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 לכבוד

 חברות הביטוח מנהלי

 טיוטה -סיכוני סייבר בפעילות הביטוחית  מיפוי הנדון:

  

 כללי .1

שנה עם כניסת האינטרנט לכל  20-ל מעלתקשורת המחשבים, שהחלה לפני המשמעותית של תפתחות הה .א

סלולאריים, הביאה אמצעים ליישום התקשורת גם ב השהביא תהטכנולוגיההתפתחות בית ועסק, ו

ונגישותם, ובפיתוחים טכנולוגיים דרמטית בכמות בסיסי הנתונים עלייה שיתוף מידע, הגברת תהליכי ל

  פרטי והן לעסקים.משתמש ההן ל שייעלו את תנועת המידע, והרחיבו את אפשרויות השימוש בו,

, לרבות היכולות לעשות שימוש ברשת, לצורך הפעלה מרחוק של פעולות זמינותוו , זרימתוהמידעהיקף  .ב

למגוון רחב של פרטיים, משתמשים וארגונים, עסקים  חשיפה שלהאת  והגבירושירותים שונים, 

, וגגאו בשזדון , בגורמים חיצונייםזליגת מידע לפגיעה במידע ו/או סיכונים חדשים )סיכוני סייבר(, בהם 

לפגיעה בנכסים השונים, בין אם נכסים פיזיים, ובין אם נכסים  ,לרבות יכולת ביצוע פעולות מרחוק

 בלתי מוחשיים, לרבות ממוניים. 

בין אם לסיכונים אלו,  יםביטוח םייכיסולשווק התרחבות מגוון סיכוני הסייבר, הביאה מבטחים  .ג

ובין אם בפוליסות לעסקים גדולים , המשווקת למבוטחים פרטיים או עסקים קטניםפוליסה  באמצעות

 על בסיס פקולטטיבי.במשנה בסיס פרטני המבוטח על 

עלולה להיווצר הביטוח לחברות בשיווק כיסוי ביטוחי פרטני לסיכון סייבר,  ההתפתחות המתונהבצד  .ד

שלא שווקו או הוחרגו באופן מפורש לסיכוני סייבר גם בהיקף פוטנציאלי משמעותי ביטוחית חשיפה גם 

(Silent Cyber) ,בענפי הביטוח המסורתייםתחת נוסח פוליסות הביטוח הקיימות  יםמכוסה.  

לזיהוי ומיפוי של ועצמאיות  1בענף הביטוח העולמי יוזמות רגולטוריותיישם לבשנים האחרונות החלו  .ה

את  לשפר ונועדו מבטחיםבכל שרשרת הפעילות הביטוחית של הנערכו הזיהוי והמיפוי סיכוני הסייבר. 

  בתחום זה.של חברות הביטוח ניהול הסיכונים 

העמיק את ההבנה בתחום אפשר לחברות הביטוח למשל סיכוני הסייבר והערכה תהליך זיהוי ביצוע  .ו

לשפר את כושר ההתמודדות שלהן, הן בתביעות סייבר במסגרת ניהול החשיפה לסיכון זה ומורכב זה, 

תהליך הלמידה והפיתוח של תחום ביטוחי הסייבר בחברות הביטוח בודדות, והן בתרחישי קטסטרופה. 

 .מואץמתפתח בקצב ה תמשךהוא תהליך מורכב ומ

                                              
 , מצ"ב בקישור הבא:2017האנגלי ביולי  PRA-נייר עקרונות למיפוי סיכוני הסייבר פורסם בין היתר על ידי ה 1

 SS4/17 -Cyber insurance underwriting risk  
 בקישור הבא: EIOPAסקירת סיכוני סייבר בחברות ביטוח באירופה שנערך על ידי 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa_cyber_risk_for_insurers_sept2019.pdf 

http://www.mof.gov.il/hon
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/supervisory-statement/2017/ss417.pdf?la=en&hash=6F09201D54FFE5D90F3F68C0BF19C368E251AD93
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa_cyber_risk_for_insurers_sept2019.pdf


 

  02-5695342פקס':  02-5317248טל':  9546304ירושלים  4רח' עם ועולמו 

 www.mof.gov.il/hon 

בפעילות  רואה חשיבות בניהול סיכוני הסייבר( הרשות –בהתאם, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן  .ז

תהליכי זיהוי, הערכה וכימות של סיכונים אלה, אשר מטבעם נתונים לחוסר ודאות בקידום הביטוחית, ו

הרשות רואה חשיבות במיפוי החשיפות בענף הביטוח בכללותו  ,ומשתנים בקצב מהיר. כמו כן ,משמעותי

של המשק תוך  על מנת לתמוך בקידום רמת כיסוי הולמת לסיכונים אלה שתתרום לרמת העמידות

 שמירה על יציבות חברות הביטוח וכיסוי שקוף ונאות למבוטחים. 

 

 הביטוחיתסיכוני סייבר בפעילות  סקר .2

חשיפתה של  הכימות והערכ ,לזיהויסקר סיכוני סייבר בפעילות הביטוחית  תערוךחברת הביטוח  .א

 .(הסקר –)להלן  לסיכונים אלה

זה נציגי היחידות העסקיות ובכלל ל הגורמים הרלוונטיים בחברה, כבעריכת הסקר ישתתפו  .ב

הרלוונטיות, מנהל הסיכונים, היועץ המשפטי, האקטואר הממונה, האחראי על ביטוח משנה ומנהל 

 הגנת הסייבר.

תוצאות הסקר יתועדו בפירוט ויכללו תיאור של ההנחות, מקורות הנתונים וחוסר הודאות הכרוך  .ג

 וההערכות הכלולות בו.בביצוע הניתוחים 

לניהול  הסקר יכלול ניתוח של הפערים בין המצב הנוכחי שבו נמצאת החברה, לבין התוכנית העתידית .ד

 , הפערים הקיימיםהקיים בחברה , ותתעד את המצב הנוכחיהביטוחית תסיכוני סייבר בפעילו

 והאתגרים והמכשולים העומדים בדרך לצמצום פערים אלו. 

 :פחות את הרכיבים הבאיםיכלול לכל ההסקר  .ה

 2.הגדרת החברה לסיכון סייבר .1

של תרחישים  םמשמעותי ותוערך מידת השפעת אירוע סייבר לענייןתרחישי ייחוס החברה תקבע  .2

על הפעילות הביטוחית, לרבות כימות ההשפעה הפוטנציאלית של התממשות תרחישים אלה  אלה

הערכת ההשפעה תבוצע הן לפני השפעת  על החברה תוך פירוט ההשפעה על הפוליסות השונות.

הייחוס שייקבעו יהיו מגוונים דיים להערכת אירועי  יתרחיש הסכמי ביטוח המשנה והן בשייר.

 סייבר במתארים שונים.

מיפוי של החשיפות הפוטנציאליות הקיימות בפוליסות שאינן כוללות כיסוי סייבר מפורש )סיכון  .3

 יבר שונים אשר עלולים להביא לתביעות בפוליסות אלה.סייבר סמוי( ולרבות פירוט תרחישי סי

פירוט אודות תביעות בגין סיכון סייבר בפעילות הביטוחית שהוגשו בפוליסות רכוש וחבויות  .4

מסורתיות בשלוש השנים האחרונות. פירוט זה יכלול את סוג הפוליסה, תמצית האירוע הביטוחי, 

 הכספיים. בדוחות עלותההערכת הסופית או  ת התביעהלווע

 תוך הפרדה בין הסכמים חוזיים ופקולטטיביים ובין ביטוח משנהמיפוי פערי כיסוי אל מול הסכמי  .5

 פוליסות עם כיסוי גלוי ופוליסות עם כיסוי סמוי.

או  כימות והערכה של החשיפה לסיכון סייבר בפעילות הביטוחית כתוצאה מאירוע סייבר מלחמתי .6

 .אירוע טרור

                                              
 בקישור הבא: ardbility BoFinancial Sta-לעניין זה ראה גם לקסיקון סייבר שפורסם על ידי ה 2
 1.pdf-content/uploads/P121118-https://www.fsb.org/wp. 

http://www.mof.gov.il/hon
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P121118-1.pdf
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בענפי רכוש וחבויות הנוגעת לחשיפת החברה לסיכוני סייבר. בהקשר  החיתוםמדיניות של תיאור  .7

 ןזה יש להתייחס למדיניות החיתום הן בפוליסות עם סיכון סייבר גלוי והן בפוליסות עם סיכו

 סייבר סמוי.

 ל שנקבע.כתיאור של תאבון הסיכון שנקבע בהתייחס לסיכון סייבר בפעילותה הביטוחית, כ .8

 .בעניין זהשל החברה  המומחיותרמת וסייבר  ותתביעתיאור תהליך יישוב  .9

בפעילות הביטוחית, לרבות  ניהול סיכוני סייבר בתחום מיקור חוץתיאור של נותני שירות ו .10

 במסגרת פעילות החיתום, הערכת החשיפה ויישוב התביעות.

לפת ופירוט פערים שזוהו הכשרות והדרכות בתחום סייבר בפעילות הביטוחית שבוצעו בשנה החו .11

 ברמת ההכשרה הקיימת לעובדי החברה העוסקים ביישוב תביעות סייבר.

 תכנית עבודה ויעדים לשיפור ניהול סיכוי הסייבר בפעילות הביטוחית. .12

  

 לממונה דיווח .3

הדיון  פרוטוקולכפי שיוצג לדירקטוריון החברה, לרבות את תוצאות הסקר  לרשותחברה תעביר ה .א

המסמכים הנלווים נתונים הכמותיים המבוקשים בקובץ הדיווח המצורף ו, וכן את השייערך בנושא

 הנדרשים.

 .2020ביוני  30ש"ח, ויהיו נכונים ליום מיליוני הנתונים הכמותיים יוזנו ב .ב

במרץ  31לא יאוחר מיום  Reinsuranceלתיקיית באמצעות הכספת  לרשות גשוהדיווחים כאמור יו .ג

2021. 

 

 ,כבוד רבב

 ד"ר משה ברקת  

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  

 

 

 העתק:

 ביטוח וחיסכון ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון –עמית גל מר 

 ביטוח וחיסכון ,לממונה על שוק ההוןסגן בכיר  –מר אוהד מעודי 

 מנהל מחלקת ביטוח משנה, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון –רו"ח אופיר נדב 
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