Um serviço desenvolvido e fornecido por

Seguros de riscos cibernéticos
Serviços e produtos relacionados
Através da combinação de nossas respectivas capacidade e experiência, e nossa aliança estratégica
de longo prazo, oferecemos uma ampla gama de serviços e produtos destinados a apoiar o mercado
de seguros de riscos cibernéticos em todas as etapas do negócio.
Nossos serviços incluem marketing e avaliação de risco / suporte na subscrição de apólices,
treinamento, serviços abrangentes de resposta a incidentes, perícia e regulação de sinistros.

SERVIÇOS
Análise e regulação de sinistros
Possuímos experiência específica lidando e regulando sinistros com perdas de diferentes tipos e
extensão (tanto padrão quanto de grande porte e
complexidade) sob as apólices de riscos cibernéticos
e outras relacionadas.

Perícia
Temos ampla experiência na perícia de incidentes de
ciber-segurança para estabelecer, entre outras coisas,
as suas causas e consequências.

Recuperação de dados
Colaboramos na recuperação (sempre que for tecnicamente viável) das funções, sistemas e dados do
Segurado da maneira mais eficiente possível.

Suporte na subscrição (incluindo
elaboração de Formulários de Proposta
e Apólices)
Os riscos cibernéticos têm complexidades inerentes à
sua contemporaneidade, especificidade técnica, evolução contínua e rápida etc., que geram desafios consideráveis para o mercado de seguros, principalmente
na elaboração de formulários de proposta e apólices.
Nossa experiência combinada tanto em segurança
cibernética quanto em incidentes de ricos cibernéticos
(cobertos ou não por apólices de seguro) nos permite

ajudar e apoiar as seguradoras para aprimorar o conteúdo das especificações das apólices e formulários, a
fim de evitar resultados indesejados ou reclamações e
também oferecer produtos atualizados de acordo com
a tecnologia atual e as necessidades dos clientes.

Serviços de resposta a incidentes
Recebimento e tratamento de notificações de
reclamações (24/7/365), incluindo triagem e preparação, tarefas iniciais de mitigação de perdas,
gerenciamento completo de incidentes, investigação
aprofundada, projeto e implantação de planos de
solução, tarefas de monitoramento, comunicação
com as partes afetadas durante o processo, análise
de cobertura sob a apólice, etc.

Além de lidar com instruções individuais, projetamos
e aplicamos protocolos, procedimentos e planos
de resposta abrangentes para atender melhor as
necessidades das seguradoras e dos clientes.

Suporte estratégico de marketing /
comercial
O seguro de ricos cibernéticos é um produto relativamente novo (especialmente na América Latina), inserido num ambiente complexo e que se altera constantemente. Portanto, a entrada no mercado não é simples.
Assistência técnica e estratégica é fornecida aos
corretores e seguradoras para maximizar a eficácia de
seus esforços comerciais nesse campo específico.

Treinamento e conscientização
Oferecemos palestras de treinamento e conscientiza-

ção para diferentes atores do mercado de seguros,
com o intuito de aumentar seu conhecimento e entendimento quanto à segurança cibernética.

PRODUTOS
R-Box:
Solução modular de software de gerenciamento de
segurança. Permite que a segurança das informações
seja alinhada aos negócios por meio da análise e gerenciamento de riscos, a conformidade regulamentar e
a continuidade dos negócios, entre outros benefícios.

Desenvolvimento de aplicações:
Projeto e desenvolvimento de aplicativos para atender
as necessidades dos seguros de riscos cibernéticos e
as oportunidades de negócios.

Sobre nós
As empresas do grupo COOPER BROTHERS
fornecem serviços de alta qualidade em perícias e
regulação de sinistros.
Estamos firmemente estabelecidos na América Latina
desde 1886, possuindo escritórios na Argentina, Brasil,
Equador, Peru e Uruguai, além de representações em
outros países da América Latina.
Para mais informações, visite www.cooperbrosgroup.com

PLATINUM CIBER fornece serviços de cibersegurança com ampla experiência em Soc-Siem,
proteção de endpoint, análise de riscos tecnológicos,
e conscientização sobre riscos cibernéticos.
Por mais de 15 anos, nossa empresa tem assistido
diferentes clientes na Argentina e tem representações
no resto da América Latina.
Para mais informações, visite www.platinumciber.com
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