General Information
Company/Trading Name (inc any subsidiaries to be
included on the policy):

מידע כללי
הבת שאת-החברה )כולל כל חברות/שם העוסק מורשה
:(שמן יש לכלול בפוליסה

1.

.1

2.

.2

3.

.3

4.

.4

5.

.5

6.

.6

7.

.7

8.

.8

9.

.9

Company/Trading ID:

:ע"מ/ח"פ

Primary Business
activity:

:פעילות העסק העיקרית

Operating countries:

מדי ות בהן מתרחשת
:הפעילות
:אתר אי טר ט

Website:
Last complete financial
year revenue:

מחזור פעילות בש ה
:הפי סית האחרו ה
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Technical Assessment

הערכה טכ ית

Do you have anti-virus deployed across
your entire network?

Are firewalls deployed at all endpoints?

Do you take regular back-ups (at least
weekly) of all critical data and store the
same offsite or in a fire-proof safe, or does
your outsourced service provider meets
this requirement on your behalf?

Yes

No

כן

לא

Yes

No

כן

לא

Yes

No

כן

לא

For Healthcare Clients:

Do all remote connections to your
networks (employees and vendors)
require multifactor authentication?
Do you utilise behavioural analysis and/or
machine learning endpoint detection and
response (EDR) software to detect
malware for which no
anti-virus
signatures exist?
Is this installed
endpoints?

אש )פיירוול( בכל קודות-האם פרוסים קירות
?הקצה של הרשת
האם מתבצעים על ידכם גיבויים באופן
שיגרתי )לפחות אחת לשבוע( של כל המידע
 והאם הם מאוכס ים מחוץ,הקריטי של העסק
 או,אש-לשטח החברה או בכספת חסי ת
האם יש לכם ספק שירות חיצו י המבצע זאת
?עבורכם וממלא אחר הדרישות ה "ל
:עבור העוסקים ברפואה

Confirmation that you utilise encryption
for patient data stored on portable
electronic devices, as well as patient data
in transit over open networks.

If yes:

וירוס בפריסה מלאה על פ י-האם קיים א טי
?כל הרשת של החברה

on

100%

of

Yes

No

כן

לא

Yes

No

כן

לא

Yes

No

כן

לא

Yes

No

כן

לא

Please
state
the
software
product(s) used (e.g. Sentinel One,
CrowdStrike Falcon):

Insurer Name



Limits of Liability



Period of Insurance

האם כול החיבורים מרחוק לרשתות שלכם
)עבור עובדים וספקי שירות( דרשים לאימות
?גורמים-מרובה
,האם אתם משתמשים בתוכ ה לגילוי וזקה
,וירוס-אשר לא קיימת עבורה חתימות א טי
או למידת מכו ה/ידי יתוח הת הגות ו-על
?ב קודות הקצה
:באם כן
100% האם התוכ ה מותק ת על
?מ קודות הקצה
א ציי ו את מוצר)י( התוכ ה שאתם
:(משתמשים בה)ם

If you have been previously insured by a
Cyber policy please state:


אשרו שאתם משתמשים בהצפ ה עבור מידע
של מטופלים ה שמר על מכשירים
 וכן לגבי מידע של,אלקטרו יים יידים
.מטופלים המועבר ברשתות פתוחות

באם הייתם מבוטחים בעבר בפוליסת סייבר
:א א ציי ו את
 שם המבטח
 גבולות האחריות
 תקופת הביטוח
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Claims/Circumstances

 סיבות/תביעות

Have you had any claims or circumstances within
the past 5 years that would have triggered the
proposed policy?
If yes, please describe the incident:

 הש ים האחרו ות5-האם היו לכם תביעות או סיבות ב
?שהיו מפעילים את הפוליסה המוצעת

In light of any incident please provide details of any
repeat attacks and remediation work that has been
undertaken as a result.

לאור כל אירוע א א ספקו פירוט של כל מתקפות חוזרות
.ועבודות תיקון ש עשו כתוצאה

: א תארו את האירוע,באם כן
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Additional Comments

הערות וספות

Declaration

תצהיר

I declare that after proper enquiry the ,ה י מצהיר שההצהרות והפרטים שמסרתי לעיל
statements and particulars given above are  הי ם כו ים ושלא סילפתי או,לאחר חקירה ראויה
.או עובדות מהותיות/הסתרתי כל מידע מהותי ו
true and that I have not mis-stated or
suppressed any material fact.
I agree that this proposal form, together  ביחד עם כל מידע,ה י מסכים שטופס הצעה זה
with any other material information  יהווה את הבסיס לכל חוזה,מהותי שסופק על ידי
.ביטוחי שיכרת לאילך
supplied by me shall form the basis of any
contract of insurance effected thereon.
I undertake to inform underwriters of any ה י מתחייב ליידע את החתמים על כל שי וי מהותי
.לעובדות אלו הקורה לפ י השלמת החוזה
material alteration to these facts occurring
before the completion of the contract.

Signature:

:חתימה

Title:

:תפקיד

Date:

:תאריך
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