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  *עו"ד עומרי רז ביטוח חברות הבלוקצ'יין והקריפטו/

להדביק את הפער הקיים בין העולם הפיסי   במטרהעולם הביטוח עובר שיוי טכולוגי בשים האחרוות 
שיפור צורך שיוי טכולוגי מערכתי לואפליקציות, שירותים ללא אדם  הכולל הישן אל העולם הדיגיטלי

  וייעול העבודה השוטפת. 

בא לידי ביטוי וי תפיסתי, לעבר קדמה טכולוגית, דבר זה הוא שי בעיקר, השיוי הטכולוגימעבר לשיוי 
ובדים עם ידע טכולוגי, פתיחת מחלקות העוסקות בחדשות וכמובן פיתוח מוצרי ביטוח הותים  בגיוס ע

  'יין ומטבעות וירטואליים. בלוקצ –בטכולוגיות חדשות ומתפתחות מעה לרכיב הסיכון 

לוקצ'יין  , "פתח את שעריו" לחברות העוסקות בתחום הבLloyd'sשוק הביטוח הגדול בעולם היושב בלודון  
שכהחלטה עסקית ואסטרטגית, הסכימו להיות שחקן פעיל    חברות ביטוח  10  -ישם כ  פי כשה וחצי. כיוםל

  . ולתת פתרוות ביטוחים לחברות הפועלות בתחום בתחום

בעולם הביטוח, דבר שמקשה מאוד על החברות להשיג גבוהה תחום הבלוקצ'יין מוגדר ברמת הסיכון 
בוהה משפיעה באופן ישיר על תאי הסיכון הגרמת  שיפות הקיימות.  ולח   לפעילות העסקית  םפתרוות ביטוחי

בעיקר על התהליכים המורכבים שיש לעשות על מת לקבל הצעות  הפוליסה, הפרמיה, השתתפויות עצמיות ו
  לפוליסות שהן סטדרט בעולם העסקי. 

גם של החברות אשר הקושי שבתחום מביא לידי ביטוי את העוצמות והיכולות של הברוקרים, החתמים ו
דולות החברות הגלתהליכי הביטוח של  זהים לבצעמבקשות לבטח את עצמן. המאמצים והתהליכים שיש 

חברות אשר עברו אירועי ביטוח  של ואפילו , ביטוחים לתאגידי עק NASDAQסחרות (חברות  בעולם
  משמעותיים וכעת יש להל את התהליך באופן רגיש במיוחד. 

שתיים האחרוות ואו חווים זאת לא רק בחברות עם רמת סיכון  –שוק הביטוח התקשח מאוד בשה 
כהחלטה רוחבית ועסקית מצמצמות את  ,גבוהה. התהליכים היו קשים וארוכים יותר וחברות הביטוח

ים  החשיפה שלהם מול חברות בתחומים שוים ומעלות את הפרמיות בשיטתיות על מת להחזיר על הפסד
  של השים האחרוות.  

עם משאבים פיסיים לתשלום  Legit, לא מקלה עם חברות הבלוקצ'יין ומעבר להיותה חברה עובדה זו
הברוקרים יטוח צריכים להאמין ולסמוך גם על , החתמים של חברות הבוקיום הפעילות העסקית הפרמיה

  . הבדיקות מהצד שלהםוזאת לאחר שעשו את  אשר מביאים את חברות הבלוקצ'יין ללודון

, דבר ם החתמים וחברות הביטוחיש משמעות אמתית לברוקר מוסה שפיתח קשרים אישיים ועסקיים ע
שיכול להוות יתרון ל"פתיחת" הדלת לחברות הביטוח לצורך קבלת הצעות ואף יהול המו"מ לשיפור תאי 

  ההצעה. 

  הקריפטו והבלוקצ'יין הם: ם המסחריים שיתן להשיג בלויד'ס לחברות שבתחוכיום המוצרים 

  ביטוח דירקטורים:

  שלא מעשים בגין אישי באופן גדם המוגשות תביעות בגין הגה מעיק המשרה וושאי  הדירקטורים ביטוח
חשוב לציין   .פוטציאלים  לתובעים כספי לזק גרמו ואשר בחברה תפקידו במסגרת בוצעו אשר, כדין

  הם אלצים  וכך, וישירה מכוח חוק החברות אישית שלדירקטורים וושאי המשרה בחברה ישה אחריות
   .בחברה תפקידם במסגרת שעשו החלטות בגין זאת וכל, עתק סכומי הפרטי  מכיסם לשלם

 פקת מטבעות (מורחב בהמשך).יתן להרחיב את הכיסויובעות מהלתביעות ה  

  אחריות מקצועית:ביטוח 

  חובתם  בביצוע מכשל הובעת ועובדיה מהליה, החברה של חבותה את מכסה מקצועית אחריות ביטוח
  ). וכדומה ספקים, לקוחות' (ג לצד זק גרמו אשר השמטה או טעות, רשלי ממעשה כתוצאה המקצועית

  ביטוח סייבר:

  עיקריים: רבדים  2-ר מעיק כיסוי ביטוחי בביטוח סייב

זקים שגרמים לצדדים שלישיים של המבוטח בעקבות אירוע סייבר (לקוחות, ספקים) לדוגמא:  צד ג':
  תביעות ייצוגיות, גיבת מידע, כרטיסי אשראי ועוד. 

 
ברוקר הביטוח  -.Howden Insurance Brokers Israelהכותב הינו עו"ד עומרי רז, מנהל את מוצר הבלוקצ'יין והקריפטו ב * 

  הבינלאומי הגדול בישראל 
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זקים שגרמים למבוטח ללא תביעות של צדדים שלישיים. לדוגמא: אובדן הכסה, כופר וסחיטה,  צד א':
  ציוד טכי שהרס ועוד.  

בדים לעיל, יש כיסוי להוצאות הכולל שירותי משפט, אשי סייבר לטיפול באירוע, הוצאות מעל שי הר
  לחקירות רגולטוריות ועוד. 

ביטוח סייבר לחברות מתחום הבלוקצ'יין איו כולל כיסוי לכסים הדיגיטליים ויש לרכוש כיסוי ייעודי  
ל מת להשיגם יש צורך להל תהליכים ביטוחים אלו אמם חשבים כמסחריים בעולם הביטוח, אך ע עבורם.  

מורכבים, רגישים ומדויקים מול חברות הביטוח בלויד'ס. מעבר לכך, ישם מוצרי ביטוח וספים שמתאימים 
יותר ודורשים את המחויבות של הלקוח עוד  לחברות בתחום הבלוקצ'יין, אשר להשיגם התהליכים מורכבים  

  לתהליך:יתוף פעולה מלא לש

  מטבעות וירטואליים: כיסוי להפקת

חברות הביטוח מכירות היטב את תהליכי ההפקות מיסיום הטוב (ובשים האחרוות הרע) מחברות 
מספר מצומצם של מבטחים שמוכים לקחת על עצמם   ו. בעקבות כך, ישIPOציבוריות שעושות תהליכי 

ויתר הגזרות של   ICO ,STO, IEO –את הסיכון של תביעות הובעות מהפקת המטבעות של החברות 
ההפקות. כמובן שבכדי לקבל כיסוי, המבטחים יבחו בעין קפדית מעל הסטדרט הסביר את מהלי החברה  

  ואת התהליכים שיהלו בהליכי ההפקה. 

  ביטוח לכסים דיגיטליים:

ת הותות מוחזקים בארקים זהו התחום הלוהט ביותר בעולם הביטוח. חברו כסים הדיגיטליים הביטוח ה
שירותי ארק, אבטחת מידע למפתחות פרטיים, בורסות, קסטודיאן וכל חברה שמחזיקה כסים דיגיטליים 

  כחלק מהפעילות שלה, להוטות לבטח את עצמן. 

  עפים עיקריים: 2-מבלי להיכס למחלוקת הידועה ביעילות וברמת אבטחת המידע, תחום זה מחולק ל

מרשת האיטרט. מכיוון ששוק הביטוח בלויד'ס מכיר היטב את ביטוחי : ארקים שמותקים  ארקים קרים
  ותות שירותי ארק קר.עי "קל" לו יותר לבטח חברות אשר הסחורות ולכן באופן טב

: שירותי ארק שמצאים בען. לעומת זאת, חברות שמציעות פתרוות לארקים חמים, ארקים חמים
לכל חברה בהתאם למבה   אישיתם יותר ואף יש צורך לתפור פוליסה  התהליכים הם שוים לחלוטין, מורכבי

  הטכולוגי שלה. 

ום תחהטכולוגית.  לפתח מוצרים חדשים בהתאם להתפתחותלסיכום, חברות הביטוח ממשיכות 
  ולכן איכות הכיסוי והפרמיות שוים מעולם הייטק הרגיל.  הבלוקצ'יין מוגדר בסיכון גבוה

בתחום ואף לציה תתבהר, יזכו להפגש ולהכיר יזמים של חברות יו בתחום, הרגוככל וחברות הביטוח יאמ
יטמיעו את טכולוגיית הבלוקצ'יין במערכות שלהן, או ראה שיוי באיכות הכיסוי הביטוחי, בפרמיות 

  ובעיקר בתהליכים שיש לבצע כדי להשיג את הכיסוי המבוקש.

  החליפה  את שימצאו מעודכן, בילאומי מברוקר פתרוות לקבל חשוב הבלוקצ'יין בתחומי לחברות לכן
  .הזה  בתחום בביטוחים יצירתיות שדרשת ספק אין כי, ביותר המתאימה הביטוחית
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Blockchain and Crypto Insurance Companies/Omri Raz, Adv.* 
In recent years, the insurance market has undergone a technological change, closing the gap 
between the old financial world and the new digital world, with its apps, services without humans 
and systemic technological changes in order improve and streamline ongoing work. 

Beyond the technological change, the change is primarily a change in perception, towards 
technological progress. It is reflected by recruiting employees with technical knowledge, opening 
departments dealing with innovation, and of course developing insurance products that respond to 
the risk component of the new and emerging technologies - blockchain and virtual currencies. 

The world's largest insurance market is based in London's Lloyd's, which "opened its doors" to 
companies involved in blockchain at early 2018. Today, there are few insurance companies that, 
because of business and strategic decisions, have agreed to be active players in this field and to 
provide insurance solutions for companies operating in this area.  

Since the blockchain and crypto field are considered as a high risk in the insurance market, making 
it very difficult for companies to obtain insurance solutions for existing business operations and 
exposures. The high degree of risk directly influences the policy terms, premium, deductibles and 
most of all, the complicated procedures that must be carried out to obtain quotes for policies policy 
that are standard and common in the business world. 

The difficulty in the field is reflected in the strengths and capabilities of the brokers, underwriters, 
and the companies that seek to insure themselves. The efforts and procedures that must be carried 
out are the similar as the insurance processes of the world's largest companies such as NASDAQ 
companies, giant corporates and even companies that have undergone significant insurance 
events, and now have a particularly sensitive process to manage. 

The insurance market has been challenging over the last two years, and we are experiencing this 
not only at high-risk companies. The processes are getting tighter and more protracted, and the 
insurance companies, as a transversal and business decision, are reducing their exposure vis-à-
vis companies in various fields, and systematically increasing premiums to recoup losses of recent 
years. 

This fact does not make it easier for blockchain companies, and beyond being a legitimate company 
with financial resources for paying a premium and doing business, the underwriters must also 
believe and trust the brokers who bring the blockchain companies to London, said after doing their 
internal checks. 

There is a real meaning for an experienced broker who has developed personal and business 
relationships with underwriters and insurance companies. Said can be an advantage for "opening 
the door" to insurance companies for bidding and even negotiating to improve the terms of the 
offers. 

Today, the commercial products available from Lloyd's market for crypto and blockchain companies 
are: 

Directors Insurance: 

Directors 'and officers' insurance that provides protection vis-à-vis claims filed against them, 
personally for unlawful acts, which were in the course of their duties at the company, and which 
caused financial harm to potential claimants. It is important to note that the directors and officers 
of the company have personal and direct responsibility under Companies Law, and thus they have 
to pay out of their own pocket huge sums, all for decisions made as part of their positions with the 
company. 

Coverage can be extended to claims arising from ICO / STO (expanded below). 

 
* The writer is Attorney Omri Raz, who manages the blockchain and crypto product field at Howden Insurance 
Brokers, Israel's most significant international insurance broker. 
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Professional Liability Insurance: 

Professional liability insurance covers the liability of a company, its managers and employees 
arising from failure to fulfill their professional services as a result of negligence, error or omission 
which caused damage to third parties (customers, suppliers, etc.). 

Cyber Insurance: 

Cyber insurance provides insurance coverage in two primary layers: 

Third-Party: Damages caused to third parties of the insured party as a result of a cyber event 
(customers, suppliers) such as breach of data, class actions, information theft, credit cards, and 
more. 

Party A: Damages to the insured party without third party claims. For example, loss of income, 
administrative fines and extortion, destroyed technical equipment and more. 

Above said two layers, is coverage for expenses that include legal services, cyber experts for 
incident respond, regulatory investigation expenses, PR and more. 

Cyber insurance for blockchain companies does not include digital asset coverage, which must be 
covered by dedicated policy. Although these insurance products are considered commercial in the 
insurance market, yet to get them, need to manage a complex, sensitive, and exact processes with 
Lloyd insurance companies. Moreover, there are other insurance products suitable for blockchain 
companies; involving more complex procedures and requiring the client's commitment to full 
cooperation.  

Virtual Currency Issue Coverage (ICO / STO / IEO): 

Insurance companies are well acquainted with the public issuance procedures from their good 
experiences (and the bad in recent years) with public companies that go through the public issuance 
process (IPO).  As a result, there are a limited number of insurers willing to take on the risk of claims 
stemming from currency issuances (ICO, IEO and STO and the other derivatives of the issuances). Of 
course, to get the coverage, insurers will carefully consider (beyond any reasonable doubt and 
standard) the company's executives, offices and the procedures they conducted during the issuance.  

Digital Asset Insurance: 

Digital asset insurance held in wallets is the hottest area in the insurance world. Companies that 
provide wallet services, cyber security for private keys, exchanges, custodians, and any other 
company that holds digital assets as part of its operations are eager to insure themselves. 

Without getting into the known controversy regarding efficiency and the level of security, this area 
is divided into two primary sectors: 

Cold Wallets: wallets that are disconnected from the Internet. As the Lloyd's insurance market is 
well acquainted with commodity insurance, it is naturally "easier" for it to insure companies that 
provide cold wallet services. 

Hot wallets: wallet services on cloud. On the other hand, regarding companies that offer solutions 
to hot wallets - the procedures are entirely different, more complex and even need to tailor a 
personal policy for each company according to its technological structure. 

In conclusion, insurance companies continue to develop new products following technological 
developments. The blockchain field considered a high risk, and thus, the quality of coverage and 
premiums are different from the usual high-tech world. 

As insurance companies come to believe in this field, regulation will become more evident, they 
will meet and get to know entrepreneurs in the field and even embed blockchain technology into 
their systems, we will see a change in the quality of insurance coverage, premiums and especially 
the procedures that have to be carried out to receive the sought after coverage.  

Therefore, it is essential for blockchain companies to receive solutions from an up to date global 
broker, who will locate the most appropriate insurance alternative, and there is no doubt that 
insurance creativity in this field is required. 


