
Você está protegido do impacto financeiro 
causado por um incidente de ransomware?
Os ataques de ransomware estão se intensificando tanto em frequência quanto em 
gravidade. Os cibercriminosos consideram o ransomware um negócio lucrativo e estão 
cada vez mais mudando a forma de agir, com foco na violação de privacidade, o que 
oferece a possibilidade de cobrança de importantes somas de resgate.

Os ataques estão se tornando mais frequentes, 

auxiliados por novos tipos de ransomware e malware.

A gravidade do impacto operacional e financeiro está 
aumentando bruscamente: pedidos de resgate, custos 
relacionados e o tempo de inatividade operacional está 
crescendo exponencialmente.

239% de aumento em ataques de ransomware 
relatados por clientes Beazley entre 2018 e 2019.

A média de pagamentos de ransomware 

aumentaram 60% no segundo trimestre de 

2020, atingindo $178.254.

O tempo de inatividade causados por eventos 
de ransomware, atualmente, tem duração 

média de 16 dias; mais de 2 semanas de 

prejuízo e interrupção do negócio.

A complexidade e os custo 

envolvidos estão crescendo, o ransomware 

é cada vez mais prejudicial e caro .

O resgate médio exigido em ataques de 

ransomware é 6 vezes maior que o da 
média geral.

Tópicos relacionados a COVID-19 
em e-mails de phishing tem como objetivo os 
funcionários remotos.

Com mais pessoas trabalhando em 
ambientes menos seguros, os ataques 

ocorrem com mais frequência.

Os cibercriminosos, cada vez mais, direcionam 
ataques de ransomware para empresas, 
governos e organizações de saúde.
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O seguro cibernético pode te ajudar na transferência do risco de ransomware

As políticas cibernéticas geralmente oferecem proteção econômica e uma variedade de 
recursos e serviços para ajudar sua empresa a responder, restabelecer e recuperar perdas 
de ataques de ransomware.

Preparação e apoio de resposta
O seguro cibernético geralmente fornece acesso a recursos vitais 
e especialistas para ajudar sua empresa a gerenciar com eficácia 
os eventos de ransomware:

• Planejamento de resposta a incidentes.

• Treinamento e educação de funcionários.

• Melhores práticas de segurança cibernética.

• Apoio ao pagamento de resgate.

• Assessoria jurídica.

• Peritos forenses.

• Apoio de relações públicas.

• Serviços de notificação de violação.

• Pagamentos de resgate em criptomoedas.

• Receita perdida.

• Despesas extras necessárias para continuar as operações.

• Multas / penalidades regulatórias.

• Custos legais, de investigação forense e de relações públicas.

• Restauração ou recriação de dados e outros ativos intangíveis 

corrompidos ou destruídos.

• Reparação ou reconstrução de rede ou hardware.

• Dano à reputação.

Proteção de balanço
As políticas cibernéticas geralmente oferecem inúmeras coberturas 
de primeira e de terceiros para despesas e perdas relacionadas a 
ransomware ataques, incluindo:

Fale com a Marsh Brasil para saber mais sobre o assunto e contratar seu seguro 

de risco cibernético.

A equipe de especialistas em riscos cibernéticos da Marsh pode projetar e fornecer uma apólice de seguro cibernético sob medida 
para o seu perfil de risco e modelo de negócios, com ampla cobertura para eventos cibernéticos e de tecnologia, incluindo ataques 
de ransomware. Entre em contato conosco para contratar toda a proteção que sua empresa precisa.
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