
בס״ד, סע תשע״ז, מאי 2017

איילון סייבר
חשיבות ביטוח הסייבר בארץ ובעולם

עוד
מוצר חדשני 
מבית איילון

סוכנות וסוכנים יקרים,

כי מתקפות  אירועי הסייבר אשר אירעו לאחרונה בכל העולם הינם תזכורת לכך 
עסק  בבתי  ביתיים,  במחשבים   - מגזר  ובכל  יום  בכל  להתרחש  עלולות  סייבר 

ומפעלים, במשרדים ממשלתיים, בבתי חולים וכו'.

לכל עסק, גדול או קטן, מומלץ ביטוח כנגד אירועי סייבר.

פוליסת איילון סייבר מעניקה כיסוי מפני אירועי סייבר שמטרתם, בין השאר, 
במערכות  לפגוע  עלולים  אשר  האקרים,  מתקפת  או  תעשייתי  ריגול  פשע,  ביצוע 

מידע אלקטרוני - חומרה, בתוכנה ובמידע האגור בהן.

אנו מזמינים אתכם לפנות למבוטחיכם ולהציע להם את איילון סייבר 
בפרמיות אטרקטיביות והשתתפויות עצמיות נוחות!

בברכה ובהצלחה,
האגף לביטוח כללי



הפוליסה מקנה כיסוי לשני סוגי סיכוני סייבר מרכזיים:
סיכון סייבר צד ראשון  - נזק למבוטח עצמו    #

חבות בגין אירוע סייבר אצל המבוטח ואשר גרם נזק לצד ג'  #

ביטוח סייבר צד ראשון

כיסוי בגין גניבת סייבר, סחיטת סייבר והוצאות שיקום הרשת של המבוטח.

כמו כן, כיסוי לאובדן תוצאתי עקב אירוע סייבר שפגע במערכות המחשוב של המבוטח, המוגדר כ"הפחתה בהכנסות 

העסקיות" וכן "הוצאות תפעול סבירות נוספות", אשר נגרמו למבוטח במהלך תקופת השיקום, עקב אירוע הסייבר.

הרחבה:

ניתן לרכוש הרחבה בדבר הוצאות סבירות הכרחיות שהוציא המבוטח והנדרשות על פי דין, בקשר עם הודעה לצד ג' 

)נפגע(, בדבר אירוע הסייבר.

תמצית הכיסוי על פי פרק ביטוח לנזקי סייבר )צד ראשון(

שיפוי המבוטח, עד לגבול האחריות, כמפורט בפוליסה עבור פרק זה, בגין:

ברשת  השמורים  לנתונים  או  המבוטח  של  הרשת  שיקום  לצורך  המבוטח  ע"י  שהוצאו  ודרושות  סבירות  הוצאות   .1

של מבוטח כתוצאה מגישה בלתי מורשית, הדבקה בווירוס מחשבים, מתקפת מניעת שירות או שגיאה תפעולית, 

שיתרחשו במהלך תקופת הביטוח.

הפחתה בהכנסות עסקיות שתגרם למבוטח במהלך תקופת שיקום של עד 120 ימים.  .2

גניבת סייבר – אבדן כספים עקב הוצאה או העברה שאינם מורשים, של כספים או אבדן טובין של המבוטח, עקב   .3

מסירה בלתי מורשית של הטובין הנובעת משידור מידע באמצעות או אל הרשת של המבוטח הנגרמת ע"י מקור 

חיצוני.

סחיטת סייבר - הוצאות או דמי סחיטה ששולמו ע"י המבוטח בדבר סכנה מהותית וסבירה של:  .4

אבדן או נזק לרשת של המבוטח  #

אבדן כספים או אמצעי תשלום של המבוטח  #

השחתת אתר האינטרנט של המבוטח  #

אבדן, חשיפה או שימוש בלתי מורשה במידע סודי של המבוטח או מידע סודי של אחרים הנתון להשגחת המבוטח  #

איילון סייבר



בכפוף לתנאי הפוליסה. ט.ל.ח.

ביטוח חבות סייבר כלפי צד ג' 

הגדרת החבות המכוסה הינה רחבה וכוללת, בין היתר: הוצאת לשון הרע, הפרת פרטיות, הפרת סודיות וחבות כלפי 
צד ג' עקב אבדן או נזק לנתונים של האחרים השמורים אצל המבוטח

הרחבות הכלולות בכיסוי:
הרחבה לחבות אישית של עובדי הנהלת החברה ו/או עובדים עקב מקרה ביטוח מכוסה  #

הרחבה להוצאות הגנה בהליכים פליליים או מנהליים  #

תמצית הכיסוי על פי פרק ביטוח לנזקי סייבר כלפי צד שלישי
הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין עקב אחד האירועים להלן:

חבות מדיית סייבר – השמצה, הוצאת לשון הרע, הוצאת דיבה ועוד  .1
חבות בדבר פרטיות – הפרת זכות הפרטיות של אדם או הפרת מדיניות הפרטיות של המבוטח  .2

הפרת סודיות –חשיפת מידע חסוי או סודות מסחריים הנמצאים ברשותו של המבוטח  .3
חבות אבטחה – סייבר – כשל מצד המבוטח במניעת גישה בלתי מורשית, גניבה, אבדן או גילוי בלתי מורשה של   .4

מידע של צד שלישי, הגורמים ל: 
חוסר יכולת של אחרים לגשת לרשת של המבוטח;  או  #

נזק לרשתות שאינן הרשת של המבוטח;  או  #

אבדן או נזק לנתונים של אחרים השמורים ברשת של המבוטח  #

פרק ביטוח החבות כלפי צד ג' הינו על בסיס "יום הגשת התביעה", ומשכך מקנה כיסוי לתביעות המוגשות כנגד המבוטח 
הרטרואקטיבי  התאריך  לאחר  או  הביטוח  תקופת  במהלך  אירעו  אשר  סייבר  אירועי  בגין  הביטוח,  תקופת  במהלך 

המצוין בפוליסה. 

פרקי הכיסוי כוללים גם אופציה לרכישת הרחבות בדבר הודעות ללקוחות בדבר אירוע הסייבר והוצאות בגין יחסי 
ציבור לאחר אירוע כאמור, כהשלמה לכיסוי הביטוחי הניתן על ידן. 

ניתן לרכוש הכיסוי כפרק בענפים 390,391,450.
כמו כן ניתן לרכוש את הכיסוי במסגרת ענף חדש , ענף סייבר שמספרו 424.

חשוב ! סייג טרור בפוליסות הסייבר של איילון אינו חל על סיכוני סייבר !

הרחבות נוספות:
כיסוי עבור הוצאות יחסי ציבור ו/או הוצאות הודעה ללקוח  #

כיסוי לתקופת דיווח מורחבת של 180 ימים - הרחבה מהותית למבוטחים הנדרשים לכיסוי זה במסגרת אישורי   #

ביטוח ו/או התחייבויות חוזיות כלפי צדדים שלישיים
ניתן לרכוש את הכיסוי כהרחבה לפוליסת בית העסק של המבוטח או כפוליסה עצמאית מפני סיכוני סייבר )ענף 424(  #

לרשותכם, מספר אופציות לרכישה:
כחלק מפוליסה לבית העסק - לפרק א'  150,000 ₪, לפרק ג' 350,000 ₪  #

ניתן להכפיל או לשלש את סכומי הביטוח/גבולות האחריות  
ברכישת פוליסה עצמאית - ללא מגבלה  #

הנחה לרוכשים את שני פרקי הכיסוי
השתתפויות עצמיות נמוכות

לפרטים, חתמי העסקים המקצועיים במחוזות



המבקר: ישראל בפיגור בהתמודדות עם פשיעת סייבר        

הסייבר  מערך  כי  המדינה  מבקר  חושף  הגדולה,  הסייבר  מתקפת  לאחר  ימים  כמה 
במשטרת ישראל אינו ערוך להתמודד עם האיומים. בין היתר נמצא שתפיסת הפעולה 
מתאימה לשנת 2000, שלמרות האיומים המתגברים התקציב קוצץ וששוטרים רוכשים 
ציוד נחוץ מכספם האישי. על אגף התקשוב בצה"ל כתב המבקר: "כשל בתפקידו". 

רשות התקשוב הממשלתית: "ישנם פערי מידע ושגיאות מצד הדו"ח"

ירון דרוקמן

16:00 , 16.05.17

הלהיט הבא של חברות הביטוח: נגד האקרים
חברות כמו אליאנץ מוכרות ביטוחים נגד מתקפות סייבר ורואות בתחום הזה

את אחד השווקים המבטיחים שלהן

פיננסיים, אלא  מתקפת האקרים היא דבר שעלול להסב לחברות לא רק הפסדים 
גם מבוכה רבה והוצאות משפטיות כבדות. לכן כמה חברות ביטוח החליטו לנצל את 
ההזדמנות ולהיכנס לעולם הביטוח נגד פשעי סייבר   הזדמנות שיכולה להיות שווה 10 

מיליארד דולר.

מאת: בלומברג

09:24 ,10.05.2017

מתקפת סייבר בינלאומית: "74 מדינות נפגעו"         

"מתקפת הכופר הגדולה בהיסטוריה": מומחי אבטחה טוענים כי עשרות מדינות נפגעו
במתקפת הסייבר שפגעה מוקדם יותר בעשרות בתי חולים בבריטניה. על פי הדיווחים, 
המתקפה בוצעה באמצעות כלי פריצה שנגנב מה  NSA. בבתי חולים בוטלו ניתוחים 

וטיפולי סרטן, ותיקים רפואיים נחסמו

ynet וסוכנויות הידיעות

 00:35 ,13.05.17

מן העיתונות:



האקרים גנבו מידע מבכירי עיריית קריית אונו ותושבי העיר

לכל  ברשת  נגיש  נוספים  ופרטים  כתובות  סיסמאות,  משתמש,  שמות  שמכיל  קובץ 
דורש ומועבר בין האקרים. הרשות להגנת סייבר סירבה להתייחס לאירוע והעירייה, 

שלא דיווחה על הפריצה, טענה שהאתר שלה מאובטח בידי חברה חיצונית

רפאל קאהאן

12:48 ,08.05.17 

האקרים גנבו פרטי אשראי מאורחי מלונות הולידיי אין וקראון פלאזה

אינטרקונטיננטל  רשת  שבבעלות  מלונות   1,200 של  למערכות  פרצו  התוקפים 
בצפון אמריקה. עדיין לא ידוע כמה משתמשים הושפעו מן התקיפה וכיצד הצליחו 

ההאקרים לחדור למערכות הרשת

שירות כלכליסט

11:08 ,20.04.17

מערך הסייבר הלאומי: "ישראל במקום ה-29 בכמות תקיפת נוזקות כופר"

הנתונים נמסרו במהלך דיון של ועדת מדע וטכנולוגיה שעסקה בנושא. עוד נמסר 
מחשבי  אף  נפגעו  לאחרונה  בחודש,  כופר  תקיפות  כ  130  מתבצעות  שבממוצע 

המשרד לשירותי דת ממתקפה כזו

שחר אילן

15:54 ,20.03.17

העסקים הקטנים מפסידים בגדול במתקפות סייבר

להתגונן  משאבים  להם  אין  כי  בעיקר  למתקפות,  קלה  מטרה  הם  קטנים  עסקים 
חשופים  להיות  או  מידע  באובדן  להסתכן  ולא  כופר  לשלם  יעדיפו  והם   - מפניהן 

לתביעה מצד לקוחות.
״בעלים של עסק קטן יודע שהוא צריך להגן על עצמו, אבל אין לו מושג היכן להתחיל״

אמיתי זיו

07:07 ,14.05.17 

ניסיון פריצה לשרתיה     בפעם השנייה השבוע: עיריית ירושלים זיהתה 

העירייה,  אתר  לרבות  העירוניים,  הדיגיטליים  השירותים  כי  מסרה  ירושלים  עיריית 
לא פועלים בשלב זה בשל זיהוי ניסיון לתקוף את שרתי העירייה. הורדת השירותים 

נעשתה כצעד מניעתי וכדי למנוע פגיעה בשרתים ובתושבים.
צוותי אבטחה המידע העירוניים בליווי של מומחים בתחום פועלים להדוף את ניסיון 
ההתקפה באמצעות תוכנת כופר. מדובר בפעם השנייה השבוע שמתרחש מקרה כזה.

לירן לוי

10:15 , 31.03.17


