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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית עורכי דין ״שכבה בסיסית״ 
(מהדורה נובמבר 2019) 

1 . מבוא: 
תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה 
(להלן:״תעודת הביטוח״) מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן: ״המבטח״) לשפות את עורך הדין אשר שמו 
נקוב בתעודת הביטוח (להלן: ״המבוטח״) בגין סכומים שהמבוטח יחויב לשלמם על פי כל דין בשל מקרה הביטוח 

כמוגדר להלן.  

2 . מקרה הביטוח: 
תובענה שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במשך תקופת הביטוח, בכל מקום בעולם (למעט בארה״ב או קנדה), בשל 
היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה שנעשו או נטען כי נעשו בכל מקום בעולם אשר 
המבוטח נושא בחבות בגינם במסגרת עיסוקו כעורך דין (כמוגדר להלן) החבר בלשכת עורכי הדין בישראל, וזאת במשך 
תקופה כלשהי בה הינו או שהיה חבר בלשכת עורכי הדין כאמור; בתנאי כי אחריות המבטח לא תעלה על גבולות 

האחריות הנקובים בתעודת הביטוח, אשר חלים מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בתעודת הביטוח.  

תובענה אשר תוגש נגד המבוטח, לאחר תום תקופת הביטוח, בשל נסיבות עליהן נמסרה הודעה למבטח על-ידי המבוטח 
במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתנאי מספר 8א (הודעה על תביעה) לתנאים הכלליים, תיחשב לעניין פוליסה זו 

כתובענה שהוגשה במשך תקופת הביטוח.  

3 . הוצאות התגוננות: 
בנוסף ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות סבירות שעל המבוטח לשאת בהן על מנת להתגונן מפני התובענה 
כאמור במקרה הביטוח, ו/או על מנת להתגונן מפני דרישה ו/או תביעה בהן בהן נטענת חבות המבוטח, וזאת אף אם 

טרם הוגשה תובענה; וזאת אף מעבר לגבולות אחריות המבטח כאמור.  

4 . השתתפות עצמית:
בכל מקרה ביטוח ישא המבוטח בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב בתעודת הביטוח. אולם, המבוטח יהיה פטור 
מתשלום סכום ההשתתפות העצמית כאמור, היה ומקרה הביטוח הסתיים ללא חובת תשלום פיצוי כלשהוא לתובע.  

5 . הגדרת עיסוק כעורך דין:
כל פעילות אשר אינה אסורה על עורך דין על-פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א - 1961; מבלי לגרוע מכלליות האמור 
העיסוק כעורך דין גם יכלול את כלל העיסוקים אשר יוחדו לעורכי דין על-פי החוק כאמור ועל-פי חוק הנוטריונים, 
התשל״ו- 1971, ועל-פי כל חיקוק אחר וכן בהיות המבוטח משמש כבורר, כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד מטעם בית 
משפט, מגשר ו/או מפשר, מיופה כוח, מנהל עיזבון, נאמן ואפוטרופוס, מזכיר חברה, נציג ציבור (בוועדות וטריבונלים 

משפטיים).  

6 . חריגים לחבות המבטח: 

:הלא םיניינע לש בחטובמה תא הפשת אל וז הסילופ
6.1. חבות המוטלת על המבוטח עקב: 

6.1.1. פגיעה בפרטיות שנעשתה על ידי המבוטח שלא בתום לב. 
6.1.2. הפרת אמונים, מרמה, מעשה זדוני או פלילי.  

האמור בחריגים 6.1.1 ו- 6.1.2 לעיל יחול רק לעניין מעשיו של המבוטח ולא יחול לעניין חבות אשר עלולה 
להיות מוטלת עליו עקב מעשיהם של מי משותפיו למקצוע, עובדיו והבאים מטעמו.  

6.2. תובענה להשבת שכר טרחה ו/או הוצאות שנגבו ע"י המבוטח.
6.3. אי יכולת של המבוטח לסלק את חובותיו הכספיים.  

6.4. חיוב לפרוע ערבות אישית שאינה נדרשת על-פי דין, או על-פי החלטה או צו של בית משפט.
6.5. כל סכום שהמבוטח יחויב לפצות ו/או לשפות אדם על פי התחייבות אשר המבוטח נטל על עצמו במפורש על-

פי הסכם, וזאת מעבר לכל סכום שבו היה חייב המבוטח על-פי דין אלמלא ההתחייבות כאמור.  
6.6. חבות כלשהי שנגרמה במישרין או בעקיפין בגין אנרגיה אטומית, לרבות חומר גרעיני, מלחמתי או הנובעים 
ממנו, או באו כתוצאה ממנו, או נתרמו על ידו או נגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחת הסיבות כדלהלן, או 
שנבעו מתוכן או באו כתוצאה מהן או בהשתתפותן: קרינה מייננת, או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו, 
או מפסולת קרינה גרעינית כלשהי כתוצאה מבעירת דלק גרעיני (למטרת סעיף זה בלבד בעירה תכלול תהליך 

כלשהו של ביקוע גרעיני).  
6.7. חבות כלשהי אשר נגרמה במישרין או בעקיפין על ידי אחד המאורעות הבאים, או באמצעותו, או כתוצאה ממנו: 
מלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא 
הוכרזה), מלחמת אזרחים, מעשה חבלה, מרד, פרעות, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, 
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שלטון צבאי, או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, או מאורעות או גורמים 
כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור פעולות טרור המבוצעות על ידי אדם 

או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו.     
לעניין חריג זה, המונח ״טרור״ יפורש כשימוש בכוח למען מטרה פוליטית וכולל כל שימוש בכוח לשם הפחדת 

הציבור או חלק ממנו.    
מוסכם כי במקרה של תביעה כלשהי המוגשת בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על-ידה, רק אישור 
מפורש של משטרת ישראל ו/או משרד הביטחון, הקובע חד משמעית כי מקרה ביטוח נגרם במישרין כתוצאה 

מטרור כהגדרת מונח זה לעיל, יהווה בסיס לדחיית תביעת המבוטח לתגמולי ביטוח על סמך חריג זה.  
6.8. בגין חבות המוטלת עליו בשל פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד, שאינה במסגרת חבותו המקצועית 

כעורך דין למעט כפי שהורחב בסעיפים 7.12-7.13.  
6.9. בגין חבות המוטלת עליו עקב דרישה ו/או תובענה בשל היפר חובה מקצועית אשר הוגשה נגד המבוטח:  

6.9.1. בשל נסיבות אשר היו ידועות למבוטח לפני מועד תחילת תקופת הביטוח ובגין הנסיבות כאמור נמסרה 
הודעה לפני מועד תחילת הביטוח למבטחו הקודם של המבוטח; או  

6.9.2. בשל נסיבות אשר היו ידועות למבוטח לפני מועד תחילת תקופת הביטוח והוכח כי במועד בו נודע 
למבוטח אודות קיום הנסיבות כאמור לא היה מבוטח בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.  

למטרת סעיף זה המונח ״נסיבות״ פירושו - נסיבות אשר בעל מקצוע סביר היה יכול להניח כי הנסיבות כאמור 
עלולות להוות עילה לתובענה נגדו בשל היפר חובה מקצועית.  

6.10. תובענה שהוגשה בפני בתי המשפט של ארה״ב או קנדה, או תביעה לאכיפת פסק חוץ שניתן בארה״ב או קנדה, 
או תובענה שנדונה על-פי דיני ארה״ב או קנדה.  

7 . הרחבות כלליות: 
7.1. חבות המבוטח בשל הפועלים מטעמו  

הפוליסה מורחבת לכסות חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המבוטח על-פי דין בשל מעשה ו/או מחדל של כל 
אדם או גוף כלשהו הפועל מטעמו ו/או מכוחו ו/או בשיתוף עם המבוטח במסגרת עיסוקו כעורך דין. כמו כן, מבלי 
לגרוע מהאמור בחריג 6.1 לחריגים לחבות המבטח מורחבת הפוליסה לכסות את חבותו של האדם אשר מועסק 
או הועסק על ידי המבוטח ו/או מועסק או הועסק על ידי שותפות עורכי דין או חברת עורכי דין, בה חבר המבוטח, 

בעת שפעל בתום לב מטעמו ו/או מכוחו של המבוטח, בתנאי כי אותו אדם לא הועסק כעורך דין.  

7.2. כיסוי לעיזבון  

במקרה של פטירת המבוטח בתוך תקופת הביטוח, תוארך תקופת הביטוח על-פי הפוליסה לטובת עזבונו של 
המבוטח בגין:  

7.2.1. תובענות אשר הוגשו כנגד המבוטח או עזבונו בגין מקרי ביטוח אשר הודעה אודותיהן נמסרה למבטח 
בהתאם לסעיף 9.1 לתנאים הכלליים לפוליסה זו (הודעה על תביעה), טרם פטירתו.  

7.2.2. תובענות אשר יוגשו נגד המבוטח או עזבונו בתוך שבע שנים מיום פטירתו של המבוטח ובלבד שאין 
מדובר במקרה אשר הובא לידיעתו של המבטח טרם פטירתו של המבוטח.  

7.3. חבות בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים  

פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח על-פי דין בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים (לרבות 
הוצאות שחזור), אשר הופקדו בידיו במהלך עיסוקו כעורך דין למעט מזומנים, שטרות ומסמכים סחירים אחרים.  

 
7.4. מעשה ו/או מחדל בתום לב  

הפוליסה מורחבת לכסות חבות המוטלת על המבוטח על-פי דין כלפי לקוחו ו/או צד שלישי אחר כלשהו בשל 
מעשה או מחדל כלשהו במסגרת עיסוקו כעורך דין, למרות שאין במעשה או במחדל כאמור בכדי להוות רשלנות, 

טעות או השמטה ובלבד שהמבוטח פעל בתום לב.  

7.5. הפרת חובת סודיות 

למען הסר ספק מובהר כי פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח על פי דין עקב הפרת חובת סודיות 
בתום לב, לרבות עקב חדירה בלתי מורשית למערכות מחשוב, הכל במסגרת עיסוקו כעורך דין.  

7.6. לשון הרע 

למען הסר ספק, מוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין תביעות הנובעות מהוצאת 
שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או השמצה בכל צורה שהיא.  

7.7. חריגה מסמכות 

פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בשל חבות המוטלת עליו על-פי דין עקב חבות הנובעת מחריגה בתום לב 
מסמכות או הפרה של סמכות ייצוג שהוקנתה לו במהלך עיסוקו כעורך דין.  

7.8. בני זוג  
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 ןיג ב,חטומבה לש גוזה תב/ןבכ ודמעממ תעובנה ,חטובמה לש גוזה ת/בן בגדנכ השגוהש הנעובת הסכת וז הסילופ
 .גוזה תב/ןבו חטומבה ידי לע ףתושמ בקזחומה שוכר וא ןיאושינה ייחמ ףתושמה שוכרהמ םתובגל ןתינש םייוציפ
  .וז הסילופ יפ לע הסוכמה חוטי בהרקמ התליעש העיתב יגבל ק רהלח וז הבחרה ,קפס רסה ןמעל

7.9. ביטוח קודם  

היה ותוגש תובענה נגד המבוטח אשר הכיסוי הביטוחי בגינה נדחה על ידי מבטחו הקודם של המבוטח, רק בשל 
טענה כי התביעה דווחה למבטח הקודם לאחר תום תקופת הביטוח עפ"י הביטוח הקודם, יחולו התנאים הבאים:  
7.9.1. המבטח מתחייב להעמיד למבוטח על חשבון המבטח עורך דין אשר ייצג את המבוטח מפני תובענה 

שהוגשה כנגד המבוטח כאמור.  
7.9.2. עורך הדין ינקוט בהליכי צד שלישי בשם המבוטח כנגד מבטחו הקודם.  

7.9.3. במידה וייפסק על ידי בית משפט מוסמך כי התובענה שהוגשה נגד המבוטח אינה מכוסה על ידי המבטח 
הקודם, ישפה המבטח את המבוטח בהתאם לתנאי פוליסה זו.  

 רחאל ,)הניגב חוטיהב ימד תא םלישש וא( וז הסילופ יפ לע חוטיבה תא ךרע שרא חטובמ יגבל לוחת אל וז החברה
.רומאכ חטובמה לש ותעיתב תייח דלע ול עיודה םודקה וחטמבש

  Run-Off -7.10. תקופת גילוי לאחר הפסקת פעילות
7.10.1. מבוטח אשר במשך תקופת הביטוח מסר למבטח הודעה בכתב על פרישתו מלשכת עורכי הדין או הודיע 
בכתב למבטח על הגבלת חברותו כאמור בסעיף 52(ב) לחוק לשכת עורכי הדין (שלא בעקבות השעיה או 
Run ) פתיחת הליכים משמעתיים כנגדו), זכאי להרחיב את הפוליסה לכלול תקופת גילוי של 7 שנים

off) החל ממועד קבלת ההודעה בידי המבטח, אשר תכסה את חבותו בשל תובענה אשר תוגש נגדו 
לראשונה במשך תקופת הגילוי בגין עיסוקו כעורך דין עד למועד פרישתו או הגבלת חברותו כאמור.

תמורת הרחבת הפוליסה כאמור ישלם המבוטח דמי ביטוח נוספים (אם בכלל) בהתאם למשך התקופה 
בה היה מבוטח ברציפות בביטוח אחריות מקצועית, בשעורים הבאים אשר יחושבו מדמי הביטוח 

ששולמו בגין שנת הביטוח בה ניתנה ההודעה כאמור לעיל: 

(1 ) 6 שנים ויותר= ללא תשלום.  

(2 ) 5 שנים= 20%.  

(3 ) 4 שנים= 35%.  

(4 ) 3 שנים= 55%. 

(5 ) שנתיים= 90%.  

(6 ) שנה אחת= 120%.

כמו כן, מבוטח אשר במשך תקופת הביטוח מסר הצהרה בכתב למבטח בדבר הפסקת פעילותו כעורך דין 
(בין כעורך דין עצמאי ובין כשכיר) רשאי לרכוש תקופת גילוי של 7 שנים בהתאם לאמור לעיל.  

תקופת הגילוי תכנס לתוקפה רק לאחר אישור המבטח במפורש ובכתב ובהתאם לאישור זה ובכפוף 
ולתשלום הפרמיה בפועל (באם מחויבת על פי סעיף זה).  

7.10.2. כמו כן, רשאי המבוטח, לאחר מתן הודעה למבטח על מקרה ביטוח, לפנות למבטח בבקשה לכינון גבולות 
האחריות בתקופת הביטוח (Run Off) שנותרה. כינון גבולות האחריות כאמור יבוצע על ידי המבטח 

תמורת פרמיה נוספת של 50% מהנקוב בדמי הביטוח הנקובים בסעיף י' 1) לעיל.  

7.11. מעמד מבוטח כשותף או כחבר בחברת עורכי דין  

הפוליסה מורחבת לכסות חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המבוטח על-פי דין במסגרת עיסוקו כעורך דין 
בתוקף מעמדו כשותף בשותפות עורכי דין ו/או כחבר בחברת עורכי דין. היה ובמועד הגשת התביעה לראשונה או 
במועד מסירת הודעה למבטח אודות גילוי נסיבות אשר עלולות להוות עילה לתביעה על-פי הפוליסה, כל עורכי 
הדין שהיו שותפים בשותפות או חברים בחברת עורכי הדין היו מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית באמצעות 
המבטח, תחול השתתפות עצמית אחת בלבד (הגבוהה מבין ההשתתפויות העצמיות החלות על השותפים או 
החברים המבוטחים) כאשר כל מבוטח ישא בחלקו מסכום ההשתתפות העצמית כאמור בהתאם לשיעור חלקו 
בשותפות או בחברת עורכי הדין. מובהר כי אין בהרחבה זו בכדי לפגוע בגבול האחריות שרכש כל אחד 
מהבמוטחים. היה וחלק מהשותפים בשותפות או החברים בחברת עורכי הדין אינם מבוטחים בביטוח אחריות 
מקצועית באמצעות המבטח, אזי תפחת חבותו של המבטח יחסית לחלקם של השותפים או החברים שאינם 

מבוטחים כאמור.  

7.12. חבות כיועץ משפטי  

על אף האמור בחריג 6.8 לחריגים לחבות המבטח לפוליסה, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח 
בהיותו מכהן כיועץ משפטי של תאגיד ו/או כעו״ד המועסק כשכיר עי״ תאגיד.  

7.13.  דירקטור או נושא משרה 
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על אף האמור בסעיף 6.8 לחריגים לחבות המבטח לפוליסה, ובכפוף לקבלת הצעת ביטוח חתומה תורחב הפוליסה 
לכסות את חבות המבוטח בשל פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד, שאינה במסגרת חבותו המקצועית 

כעורך דין.  
אחריות המבטח ע"פ ההרחבה לא תעלה על 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר, כאשר סכום זה מהווה 

חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על-פי הפוליסה ולא בנוסף להם.  
7.14. הטרדה מינית  

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים שהמבוטח יחויב לשלמם על-פי דין לטובת מי מלקוחותיו 
או מי מעובדיו עקב הטרדה מינית מצד מי מעובדי המבוטח או שותפיו; בתנאי כי הרחבה זו לא תחול אם  
המבוטח לא נקט בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת הטרדת מינית, התשנ"ח - 1998. כמו כן 
הרחבה זו לא תחול לטובת אותו אדם אשר נטען כי הטריד מינית את הלקוח/ה או העובד/ת כאמור, אלא אם 
זוכה מהאישום בדבר הטרדה מינית או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות תלונה שהוגשה נסגר ללא הגשת כתב אישום 
או שנדחתה התובענה האזרחית שהוגשה בשל כך. אחריות המבטח ע"פ ההרחבה לא תעלה על 400,000 ₪ בגין 
מקרה ביטוח אחד במצטבר, כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על-פי 

הפוליסה ולא בנוסף להם.  

7.15. הוצאות ייצוג בפני הליך מנהלי או פלילי  

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות סבירות שהוצאו הנחוצות לשם:  
7.15.1. ייצוג בפני חקירה או הליך מנהלי המתנהלים נגד המבוטח ו/או מי מעובדיו, לרבות קובלנות והליכים 
משמעתיים (העלולים להוות עילה לתביעה על פי הפוליסה) ולרבות על-פי חוק ייעול הליכי האכיפה 
ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א - 2011 (לרבות תיקוניו העקיפים), בכל הקשור לפעילות 
משפטית של המבוטח ו/או של מי מעובדיו; אולם מוסכם במפורש כי סעיף משנה זה לא יחול על הוצאות 

כאמור אשר נאסר על-פי דין לבטחן ,לרבות בחקיקה ובחוזרי הפיקוח על הביטוח  
7.15.2. ייצוג בפני הליך פלילי (לרבות חקירה פלילית) אשר ננקט כנגד המבוטח ו/או נגד מי מעובדיו בשל נסיבות 
העלולות להוות עילה לתביעה בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי הפוליסה. כמו כן ישפה המבטח את 
המבוטח גם בגין הוצאות סבירות שהוצאו על ידו בשל הגשת ערעור (וייצוג המבוטח בו עד לערכאה 
הסופית) וזאת בכפוף לקבלת חוות דעת מנומקת ובכתב מטעם עורך הדין שייצג את המבוטח בערכאה 
שעל החלטתה מתבקש הערעור, כי יש בסיס ענייני להגשת הערעור וסיכוי סביר להצלחתו. הכיסוי על-

פי סעיף משנה זה מותנה במפורש כי תיק החקירה נסגר ללא הגשת כתב אישום או שנמסרה הודעה 
בדבר הפסקת ההליכים הפליליים או שהמבוטח זוכה מהאישום בגינו הועמד לדין.  

אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר, כאשר סכום זה 
מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על-פי הפוליסה ולא בנוסף להם.  

7.16. הפרת זכויות קנין רוחני בתום לב :  

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מיתר תנאי הפוליסה, הפוליסה מורחבת לכסות חבות המוטלת על המבוטח על פי 
דין עקב הפרה בתום לב, על ידי המבוטח ומי מטעמו, של קנין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, סודות מסחריים 

וסימני מסחר, אך למעט פטנטים, הכל במסגרת עיסוקו כעורך דין.  

8 . הרחבות מיוחדות: 

פוליסה זו מורחבת לכלול גם את ההרחבות המיוחדות הבאות:  

8.1. חבות כלפי צד שלישי  
הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו 
ו/או לרכושו של אדם ו/או יישות כלשהם בכל הקשור לעיסוק המבוטח, בגבול אחריות בסך של 250,000 ₪ 

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.  

8.2. הרחבת כיסוי בגין חבות סייבר כלפי צד שלישי
הפוליסה מורחבת לכסות את חבות  המבוטח על פי דין בהתאם למפורט בהרחבת כיסוי בגין חבות סייבר כלפי 

צד שלישי כמפורט בנספח 2 לפוליסה זו, על תנאיו וחריגיו.   

אחריות המבטח על פי  הרחבה זו לא תעלה על 450,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לתקופת הביטוח, 
כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על פי הפוליסה ולא בנוסף להם.  

  
8.3. יחסי ציבור בעת משבר

מבלי לגרוע מכלליות הכיסוי בפוליסה, הפוליסה מורחבת להעניק למבוטח כיסוי להוצאות יועץ יחסי ציבור, 
במטרה למנוע או להקטין נזק למוניטין של המבוטח, במקרה של סיקור תקשורתי שלילי בקשר עם תביעה או 
נסיבות שעלולות להוביל לתביעה המכוסה על פי פוליסה זו, בתנאי שהודעה נמסרה למבטח והמבטח נתן את 

אישורו מראש ובכתב לכך .  

אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 300,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לתקופת הביטוח, 
כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על פי הפוליסה ולא בנוסף להם.  
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  םינוכיס לוהינל יוסיכ .4.8
מבלי לגרוע מכלליות הכיסוי בפוליסה, הפוליסה מורחבת להעניק למבוטח כיסוי בגין הוצאות יועץ משפטי או 
יועץ רלבנטי אחר, וזאת בטרם הוגשה תובענה נגדו המכוסה על פי הפוליסה, במקרה שבו לדעת המבוטח ארע 
אירוע או קיים חשש לאירוע העשוי להוות בסיס לתביעה נגדו על פי פוליסה זו, לצורך קבלת ייעוץ בדבר מצבו 
המשפטי, ובדבר נקיטת צעדים דרושים על ידו, בתנאי שהודעה נמסרה למבטח והמבטח נתן את אישורו מראש 

ובכתב לכך .  
אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 300,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לתקופת הביטוח, 

כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על פי הפוליסה ולא בנוסף להם.  

9 . תנאים כלליים: 
פוליסה זו, תעודת הביטוח וכל מסמך אחר המצורפים לה - יקראו כחוזה אחד, וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם 
משמעות בכל חלק של הפוליסה או של תעודת הביטוח - תהא להם אותה משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם 

מופיעים, אלא אם צוין במפורש אחרת.  

9.1. הודעה על תביעה  
על המבוטח למסור הודעה בכתב למבטח או לסוכנות מדנס סוכנות לביטוח בע"מ בדרכים שלהלן, בהקדם 
האפשרי עם היוודע לו על נסיבות אשר עלולות להוות עילה לתביעה על פי הפוליסה בשל מקרה ביטוח או אודות 

קבלת תובענה או התראה בכתב בשל מקרה ביטוח.  
דרכי הודעה בדבר נסיבות: 

LAW@Madanes.com 9.1.1. בדוא"ל שיפתח המבטח והסוכן לצורך כך וכתובתו – במדנס
 lawyerclaims@menora.co.ilבמנורה מבטחים ביטוח

9.1.2. בדואר לכתובת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ,  מחלקת תביעות, אגף עסקים, אלנבי 115, תל אביב 
  .6100802

9.2. מסמכים לשם בירור החבות 
המבוטח יעביר למבטח בדרכים כאמור לעיל סעיף 9.1, מיד עם קבלתם, כל מכתב, כתבי בי-דין, או מסמך אחר 
כלשהוא שעניינם דרישת או תביעת פיצויים בשל מקרה ביטוח. כ״כ, ימסור המבוטח למבטח, תוך זמן סביר 
לאחר שנדרש לכך, את המסמכים הדרושים לשם בירור החבות בקשר עם מקרה ביטוח ואם אינם ברשותו עליו 

לסייע למבטח ככל שיוכל על מנת להשיגם.  

9.3. איסור הודאה 
שום הודאה בחבות, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהוא לא יעשו ולא יינתנו על ידי המבוטח או מי 
מטעמו בלי הסכמה מראש ובכתב של המבטח. הוראות סעיף זה אינן חלות על מסירת עובדות, על פי דרישה 

בפני המשטרה או בפני כל גורם מוסמך על-פי כל דין וכן על מתן עדות בבית משפט.  

9.4. טיפול בתביעה והסכמה להתדיינות  
9.4.1. אופן הטיפול בתביעה על פי הפוליסה יהא בהתאם להוראות הדין וכאמור בהסכם בין לשכת עורכי הדין 

למבטח (כמפורט בנספח 1).  
9.4.2. הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה ונטל ניהול התובענה לידיו, המבוטח לא יידרש להתדיין, או 
להמשיך להתדיין, בכל תובענה שתוגש נגדו, אלא אם לבקשת המבוטח בשלב ניהול ההגנה בתובענה 
כאמור,  עו"ד אשר ייבחר במשותף על ידי המבטח והמבוטח (או בהעדר הסכמה ביניהם, עורך דין בלתי 
תלוי, אשר ימונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל) יחווה דעתו כי על יסוד עובדות האירוע הנדון 

קיים סיכוי סביר להתגונן בפני התובענה.   
9.4.3. הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, יהיה רשאי, ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה בגין כל 
מקרה ביטוח או יישובו של כל מקרה ביטוח ובלבד שיודיע על כך בכתב למבוטח 30 יום מראש והמבוטח 

לא יתנגד תוך תקופה זו להצעתו. בנוסף, יישא המבטח בכל ההוצאות המשפטיות הכרוכות בכך.  
9.4.4. המבטח מתחייב לפעול בניהול ההגנה בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים 

הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב. 
9.4.5. בנוסף, רשאי המבטח לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות ודמי נזק. בכפוף לסעיף 68 
לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981, למבטח יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע 
לסידור או ליישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש 

ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה.  
9.4.6. היה וסכום התביעה עולה על סכום גבול האחריות המכוסה, יתאמו המבטח והמבוטח את ההליכים 
בהם ינקטו לשם הגנה בפני התביעה לרבות נשיאת המבטח בהוצאות ההתגוננות סבירות מעבר לגבול 
האחריות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ישתף המבטח את המבוטח ו/או נציגו בניהול ההגנה באופן 

פעיל.    

mailto:LAW@Madanes.com
mailto:lawyerclaims@menora.co.il
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 ןיטינומב וא ויקסע לוהינב עגפי אלש יאנתבו חטובמה םע םואיתב השעיי ליעל רומאכ חטבמה לש ותוכז שומימ
   .חטובמה לש

9.5. ועדת ערר 

 וא/ו העיתבה יכ חטובמל עיודה חטמבה וב םוקמ ,חטמבה ןיבו ןידה יכרוע תשכל ןיב םכסהה ינאתל םאתהב

 תונפל תוכזה חטובמל תדמוע ,הסילופה יפ לע םיחטובמ םניא שרדנה דעסה וא/ו העיתבה תליע וא/ו היתוביסנ

 .רער תעדו לא

 .הסילופל 1 חפסנב טרופמ כםנה םידדצה תויוזכו םינמזה תוחול ,ררעה תדעו לא הינפה ךדר

9.6. ביטול הביטוח 
המבטח יהיה רשאי לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה למבוטח במכתב רשום רק בהתקיים הנסיבות 

המפורטות בסעיפים 25 ו- 26 בהוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ״א - 1981.  
המבוטח יהיה רשאי לבטל פוליסה זו על ידי הודעה בכתב למבטח והביטול יחול עם קבלת ההודעה אצל המבטח. 
בכל מקרה של ביטול הביטוח כאמור לעיל, יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה 

שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף.   

9.7. תשלום דמי ביטוח  
דמי הביטוח ישולמו במלואם במועדים שהוסכם עליהם. 

9.8. התיישנות  
תביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. 

9.9. סמכות שיפוט ופרשנות הפוליסה 
לבתי המשפט המוסמכים בישראל תהיה הסמכות הבלעדית לדון בחילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח ביחס 

לתחולת הפוליסה ופרשנותה תיעשה אך ורק על-פי דיני מדינת ישראל.  

9.10. הצמדה 
גבול אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, המתפרסם 
מידי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין המדד שפורסם לפני מועד תחילת תקופת הביטוח לבין 
המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלום תגמולי הביטוח בפועל לידי המבוטח או הצד שלישי, או מועד תשלום 

ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח, לפי העניין.  

9.11. תחולת החוק  
על פוליסה זו ,חריגיה, תנאיה והוראותיה, חל חוק חוזה הביטוח, התשמ״א– 1981. 

9.12. הארכת תקופת הביטוח 
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח, אשר תינתן במפורש למטרה 

זו.  

9.13. הקדמת הוצאות משפט 
הוציא המבוטח הוצאות משפט, לפי דרישתו יקדים המבטח, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, תשלום הוצאות 
משפט סבירות למבוטח בגין תביעה שהוגשה נגדו והנה מכוסה על פי פוליסה זו. היה ויתברר, כי התביעה אינה 
מכוסה במסגרת פוליסה זו, יחזיר המבוטח למבטח את הסכומים ששולמו על ידו, בצירוף ריבית והצמדה כחוק. 

9.14. תחולת הסכמי בוררות 
הסכמי בוררות הקיימים בין המבוטח לצדדים שלישיים, לא יגרעו מהיקף הכיסוי על-פי הפוליסה ולא יפטרו את 

המבטח מחבותו.   

9.15. ויתור על זכות תחלוף 
המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי עובדי המבוטח, שותפיו, כלפי שותפות כלשהי ו/או חברת עורכי דין בה שותף 

או חבר המבוטח.  
בתנאי כי האמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם אשר פעל בזדון, מרמה או תרמית.  
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נספח 1 
אופן ניהול תביעות, תלונות והליכים משפטיים

1 . בחינת כיסוי ביטוחי  

1.1. עם קבלת הודעה על מקרה ביטוח/נסיבות העלולות להוביל למקרה ביטוח על פי הפוליסה יבחן המבטח את 
הכיסוי הביטוחי של המבוטח לצורך התחלת הטיפול בתיק מטעמו.  

1.2. המבטח מתחייב לבצע את הבדיקה הראשונית בתוך זמן סביר, בהתאם ובכפוף לתקנות סדר הדין האזרחי 
והוראות כל דין, לרבות התיישנות וההוראות באשר למועדי הגשת כתב הגנה מטעם המבוטח. 

1.3. מקום בו החליט המבטח כי התביעה ו/או נסיבותיה ו/או עילת התביעה ו/או הסעד הנדרש אינם מבוטחים על פי 
הפוליסה, ימסור המבטח הודעה על כך למבוטח בכתב (להלן: ״הודעת דחייה״).   

1.4. הודעת דחייה תימסר למבוטח תוך כדי ציון ופירוט נימוקי הדחייה ו/או השמירה על זכויות המבטח וכן תוך 
הפניית תשומת ליבו של המבוטח כי זכותו להגיש ערר על החלטת המבטח וזאת תוך 3 חודשים מיום קבלת הודעת 

הדחייה ולא יאוחר מהמועד בו החל ההליך המשפטי כנגד המבוטח.   

1.5. חלה על המבטח חובה ליידע את המבוטח כי הגשת הערר תהווה כשלעצמה ויתור מטעמו על חיסיון פרטי התביעה 
בפני חברי ועדת הערר ואיש הקשר מטעם לשכת עורכי הדין (להלן: "איש הקשר"). 

1.6. נמסרה הודעת דחייה והגיש המבוטח ערר או התחייב לעשות כן, יהא איש הקשר רשאי לבקשת המבוטח להורות 
למבטח לטפל בתביעה ו/או בדרישה שהוגשה כנגד המבוטח. טיפול כאמור מצד המבטח יתבצע על תנאי תוך כדי 

שמירת זכויותיו על פי הפוליסה וכנגד התחייבות המבוטח לשאת בעלויות הייצוג במידה והערר יידחה.  

2 . ניהול התביעה והעברת הטיפול למשרד עורכי דין  

2.1. מצא המבטח כי אין מניעה מבחינת הכיסוי הביטוחי, יעמיד המבטח למבוטח הנתבע עו״ד שיבחר על ידי המבוטח 
על מנת לייצגו מפני התביעה כאמור, וזאת מתוך רשימה מוסכמת של עורכי דין שיציג בפניו.  

2.2. המבוטח רשאי להיות מיוצג בהליכי התביעה ע״י עו״ד שייבחר על ידו שלא מתוך הרשימה המוסכמת. לא התקבלה 
הסכמת המבטח מראש ובכתב למינוי כאמור, לא יהיה חייב המבטח אלא בהוצאות משפט סבירות, שלא יפחתו 
משכר טרחת עורך דין שהמבטח היה משלם לעורך דין שמונה על ידו. המבטח לא יסרב למינוי כאמור אלא מתוך 

נימוקים סבירים.  

3 . ועדת הערר, נהלים והוראות ניהול ההליך  

3.1. ועדת הערר תורכב מהנציגים שיפורטו להלן וללא המערער ו/או ב״כ:  

3.1.1. נציג מטעם הלשכה - שהינו עו״ד שעוסק ומתמחה בביטוח.  

3.1.2. נציג מטעם המבטח.  

3.1.3. נציג מוסכם- עו׳׳ד המתמחה בביטוח שהוסכם ע׳׳י שני הצדדים (להלן: ״הנציג המוסכם״). 

איש הקשר יהיה נוכח בדיון. 

3.2. הגשת ערר ע״י מבוטח מותנית בתשלום בסך של 5,000 ₪ (להלן:"אגרה") שתשולם ללשכה עם הגשת הבקשה. 
במידה והערר מטעם המבוטח יתקבל, המבטח ישא בתשלום האגרה והמבוטח יקבל את כספי האגרה בחזרה. 

מבוטח שעררו יידחה, לא יקבל את כספו חזרה.  

4 . כללי ניהול  דיוני הערר   
הליך הערר כפוף לכך שהמבטח והמבוטח המערער חתמו מראש על כתב התחייבות שמסמיך את ועדת הערר וקובע כי 

דיוני הועדה והחלטותיה יהיו חסויות ולא ישמשו כראיה בבית משפט.    
המערער יגיש לאיש הקשר בקשה מנומקת בכתב המסבירה את ערעורו על דחיית הכיסוי, איש הקשר יקבל בכתב את 

 bituach@israelbar.org.il.  תגובת המבטח ויעבירה להרכב הועדה. הפניה לאיש הקשר - עו"ד רוית טוכמן תעשה לדואל

4.1. ועדת הערר תקיים דיוניה בדלתיים סגורות למען שמירה על פרטיותו של המבוטח.

4.2. החלטות הוועדה תתקבלנה ברב דעות.

mailto:.bituach@israelbar.org.il
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4.3. הדיונים ינוהלו בהליך מהיר ובלתי פורמאלי, ללא רישום פרוטוקול וללא מתן נימוקים. 

4.4. החלטות ועדת הערר מחייבות את המבטח בלבד ולא תחייבנה את המבוטח. 

4.5. כל צד יישא בשכ׳׳ט נציגו כאשר שני הצדדים יישאו בשכ׳׳ט הנציג הנוסף באופן שווה.  

5 . התקבל ערעור של המבוטח בניגוד לעמדת נציג המבטח, יהא המבטח רשאי להודיע על מבוטח כי הטיפול בתביעה, 
לרבות סילוקה, הינו מבלי להכיר בחבות ע״פ הפוליסה ומבלי שיש בכך כדי ליצור תקדים לעניין כל רובד עודף הנערך 

על ידו ו/או לעניין כל תביעה אחרת.  

נספח 2  
הרחבת כיסוי חבות סייבר כלפי צד שלישי

למען הסר כל ספק מובהר, כי מטרת הרחבה זו הינה להרחיב את היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה לביטוח אחריות 
מקצועית עורכי דין "שכבה בסיסית" (מהדורה ינואר 2017) ולא לגרוע ממנו.  

לאור האמור לעיל, ככל שמקרה ביטוח מכוסה הן על פי הפוליסה והן על פי הרחבה זו, אחריות המבטח תהא במלוא גבול 
האחריות של הפוליסה. ככל שמקרה ביטוח מכוסה אך ורק על פי הרחבה זו אחריות המבטח תהא מוגבלת לסך של 450,000 
₪ למקרה ביטוח ובמצטבר, כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על פי הפוליסה ולא בנוסף 

להם.  

הרחבה זו כפופה להגדרות הפוליסה, תנאיה וחריגיה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

סעיפי הכיסוי -

הפוליסה מורחבת לכלול את הכיסוי דלהלן: 

המבטח ישלם בשם המבוטח כל נזק שייגרם לצד שלישי אשר המבוטח יחויב על פי דין לשלמו כתוצאה מתביעה אשר 
הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ואשר דווחה למבטח במהלך תקופת הביטוח, ומיד לאחר שנודע למבוטח על 

תביעה כזו, ואשר קשורה למבוטח, והינה נובעת מ:   

א.  השמצה; הוצאת לשון הרע; הוצאת דיבה; גניבה ספרותית; גניבת עין; השמצה לגבי מוצר; פגיעה במוניטין של צד 
שלישי, שנגרמו אך ורק כתוצאה מהתוכן של המבוטח. 

ב.  הפרה של קניין רוחני (מלבד פטנטים), אך ורק כתוצאה מהתוכן של המבוטח. 
ג.  קישור עמוק (deep-linking); מסגור (framing); העתקת תוכן (web scraping); איסוף מידע (harvesting) או 

שליפת נתונים (data extraction), והכל באופן שאינו כדין. 
ד.  קוד זדוני (malicious code); וירוס מחשב; כל סוג של תכנה זדונית - נֹוזקה (Malware); מתקפת חדירה בלתי 

מורשית או מניעת שירות בלתי מורשית לרשת של המבוטח או לרשת של צד שלישי. 
ה.  חשד או ביצוע של: גניבה, אבדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי שניתן לזיהוי, הנמצא 

בתוך הרשת של המבוטח. 
ו.  הליך חקירה או הליך רגולטורי כנגד המבוטח, הנובע מהפרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או כל חוק אחר 
בקשר להגנת מידע, וזאת בשל כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיפים לעיל. הכיסוי בגין הליך חקירה או הליך 

רגולטורי יחול אך ורק על הוצאות התגוננות אשר הוצאו על ידי המבוטח בקשר עם חקירה או הליך זה. 

הגדרות בגין הרחבה זו - 

 :פירושה תביעה .1
א.  דרישה בכתב או בעל פה לפיצוי כספי או לסעד שאינו כספי; או 

ב.  הליך משפטי בבית המשפט; או
ג.  הודעה על ידי צד שלישי למבוטח אודות עובדות או נסיבות אשר עלולות להביא לאמור בסעיפי משנה א-ב לעיל.

 לזיהוי שניתן אישי מידע .2
פירושו מידע אישי ומידע תאגידי שאינו גלוי לציבור, לרבות, אך לא רק: שמות אנשים, כתובותיהם, מספרי טלפון 
שלהם, מספרי זהות, מספרי רישיונות נהיגה, מספרי זיהוי לאומיים, כתובות IP, מספרי רישוי רכב, טביעות תווי 
פנים, טביעות אצבע או טביעות כתב יד, מספרי כרטיסים לרבות מספרי כרטיסי אשראי, תאריכי לידה, מספרי חשבון, 

יתרות חשבון והיסטוריית חשבון.  

 פוליסה .3
לצורך הרחבה זו, פירוש המונה "פוליסה לביטוח אחריות מקצועית עורכי דין "שכבה בסיסית" (מהדורה ינואר 2017)" 

בצירוף מסמך זה.   

 .הביטוחאשר שמו נקוב בתעודת  הדין עורך: פירושו המבוטח .4
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המבוטח של התוכן .5
פירושו כל סוג של תוצר מדיה או בידור, ללא קשר לטבעו, צורתו או דרך הפצתו, אשר סופק באמצעות אתר האינטרנט 

של המבוטח, המיילים של המבוטח או הפעילות של המבוטח ברשתות חברתיות.   

המבוטח של הרשת .6
פירושה כל מערכת מידע טכנולוגית שבבעלות המבוטח או המופעלת על ידי המבוטח או על ידי צד שלישי שהינו ספק 

השירות אשר לו המבוטח מסר את הפעלת המערכת.   

חריגים -  

המבטח לא ישלם בשם המבוטח בגין כל תביעה, ולא ישלם הוצאות התגוננות: 

עסקיים הגבלים .1
בקשר עם או הנובעים מכל הפרה של דיני הגבלים עסקיים; הגבלת מסחר; תחרות בלתי הוגנת; ניהול מסחר באופן 
שקרי, מטעה או לא הוגן; הפרה של חוקי הגנת הצרכן או פרסום כוזב או מטעה, שנעשו בפועל. חריג זה לא יחול על 

סעיף כיסוי – א'.  

 פטנט .2
הנובע מכל הפרה מפורשת או נטענת של פטנט. 

קרינה/גרעיני/אסבסט/זיהום .3
הנובעים מכל זיהום או תוצאה הקשורים ל: זיהום סביבתי, אסבסט וסיליקה.

 ועונשים קנסות .4
הנובעים מכל קנס או עונש, מלבד אלה אשר ניתן לבטח אותם על פי דין. 

רטרואקטיבי תאריך .5
הנובעים מכל מעשה, טעות או מחדל אשר בוצעו או נטען כי בוצעו לפני תאריך תחילת הביטוח אצל המבטח לראשונה. 

 שירות הפרעת .6
הנובעים מכל כשל של לווין או כשל חשמלי, או הפסקה, לרבות אך לא רק הפרעה חשמלית, נחשול מתח או הפסקת 
חשמל וכל הפסקה או הפרעה באספקת: חשמל, שירותי תשתית ציבורית או שירותי טלקומוניקציה, אלא אם הם 

מצויים בלעדית בשליטת המבוטח.   

רשת כשל .7
בגין כל תביעה הנובעת מנזק פיזי לרשת של המבוטח. 

 ממשלה פעולת .8
בגין החרמה, הפקעה, חילוט, הרס או נזק לכל חומרה או ציוד על פי צו של ממשלה או של כל רשות ציבורית מכל סיבה 

שהיא.  

 השבחה .9
כל שחזור או תיקון של הרשת של המבוטח או של המידע שנשמר ברשת של המבוטח ברמה שהינה משודרגת לעומת 

המצב שהיה קיים לפני קיומה של התביעה.  

 ויעוץ פיננסי בלתי מורשים  מסחר .10
הנובעים ממסחר בלתי מורשה או יעוץ פיננסי בלתי מורשה אשר ניתן על ידי המבוטח. 

 לרכוש נזק /גוף נזק .11
הנובעים מכל פגיעה פיזית, מחלה, חולי או מוות (מלבד עוגמת נפש או פגיעה נפשית); או הרס של רכוש מוחשי, מלבד 

כתוצאה מתביעה בקשר עם מידע, תוכנה, חומרה ומערכות מידע טכנולוגיות של המבוטח.  

מוחרגת פעילות .12
בגין או הנובעים מאספקת שירותי אינטרנט או שירותי אירוח (hosting) או שירותי ענן או אספקת שירותי טכנולוגיית 
מידע או אספקת שירותי עיבוד תשלומים (מלבד כאשר שירותים אלה הם לצורך ביצוע מכירות של המבוטח עצמו) או 
אספקת שירותי בנקאות, שירותי מוסד פיננסי, או שירותי מסחר מקוון במניות/ניירות ערך/שערי מטבעות, פתרונות 

או שירותים לצבא או אספקת שירותי בית חולים מכל סוג או תיאור.  

תנאים כלליים 

 טריטוריה .1
אלא אם צוין אחרת ברשימה, הכיסוי המוענק לפי הרחבה זו יחול על תביעות בגין אירועים שארעו בכל מקום בעולם, 

אך התביעה בגינם הוגשה בישראל בלבד.  




