
סיכונים  סיכונים  
סביבתייםסביבתייםסביבתייםסביבתיים

ד"עו, טוב-ליאת הר
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גילויים מדעיים  / תופעות סביבתיות גלובליות 

מיםזיהום קרקעות ומקורות 

אקליםשינוי 

גידול אוכלוסיה

כמה כמה 
מעט אנו  מעט אנו  
יודעים על יודעים על 
המתרחש  המתרחש  
בסביבהבסביבה

דלדול משאבי טבע ומקורות אנרגיה

הכחדת מינים

דלדול שטחים פתוחים

חומציגשם / זיהום אויר









צבי ים  7מתוך  6
נמצאים בסכנת הכחדה

חיים  -דו 3מתוך  1
נמצא בסכנת הכחדה

בעלי חיים בסכנת הכחדהבעלי חיים בסכנת הכחדה

יונקים   4מתוך  1
נמצא בסכנת הכחדה

נמצאים בסכנת הכחדה

ציפורים   8מתוך  1
נמצא בסכנת הכחדה



סביבתית עניפהחקיקה 

אכיפה נוספיםמעגלי 

סיכוניםניהול 

הפתרוןהפתרון

ויידוע הציבורשקיפות 

המודעותהגברת 

וולונטריות יוזמות 

)בגיבוי רשויות(



התמודדות עם הסיכוןהתמודדות עם הסיכון

מנגנונים מניעתיים  מנגנונים מניעתיים  

רגולציהרגולציה
אסטרטגיה 

מנגנונים  מנגנונים  

הסיכוןהסיכוןלפיזור לפיזור 

ביטוחביטוח

רגולציהרגולציה
אסטרטגיה 

כפולה



הביטוח כדרך  הביטוח כדרך  
להתמודדות עם הסיכוןלהתמודדות עם הסיכון

:ביטוח כאשר-סיכון בר

יש יכולת לכמת את 
האפשרות שהארוע יקרה  
ואת הנזק שעלול להיגרם   1

יש יכולת לקבוע פרמיה  
שהמבוטח יוכל לעמוד 
בה ושלדעת המבטח  

מתאימה לסיכון

ואת הנזק שעלול להיגרם  
עקב התרחשותו

1

2

מארכיון חברת החשמל



בשנים האחרונות ועקב דרישה הולכת וגוברת 

התפתחו  , לביטוח בגין נזקים סביבתיים

.הפוליסות בענף זה באופן משמעותי

הקטנת חשיפה באמצעות הביטוחהקטנת חשיפה באמצעות הביטוח

תחום איכות הסביבה תופס

נפח הולך וגדל 
גם בתעשיית הביטוח השמרנית



??????זיהום מבוטח זיהום מבוטח 

מרבית פוליסות צד שלישי הסטנדרטיות הקיימות בשוק  

פתאומי ובלתי צפוי  , זיהום תאונתימכסות 
כגון פיצוץ מפעל כימיקלים הגורם לזיהום אוויר מיידי או  (

).זיהום מים

הפוליסות הסביבתיות המיוחדות מכסות גם זיהום  
ידוע או  –כתוצאה ממהלך העסקים הרגיל של העסק 

.מתמשךנסתר ובעיקר 

EIL -Environmental Impairment Liability -פוליסת ה

.הינה פוליסה מיוחדת וייעודית לתחום זה



הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי

:הביטוחיעיקרי הכיסוי 

הוצאות ניקוי  
המזוהם  האתר 

לרבות כחלק (
)מדרישת רשויות

או /לנזקי גוף וכיסוי 
רכוש שנגרמו לצד  

שלישי כתוצאה  
שנחשףמהזיהום 

הערכת  הוצאות 
הנזק והוצאות הגנה



הכיסוי הביטוחי  הכיסוי הביטוחי  

:ניתן להוסיף כיסוי בגין

אבדן רווחים בגין 
לרבות (הזיהום 

ירידת ערך או  
)שווי החברה

הוצאות שינוע  
והובלה

כיסוי בגין מצב קיים  
זיהום קיים שהתגלה  (

)אחרי הכיסוי
Pre-existing Conditions



הכיסוי הביטוחי  הכיסוי הביטוחי  

ניתן לרכוש גבולות  
אחריות גבוהים 

בהתאם  , ביותר
למאפייני הסיכון

ניתן לרכוש כיסוי 
לתקופת ביטוח 
ארוכה מהרגיל  

)שנים 3(

הכיסוי על בסיס  
" הגשת התביעה"

ומותנה בגילוי הזיהום 
במהלך תקופת הביטוח



מאפייני  מאפייני  
::החיתוםהחיתום

בעת עריכת  
החיתום לפני מתן  
כיסוי תבחן חברת 

הביטוח את 

סוג 
העסק

וכמות גודל 
אתרים

של   סקרים
האתרים לענין   

הסביבהאיכות 

צורת  
הפעלת 
האתרים

סביבת  
האתרים   הביטוח את ::החיתוםהחיתום

המאפיינים 
:הבאים

האתרים

היסטוריה 
האתרשל 

נהלים ירוקים הטמעת 
הסביבה הקשורים לאיכות 

העבודהבתהליכי 

האתרים  
השונים



מעורבות הסקטור הפיננסי  מעורבות הסקטור הפיננסי  
וחלקו בניהול הסיכוןוחלקו בניהול הסיכון

,  הטלת האחריות לבדיקת הסיכון הסביבתי כחלק מבדיקת הנאותות בעסקאות
.על בנקים והנהלות בחברות יצרה מוטיבציה מוגברת לרכישת ביטוח

לביצוע  דרישות 

כחלק ממעורבות הגופים הפיננסיים בנושא הוצבו תנאים למתן אשראי 

:ומימון עסקאות כגון

לביצוע  דרישות 
סביבתייםסקרים 

הצהרות בדבר 
בתקניםעמידה 

סעיפי שיפוי

פיקוח רציף על פעילות 
החברה במישור הסביבתי

ורכישת ביטוח



אא""הצעת חוק הקרקעות התשעהצעת חוק הקרקעות התשע

לאחרונה עומדת לאחרונה עומדת 
בפני המחוקק הצעת  בפני המחוקק הצעת  
החוק להסדרת כל  החוק להסדרת כל  
נושא הקרקעות נושא הקרקעות 
המזוהמות במדינה המזוהמות במדינה 
באמצעות  באמצעות  

הוראות  

יצירת קרן  
לסבסוד 
שיקום  

קרקעות  
מזוהמות

הטלת  
החבות על  

המזהם  

אכיפה  
ופיקוח  
מנהלי

באמצעות  באמצעות  
הטלת עקרון הטלת עקרון 

""המזהם משלםהמזהם משלם""

החוק כולל הוראות  החוק כולל הוראות  
חדשניות בנושאים  חדשניות בנושאים  

::הבאיםהבאים

הוראות  
לגבי ביצוע  

סקרים  
היסטוריים חובות  

דיווח על 
קרקעות  
מזוהמות



::יתרונות ברכישת כיסוי ביטוחייתרונות ברכישת כיסוי ביטוחי

:היתרונות ברכישה כיסוי ביטוחי ברורים

"כיס עמוק"–נזק סביבתי של קיומם של מקורות כספיים להתמודדות עם הזיהום במקרה  1
נחתם חוזה ביטוחולא העמקת בסיסי הנתונים וסקירת מצב קיים גם במידה  22

עצם מעורבותו של גוף עסקי כחברת ביטוח בניהול של סיכונים סביבתיים מהווה תוספת  
של גורם מפקח ותוספת של מערכת הגנה למניעת היווצרותו של הסיכון הסביבתי 3

אפשרות להארכת תקופות הגילוי של הנזקים 4
סביבתיות בקרב הפועלים בענף סביבה-יצירת מיומנויות מקצועיות פיננסיות 5



האתגר ברכישת  האתגר ברכישת  
כיסוי ביטוחיכיסוי ביטוחי

תהליך  , והחשיפההכיסוי בשל מורכבות 
משאבים אורך זמן וגוזל החיתום 
מכל הצדדים המעורביםכספיים 

במהלך החיתום מקבל המבוטח וכן 

סקרים סביבתיים המבוצעים  
על ידי מומחים בתחום

במהלך החיתום מקבל המבוטח וכן 
גופים פיננסיים מלווים תמונת מצב  

מדוייקת ואמינה לגבי מצב , מפורטת
הסביבהבתחום איכות העסק 



בשל גילו הצעיר של תחום

הביטוח הסביבתי מחד ומורכבותו  

חשיבות עליונה ישנה , מאידך

לרכישת ביטוח  

רכישת ביטוח במקום בטוחרכישת ביטוח במקום בטוח

לרכישת ביטוח  

באמצעות גורמים  

עתירי נסיון  
בתחום בעל מקצועיות ומומחיות 

.ספציפית בענף זה



תודה רבהתודה רבה


