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  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
  
  
  

  והמהווה חלק בלתי נפרד  ,אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה ,הואיל והמבוטח
 :קרא להלןי(שת  מבטחים ביטוח בע"מ "המבוטח", פנה אל מנורה :קרא להלןיר ישוא ,מפוליסה זו
להלן: "הפוליסה"), אשר תשמש בסיס לחוזה ביטוח זה וחלק בלתי נפרד ממנו (בהצעה  ,"החברה")

  בין אם נעשתה לצורך פוליסה זו ובין אם לצורך פוליסה שקדמה לה.
  

ידה פוליסה זו, כי תמורת דמי הביטוח כמפורט ברשימה, תשפה החבה את המבוטח בגין עעל כן מ
ובכפיפות לסייגים ולתנאים  ,יגרם במשך תקופת הביטוחיבשל מקרה ביטוח ש ,חבותו על פי החוק

  ואשר יוספו לה בהסכמת הצדדים. ,וליסההכלולים בפ
  

להגנה בפני תביעה  ,עשו בהסכמתהישי ,החברה תשפה את המבוטח גם בגין כל ההוצאות הסבירות
  לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

  
  
  

  הגדרות
   

  פקודת הנזיקין (נוסח חדש).    חוק
  וכל נספח או תוספת לפוליסה. הביטוחלרבות הרשימה והצעת   הפוליסה 
שאירעו תוך כדי ועקב עבודה בעסק  ,היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה  וח מקרה ביט

  והמקבלים שכרם ממנו. ,רותו הישירילעובדי המבוטח בש ,המבוטח
  
  

  וכל האמור במין זכר אף מין נקבה ,כל האמור בפוליסה בלשון יחיד אף ברבים במשמע וכן להיפך
  פך.יבמשמע וכן לה
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  סייגים לחבות החברה
  
  
  החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו ל:  .1

  חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן משנה, או עובד של קבלן או של קבלן משנה כזה. .א

 הסכם כזה. ריתה קיימת בהעדיאשר לא ה ,קף הסכםחבות כלשהי של המבוטח בתו .ב
סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו, והוא מנוע מכך לפי הסכם  .ג

 שהוא צד לו.
 חבות כלשהי הנובעת או קשורה ב: .ד

  כריית מנהרות ומחצבים. .1

 סיכוני תעופה. .2
 .כלי שיט .3
 עבודה מתחת למים. .4
 ה של מיכלי גז.רצור, אחסנה או העביי .5
צור, אחסנה, העברה או טיפול בכלי נשק, תחמושת, חומרי נפץ ישימוש, י .6

 וזיקוקים (לרבות זיקוקי דינור).
 תפעול ותחזוקה של רכבות או מסילות ברזל. .7

  סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.  .1  ה.
ביעה, או סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת הת  .2

הוראה או הוראות בחוק ביטוח  םאך לא שילמו מחמת אי קיו ,שהמוסד חייב בו
  או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל. ,לאומי או בתקנותיו

סכום כלשהו בו יחויב המבוטח עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו, לפצות עובד   .3
ה את המבוטח בגין תפצה החבר ,שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליו. במקרה כזה

תביעות כאלה רק בסכום העודף על כל מה שעשוי היה להשתלם, בהתאם לחוק 
על , ואילו היה אותו עובד מבוטח 1968–תשכ"חה ,הביטוח הלאומי (נוסח משולב)

  החוק הנ"ל. פי
או מאי נקיטה בכל  ,חבות כלשהי הנובעת מאי מילוי כל חובה חקוקה שנועדה להגן על עובד  ו.

הסבירים להבטחת שלומו של עובד, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות  האמצעים
  .1984-תשמ"דה ,תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)

המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים ו/או התקנות בדבר  ,ין נערגחבות כלשהי ב  ז.
  או שלא בהתאם להן. ,העסקת נוער

  בסטריכנין.ובפתיונות מורעלים, בגפרת התליום חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון ו  ח.

 תומחל ,)Silicosis or Asbestosis(אמיינתית חבות כלשהי הנובעת או קשורה בצורנית או   ט.
 ,מיקרואורגניזמים מסוג זה על ידיהנגרמת  ,או כל תסמונת דומה ,האיידס על כל צורותיה

  לרבות מוטציות ווריאציות.
במישרין או  ,קרים או המאורעות הבאים ו/או כתוצאה מהםחבות כלשהי בגין אחד המ  י.

מת אזרחים, פלישה, פעולות אויב זר, פעולת איבה או פעילות חבעקיפין: מלחמה, מל
מלחמתית (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה), מרד, התמרדות, מהפכה, התקוממות, 

  ת, שביתה או השבתה.ח, פרעות או מהומות אזרחיוותפיסת שלטון על ידי הצבא או בכ
   ,חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח עקב פעולת חבלה ופעולות טרור .          1  יא.

  על ידי אדם או חבר בני אדם, בין אם הם פועלים בשם או בקשר  המבוצעות              
  עם ארגון כלשהו ובין אם לאו.              

   למטרות פוליטיות, לרבות השימוש באלימות  -רושו יפ "טרור" ,למטרות סעיף זה
  על הציבור או על חלק ממנו. הנעשה כדי להטיל פחד ואימה ,כל שימוש באלימות

זכות לפיצויים על פי חוק השבגינו יש למבוטח  ,פוליסה זו תחסה נזק כלשהו .2
, וזכות זו לא נמנעה ממנו עקב אי קיום 1961-מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א
  נ"ל.הוראה כלשהי מהוראות החוק ה

  קרינה מכל סוג שהוא. על ידי ,במישרין או בעקיפין ,שנגרמו ,תאונה, אובדן, נזק או חבות  יב.

מסיבה כלשהי, לרבות על ידי חומרים מסוג   Pollution או  Contamination–"זיהום"   יג.
 על ידיוירוסים,  על ידיחרקים,  על ידיפסולת,  על ידיעשן,  ל ידיגזים, ע על ידישהו, כל
  שינויי טמפרטורה.מטריות,  או בק
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 ,שהינם תושבי השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל ,חבות המבוטח כלפי עובדיו  יד.
  בעת העסקתם בשטחים אלה.

כמשמעותו בפקודת ביטוח  ,העשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב חבות כלשהי  טו.
  .1970-תש"לה ,רכב מנועי (נוסח חדש)

  
  המבוטח. על ידיה או מחדל שנעשו במתכוון מעש  א.  .2

שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות  ,נזק בעבוראין החברה חייבת בתגמולי ביטוח  .ב
בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהחברה הורתה לו  ן,מקרה הביטוח או לאחר מכ

  לנקוט.
  

  
  תנאי הפוליסה 

        

  הודעה על מקרה נזק  .1  
, על השיומצא לו על פי בקשתו על ידי החבר ,על גבי טופס תביעה ,חברה בכתבעל המבוטח להודיע ל
  ממועד קרות מקרה הביטוח.ם מיי 14-ולא יאוחר מ ,קרות מקרה הביטוח

  

 כתובות למתן הודעות      .2
תינתן לפי מענו האחרון הידוע  ,הודעה של החברה למבוטח בכל הקשור לפוליסה –הודעות למבוטח 

  לחברה.
או  ,הודעה של המבוטח לחברה תינתן לחברה במען משרדה הראשי המצוין בפוליסה -ברההודעה לח

  עליו תודיע החברה בכתב (אם בכלל) מזמן לזמן. ,בכל מען אחר בישראל
  

  הודעה על הליכים       .3
או  ,, על חקירת סיבות מוותתעל חקירה משטרתית או אחר ,בהקדם האפשרי ,המבוטח יודיע לחברה

בקשר עם מקרה ביטוח אשר  ,אם אלו ידועים לו ,פתחו או שעומדים להיפתחיאשר י ,על כל אישום
  בגינו תיתכן תביעה על פי פוליסה זו.

   

  שיתוף פעולה והעברת מסמכים מהמבוטח לחברה       .4
את כל המידע והמסמכים  ,מן סבירזעל המבוטח למסור לחברה, תוך   .א

עליו לעזור לחברה, ככל  - הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו
  להשיגם. ,הנדרש

מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, הודעה על דיון, צו והליך כלשהו , המבוטח יעביר לחברה .ב
 בקשר למקרה ביטוח.

  

  חובת זהירות       .5
 ום לו נזקראשר גרם או עלול לג ,או הובא לידיעתו דבר קיומו של סיכון מוחשי לעובד –נוכח המבוטח 

  יק המבוטח מיד את המשך הפעילות הקשורה בסיכון זה.יפס -
  

  איסור הודאה  .6

 ,נתנו על ידי המבוטח או מטעמויעשו ולא יילא י ,שום הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי .א
  בלי הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

שיש בה משום נטילת אחריות או חבות,  ,)ADMISSIONהמבוטח לא ימסור כל הודאה ( .ב
 רת עובדות התאונה למשטרה או לכל גורם מוסמך על פי דין.למעט מסי

    
  טיפול בתביעות   .7

לפי שיקול דעתה, ליטול לידיה ולנהל בשם  ,הכירה החברה בחבותה על פי הפוליסה, תהיה רשאית
וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי,  ,המבוטח את ההגנה כלפי תביעה או יישובה של כל תביעה

או בנוגע לסידור  ,דמי נזק. לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל הליכיםו פיצוי, השתתפות
להושיט לה כל עזרה שתידרש ו ,או יישוב כל תביעה. על המבוטח למסור לחברה את כל המידע שיש לו

  ממנו בקשר לכך.
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 הקטנת חבות .         8
במועדה, וקיומה היה מאפשר לחברה  ,זה וכן לפי סעיף ,6-ו ,5,4,3 ,1 פיםסעילא קוימה חובה לפי 

תה חייבת בהם אילו קוימה יאלא במידה שהי ,אין היא חייבת בתגמולי הביטוח - להקטין חבותה
  תחול על כל אחת מאלה:   לא  הוראה זו .החובה

  מסיבות מוצדקות. ,או קוימה באיחור ,החובה לא קוימה  .1

  על הבירור. וולא הכביד החבותרה את בירור מן החב ואי קיומה או איחורה לא מנע .2
  

   חבותה או להכביד  את בירורחברה השהיה בו כדי למנוע מן  ,ברדעשה המבוטח במתכוון   .1   .9
   שה חייבת בהם אילו לא נעיתה יאלא במידה שה ,אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח - עליה                            
  אותו דבר.                            

מסר המבוטח לחברה עובדות כוזבות, או שהעלים ממנה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או   .2
  פטורה החברה מחבותה. -מרמה תבכוונוהדבר נעשה  ,נוגע לחבות החברהב

   
  ין מהותייגילוי ושינוי בענ  .10

אל על כל השאלות שנש ,הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב לחברה .א
ועל סמך הנחתה של  ,כפי שנתבקש או בכל דרך אחרת ,בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו

 שהמבוטח גילה לה את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח. ,החברה
תהיה החברה  - או לא גילה לחברה עניין מהותי ,לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות

  טין את היקף חבותה על פי הוראות החוק.או להק ,רשאית לבטל את הפוליסה

מיד עם היוודע לו  ,על כל שינוי מהותי ,במשך תקופת הביטוח ,ע בכתב לחברהיהמבוטח יוד .ב
  על כך.

או  ,תהיה החברה רשאית לבטל את הפוליסה -לא הודיע המבוטח לחברה על שינוי כזה
  הוראות החוק. על פילהקטין את היקף חבותה 

  יחשבו:ירך פיסקה זו עובדות  מהותיות לצו

כל מסמך אחר ששימש בסיס באו  ,עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה .1
  לפוליסה זו.

 שינוי בעיסוקו של המבוטח. .2
 שינוי משמעותי במספר העובדים. .3
 אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח. .4
 שינוי בחצרי עסקו, בחלקים סמוכים או במקום עיסוקו של המבוטח. .5
 הבטיחות במקום המבוטח. שינוי בתנאי .6
 שינויים בשיטות העבודה, תהליכי הייצור והמיכון. .7
 

  תוהנובע ,כי כאשר חבות המבוטח הינה תוצאה מתאונה או מחלה ,מותנה ומוסכם בזה     .11
   ,רועים מצטבריםירוף אירוע מתמשך ו/או לצימחשיפת העובד לסיכון מתמשך ו/או לא    

  שא המבטח בחלק יחסי של החבות, כפי יי - המבוטח תוך כדי ועקב עבודה בעסקו של    
  לבין  ,היחס שבין תקופת החשיפה של העובד לגורם הנזק בתקופת הביטוח של פוליסה זו    
  תקופת החשיפה בכלל.    

    

  טוח כפל יב      .12
  המכסה את החבות המכוסה על פי  ,על המבוטח להודיע לחברה על כל ביטוח נוסף  א.

  פוליסה זו.               
בוטחה חבות בפני סיכון המכוסה לפי פוליסה זו אצל מבטח אחר, לא יהיה הביטוח בחברה   ב.

  בתוקף.
    

  דמי ביטוח   .13
ימים מתחילתה  30ישולמו תוך  ,דמי הביטוח וכן יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח לחברה  א.

  מקרה.בהתאם ל ,או במועדים אחרים שפורטו ברשימה ,של תקופת הביטוח
או לפי מספר  ,דמי הביטוח בפוליסה זו חושבו לפי השכר המשולם על ידי המבוטח לעובדיו  ב.

ולשכר זה  ,או חליפו 126בהתאם להצהרתו הנתמכת בדו"ח השנתי של טופס  ,העובדים
בתנאי שדמי הביטוח המזעריים לא יפחתו  ,וספו תוספות היוקר המקובלות במשקתוי

  מהסכום הנקוב ברשימה.
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 ,הצהרה לגבי מספר העובדים ,ימציא המבוטח לחברה ,מתום תקופת הביטוחם מיי 30ך תו .ג
או חליפו.  106הנתמכת בעותק מטופס  ,או לגבי השכר ששילם לעובדיו משך תקופת הביטוח

יה שונה האם סך כל השכר ששילם לעובדיו במשך תקופת הביטוח, או מספר העובדים 
היה שונה ממספר העובדים  מספר העובדים המוצהר מהשכר בגינו שולמו דמי הביטוח, או

או  ,יותאם החשבון הסופי של דמי הביטוח על ידי תשלום הפרש דמי הביטוח לחברה - בפועל
  כפי שיחייב המקרה.  ,החזר הפרש דמי הביטוח למבוטח

תוך תקופת  ,לגבי השכר או מספר העובדים ,לא הגיש המבוטח לחברה ראיה לשביעות רצונה .ד
שכר הרשאית החברה להתאים את דמי הביטוח לפי  ,ג' לעילקטן עיף בסים הנקובה הימ 30

לפי הענף הכלכלי המתאים, כמתפרסם מדי פעם בפעם על ידי הלשכה  ,החודשי הממוצע
 המרכזית לסטטיסטיקה.

ו/או על כל תוספת לשכר  ,המבוטח ימסור לחברה הודעה בכתב על כל שינוי במספר עובדיו .ה
וישלם תוספת לדמי  ,ם מתאריך השינוימיי 15על ידו לעובדיו, תוך העבודה המשתלם 

 הביטוח כנדרש על ידי החברה.
תהיה החברה רשאית לשלם למבוטח  ,לא הודיע המבוטח לחברה על שינוי או תוספת כנ"ל .ו

לבין  ,עור יחסי, שהוא כיחס בין דמי הביטוח הנקובים במפרטיתגמולי ביטוח מופחתים בש
שינוי או התוספת כמפורט בסעיף קטן הלו הודיע המבוטח על  ,משתלמים דמי הביטוח שהיו

 ג' לעיל.
 אין האמור לעיל בא לפגוע ביתר התחייבויות המבוטח על פי סעיף זה. .ז
שאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת יג') י 13הפרשי דמי הביטוח (כאמור בסעיף  .ח

 כדלקמן: ,1978-תשל"טה ,)3ריבית (תיקון מס' 
כהפרש  ,יתווספו הפרשי הצמדה למדד ,על הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח  ).1

לאחר המועד בו המציא את הראיות לשכר ששילם ם מיי 30שבין המדד הידוע בתום 
  הידוע ביום תשלום החזר דמי הביטוח למבוטח.המדד לבין  ,כמפורט לעיל

צמדה כהפרש שבין יתווספו הפרשי ה ,על הפרשי דמי הביטוח המגיעים לחברה  ).2
הידוע ביום המדד לבין  ,ללעיג'  13הימים הנקובים בסעיף  30המדד הידוע בתום 

  תשלום דמי הביטוח לחברה.

 ימים לאחר שהחברה דרשה מהמבוטח לשלמו 15 ךתו ,כאמור ,לא שולם סכום כלשהו בפיגור .ט
אם  ,פיםימים נוס 21כי הביטוח יתבטל כעבור  ,רשאית החברה להודיע למבוטח בכתב -

 י כן.נהסכום שבפיגור לא יסולק לפ
 ,אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור

  לרבות הוצאות החברה. ,המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור
בגין מקרה ביטוח שאירע  ,ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה

  ל הביטוח.קודם לביטו
  

  החזרים       .14
 ,או שנמנע ממנה לקבל ,למהיהמבוטח יחזיר לחברה כל סכום שש ,ג' 1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

  עקב הסכם שבין המבוטח לצד שלישי כלשהו.
  

 הארכת תקופת הביטוח       .15
  טעונה הסכמה מפורשת בכתב של החברה. ,כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה

וכן אין תקופת הביטוח ניתנת  ,בזה כי בתום תקופת הביטוח לא תוארך הפוליסה מאליהמוצהר 
  ח שתיקה, אף אם הציע המבוטח לחברה בצורה ובמועד כלשהם, להאריכה.ולהארכה כלשהי מכ

  

  ביטול הפוליסה        .16
הביטול יחול מהמועד בו נקב  .המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב לחברה  א.

  דעה על ידי החברה.ואך לא לפני תאריך קבלת הה ,ח בהודעתוהמבוט
עד למועד כניסת הביטוח  ,דלעיל 15יותאמו דמי הביטוח לפי סעיף  ,עם ביטול הפוליסה

  יגבו או יוחזרו.יוהפרשים בדמי הביטוח  ,לתוקף
רה לגרוע מזכויות החברה על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, תהיה החבמבלי   ב.

ח טמסר למבויובלבד שהודעה על כך ת ,את הביטוח לפני תום תקופת הביטוחרשאית לבטל 
ם לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע מיי 15בכתב לפחות 

  בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור. ,בזכויות התביעה על פי הפוליסה
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והעילה לביטול אינה  ,פני תום תקופת הביטוח המוסכמתאם החברה תבטל את החוזה ל .ג
תחזיר החברה למבוטח את הסכום  - שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את החברה

תה דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד ישהי
 תום תקופת הביטוח המוסכמת.

  
     

  על פי  ,תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו, ככל שיתחייב 1981-טוח התשמ"אהוראות חוק חוזה הבי   .17
  , אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו. העניין               

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


