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ביטוח סייבר

CFOפורום  

חיים לוי  

סיכוניםיועצים לביטוח וניהול משרד  



שוק ביטוחי הסייבר



שוק ביטוחי הסייבר

אירועיםריבוי 

חריגי סייבר

פרמיה חיתום מחמיר

ישראל  

לונדון

ב"ארה



שיקולי חיתום

הכנסות  
ופיזור  
גאוגרפי

ב  "ארה•
חשיפה  

גבוהה

ענף  
הפעילות

מוסדות  •
פיננסים

סוג המידע
רפואי •

וכרטיסי  
אשראי

אבטחה  
וגיבוי

•BCP, DR, 
2FA

M&A

ניסיון וקודם 
גבולות  
אחריות



הכיסוי הביטוחי

התקפה זדוניתארוע תאונתי

מערכות המחשוב של  

הארגון

חיצוני/  פנימי

זמינות  

כשל מערכותמערכות
סודיות  

ופרטיות

נזקים פיננסיים

נזק כספי ישיר

יזיאו נזק פ

הוצאות 

אובדן הכנסותנוספות
חבות כלפי צד 

שלישי



הטריגר להפעלת הכיסוי

כשל אבטחת מידע

כשל מערכות

ספקים

כשל מערכות או פריצת  

אבטחה למערכות המחשב של  

החברה

טעות או השמטה של עובד  

,  חברה במסגרת תחזוקה

שדרוג או הפעלה של מערכות  

מחשב

חבות חוזית

שיבוב מוגבל

כשל מערכתי

מידע  אובדן 

עדכון גרסאות

שדרוג מערכות

אי יכולת להשתמש  / אובדן 

בנתונים

כשל במרכיבי חומרה

מוצר/ שירותהתקפות למניעת 

סייבר טרור

פעילות האקרים וחדירה זדונית  

(Maleware(

השבתתתשתיות מחשב

סחיטת סייבר

גניבה של שירותים

שירותי ענן

Data Center–מרכזי נתונים 

קבלני משנה

שרשרת אספקה



הכיסוי הביטוחי

'אנזקי צד 

נזק לחברה
'נזקי צד ג

שלישילתביעות צד חשיפה משפטית 

נזק לחומרה ולתוכנה

מוגדלותהכנסות והוצאות תפעול אבדן 

עלויות לשחזור מידע

עלויות חקירת האירוע ותיקון פרצות

צ  "הוצאות יח

ייעוץ משפטי

ליחידים וארגונים שהמידע שלהם נחשף, דיווח לרגולטורים

איסוף מידע

פגיעה במוניטין

גניבת כספים

עלויות לניהול האירוע

עלויות דיווח ומוקדים טלפוניים

בקרת אשראי וזהויות

כספי כופר

עמידה בחובת הדיווחחקירות ותביעות בגין אי 

תביעות והוצאות הגנה בגין נזק שנגרם כתוצאה מכשל 
מידעאבטחת 

תביעות בגין הפרת חובה בנוגע לעיבוד מידע

הפרה של מידע אישי או  תביעת עובדים וצדדים שלישיים בגין 

תאגידי

צעדים רגולטוריים וקנסות



חריגים-זרקור 

• Undersizing/Security Standards Exclusions 
• Theft of funds 
• Bodily Injury and Property Damage
• War (whether declared or not)
• Contractual Liability
• Credits and Offset of fees



הפוליסהסעיף הפעלת 

The Insurer will, with regard to an Insured Event which first occurs during the Policy 
Period and reported to the Insurer during the Policy Period, pay to each Company

The Insurer will, with regard to an Insured Event which first occurs on or after the 
Retro Date and reported to the Insurer during the Policy Period, pay to each 
Company

All cover under this Network Interruption Coverage Section is written on a primary 
basis and afforded solely with respect to to Insured Events first discovered during the 
Policy Period and reported to the Insurer as required by the General Terms and 
Conditions and this Network Interruption Coverage
Section.



עלויות ניהול אירוע

מספר חרום•

רשימת נותני שירותים מאושרת מראש•

חובה לעבוד עם חברות מאושרות על ידי המבטח•



הכיסוי לאובדן תוצאתי

טריגרים לכיסוי

Privacy Breach

Security Failure

Operational Error

Dependent BI

הכיסוי 

הגולמיירידה ברווח 

לצורך הוצאות 

עסקיתהמשכיות 

תקופות שיפוי

משך התקופה

ימים30-180

הגדרת התקופה

כיסוי אובדן רווחי 

החברה לתקופת השבתת 

המערכות

הגדרת התקופה 

כיסוי לאחר סיום 

לא –השבתת המערכות 

! תמיד



השתתפות עצמית

שעות8מינימום –כיסוי אבדן רווחים •

10,000$מינימום -הכיסויים יתר •

!חשוב-השתתפות עצמית אחת בנזק  •



כיסויים חדשניים בביטוחי סייבר

Preventive Shutdown-השבתה מניעתית •

עצמי או צד שלישי–הרחבה לנזקי רכוש •

Non IT-הרחבה לתלות בספקים של מוצרים או שירותים•

ביטוח פרמטרי לתלות בספקי קלאוד•

גניבה של כספים•

מניפולציה של חשבוניות•

בקרת אשראי וזהויות•

 Good Willללקוחות קצה לשימוש עתידי בהתקשרות עם החברה " פיצוי"הוצאות •

Coupon



חיים לוי יועצים לביטוח וניהול  

סיכונים

!תודה


