
 

 

 

  ביטוח חוזה כריתת לקראת לביטוח למועמד מהותי מידע דף

  - לפרטיים סייבר לביטוח פוליסה -

 

 

   יקר, לביטוח מועמד

 

 סייבר לביטוח פוליסה - + סייבר ביטוח במסגרת לרכישה הניתנים הכיסויים עיקריי לגבי מתומצת הסבר להלן

 לפרטיים.

 

 זה. ביטוח במסגרת הכלולים כיסויים מספר כוללת הפוליסה

 ספציפיים וחריגים תנאים וכן הפוליסה כיסויי כל על חלים אשר כלליים וחריגים תנאים כוללת הפוליסה כי בזה מובהר

 בנפרד. כיסוי כל על חלים אשר

 המלאה. סהלפולי מופנה הנך זה, לעניין מפורט למידע

 

 ביטוח פוליסות להפקת הביטוח חברת של הסכמה ו/או אישור ו/או ביטוחי כיסוי להוות כדי זה במסמך באמור אין

 לביטוח. המועמד עבור

 חוזה כריתת לאשר וכן המהותי המידע פרטי קבלת לאשר לביטוח המועמד יידרש ,הביטוח פוליסת הפקת לפני

 הביטוח.

 

 במסגרת השירות ספקי ידי על המוצעים השירותים ויתר האפליקציה טוביה, לשירותי הנוגעים והסברים פרטים

  .השירות ספקי ידי על ישירות למבוטח יימסרו ,הפוליסה

 להחלטתו ונתונה מבוטח,ה בידי הינה השירות ספקי ידי על למבוטח המוצע/ים ים/שירותב שימוש לעשות הבחירה

 המבוטח. של המלאה

  



 

 

 

 

 הכיסוי עיקרי תיאור כיסוי סוג סעיף

 לתשלום עסקאות 6

 האינטרנט ברשת

 אחריות לגבול עד

 ברשימה הנקוב

 לחבילה בהתאם

 .הנרכשת

 באמצעי משתמש המבוטח, ידי על מונה לא או בעצמו מוסמך אינו אשר שלישי צד כאשר

 האופן כספי. לנזק וגורם לחשבונותיו, שלו והזיהוי כניסהה בפרטי או המבוטח של התשלום

 היתר: בין לכלול עשוי זהות גניבת ביצוע לצורך הנדרש המידע את יששלי צד השיג שבו

 של לחשבון/זיהוי כניסה לנתוני או שלך התשלום לאמצעי שלישי צד ידי על גישה קבלת 

 באמצעות (,Engineering Social and Phishing – חברתית והנדסה )פישינג המבוטח

 כוזבת. זהות מסירת כגון כנגדך, מכוונת יפולציהמנ ביצוע או מזויפת דוא"ל כתובת

 סוג כל או המבוטח של האשראי כרטיסי חברת או הבנק אתר את המדמה שלישי צד 

 ולגרום מזויף, לאתר הבקשה את להסיט במטרה ברשת תשלומים שירותי ספק של אחר

 - )"פארמינג לגיטימי באתר שמדובר אמונה תוך כספיות עסקאות בו לבצע למבוטח

Pharming.)" 

 כניסה לנתוני או המבוטח של התשלום לאמצעי שלישי צד ידי על גישה קבלת 

 שלא פעולה כל באמצעות או שלו המחשב גבי על נוזקות באמצעות שלו לחשבון/זיהוי

 שימוש תוך באינטרנט מורשות בלתי תשלום עסקאות וביצוע באינטרנט, אחרת כדין

 זה. במידע

 נתונים שחזור 7

 עד ומכשירים

 אחריות לגבול

 ברשימה הנקוב

 לחבילה בהתאם

 הנרכשת

 הנתונים העברת הסייבר, מתקפת טרם שהיה למצב מכשיר גבי על הנתונים השבת

 מתאים. אחסון לאמצעי המשוחזרים

 בגין: עלויות וכיסוי IT שירותי לספק באמצעות נזק, של במקרה

 בר.הסיי מתקפת טרם שהיה למצב המכשיר גבי על הנתונים השבת 

 מתאים. אחסון לאמצעי המשוחזרים הנתונים העברת 

 הנגוע. המכשיר והחזרת איסוף לצורך משלוח הוצאות 

 של הנגועה ההפעלה מערכת או הנגועה התוכנה של התפעולית המוכנות השבת 

 המכשיר.

 לשחזר הניסון ו/או אליו החדירה ו/או הנגוע המחשב כאשר לעיל, למפורט כאלטרנטיבה 

 לפי עשוי, המבטח  המבוטח המכשיר של לחומרה הפיך בלתי לנזק רמוג הנתונים, את

 מורשית קמעונאית אלקטרוניקה ברשת לרכישה שובר למבוטח לספק דעתו, שיקול

 חלופי. מכשיר רכישת לצורך ומתאימה

 עד סייבר סחיטת 8

 אחריות לגבול

 ברשימה הנקוב

 לחבילה בהתאם

 הנרכשת

 כנגד סחיטה פעולת של בפועל ביצוע או מוכח איום קיים כאשר נלוות והוצאות כופר תשלום

 של המכשירים או הנתונים להשבת או מאוימות פעולות ביצוע לאי בתמורה המבוטח,

 המבוטח.

 הנה סייבר סחיטת

 ,או אלקטרוניים; נתונים של מחיקה או הצפנה הפעלה, ביטול השחתה 

 או אלקטרוניים; נתונים פרסום 

 מחשבים, או טרונייםאלק לנתונים גישה מניעת 

 המבוטח, כנגד שלישי צד ידי על כזו פעולה של בפועל ביצוע או מוכח איום קיים כאשר וזאת

 להשבת או המאוימות הפעולות ביצוע לאי בתמורה כופר תשלום דורש השלישי והצד

 הפעולה. ביצוע טרם היו שבו למצב המכשירים או הנתונים

 אירוע בכל ₪ 200 עצמית השתתפות

 האירוע ואבחון ראשוני סיוע למתן טלפוני מענה בוט/ אפליקציה/צ׳אט ע״ב 24/7 סייבר לאירוע מענה כולל הביטוח 10

 .ברשת האישית הבטיחות והעלאת להדרכה בוט צ׳אט וכן



 

 

 בדף האמור בין סתירה של מקרה בכל הפוליסה. בתנאי מפורטים הביטוח פוליסת של המלאים והתנאים הפרטים

 הפוליסה. תנאי יגברו הפוליסה תנאי ובין זה ימהות מידע


