido que face ao atual estado da técnica a recuperação
e restauro previstos na Cláusula anterior pode não ser possível ou razoa-
velmente exigível à Seguradora o facto de não ter sido possível atingir na
sua plenitude a recuperação pretendida. 

3. Cobertura de Responsabilidade Civil

3.1. Incumprimento do dever de custódia de dados pessoais protegidos sob a
legislação de proteção de dados, pela não adoção de medidas adequadas
que permitam o assegurar por parte do Segurado do cumprimento da legis-
lação sobre proteção de dados.
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Esta cobertura garante: 

a) Pagamento de indemnizações a terceiros por responsabilidade civil.

b) Assistência técnica para identificar o incidente e os registos afetados.

c) Gastos de investigação, peritagens e de gestão de crise.

d) Pagamento de custos de defesa (despesas judiciais) do Segurado perante
reclamações de terceiros por danos causados e devidos à exposição não
autorizada dos seus dados a outros terceiros.

e) Apoio na obtenção de esclarecimentos e informações acerca da notificação do
incidente cibernético à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

f) Custos de defesa do Segurado e gestão de possíveis investigações e proces-
sos sancionatórios da CNPD.

g) Custos de defesa do Segurado perante um possível procedimento ou denúncia
de um terceiro perante a CNPD por um incumprimento do dever de custódia
de dados de caráter pessoal.

3.2. Responsabilidade civil do Segurado perante terceiros pela transmissão de
vírus ou malware, pela presença de mecanismos de obtenção fraudulenta de 
informação sensível ou de dados pessoais através de meios eletrónicos 
(phishing) nos meios de comunicação corporativos, causando danos aos 
sis-temas informáticos de terceiros.

Esta cobertura garante: 

a) Custos de investigação e peritagem judicial.

b) Custos de defesa (despesas judiciais) do Segurado perante uma reclamação
de um terceiro.

c) Pagamentos das indemnizações correspondentes em caso de condenação do
Segurado em processo civil.

d) Resolução junto do Segurado da circunstância causadora da sua responsabili-
dade perante terceiros.

3.3. Publicação de conteúdos nos meios de comunicação corporativos que ofen-
dam o direito à honra, a intimidade pessoal ou familiar ou a própria imagem
de um terceiro.

Esta cobertura garante: 

a) Custos de defesa (despesas judiciais) do Segurado perante reclamações de
terceiros por ofensa do direito à honra, à reserva da intimidade pessoal ou
familiar ou à própria imagem de um terceiro.

b) Pagamento das indemnizações correspondentes em caso de condenação do
Segurado em processo civil.

4. Cobertura complementar de Perdas de Exploração

4.1. Para efeitos da presente cobertura entende-se por:

a) Encargos reais permanentes: — os custos que não variam em correlação
direta como volume de negócios da empresa ou com as quantidades produzi-
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das e que, consequentemente, a empresa terá de continuar a suportar, apesar
da interrupção, total ou parcial, da sua atividade em consequência de um
sinistro coberto.

b) Lucro líquido: — o resultado líquido de exploração resultante da diferença
entre o volume de negócios e os encargos totais da empresa segura nos
locais designados nas Condições Particulares, sendo que os referidos encar-
gos incluem todos os gastos gerais e amortizações imputáveis ao período con-
siderado antes de deduzidos os impostos que afetam os lucros referentes ao
mesmo período

4.2. Mediante o pagamento de um prémio adicional, e mediante convenção expressa
nas Condições Particulares, pode ficar garantida, com os limites indicados nas
Condições Particulares a perda de lucros do Segurado em caso de paralisação
total da sua atividade em virtude da ocorrência de um incidente cibernético
coberto pela presente condição especial.

A indemnização será calculada de acordo com os seguintes parâmetros: 

a) Período a indemnizar: desde a notificação e alerta feito pelo Segurado ao
prestador do serviço de assistência notificando-o da paralisação total da sua
atividade, até à resolução do incidente pelo Segurador, num período máximo
de 30 dias, com exceção das primeiras 24 horas a contar desde a primeira
notificação ao serviço de assistência, as quais não serão consideradas no cál-
culo da indemnização.

b) Resolução do incidente: Considerando-se resolvido o incidente quando ficarem
restabelecidos os sistemas operativos do Segurado e carregado o respetivo
backup, se o Segurado não dispuser de backup, considera-se resolvido o inci-
dente quando se restabelecerem os sistemas operativos do Segurado.

c) Indemnização: ficam considerados na indemnização a liquidar o valor do lucro
líquido e os encargos reais permanentes (custos fixos do Segurado) pese
embora não estar a realizar nenhuma atividade no momento e que tenham
sido reportados junto da Autoridade Tributária no período (trimestre) imediata-
mente precedente. 

d) Cálculo da indemnização: a soma dos lucros líquidos e encargos reais perma-
nentes do Segurado divididos por 365 dias (no caso de contas anuais e 90
dias no caso de contas trimestrais) para cálculo da soma diária a considerar
na indemnização; a indemnização diária aplicar-se-á ao número de dias de
paralisação total da atividade do Segurado, descontadas as primeiras 24 horas
referidas na alínea a) da presente cobertura. 

Quando, a duração da paralisação total for por horas, arredondar-se-á para o
valor total de dias independentemente de no último dia, a paralisação não atin-
gir as 24 horas.

4.3 Caso esta situação e incidente cibernético tenha sido provocado por um seques-
tro informático, a cobertura complementar de perdas de exploração não é válida
sem a prévia instalação (obrigatória) nos dispositivos afetados da aplicação antis-
sequestro, ou outro equivalente, disponibilizado com a cobertura de prevenção e
assistência, ou outra aplicação equivalente avaliada pelos serviços de assistência
do Segurador.
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Cláusula 4.ª

Exclusões

1. Para efeitos desta Condição Especial, e derrogando-se o previsto na Clausula 4.ª das
Condições Gerais, ficam excluídos de todas as coberturas deste seguro:

a) os danos decorrentes de atos ou omissões dolosas do Segurado ou de pessoas
por quem este seja civilmente responsável;

b) os danos decorrentes de guerra, greve, lockouts, tumultos, comoções civis, sabota-
gem, pirataria aérea, atos de vandalismo, insurreições civis ou militares ou decisões
de autoridades ou de forças usurpando a autoridade, assaltos e sequestros, bem
como de qualquer acidente causado por equipamento de guerra; 

c) os danos resultantes de terrorismo;
d) os danos causados aos acionistas, sócios, administradores, gerentes e outros
legais representantes da pessoa coletiva cuja responsabilidade se garanta;

e) os danos causados ao Segurado, ao seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em
união de facto seus ascendentes e descendentes ou pessoas que com aquele coa-
bitem ou vivam a seu cargo; 

f) os danos decorrentes de responsabilidade criminal ou contraordenacional, nomea-
damente as multas, custas ou outras despesas provenientes do respetivo procedi-
mento criminal ou contraordenacional; 

g) os danos consubstanciados em fianças ou cauções prestadas e respetivas despe-
sas e encargos destes resultantes;

h) os atrasos ou incumprimento da efetivação de trabalhos ou serviços; 
i) as perdas indiretas de qualquer natureza, lucros cessantes e paralisações; 
j) as indemnizações fixadas a título de danos punitivos, danos resultantes de atos de
vingança, danos exemplares e outros desta natureza;

k) os danos resultantes de furto ou roubo praticado por qualquer das pessoas referi-
das nas alíneas a), d) e e) desta cláusula sem prejuízo do previsto na alínea q)
deste ponto; 

l) as ofensas que tenham origem em dados que não estejam guardados e sob cus-
tódia do Segurado, nomeadamente em serviços de cloud computing ou dados e
páginas web alojados em servidores de terceiros que não do Segurado (serviços
de hosting); 

m) os incumprimentos da legislação de proteção de dados que não se consubstancie
na mera perda de informação ou violação do dever de guarda e tratamento previs-
tos e definidos na lei; 

n) as ofensas que tenham origem em emails, em fóruns ou outro tipo de publicação
que não esteja definida como sendo um meio corporativo do Segurado; 

o) as falhas no abastecimento de energia elétrica, de abastecimento de dados ou
outro tipo de ataques contra os sistemas do Segurado; 

p) as violações do dever de sigilo profissional;
q) a prestação de serviços relativos a sistemas, equipamentos, dispositivos e informa-
ções de uso pessoal do Segurado e dos seus colaboradores; 

r) os custos que não sejam consequência de um risco seguro, nomeadamente as per-
das de informação ou falhas de funcionamento dos sistemas informáticos que não
estiverem associados a um risco seguro; 
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s) os danos ou gastos derivados de programas utilizados pelo Segurado sem dispor
das licenças necessárias para o efeito e em vigor; 

t) os custos derivados da violação de direitos de propriedade intelectual, patentes,
royalties, copyright, trademark ou direitos de autor; 

u) os pagamentos realizados pelo Segurado em caso de sequestro ou extorsão dos
seus dispositivos; 

v) os pagamentos de coimas e sanções, ficando, contudo, abrangidos os custos de
gestão e defesa perante a CNPD com exceção de qualquer possível sanção pecu-
niária aplicada ao Segurado; 

w) a perda de rendimentos do Segurado por paralisações da atividade, exceto se con-
tratada a cobertura complementar de perdas de exploração; 

x) os danos materiais ou corporais causados a terceiros por falta de funcionamento de
sistemas informáticos do Segurado, assim como qualquer outro tipo de dano pes-
soal, material e prejuízos como consequência derivada dos mesmos; 

y) os custos do Segurado para recuperar ou recriar dados perdidos, quando não
tenha sido possível restaurar os mesmos; 

z) as reclamações baseadas em incumprimentos de condições ou penalizações esta-
belecidas contratualmente; 

aa) as reclamações baseadas em qualquer circunstância conhecida pelo Segurado e
anterior à data de contratação da presente apólice de seguro; 

ab) qualquer tipo de perda para o Segurado decorrente de transferência fraudulenta de
fundos ou ativos monetários; 

ac) o reembolso de serviços informáticos contratados pelo Segurado para a gestão de
um sinistro coberto pela presente apólice; 

ad) os custos de aquisição de novos ativos informáticos por parte do Segurado; 
ae) todo e qualquer tipo de pagamento ou indemnização ao abrigo de responsabilida-

des criminais do Segurado.

2. Além das exclusões acima previstas, na cobertura de Prevenção e Assistência
excluem-se ainda: 

a) As atualizações ou instalações adicionais de software;
b) A gestão ou atualizações de software utilizado pelo Segurado sem contar com as
licenças necessárias em vigor; 

c) As atualizações que tecnicamente não possam ser feitas por assistência à distância
pelo Segurador ou pelo seu prestador de assistência informático externo;

d) Os danos ou gastos derivados de programas utilizados pelo Segurado sem dispor
das licenças necessárias em vigor; 

e) A prestação de serviços relativos a sistemas, equipamentos, dispositivos e informa-
ções de uso pessoal do Segurado e dos seus colaboradores.

3. O Segurador não será responsável por garantir qualquer cobertura, efetuar qualquer
pagamento de sinistro ou prestar qualquer outro benefício objeto do presente contrato
de seguro na medida em que a garantia dessa cobertura, esse pagamento, a regula-
rização desse sinistro ou a prestação desse benefício exponham o Segurador a qual-
quer sanção, proibição ou restrição impostas por resolução das Nações Unidas ou
impostas por sanções, Leis ou regulamentos comerciais ou económicos da União
Europeia, Reino Unido ou Estados Unidos da América.
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Cláusula 5.ª

Âmbito territorial e temporal

1. Em derrogação integral do previsto na Cláusula 5.ª das Condições Gerais, a presente
apólice e Condição Especial apenas produz efeitos em relação a Segurados com
domicílio em Portugal e, no caso de reclamações por danos causados a terceiros,
desde que estas sejam apresentadas perante tribunais da União Europeia.

2. Salvo convenção expressa em contrário nas Condições Particulares, ou aplicação de
disposição legal ou regulamentar, a presente apólice garante os pagamentos associa-
dos a reclamações formuladas durante o período de vigência do contrato, garantindo
os pedidos de indemnização resultantes de eventos danosos, se desconhecidos das
partes, independentemente da data da sua ocorrência. 

Cláusula 6.ª

Sinistro

1. Para efeitos da presente Condição Especial, e em complemento da definição cons-
tante na alínea f) da Cláusula 1.ª das Condições Gerais, considera-se como sendo um
único sinistro as reclamações que tiverem a mesma causa e origem no mesmo inci-
dente ou facto seguro, independentemente do número de reclamantes e lesados.

2. Para efeitos de acionamento das coberturas da Condição Especial, considera-se como
data do sinistro: 

a) A data do primeiro contato e chamada telefónica junto da plataforma de assistência
informática para notificar e comunicar um incidente cibernético nos casos em que o
risco seguro for detetado pelo próprio Segurado ou por algum colaborador do
Segurado; 

b) A data da primeira notificação ou reclamação escrita enviada ao Segurado, nos
casos em que o incidente cibernético esteja seguro e seja comunicado por um ter-
ceiro ao Segurado. 
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