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 פוליסה לביטוח חבות מוצר 

   

 הואיל והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה

 ( פנה אל:הרשימה": ")להלן

 

 בע"מ ביטוח מבטחיםמנורה 

 )להלן: "המבטח"(

 

, ובהסתמך על המידע שנמסר זו פוליסהעל פי  חבות מוצרבבקשה לבטחו בביטוח 

כל מסמך ו/או מידע של המבוטח וצרופותיה, ו/או בהסתמך על  ביטוחההצעת ב למבטח

 ,זו מפוליסהוהמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד  בכתב למבטחשנמסרו אחר 

 

הסכים לערוך את הביטוח, כאמור, תמורת התחייבותו של המבוטח  מבטחוהוהואיל 

והכל בכפוף לתנאים ולסייגים המפורטים  לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה,

 זו,  בפוליסה

 דלקמן:על כן הוסכם והותנה בזאת, כ

 

 הכיסוי סעיףא.  פרק

ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח חב לשלם לצד שלישי כפיצויים  המבטח

שהוגשה לראשונה במהלך  תביעה, בגין בגבולות הטריטוריאלייםעל פי כל דין החל 

תקופת הדיווח בבמהלך תקופת הביטוח או  למבטחתקופת הביטוח נגד המבוטח ודווחה 

 בגינו אחראי המבוטח,  מוצרשנגרם עקב  נזק,  בגין המוארכת

 

 :בתנאי ש

 וכן ;המוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח בעת שאירע הנזק כאמור .א

 וכן ;יםיהנזק ארע בתחום הגבולות הטריטוריאל .ב

 לאחר התאריך הנקוב ברשימה כתאריך רטרואקטיבי.הנזק ארע  .ג

 

 מראש שאושרו, והכרחיות סבירות הגנה הוצאות בגין המבוטח את ישפה המבטח, בנוסף

 גבול שמוצה ובמידה, תביעה בגין תביעה מפני הגנה לצורך, המבטח ידי על ובכתב
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 לגבול מעבר אף כאמור והכרחיות סבירות הגנה הוצאות המבטח ישלם, האחריות

 .האחריות

 

 וסייגיה. הפוליסהולכל שאר תנאי  בפוליסההכיסוי הינו בכפוף לגבול האחריות 

 

 אחריות:הגבול 
 

 המבטח לא תעלה על:אחריות 

 אחריות לנזק.ההסכום הנקוב ברשימה כגבול  .א

לכל הפיצויים שיש לשלמם על פי המצטבר אחריות ההסכום הנקוב ברשימה כגבול  .ב

 זו. פוליסה 

 

 

 בסיס הביטוח:

 

לתשומת ליבך מודגש בזה כי בסיס הפוליסה הינו בסיס הגשת התביעה. מבוטח נכבד: 

תביעות שהוגשו נגדך לראשונה במהלך תקופת הביטוח לפיכך, הפוליסה מכסה אך ורק 

המפורטת ברשימה ובלבד שהודעה בגינה נמסרה למבטח במהלך תקופת הביטוח או לכל 

 .המאוחר במהלך תקופת הדיווח המוארכת

 

 

 

 הגדרותפרק ב. 

 

 הטריטוריאליים הגבולות, ברשימה אחרת צוין אם למעט :גבולות טריטוריאליים

 והשטחים ישראל מדינת שטחי הינם זו פוליסה חלה עליהם

: משמעם המוחזקים השטחים זו פוליסה לצרכי. המוחזקים

 ל"צה עמדות או/ו בסיסים שטח וכן ישראליים ישובים שטחי

 תחול, כן כמו. B-ו C כשטח בהסכמים המוגדר בתחום

 לירדן ישראל מדינת בין החיץ אזורי בתחומי הפוליסה

  .ביניהן השלום חוזה ליישום בהתאם
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כפי  לפוליסהמפרט וכל נספח או תוספת הרשימה, לרבות  הפוליסה: 

 שצורפו אליה.
 

  ההגנה, והוצאותלשאת בגין פיצויים המבוטח על בו שהסכום  השתתפות עצמית:

 מבטחחבות ה .בנפרדנזק  זו, לגבי כל פוליסהלפי  ותהמכוס

 .ההשתתפות העצמיתתחול מעל סכום  הפוליסהעל פי 

  

לגבי הוצאות  ההשתתפות העצמיתכמו כן יחול סכום 

ו/או דרישה  בתביעהבמהלך טיפול  מבטחחיצוניות שהוציא ה

וזאת  לתביעהלפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום 

 אך אם לא שולמו פיצויים בגינם.

 

לרבות רכיב שלו ו/או חפץ הנכלל בענף  ,מוחשי מוצרכל  מוצר:

 מוצרלרבות כל  ,ברשימהכמצוין  המבוטח,פעילותו של 

או רכיב שלו המצוינים ברשימה במפורש, כולל מוחשי 

 .המוצרפרסום, הוראות שימוש, אריזה או מיכל של 

 

לרבות פעילותו כיצרן ו/או יצואן  ,מוצרפעילות המבוטח בגין  

ו/או יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק. היה ופעילות המבוטח 

למשתמש בו, תהיה מכוסה גם  המוצרכוללת גם את אספקת 

פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של 

 .המוצר

 
 .מוות, היזק גופני, מחלה, פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג.0 נזק:

פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי לרבות  היזק .אבדן או 5 

 הנובע מכך. אבדן גרר

 

שימה שהינו התאריך הקובע לענייו מועד התאריך הנקוב בר  תאריך רטרואקטיבי:

 . נזקקרות ה
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ו/או דרישה ו/או הודעה אחרת בכתב מצד שלישי  תביעה תביעה:

המיוחס למבוטח ו/או הודעה של המבוטח  נזקכלשהו בגין 

 .לתביעה להובילעל נסיבות כלשהן העלולות  מבטחבכתב ל

 

ימים לאחר תום תקופת הביטוח  01תקופה נוספת בת   :תקופת דיווח מוארכת

הנקובה ברשימה, אשר במהלכה המבוטח רשאי להודיע 

שהוגשה נגדו לראשונה במהלך תקופת  תביעהעל  למבטח

 . הפוליסההביטוח, והכל בכפוף לתנאי 

 

 

 יםמיוחד םתנאיג.  פרק

 

  סעיף האחדת נזקים .0

לגוף או לרכוש למספר תובעים, נובע  נזקיםו/או חלקיהם שגרמו  במוצריםאם הפגם 

 אחד לעניין פוליסה זו. כנזקאחת, אזי ייחשבו כל הנזקים הללו  מקורית מסיבה

 

 הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים .5
 נזקכי מוצר עלול לגרום , או הובא לידיעת מי ממנהלי המבוטח ,נוכח המבוטח

עלול לגרום לפגם שאו באופן כלשהו אחר  ,או בתהליך ייצורו ,כתוצאה מפגם בהרכבו
 , יפסיק המבוטח מיד את ייצורו, מכירתו והספקתו.מוצרב
 

פגום כזה, שיצא  מוצרעל המבוטח לנקוט באמצעים סבירים ולהחזיר לידיו כל 
 משליטתו, ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו.

 
 ל חשבון המבוטח. הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהחזר מוצר כאמור, יהיו ע

 
 .הפוליסהעפ"י סעיפים אחרים של  המבטחאין בתנאי זה כדי לגרוע מחבות 
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 לחבות המבטח סייגיםפרק ד. 

 

 :או בקשר עם בגיןאת חבותו של המבוטח מכסה  האינ זו פוליסה

 

 לכל אדם הנגרם תוך כדי ועקב העסקתו על ידי המבוטח. נזק .0

יתה מוטלת עליו, אלמלא קיומו של יעל המבוטח שלא ה חבותכל חוזה המטיל  .5

 החוזה.

בניגוד לכל חוק, תקנה או כללי  , וזאת בידיעת מי ממנהלי המבוטח,אשר יוצר מוצר .0

 הבטיחות, למעט טעויות בתום לב.

 שהוא פגום. ת מי ממנהלי המבוטחבידיע ,שיצא מחזקת המבוטח מוצר .4

סייג זה כדי להחריג כיסוי בגין התפעולי. אין האמור ב ויעודילמוצר אי התאמת ה א. .2

 .מוצרה על ידישנגרם  נזקהנובעת מ חבות

עלותו בין אם הוצאו על ידי המבוטח או על ידי  ו/או מוצרהחלפה או תיקון של ה ב.

 .צד שלישי

 , בין אם הוצאו על (RECALL) מוצרמיון ו/או החזרת יות והוצאות הכרוכות בעלוג.   

 .ידי המבוטח או על ידי צד שלישי    

 לרכוש צד שלישי. נזקעצמו לא ייחשב כ מוצרל נזקלמניעת ספק מובהר בזה כי ד.   

 

 שנגרם לרכוש בבעלותו של המבוטח. נזק .6

עקב הוראות שימוש לא נכונות או  ,בהיותו משווק או יבואן ,החלה על המבוטח חבות .7

שהוספו על ידי המבוטח מתוך כוונה פלילית או  ,שונות מההוראות של היצרן המקורי

 זדונית.

 הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק. נזקהפיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של  נזק .8

הו, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי ש( כל(Any Nuclear Materialחומר גרעיני  .9

 מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו. 

 ביקוע של ,עצמו את המכלכל ,כלשהו כוללת תהליך" בעירה" המילה זה סייג לעניין

 אקטיביים-רדיו בחומרים שימוש ועל ,רנטגן בקרני שימוש על יחול לא זה סייג. גרעיני

 .בתעשייה הרסניות לא בדיקות לביצוע וגם חולים ובתי מחקר במעבדות
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שנגרם במישרין או בעקיפין, עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה  נזק .01

)בין אם הוכרזה מלחמה, בין אם לאו(, פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, 

מרי, מהפכה, מרד, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית, התקוממות צבאית או 

שוד, הקשורים בנ"ל, החרמה או השמדה עממית, משטר צבאי או לקיחת שלל, ביזה, 

 על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.

" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש טרור" -לצורך סייג זה 

באלימות, שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים 

 הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.

, רק השטחים המוחזקים" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או טרורניין "לע

טחון או של מנהל מס רכוש וקרן יאישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הב

על כל תיקוניו, המאשר כי  0960-תשכ"א פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים

 טרור. תביעה לנזקילדחיית  נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה נזקה

לדעת לפני מועד תחילת ביטוח זה, כי  עליואירוע כלשהו, שהמבוטח ידע או היה  .00

 זו.פוליסה נגדו על פי  תביעהאותו אירוע עלול לשמש עילה ל

 פוליסה לצורךתחשב  באם המבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח על אירוע כנ"ל,

המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח  אצל מנושאי המשרהמרגע שנודע לאחד  ,זו

 אצל המבוטח.

 ופיצויים לדוגמא. עונשיים, עיצומים םקנסות, פיצויי .05

 

זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע, אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של  .00

 פתאומי ובלתי צפוי מראש. ,אירוע תאונתי

שמקורו או סיבתו נובעים במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי  נזק .04

נובע או  נזקים המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שהרבאזבסט או בחומ

 הושפע מתכונותיו המסוכנות של אזבסט.

 כלי טייס ו/או חלקיהם. .02

 - ת"עמחלת "הפרה המשוג .06

BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY ((B.S.E   

 המשלב הנדסה גנטית. מוצרשנגרם מ נזק .07
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 שיוצר ו/או נלקח מגוף האדם. מוצרשנגרם במישרין ו/או בעקיפין משימוש ב נזק .08

 קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים. .09

או תרמה  רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות אשר גרמה .51

משמעה: סטייה חמורה  רשלנות רבתילעניין זה, . מקרה הביטוחלהתרחשות 

 מסטנדרט זהירות של מבוטח סביר.

 

 

 הרחבותפרק ה. 

 
הן חלק מגבול האחריות  ההרחבות כלהמבטח על פי  אחריות כי בזה מובהר ספק למניעת

 .לו בנוסף ולא
 

 הכיסוי על פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה, תנאיה וסייגיה.

 

 :(VENDORSהרחבת משווקים ) .0

מראש  ובכפוף לאישור המבטחמוסכם ומוצהר בזה כי לבקשת המבוטח בכתב 

 ,ברשימהזו לשפות כל אדם או גוף ששמו צוין  פוליסה, יורחב הביטוח לפי ובכתב

 VENDORS" של המבוטח כמפורט בתוספת מוצרהנובעת משיווק  חבותבגין 

ENDORSEMENT לפוליסה" שתצורף. 

 

 של ביטול הפוליסה או אי חידושה:מורחבת במקרה  תקופת גילוי .5

, למעט אם הביטול או מבטחה החלטתי ל פתבוטל או לא תחודש ע הפוליסההיה ו

לתקופת גילוי  המבוטח זכאיאי החידוש נבעו מאי תשלום הפרמיה, מוסכם בזה כי 

, ברשימהבמפורטת תום תקופת הביטוח מחודשים  של שנים עשר מורחבת

שהוגשה נגדו לראשונה במהלך  תביעהעל  למבטחשבמהלכה המבוטח רשאי להודיע 

שנמכר או שווק עד למועד ביטול  מוצרוזאת בגין תקופת הגילוי המורחבת 

לא תקופת גילוי מורחבת זו תחול אך ורק במקרה ש. חידושה כאמוראו אי  הפוליסה

 .בגין מוצר נערך ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח
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 אחריות צולבת .0

כאשר שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד, למעט קבלנים 

על כל על תנאיה, סייגיה והוראותיה,  הפוליסהוקבלני משנה, יחול הכיסוי על פי 

אחד מיחידי המבוטח, בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד  כשהיא נפרדת ובלתי 

אולם חבותו של המבטח לשפות את כל  .תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים

 יחידי המבוטח יחד לא תעלה על גבול האחריות הנקוב ברשימה.

 

 או מנהליים הגנה בהליכים פליליים .4

 פלילי או מנהלי בהליך הגנה הוצאותמורחבת לשפות את המבוטח בגין  הפוליסה

 זו, באופן ובהיקף כדלקמן: פוליסההמכוסה על פי  מוצרבגין  נזקבעקבות נגדו  

 

פלילי או  בהליךיעמיד על חשבונו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית  המבטח

 .זו פוליסהעל פי מכוסה ה מוצרבגין  נזקבעקבות , שיוגש נגד המבוטח מנהלי

 

יעמיד על חשבונו עורך דין לשם הגשת ערעור ויצוגם של המבוטח  המבטחבנוסף, 

 ופית האפשרית וישא  גם בהוצאות הערעור.או עובדיו עד לערכאה הס

הערעור הינו קבלת חוות דעת מאת עורך  בשלב הגנה הוצאות בגין לשיפוי תנאי

הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב 

 להצלחת הערעור.

 

 המבטחהמבוטח רשאי לפנות לעורך דין אחר על פי בחירתו, בכפוף לכך שחבות  

 לא תעלה על תת גבול האחריות על פי הרחבה זו. 

 

 או הפלילי ההליךו/או הוצאות הערעור בתום  ההגנה הוצאותישלם את  המבטח

 או הערעור, הכל לפי העניין. המנהלי

 

 הגדרות לעניין הרחבה זו:

מנהלית, לרבות  הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית אוהליך פלילי או מנהלי: 

מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד חקירת סיבת 

 זו. פוליסההמכוסה על פי  מוצרבגין  נזקבעקבות  המבוטח או מי מעובדיו
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, אגרות, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים טרחה הוצאות הגנה )כולל ערעור( : שכר

ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין 

, קנס למעטהנדרשים בעבור הגנה בהליך פלילי או מנהלי, כולל ערעור, אך הפלילי 

 .דין פי כל על המוטלים עונשי תשלום או פיצוי, עיצום

יהיה עד  המבטחי שכר טרחה שישולם על ידי לצרכי הרחבה זו מובהר כ שכר טרחה:

משכר טרחת עורך דין המינימאלי לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי  4פי 

 . 5111-לשכת עורכי דין )התעריף המינימאלי( התש"ס

 

 :זו הרחבה לעניין סייגים

 כלשהו בתשלום לשאת או משפטית להגנה דין עורך להעמיד חייב יהיה לא המבטח

 : באם
 .הפוליסהחבות שאינה מכוסה תחת  בגין הפלילי או המנהלי הינו ההליך .0
 )בין במעשה ובין במחדל( פעולה ו/או כתב האישום הינם בגין ההליך או החקירה  .5

 .המוצרבגין  נזקל המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרוםשל     

 מעובדיו  מי או של המבוטח מחדל או מעשה בגין הפלילי או המנהלי הינו ההליך .0
  לנזק או לגרום כוונה מתוך שנקבע על ידי ערכאה או גוף מוסמך כי בוצעו     
 . פלילית מחשבה    

  או/ו המבוטח של משנה קבלני או/ו כנגד קבלנים הפלילי או המנהלי הינו ההליך .4
 .מעובדיהם מי    
 

 ההליכים לכל ₪ 511,111 על יעלה לא זו הרחבה פי על המבטח אחריות גבול
 או הפליליים ההליכים לכל במצטבר ₪ 411,111 -ו, המנהליים או הפליליים
 .הביטוח בתקופת שאירעו המנהליים

 

 (Personal Injuryהרחבה לפגיעה אישית ) .2

זו מורחבת לכסות, בכפוף לתת גבול אחריות  פוליסה, נזקעל אף האמור בהגדרת 

, החל דיןאת חבות המבוטח כלפי צד שלישי כפיצויים על פי כל  ברשימה,כמפורט 

שהוגשה במהלך תקופת הביטוח נגד המבוטח  תביעה, בגין בגבולות הטריטוריאליים

 בגינו אחראי המבוטח.  מוצרכהגדרתה להלן, שנגרמה עקב  פגיעה אישית, בגין

ר, הגדרותיה, , לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמובפוליסהכל הנ"ל בכפוף לאמור 

 תנאיה וסייגיה.
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" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון או עוגמת פגיעה אישיתלעניין הרחבה זו "

 העלבת ,הרע לשון (,בפרטיות פגיעה)כולל  הפרט לתחום חדירה בשל חבותנפש, 

 סודיות.  חובת של לב בתום הפרה בשל חבותוכן  שוואמעצר  ,אדם

 

 סך על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח אחריותתת גבול אחריות להרחבה זו: 

 .הביטוח לתקופת"כ ובסה אחד נזק בגין ₪ 511,111

 

שאושרו , והכרחיות הגנה סבירות הוצאות ישפה בנוסף את המבוטח בגין המבטח

גבול תת  ה, ובמידה ומוצתביעה, לצורך הגנה מפני המבטחמראש ובכתב על ידי 

אף  הוצאות הגנה סבירות והכרחיות כאמור המבטחלהרחבה זו, ישלם  האחריות

 לתת גבול האחריות להרחבה זו.מעבר 
 

 

 ה אופציונאליתהרחב

 
חלק מגבול האחריות  יאה ההרחבההמבטח על פי  אחריות כי בזה מובהר ספק למניעת

 .לו בנוסף ולא
 הכיסוי על פי ההרחבה כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה, תנאיה וסייגיה.

 עבודות שנמסרו  

 : שנמסרו עבודות

דמי  לתשלום המבוטח להתחייבות ובכפוף, בתוקף זו הרחבה כי הרשימה בדף נרשם אם

 המבוטח שביצע מעבודה ישירות הנובע נזק גם לכסות הפוליסה מורחבת, יםנוספ ביטוח 

 נזקשה ובלבד, בפוליסה כהגדרתו" מוצר" אינה ואשר, ברשימה כמפורט עיסקו במסגרת

 .שלישי לצד ונמסרה המבוטח ידי על הושלמה שהעבודה לאחר אירע

 

 : חריגים נוספים החלים על הרחבה זו

 הפוליסה אינה מכסה:

  .נזק לנשוא העבודה עצמה  .א

 .עלויות ביצוע עבודה חוזרת .ב

 

גבול האחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על הסכום הנקוב בדף הרשימה והוא 

 הפוליסה. כלול בגבול האחריות של



 

12 

 

 

 תנאים כללייםפרק ו. 

   הודעה על מקרה ביטוח .0

קרות  מיד לאחר שנודע לו על למבטח כך על להודיע , על המבוטחביטוח מקרה הקר

 אחרת חקירה כל על או מנהלי או פלילי הליך נקיטת על או מקרה הביטוח,

 תיתכן בגינו אשר ביטוח מקרה כל עם בקשר להתנהל שעומדת או המתנהלת

 על המבוטח של ידיעה תחשב, תאגיד הינו המבוטח באם. זו פוליסה י"עפ תביעה

 נושא על לאחראי או המבוטח ממנהלי לאחד שנודעו מרגע לעיל המנויים העניינים

 .המבוטח אצל הביטוח

 המבטח של חבותו בירורמ .5

בכתב לתשלום  ותביעההודעה על קרות מקרה הביטוח  למבטחמשנמסרו  .א

 . חבותולעשות מיד את הדרוש לבירור  המבטחעל  תגמולי הביטוח,

 לאחר סביר זמן תוך, מבטחל למסור, העניןעל המבוטח או על המוטב, לפי  .ב

 אינם ואם, החבות לבירור הדרושים והמסמכים המידע את, לכך שנדרש

 .להשיגם, שיוכל ככל, למבטח לעזור עליו, ברשותו

 החבות בירור של הכשלה .0

)ב( במועדה, וקיומה היה מאפשר 5או לפי סעיף  0חובה לפי סעיף  קויימהלא  .א

, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב חבותולהקטין  מבטחל

 החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: קויימהבהם אילו 

 באיחור מסיבות מוצדקות; קויימהאו  קויימההחובה לא  (0)

ולא הכביד על  חבותואת בירור  המבטחאי קיומה או איחורה לא מנע מן  (5)

 הבירור.

את בירור  מבטחעשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן ה .ב

חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה  מבטחאו להכביד עליו, אין ה חבותו

 חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
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 תגמולים בתביעת מרמה .4

 או (,ב)4)ב(, או שנעשה דבר כאמור בסעיף 5או לפי סעיף  0חובה לפי סעיף  הופרה

 למקרהממנו עובדות בנוגע  םעובדות כוזבות, או שהעלי מבטחשהמבוטח  מסר ל

 המבטח פטור - מרמה בכוונת נעשה והדבר, מבטחה לחבות בנוגע או הביטוח

 .מחובתו

 אחר ביטוח .2

 פוליסהאחרת המכסה את הסיכון המבוטח תהיה  פוליסהבמקרה שבו הוסכם כי 

האחרת הינה ייעודית לכיסוי הסיכון המבוטח,  הפוליסהראשונית, או במקרה שבו 

 הפוליסהזו יחול כרובד שני מעל הסכום המכוסה תחת  פוליסהאזי הכיסוי על פי 

 האחרת כאמור.

 לפיצוי התחייבות או פשרה, הודאה איסור .6

 ולא יעשו לא כלשהו פיצוי או התחייבות, הבטחה, הצעה ,(Admission) הודאה שום

 המבטח הסכמת בלי מטעמו, לאחר קרות מקרה הביטוח, או המבוטח י"ע יינתנו

 מוסמך גורם כל בפני עובדות מסירת על חלות זה סעיף הוראות אין. ובכתב מראש

  .עדות כמחויב על פי דין מתן על וכן דרישתו לפי, דין כל י"עפ

 בתביעותטיפול  .7

לשלם לצד השלישי את תגמולי  ,רשאי, ולפי דרישת הצד השלישי חייב מבטחה .א

 חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור שהמבטחהביטוח 

והמבוטח לא התנגד כאמור באותו סעיף. ואולם טענה  ,להלן( ב) קטן בסעיף

 יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי . שהמבטח

 יודיע)א(,  קטן בסעיף כאמור הביטוח תגמולי את מהמבטח שלישי צד דרש .ב

 התנגדותו על לו יודיע לא אם וכי כאמור הדרישה על בכתב למבוטח המבטח

 שהוא הביטוח תגמולי את השלישי לצד ישלם, ימים 01 בתוך הפיצוי לתשלום

 .בתשלומם חייב שהוא ככל, למבוטח חייב

 כל של ההגנה את המבוטח בשם לנהל או עצמו על ליטול רשאי המבטח .ג
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 לצורך למבטח הנחוצה עזרה, בקשתו לפי, מבטחל יושיט והמבוטח תביעה

 .שלישי צד של תביעה יישוב

, ויבחר המבטחכפי שהומלצה על ידי  תביעהיסרב לפשרה של  המבוטח אם .ד

כזו לא  תביעהבגין  המבטח, אזי חבות הצד השלישי תביעתלהתגונן מפני 

 הוצאות)לרבות  התביעהתחרוג מהסכום אשר תמורתו ניתן היה ליישב את 

 .האחריות גבולל בכפוף ותמיד, כזה סירוב למועד עד( והכרחיות סבירותהגנה 

 לשלם רשאי המבטח יהא,  המבוטח נגד תביעות או תביעה של במקרה .ה

פטור  המבטח יהא כזה תשלום ולאחר,  האחריות גבול מלוא את למבוטח

שום אחריות  המבטחהאמורות ולא תחול על  התביעותאו  התביעהמניהול 

 נשא שבהןוהכרחיות  סבירות הגנה  הוצאות נוספת בקשר לכך, למעט

 כאמור. המכוסות לתביעות בקשר חבותו בשל המבוטח

והמבוטח  המבטחיפעלו  המבטחשל  האחריות מגבולחורג  התביעההיה וסך  .ו

 בשיתוף פעולה מלא בניהול ההגנה. 

  בסיכון מהותי שינוי .8

 .בכתב בטחמל מיד כך על להודיע עליו, מהותי שינוי שחל למבוטח ודענ .א

 :–זה, "שינוי מהותי"  סעיף ןיעניל

כריתת החוזה  לפניח למבוט הוצגה עליו ששאלה מהותי בענין ינויש (0)

 אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה; ושחל

 במפורש בה צוייןש בנושא, למבוטח הפוליסה מסירת אחרי שחל ינויש (5)

 ;מהותי כענין

 כדי בכך ויש נכונה לא היתה מהותי בענין לשאלה שתשובה המגלה ברד (0)

 .ממש של החמרה המבטח סיכון את להחמיר

הודעה על שינוי מהותי או מהיום  מבטחשנמסרה ל מהיוםם ימי שלושים וךת .ב

 מקרה קרה אשנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד ל

 .למבוטח בכתב בהודעה החוזה את לבטל המבטח רשאי, הביטוח
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 הביטוח דמי להחזר המבוטח זכאי, זה סעיף מכוח החוזה את מבטחה יטלב .ג

, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; ביטולה שלאחר התקופה בעד ששילם

את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף  המבטחלא ביטל 

 .שינויה

חייב  המבטחזה, אין  סעיף מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוח מקרה רהק .ד

אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח 

שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח 

 המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

 ;רמהמ בכוונת נעשה והדבר קטן )א( סעיף לפי ודעהניתנה ה אל (0)

, יותר מרובים ביטוח בדמי אף, חוזה באותו מתקשר היה לא סביר בטחמ (5)

 המבוטח זכאי זהה במקר; השינוי לאחר שהוא כפי הוא שהמצב ידע אילו

 .השינוי שלאחר התקופה בעד ששילם הביטוח דמי להחזר

 בכל אחת מאלה: לעיל זהאינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  בטחמה .ה

 על השפיע שלא או הביטוח מקרה שקרה לפני להתקיים חדל שינויה (0)

 ;היקפה או המבטח חבות על או קרותו

 ;המבטח דעתל ע שננקט אמצעי של תוצאה היה שינויה (5)

 תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  .9

בקשר לפוליסה זו  מבטחמהמבוטח ל םיהמגיע הסכומים יתר וכל הביטוחדמי   .א

פוליסה זו דמי ביטוח הינם  נין. לעברשימהישולמו באופן ובמועדים שיפורטו 

לפי  הכלוכן המסים וההיטלים,  מבטחהפרמיה כולל הדמים המשתלמים ל

 .ברשימההנקוב 

 הסכום ישא, מבטחלא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח ל .ב

 והפרשי, 0960–"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק ועבכק ריבית שבפיגור

 בין, הענין לפי, המוסכם"ח המט ערבש אוהצמדה בהתאם לשינויים במדד 

 היום לפני לאחרונה שפורסם, הענין לפי, המוסכם"ח המט שער או המדד
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 שפורסם, ןיהענ לפי, המוסכם"ח המט שער או המדד לבין לתשלום שנקבע

 .בפועל וםלהתש יום לפני לאחרונה

 דרש מבטחשה לאחר ימים 02 תוך כאמור שבפיגור כלשהו סכוםלא שולם  .ג

 הביטוח כי, בכתב למבוטח להודיע מבטחה רשאי, לשלמו מהמבוטחבכתב 

 . כן לפני יסולק לא שבפיגור הסכום אם נוספים, ימים 50 כעבור יתבטל

  את לסלק המבוטח מחובת לגרוע כדי זה סעיף פי על הביטוח בביטול אין .ד

 הוצאות את וכן לתקופה שעד לביטול האמור המתייחס שבפיגור הסכום

 . מבטחה

 הקיזוז זכות .01

זו כל סכום  פוליסהרשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח לפי  המבטח

 מפוליסהזו ובין שהוא נובע  מפוליסה, בין שחובו נובע למבטחשהמבוטח חייב 

 אחרת או מחיוב אחר.

 

  הכיסוי ומיצוי הקטנת גבול האחריות .00

 גבולןזו  יוקט פוליסהתגמולי ביטוח על פי  שולמו

 בגין ברשימה הנקוב האחריות מגבול,  האחריות

 ששולמו הביטוח תגמולי בסכום, הרלוונטי הכיסוי

בה חב  ההשתתפות העצמיתשינוכה מהם סכום  מבלי

 המבוטח בגין התשלום.
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 הסיכון להקלת אחרים ואמצעים מיגון אמצעי .05

 או/ו הביטוח בהצעת המפורטים המיגון אמצעי את להתקין המבוטח על .א

, הביטוח תקופת במהלך תקין במצב להחזיקם, בפוליסה או/ו ברשימה

 "(.מיגון אמצעי נקיטת: "להלן) דרוש שהדבר עת בכל ולהפעילם

 הביטוח בהצעת כמפורט הסיכון להקלת אחר אמצעי בכל לנקוט המבוטח על .ב

 "(.הסיכון להקלת אמצעי נקיטת: "להלן) בפוליסה או/ו ברשימה או/ו

 מיגון אמצעי נקיטת אי על ובכתב מיד מבטחל להודיע חובה חלה המבוטח על .ג

 .הסיכון להקלת אמצעי נקיטת אי על או

, הסיכון להקלת באמצעי או מיגון באמצעי לנקוט חובתו את המבוטח קיים לא .ד

 מהיום או כך על הודעה לו שנמסרה מהיום ימים 01 בתוך, המבטח רשאי

 את לבטל, הביטוח מקרה קרה לא עוד וכל, אחרת בדרך כך על לו שנודע

 זכאי, זה סעיף מכוח החוזה את המבטח ביטל. למבוטח בכתב בהודעה החוזה

 אם זולת, הביטול שלאחר התקופה בעד ששילם הביטוח דמי להחזר המבוטח

 אותו רואים, החוזה את מבטחה ביטל לא; מרמה בכוונת המבוטח פעל

 .השינוי אף על קיומו להמשך כמסכים

 המבטח חייב, זה סעיף מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוח מקרה קרה .ה

 שהיו הביטוח דמי שבין כיחס שהוא, יחסי בשיעור מופחתים ביטוח בתגמולי

 אמצעי או מיגון אמצעי ננקטו לא שבו במצב אצלו המקובל לפי משתלמים

 כליל פטור יהיה מבטחה. המוסכמים הביטוח דמי לבין הסיכון להקלת

 : מאלה אחת בכל זו פוליסה פי על מתשלום

 ;מרמה בכוונת נעשה והדבר, )ג( סעיף קטן לפי הודעה ניתנה לא (0)

, יותר מרובים ביטוח בדמי אף, חוזה באותו מתקשר היה לא סביר מבטח (5)

 המבוטח זכאי זה במקרה; השינוי לאחר שהוא כפי הוא שהמצב ידע אילו

 .השינוי שלאחר התקופה בעד ששילם הביטוח דמי להחזר

 לעיל )ה( –)ד( ו  קטנים בסעיפים האמורות לתרופות זכאי יהיה לא מבטחה .ו

 :מאלה אחת בכל
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 קרות על השפיעה לא הסיכון להקלת אמצעי או המיגון אמצעי נקיטת אי (0)

 ;היקפה או המבטח חבות על או הביטוח מקרה

 של תוצאה היא הסיכון להקלת אמצעי או המיגון אמצעי נקיטת אי (5)

 ;מבטחה דעת על שננקט אמצעי

 של תוצאה הינה הסיכון להקלת אמצעי או המיגון אמצעי נקיטת אי (0)

 שהמבוטח ובלבד, לרכוש או לגוף חמור נזק מניעת לשם שננקט אמצעי

 או אותו שנקט לאחר מיד האמצעי נקיטת על בכתב למבטח הודיע

 .עליו לו שנודע

  הארכת תקופת הביטוח .00

זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של  פוליסהכל הארכה של תקופת הביטוח על פי 

 , אשר תינתן במפורש למטרה זו.המבטח

 הביטוח ביטול .04

, הביטוח תקופת תום לפני שהיא עת בכל הפוליסה את לבטל רשאי המבוטח .א

 או מבטחל הודעה כך על נמסרה שבו במועד יתבטל הביטוח; דעתו שיקול לפי

 מבטחה יחזיר כזה במקרה. המבוטח לבקשת בהתאם יותר מאוחר במועד

 הביטול תאת דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניס מבוטחל

 לתוקף.

 עת, זו בכל פוליסה לבטל מבטחהעל פי דין, רשאי  מבטחה מזכויות לגרוע בלי .ב

תימסר  כך על שהודעה ובלבד ,שיקול דעתו לפי, הביטוח תקופת תום לפני

 תתבטל התאריך בו לפני יום 50 לפחות רשום בכתב ובדואר מבוטחל

  .פוליסהה

 לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה הפוליסהיבטל את  מבטחה אם .ג

 יהא, מבטחה את להונות או ניסה הפוליסה את הפר המבוטח כי אינה לביטול

 שהיה הביטוח כאמור בסעיף קטן ב', לסכום דמי זכאי בעת החזר המבוטח

 לתקופה יחסית, הביטול ביום ביטוח סוג לאותו דומה דורש ממבוטח מבטחה

 .תקופת הביטוח תום עד שנותרה
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 ביטוח אישורי על לחתום מהמבטח דרש והמבוטח היה לעיל האמור אף על .ד

מגבלה כלשהי לגבי ביטול  ישנה בהם, אחר או תנאי אחר מסמך כל או/ו

 אישור באותו המצוינת בהתאם ובכפוף למגבלה הפוליסה הביטוח, תבוטל

 .אחר מסמך כל או/ו

 

  מבוטח ראשי בפוליסה .02

מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, מסכימים כל המבוטחים  פוליסהאם נרשמו ב

בשם כל המבוטחים, לרבות  המבטחכי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומתן עם 

או  לפוליסה, לתוספת  הפוליסהחתימה על טופס ההצעה, וכל בקשה שלו לשינוי 

קופת הביטוח תחייב את כל המבוטחים, אלא אם , במהלך תהפוליסהלביטול 

 הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים. 

תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכך כאילו  המבטחכל הודעה אשר ישלח 

 נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.

תגמולי ביטוח, אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישים, וכן החזרי פרמיה, 

 .מבטחאשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי לישולמו למבוטח הר

 הודעות  .06

למוטב בכל הקשור לביטוח, תינתן לפי מענו  למבוטח או המבטחהודעה של  .א

 .מבטחהאחרון הידוע ל

במען משרדו  למבטחתינתן  למבטחהמוטב  של הודעה של המבוטח או .ב

  בלבד, בפוליסההראשי, המצוין 

 שיפוט וסעיף דין .07

 סמכות תהא המוסמך הישראלי המשפט ולבית, הישראלי לדין כפופה זו פוליסה

 זו. פוליסהלמחלוקת הנובעת או הנוגעת  לכל בקשר בלעדית שיפוט

 


