No el llenceu
a la via pública

Tranquil·litat
digital

—

Ciberrisc
particulars

Contacta amb nosaltres
—
932 220 212
www.catalanaoccident.cat
Aquest fullet compleix una funció orientativa.
Per tant, en cap cas no es pot considerar que defineix
les garanties contractades ni els seus límits.
Consulta les condicions de contractació.

Què és?

Serveis inclosos:

L'assegurança Ciberrisc particulars
facilita la protecció enfront dels
riscos cibernètics, ja que ofereix
serveis preventius i dona suport
per resoldre possibles incidències.

Assistència tècnica remota 24/7
El servei d'assistència t'ajudarà a resoldre dubtes sobre
el producte, a més d'indicar-te com declarar incidents
de seguretat.

Amb aquesta finalitat, posem a la
teva disposició una sèrie d'eines,
serveis i assessors professionals
per augmentar la seguretat digital
de tota la teva família (especialment
la dels teus fills).

Quines són les seves
cobertures principals?
Danys propis:
• Robatori de fons i d'identitat.
• Extorsió cibernètica.
• Restauració de dades o descontaminació
de software maliciós (malware).
• Reposició de hardware.
• Compres i vendes on-line.
Reclamacions a tercers:
• Responsabilitat per xarxes socials
i continguts multimèdia.
• Responsabilitat per seguretat de la xarxa.
• Responsabilitat per violació de la
privadesa i de seguretat de dades.
Pack de protecció del menor:
• Cyberbullying (ciberassetjament escolar)
i cyberstalking (ciberassetjament).
• Pèrdua reputacional.

Anàlisi de vulnerabilitats
Analitzem la teva IP pública i et facilitem la llista
de vulnerabilitats que hi detectem.
Checklist del sistema informàtic
Revisió del sistema informàtic, així com detecció
i eliminació d'arxius i serveis que alenteixin
o posin en risc els teus dispositius.
Protecció contra ransomware
Aplicació que permet detectar i aturar activitat maliciosa
tipus ransomware.
Suite de seguretat
Adopta de manera automàtica les millors solucions
de seguretat en el moment de protegir les dades,
els pagaments per Internet i la teva privadesa on-line.
Control parental
Programació d'accés, seguiment d'ubicació, monitoratge
web, bloqueig basat en categories i capacitat de restringir
aplicacions específiques.
Vigilància digital
Gestiona les teves mencions a Internet i accedeix
a un informe setmanal sobre possibles dades personals
compromeses.

I amb assessorament, 24 hores
al dia i 7 dies a la setmana, sobre:
•
•
•
•
•

Oci digital.
Configuració de dispositius.
Gestió de contrasenyes i còpies de seguretat.
Ciberseguretat i en accions de phishing.
Compres per Internet.

