
Bezpieczeństwo cybernetyczne 



Aby zapewnić bezpieczeństwo cybernetyczne, 
potrzebny jest nowy plan walki. 

Efektywniejszy plan, który obejmie wszystkie aspekty bezpieczeństwa 

cybernetycznego w Państwa firmie – nie tylko kwestie technologiczne. Ponad 

połowa wszystkich incydentów cybernetycznych zaczyna się od działań 

pracowników, więc jest to problem związany z czynnikiem ludzkim. Przeciętne 

straty związane z incydentem wynoszą 4 mln $, jest to również problem 

finansowy. 

Nikt nie poradzi sobie z tym złożonym problemem lepiej niż Willis Towers 

Watson. Jako światowy lider rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego, 

doradztwa w obszarze ryzyka i brokerskich usług ubezpieczeniowych, 

posiadamy odpowiednie kompetencje, by ocenić odporność Państwa firmy na 

zagrożenia cybernetyczne, chronić ją przy pomocy najlepszych rozwiązań oraz 

radykalnie poprawić zdolność Państwa firmy do efektywnego powrotu do 

normalnego funkcjonowania po ewentualnych atakach. 

Plan bezpieczeństwa cybernetycznego to w pełni zintegrowany, holistyczny 

plan zarządzania ludźmi, ryzykiem finansowym i technologicznym w Państwa 

przedsiębiorstwie. Każdy plan bezpieczeństwa cybernetycznego, którego 

zakres jest mniejszy, nie będzie bezpieczny. 
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Ryzyko jest wszędzie. Zacznijmy od jego zidentyfikowania. 

Pierwszym krokiem metody Willis Towers Watson jest kompleksowa ocena Państwa ryzyka cybernetycznego 

poprzez analizę całego Państwa przedsiębiorstwa. Korzystając z własnych narzędzi, zidentyfikujemy, ocenimy 

i przeanalizujemy wrażliwe punkty w obszarze zasobów ludzkich, systemów technologicznych, ubezpieczenia 

od ryzyka cybernetycznego oraz planów przywracania działalności. Następnie wyniki analizy połączymy z 

istotnymi danymi firm podobnych do Państwa firmy, aby określić szczegółowy profil ryzyka i ostatecznie 

opracować plan, dzięki któremu jego personel będzie bardziej świadomy zagrożeń związanych z poruszaniem 

się w cyberprzestrzeni, a firma będzie bardziej odporna na ataki. 

431 
milionów nowych odmian 

złośliwego oprogramowania 

pojawiło się w ciągu roku. 

Ocena 

Narzędzie doradcze i diagnostyczne do oceny ekspozycji na ryzyko 

cybernetyczne 

Przy pomocy naszych narzędzi, eksperci Willis Towers Watson identyfikują i zarządzają ryzykiem 

cybernetycznym w całym Państwa przedsiębiorstwie. 

Kwantyfikacja ryzyka cybernetycznego 

Analizy predykcyjne pozwalają oszacować pełną wartość strat związanych z ryzykiem wystąpienia 

incydentu lub awarii sieci. 

Warsztaty w zakresie reagowania na incydenty 

Zapoznamy klienta z taktykami i strategiami, aby mógł ocenić gotowość swojej firmy, chronić jej zasoby 

i szybko przywrócić jej zdolność funkcjonowania. 

Ankieta dotycząca kultury ryzyka cybernetycznego 

Innowacyjne narzędzie do podnoszenia świadomościi Państwa pracowników w obszarze bezpieczeństwa 

cybernetycznego, poprzez wykrywanie powiązań między zachowaniami pracownika i kulturą firmy a jej 

podatnością na zagrożenia cybernetyczne. 



Kompleksowa ochrona to coś znacznie więcej niż zainstalowanie zapory 
sieciowej 

Z naszych doświadczeń wynika, że prawie siedem na 10 roszczeń z tytułu ubezpieczenia od ryzyka 

cybernetycznego związanych jest ze zdarzeniami spowodowanymi przez pracowników. Tylko ten fakt wskazuje, że 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo cybernetyczne powinna spoczywać nie tylko na zespołach IT i 

bezpieczeństwa. Dysponując opracowanym profilem ryzyka Państwa firmy i wieloletnim doświadczeniem zdobytym 

w różnych krajach, Willis Towers Watson wdroży najlepsze rozwiązania mające na celu zminimalizowanie i 

złagodzenie zidentyfikowanego przez nas ryzyka związanego z pracownikami, technologiami i zasobami 

finansowymi Państwa firmy. Pomożemy Państwu również ubezpieczyć się od pozostałego ryzyka i przenieść je na 

rynek ubezpieczeniowy. 69% 
roszczeń z tytułu ubezpieczenia od 
ryzyka cybernetycznego związanych 
jest z incydentami spowodowanymi 
przez pracowników. 

Ochrona 

Doradztwo i pośrednictwo w zakresie programów ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego 

Tworzymy indywidualne programy ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniające wiele różnych rodzajów ryzyka cybernetycznego. 

Rozwiązania w zakresie captive 

Określamy optymalną równowagę między częścią ryzyka cybernetycznego do zachowania i do przeniesienia na rynek ubezpieczeeniowy i 

ustalamy, w jaki sposób captive może stanowić wsparcie dla takiego podejścia. 

Rozwiązania w zakresie reasekuracji fakultatywnej i obligatoryjnej 

Pomagamy ubezpieczycielom ocenić, .skwantyfikować i rozłożyć ryzyko cybernetyczne zakumulowane w ich portfelach 

Modelowanie zagregowanego ryzyka cybernetycznego/niewyłączonego ryzyka cybernetycznego 

Identyfikujemy skorelowane ryzyko cybernetyczne, pomagamy zarządzać portfelem ubezpieczeń i kapitałem, a także łagodzimy ryzyko 

wystąpienia różnych scenariuszy cybernetycznych. 

Przygotowanie do pracy z zachowaniem bezpieczeństwa cybernetycznego 

Nasze narzędzia diagnostyczne pomagają nam w analizie i uzupełnianiu braków w wiedzy i świadomości Państwa pracowników w 

kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Rozwiązania w zakresie zarządzania talentami w kontekście wrażliwości  na zagrożenia 

cybernetyczne 

Nasz globalny zespół doradców ds. kapitału ludzkiego pomaga budować, prowadzić i zatrudniać zasoby ludzkie z odpowiednią 

świadomością w obszarze ryzyk cybernetyccznych. 



Willis  
  

Ostatnią rzeczą, jakiej Państwo życzyliby sobie, jest plan zakładający 
długotrwały powrót do funkcjonowania. 

Od samego początku incydentu czas ucieka. Każda upływająca sekunda pociąga za 

sobą straty – w zakresie reputacji, lojalności klientów, działalności operacyjnej, 

odpowiedzialności cywilnej i innych. Podstawą udzielanego przez Willis Towers Watson 

wsparcia w zakresie reagowania na incydenty jest zrozumienie tego faktu. Pomożemy 

również odzyskać straty, przeprowadzić analizę dochodzeniową w celu wykrycia 

przyczyn incydentu i szybko opracować nowe rozwiązania ochronne. 

Przywracanie zdolności 
funkcjonowania 

Koordynacja reagowania na incydenty 

Współpracujemy z Państwa zespołami reagowania przy 

koordynowaniu i realizacji planów reagowania na incydenty. 

Pełne wsparcie w zakresie szkód 

Po incydencie nasi eksperci pokierują procesem zgłaszania szkody i 

występowania o odszkodowanie we wszystkich obszarach objętych 

obezpieczeniem. 

Księgowość dochodzeniowa 

W przypadku wystąpienia incydentu cybernetycznego, nasi 

wykwalifikowani biegli rewidenci, księgowi dochodzeniowi oraz biegli 

ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych określą pod względem 

ilościowym ekspozycję klienta na ryzyko przed incydentem oraz 

straty powstałe na skutek incydentu. 

Doradztwo w zakresie utrzymania ciągłości 

działania 

Współpracujemy z różnymi działami klienta w celu opracowania 

strategii ograniczania przerw w działalności i utraty kapitału. 

dni upływa średnio od momentu wystąpienia 

incydentu do jego wykrycia 
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Ryzyko cybernetyczne ewoluuje. W związku z tym zdolność klientów do 
zarządzania nim powinna także ewoluować. 

Nasi klienci zdają sobie sprawę, że obecnie ryzyko cybernetyczne jest bardziej złożone niż kiedykolwiek. Nie 

chodzi tylko o zwalczanie hakerów. Ani też o to, że każdy incydent pociąga za sobą straty rzędu milionów (jeśli 

nie dziesiątek milionów) złotych. Teraz nasi klienci poznali już lepszy sposób ochrony przed tymi zagrożeniami 

– w pełni zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, pomagające zarządzać ryzykiem związanym z czynnikiem 

ludzkim, ryzykiem kapitałowym i technologicznym w całym przedsiębiorstwie. Więcej informacji na ten temat 

można uzyskać na stronie willistowerswatson.com/cyber. 
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Willis Towers Watson to wiodąca międzynarodowa firma zapewniająca usługi 

doradcze, brokerskie i rozwiązania, pomagająca klientom na całym świecie 

zarządzać ryzykiem. Wśród naszych klientów jest 81% przedsiębiorstw z listy U.S. 

Fortune 1000 oraz 78% przedsiębiorstw z listy Global Fortune 500. 40 000 naszych 

pracowników w ponad 140 krajach pomaga naszym klientom zarządzać ryzykiem, 

optymalizować korzyści, rozwijać kadry i zwiększać siłę kapitału. 

Więcej informacji na temat kompleksowego bezpieczeństwa 

cybernetycznego można znaleźć na stronie 

willistowerswatson.com/cyber 


