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TOP Executive @ Menora 
  
  

  , כמוגדר להלן פנו אל המבוטחו/ או  חברההו הואיל 

  

  ביטוח בע"מביטוח בע"ממבטחים מבטחים מנורה מנורה 

  

  הצעה ו/או בהצהרה המהווים בסיס לפוליסה וחלק בלתי נפרד הימנה טופס ב

  ושילמו בפועל או התחייבו לשלם את דמי הביטוח,

  

  ,זו פוליסה מעידה

  

  הכיסוי הביטוחי הינו, כמפורט כדלקמן: ,, לתנאים ולהסתייגויותשבכפיפות לגבולות האחריות

  

  

  נושאי משרהאחריות   . 1

תביעת ניירות ו/או  תביעת יחסי עבודהו/או  תביעהשנגרם לו, כתוצאה מכל  נזקבגין  המבוטחתשפה את  המבטחת

, המבוטחשל  יןמעשה שלא כדועילתה,  , בתוך תקופת הביטוחמבטחתשהוגשה נגדו לראשונה ודווחה ל, ערך

, אם ארע בתוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיביו בחברה כנושא משרהשנעשה במסגרת תפקידו 

  .החברהצוין ברשימה, ולמעט אם שופה על ידי 

  

  חברהשיפוי ה . 2

 תביעת ניירות ערך,ו/או  תביעת יחסי עבודהו/או  תביעהשנגרם כתוצאה מכל  נזקבגין  החברהתשפה את  המבטחת

, שנעשה המבוטחשל  מעשה שלא כדיןועילתה  בתוך תקופת הביטוח מבטחתלראשונה ודווחה ל המבוטחשהוגשה נגד 

, אם צוין וארע בתוך תקופת  הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי כנושא משרה בחברהבמסגרת תפקידו 

  .הנזקבגין  המבוטחאת  החברהברשימה, וזאת רק אם שיפתה 
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  ברה בגין תביעת ניירות ערךאחריות הח . 3 

 מתביעת ניירות ערך,והחיוב בו חויבה, כתוצאה ההוצאות המשפטיות הסבירות בגין  החברהתשפה את  המבטחת

, המבוטחשל  מעשה שלא כדיןבתוך תקופת הביטוח ועילתה  למבטחתלראשונה ודווחה  מבוטחשהוגשה נגדה ונגד 

בתוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך המצוין ברשימה לצורך  וארע בחברה כנושא משרהשנעשה במסגרת תפקידו 

  כיסוי זה.

  .החברהיהיה תמיד קודם לשיפוי בגין אחריות  נושא משרהשיפוי בגין אחריות 

גבול האחריות שייוחד לכיסוי זה בציון -בדף הרשימה יצויין במפורש אם נרכש כיסוי בגין סעיף זה וזאת עד לתת

  יו.ההשתתפות העצמית החלה על

  

  אחריות החברה בגין תביעת יחסי עבודה. 4

 מתביעת יחסי עבודהוהחיוב בו חויבה, כתוצאה ההוצאות המשפטיות הסבירות בגין  החברהתשפה את  המבטחת

, המבוטחשל  מעשה שלא כדיןבתוך תקופת הביטוח ועילתה  למבטחתלראשונה ודווחה  מבוטחשהוגשה נגדה ונגד 

וארע בתוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך המצוין ברשימה לצורך  משרה בחברה כנושאשנעשה במסגרת תפקידו 

  כיסוי זה.

  החברה. יהיה תמיד קודם לשיפוי בגין אחריות נושא משרה שיפוי בגין אחריות

גבול האחריות שייחוד לכיסוי זה בציון -בדף הרשימה יצויין במפורש אם נרכש כיסוי בגין סעיף זה וזאת עד לתת 

  ות העצמית החלה עליו.ההשתתפ
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  א. הגדרות 
  

  המונחים המופיעים בפוליסה זו וברשימה יפורשו כדלקמן: 
  
  
  הוצאות משפט סבירות.   1

  

 ,תביעת ניירות ערךו/או  תביעת יחסי עבודהו/או  תביעהא. הוצאות סבירות, הדרושות לשם התגוננות בפני 
  .המבטחת באישור מראש ובכתב של החברה ו/או   מבוטחשהוציא ה

על פי  מבוטחהדרושות להתגוננות בפני הליכי חקירה שנוהלו נגד ה המבוטחשהוציא הוצאות התדיינות סבירות,  ב. 
  באישור מראש ובכתב של המבטחת.כל  דין, 

  .חברה/או הו מבוטחאינן כוללות משכורות או הוצאות שוטפות של ה הוצאות משפט סבירות
 20%, לא יעלו על 1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 66לצורך סעיף  ,בלבד בישראל הוצאות משפט סבירות

   .פי הנמוך מביניהם-לע התביעהאו סכום  גבול האחריות המצוין בדף הרשימה של הפוליסה מעל
מתוך גבול  20%מחוץ לישראל, אם הורחבה הפוליסה לכסותן בדף הרשימה, לא יעלו על הוצאות משפט סבירות 

  על פי הנמוך מביניהם.תביעה ההאחריות או גובה 
  

      חברה.  2
  

והוא בעל הפוליסה וכן   ההצעטופס  התאגיד הרשום בישראל כדין ושמו ותחום עיסוקו נקובים ברשימה ו/או ב
  של התאגיד. חברת בת 

  
    חברת בת.   3

  
 לתביעההמהווה בסיס  המעשה שלא  כדיןואשר בעת התגבשות  ההצעטופס ההיא חברה, אשר שמה מפורט ב

            בהתאם למוגדר להלן:                                                                                                            החברהשל  חברת בתהייתה 

  או יותר ממניות ההון שלה. 50%מחזיקה  החברה    .א

  לה.או יותר ממניות ההצבעה ש 50%מחזיקה  החברה    .ב

  או יותר בדירקטוריון שלה. 50%היא בעלת שליטה של  החברה     .ג
  
    חברה קשורה   .4

  
 המעשה שלא כדין, ואשר בעת  התגבשות חברת בת, שאיננה ההצעטופס ה, אשר שמה מפורט בפרטית היא חברה

  מכלל מניותיה. 50%לבין  1%מניות בשיעור הנע בין  החברההחזיקה בה  לתביעההמהווה בסיס 
  
    מבוטח  .5

  
  .חברהב כנושא משרהשכיהן, מכהן או יכהן אדם  

 
    מבטחת  .6

  
  ביטוח בע"מ.מבטחים מנורה 

  
    מעשה שלא כדין  .7

  
הפרת  :, שנעשה בתום לב ומהווהבחברה כנושא משרההניהולי , במסגרת תפקידו המבוטחמעשה או מחדל של 

  ייה, מצג שווא, חריגה מסמכות או הזנחה. חובת זהירות, הפרת חובת אמונים, התרשלות, טעות, הטע
  
    נושא משרה.  8

  
דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן  מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל 

  הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור, בחברה אף אם תוארו שונה.
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    נזק  .9

  
, לרבות תביעת ניירות ערךו/או  תביעת יחסי עבודהו/או  תביעהדין בגין  לשלם על פי המבוטחחיוב כספי, שיחויב 

אינו כולל קנסות, עיצומים,  נזקהמונח . בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בדף הרשימה הוצאות משפט סבירות
ל מסים, פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא ו/או עונשים כספיים אחרים וכן חיובים שבמקורם הנם חיובים ש

            .חברהה
יהוו לצורך פוליסה זו,  מעשה שלא כדיןאחת אך נובעים או קשורים לאותו  מתביעה, שמקורם ביותר יםנזקאו  נזק
  אחד. נזק

  
    שינוי שליטה  .10

  
  רועים המפורטים להלן:יהוא קיום של כל אחד מהא

  ו/או מירב נכסיה עם אישיות משפטית אחרת. החברהא. מיזוג של 
  על ידי אישיות משפטית אחרת. החברהאו יותר של מניות ההון או השליטה של  50%ת ב. רכיש

  לאישיות משפטית אחרת.   בחברהג. העברת גרעין השליטה 
  

   תביעה .11
  

לרבות כל הליך של הודעת צד ג', תביעה שכנגד, הליכי בוררות או גישור בהסכמה מוקדמת של  תובענה אזרחית,
בתוך תקופת  המבוטחאו מכתב דרישה, שהוגשו כנגד  מנהלי בפני רשות סטטורית, הליך כתב אישום המבטחת,

  . המבוטחשל  מעשה שלא כדיןהביטוח, המבקשים סעד כספי עקב נזק שנגרם בגין 
  אינה כוללת תביעות הקשורות לדיני עבודה ו/או לדיני ניירות ערך. תביעה

  
  אחת. תביעהיהוו לצורך פוליסה זו  מעשה שלא כדיןו הנובעות או הקשורות לנסיבות אות תביעותאו  תביעהכל 

  
   תביעת יחסי עבודה.    12

  
פי דיני מדינת ישראל, הנובעת ממצג שווא, בין במעשה -המוגשת בבית משפט בישראל ועל החברהתביעה של עובד 

ן או סיום של , כמפורט: פיטוריהחברה כלפי עובדהמבוטח לב על ידי -ובין במחדל, שבוצעו שלא כדין אך בתום
יחסי עבודה, המנעות מהעסקה או קידום,  פגיעה בהזדמנויות קריירה, מתן המלצות עבודה שגויות, הערכת עובד 

רשלנית, מניעת קביעות מעובד, הטרדה, לרבות הטרדה על רקע מין, גזע או נכות, אפליה, קביעת נהלי עבודה בלתי 
  ראויים.

  שורה ו/או נובעת ו/או מבוססת על המפורט:אינה כוללת תביעה הק תביעת יחסי עבודה

חקיקה מוסדרת בתחום דיני עבודה, לרבות דיני פיצויים ופיצויי פיטורין, נכות ונגישות, אבטלה, פנסיות   .א
  וגמלאות, ביטוח לאומי, שעות עבודה ומנוחה וכד'.

 הנושא פני עתיד, לרבות מקדמות. נזקכל   .ב
 א בוצעה.שכר עבודה או כל תגמול אחר בגין עבודה של  .ג
 עילה חוזית או הבטחה.  .ד
  .החברהתביעת עובד הקשורה להליך פלילי, מנהלי או משמעתי המתנהל כנגד   .ה

הקשורות לנסיבות אותו מעשה שלא כדין יהוו לצורך פוליסה זו  תביעות יחסי עבודהאו  תביעת יחסי עבודהכל 
  אחת. תביעת יחסי עבודה

  
  תביעת ניירות ערך.    13

  
לב, בגין -פי דיני מדינת ישראל שעילתה הפרת דיני ניירות ערך בתום-ית משפט ישראלי ועלתביעה המוגשת בב
  .החברההקשור לרכישה או מכירה של ניירות ערך או הנפקת ניירות ערך של  המבוטחשל  מעשה שלא כדין

  אינה כוללת תביעה הקשורה ו/או נובעת ו/או מבוססת על המפורט: תביעת ניירות ערך

או הצהרה, לרבות תשלום שולמה תמורה בלתי הולמת ו/או בלתי מספקת לצורך רכישת ניירות  עילה חוזית  .א
  .החברהערך של 

 .החברהו/או  המבוטח) ראויה מטעם DUE_DILIGENCEהעדר בדיקת נאותות (  .ב
  .החברהתביעה הקשורה להליך פלילי, מנהלי או משמעתי המתנהל נגד   .ג

הקשורות לנסיבות אותו מעשה שלא כדין יהוו לצורך פוליסה זו  ערךתביעות ניירות או  תביעת ניירות ערךכל 
  אחת. תביעת ניירות ערך
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  . הרחבותב
   תביעהדיווח על נסיבות העלולות להביא ל .1

 
על נסיבות העלולות להביא לתביעה, שאירעו  במהלך תקופת הביטוח בכתב למבטחתודווח  למבוטחנודע 

המעשה שלא כזו, האופי והתאריכים של  לתביעהיבות לציפייה , בצירוף פרטים ביחס לסבתקופת הביטוח
 יםהמבוטחלכאורה, הפגיעות ו/או הנזקים שנגרמו לכאורה, שמות התובעים הפוטנציאלים ושם כל  כדין

על הנסיבות העלולות  חברהלו/או  מבוטחיםל, האופן שבו נודע לראשונה במעשה שלא כדיןהמעורבים 
הנובעת מנסיבות, אשר דווחו כדין  תביעהיוני אחר הקשור בנסיבות אלה, כל ו/או כל פרט ח תביעהללהביא 

שהוגשה במהלך תקופת הביטוח ועל פי תנאי הכיסוי  כתביעהבהתאם לפסקה  זו תיחשב על פי פוליסה זו 
שנטען שנעשה התרחש במהלך תקופת הביטוח או  מעשה שלא כדיןוזאת בתנאי שהשל פוליסה זו 

  ת, באם צוינה בדף הרשימה.בתקופה הרטרואקטיבי
  

  הקדמת הוצאות משפטיות    .2     
  

שהוגשה נגדו והנה ברת כיסוי על פי  תביעהבגין  מבוטחל הוצאות משפט סבירותהמבטחת תקדים תשלום 
, תעשה בכפוף לקבלת ערבויות מתאימות. המבטחתעל ידי  הוצאות משפט סבירותפוליסה זו. הקדמת תשלום 

את הסכומים  מבטחתל החברהאו  מבוטחאינה מכוסה במסגרת פוליסה זו, יחזיר ה ביעהתהיה ויתברר, כי ה
  ששולמו על ידה, בצירוף ריבית והצמדה כחוק.

   
  גילויתקופת .    3
     

פוליסה זו, שלא מחמת  הפרת תנאי הפוליסה או הציע הצעה כלשהי לחידוש תסרב ל שהמבטחתבכל מקרה 
יום.  365לתקופה נוספת שלא תעלה על  חברהההכיסוי הקיים לפי דרישת  יוארך, המבטחתניסיון להונות את 

, שארע בתקופת הבטוח מעשה שלא כדיןשתוגשנה בתקופה זו, רק בגין  לתביעותהכיסוי בתקופה זו יוגבל 
  כמפורט ברשימה. 

 לחברהע למען הסר ספק, תנאי ההצעה לחידוש יהיו בהתאם לשינויים הנובעים מהליך החיתום לחידוש, שבוצ
  , בסמוך למועד החידוש. המבטחתעל ידי 

ימים מיום סיום תקופת  10תוך  חברההארכת הכיסוי לתקופה נוספת כנ"ל, מותנית בקבלת בקשה בכתב מה
מהפרמיה השנתית  50% ויהווהביטוח כמפורט ברשימה ובתשלום דמי ביטוח נוספים שישולמו במזומן 

  האחרונה.
  ופת הגילוי אינם ניתנים להחזר ותקופת הגילוי אינה ניתנת לביטול.דמי הביטוח הנוספים בגין תק  
  .8פי סעיף -וביטול הפוליסה על 7פי סעיף -תקופת גילוי אינה ניתנת לרכישה במקרים של הפסקת הביטוח על  

  
  וגיוסי הון הנפקות ,תשקיפים.    4

  
 מניות או אג"ח או הנפקת  זכויותבגין כל תשקיף או הנפקה של  מבוטחההפוליסה תורחב לכסות את אחריות 

  בתקופת הביטוח.  החברהשיערכו בישראל על ידי לרבות כל תהליך ההנפקה ו/או הגיוס,  או גיוס הון,
כל מידע שיידרש בנוגע לתשקיף או   מבטחתהציגה לבדיקת ה חברההרחבת הכיסוי מותנית בכך, שה

, שילמה  כל פרמיה לפוליסה בדרך של תוספת   מבטחתוקיבלה את אישורה  של  האו גיוס הון  ההנפקה 
  והסכימה לכל תיקון הוראות פוליסה  זו.  מבטחתנוספת אשר נדרשה על ידי  ה

  למען הסר ספק, פוליסה זו לא תכסה תשקיפים, הנפקות ו/או גיוסי הון שיערכו מחוץ לישראל.  
  
  חדשה חברת בת .     5

  
והעברת הודעה מסודרת בדבר ההקמה או  ת הביטוחבתוך תקופ חברת בת במקרה של הקמת או רכישת 

מעשה שלא כדין בה בגין  המבוטחתורחב הפוליסה לכסות את אחריות  , למבטחת החברההרכישה על ידי 
   זו.  חברת בת  שארע לאחר הקמתה או רכישתה של

  
  :, כדלקמןהמצטבריםהכיסוי יינתן בכפוף לקיום התנאים 

  .החברהמסך כל הנכסים של  20%על אינו עולה  חברת הבתסך כל נכסי  .א
  אינה ציבורית ומניותיה אינן נסחרות. חברת הבתב. 
  לא ערכה הנפקה פרטית או גיוס הון בארה"ב ו/או קנדה. חברת הבתג. 
  

תשקול הרחבת הכיסוי לחברות שאינן עומדות בתנאים כמפורט בסעיפים א,ב,ג לאחר  המבטחת
  טים מלאים הנדרשים לצורך חיתום.בצירוף פר המבוטחקבלת בקשה מפורשת של 
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  אי כשרות משפטית.     6
     

יהיו בן זוגו, עזבונו, יורשיו, אפוטרופסו או הנאמן  המבוטחבמקרה של מוות או אי כשרות משפטית של 
טרם מותו או לפני  המבוטחבפשיטת הרגל שלו זכאים לכל הזכויות המוקנות על פי פוליסה זו, להם היה זכאי 

  כשרות משפטית.  שהפך חסר
  
                                                                                                                          זכאות עצמאית לשיפוי.    7 

  
  ייגיה. אחר על פי תנאי הפוליסה וס מבוטחכלשהו לשיפוי, לא תפגע בזכויות של  מבוטחזכאות של -אי         

 
                                                                                                                  נושאי משרה חיצוניים .8

  
 החברה כנושא משרה בחברהאשר נעשה על ידי אדם שמונה על ידי  מעשה שלא כדיןורחב לכסות תהפוליסה 
                                                                   :, בכפוף למפורט להלןקשורה

נושא המשרה הרחבה זו תחול בסכום העודף מעל לגבול האחריות או שיפוי תקף אחר העומד לרשות   .א
  .בחברה הקשורה

 חברה קשורהשלה או כל  חברת בתהקשורה או כל  חברהמטעם ה תביעהה של הרחבה זו לא תחול במקר  .ב
 בחברות אלה.   ושא משרהנאו כל   שלה

  בדרך של תוספת ו/או נספח לפוליסה. המבטחתואישורה על ידי  החברות הקשורותקבלת רשימת   .ג
  

הוראות הפוליסה יחולו במלואן בהרחבה זו בשינויים המתחייבים, לגבי נושאי משרה חיצוניים בחברה קשורה,   
  לצורך הרחבה זו בלבד . חברהכאילו הייתה 

  
  י זוגחבות בנ    .9 

         
מעשה (להלן: "בן זוג"), בגין  ובן זוגו ע"פ דין מבוטחכנגד  תביעה שיגרם בגין נזקהפוליסה מורחבת לכסות 

הזוג והמבקשות לרדת אל הנכסים והרכוש -בלבד, הנובעות אך ורק מן הסטטוס של בן המבוטחשל  שלא כדין
  המשותף של בני הזוג. 

  
    וניהול סיכוניםדלפק עזרה    .10

  
במסגרת פוליסה זו, בהתאם לבקשתם, שירותי יעוץ בגין הודעה שניתנה  /יםלמבוטחהפוליסה מורחבת להעניק 

נקיטת בדבר , על מנת לגבש  עמדה תביעה. בדבר דיווח על נסיבות העלולות להביא ל1בהתאם להרחבה ב.
                                             כאמור.      תביעהצעדים משפטיים לצורך מניעה או הקטנה של הסיכון הנובע מ

.  המבטחת, כמפורט בהרחבה זו, יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לניהול סיכוניםבחירת עו"ד או יועץ 
$ לכל  50,000 -בגין כל יעוץ ו מבוטח$ לכל  10,000במסגרת הרחבה זו לא תעלה על  מבטחתאחריות ה

  .מהלך תקופת הביטוחב ים ובגין כל הייעוציםמבוטחה

  
  יחסי ציבור.   11

  
במסגרת פוליסה זו, בהתאם לבקשתם, שירותי יעוץ ביחסי ציבור בעת  למבוטח/יםהפוליסה מורחבת להעניק 

, לצורך מניעה או לתביעה. בדבר נסיבות העלולות להביא 1משבר בגין הודעה שניתנה בהתאם להרחבה ב.
  פי הפוליסה.-וסה עלהמכ מתביעההעלול לנבוע  הנזקהקטנה של 

  המבוטח למבטחת.בחירת יועץ ליחסי ציבור יעשה בשיתוף פעולה בין 
במהלך תקופת  םובגין כל הייעוצי המבוטחים$ לכל 50,000במסגרת הרחבה זו לא תעלה על  המבטחתאחריות 
  הביטוח.
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  לדח"צים  RUN_OFFכיסוי .     12
  

נגד דח"צים (כהגדרתם בחוק החברות), אשר  תקופת כהונתם שתוגשנה כ תביעותהפוליסה מורחבת לכסות 
בגין  התביעהשארע בתקופת הביטוח ואשר  מעשה שלא כדין,הסתיימה במהלך תקופת הביטוח הנוכחית, בגין 

  יום לאחר סיומה של תקופת הביטוח. 365במהלך  למבטחתהוגשה ודווחה  המעשה שלא כדין
  ההרחבה כפופה לתנאים המצטברים הבאים:

א. הדח"צ סיים את תקופת כהונתו, כפי שהוגדרה במינויו המקורי ואין בפרישה משום נסיבות  העלולות 
  לפרק ד' תנאים.  4להוות שינוי מהותי לצורך הערכת הסיכון, כמפורט בסעיף 

הימים, עובר לתקופת הביטוח המקורית,  365ב. לא אירעו במהלך תקופת הביטוח המקורית או במהלך 
  לתנאי הפוליסה.  7המביאים להפסקת הביטוח, כמפורט בסעיף אירועים 

  
  .מבטחתחידושה אצל כל -הרחבה זו אינה תלויה בחידוש הפוליסה ו/או באי

    

  לנושאי משרה פורשים RUN_OFFכיסוי  .     13
  

שפרשו לגימלאות במהלך תקופת הביטוח  נושאי משרהשתוגשנה כנגד  תביעותהפוליסה מורחבת לכסות 
הוגשה ודווחה  המעשה שלא כדיןבגין  התביעה, שארע בתקופת הביטוח ואשר מעשה שלא כדיןית, בגין הנוכח

  יום לאחר סיומה של תקופת הביטוח.  365במהלך  למבטחת
  ההרחבה כפופה לתנאים המצטברים הבאים:

ות העלולות פרש לגימלאות במועד הקבוע בחוק לעניין גיל פרישה ואין בפרישה משום נסיב נושא המשרהא. 
  לפרק ד' תנאים.  4להוות שינוי מהותי לצורך הערכת הסיכון, כמפורט בסעיף 

הימים, עובר לתקופת הביטוח המקורית,  365ב. לא אירעו במהלך תקופת הביטוח המקורית או במהלך 
  לתנאי הפוליסה. 7אירועים המביאים להפסקת הביטוח, כמפורט בסעיף 

  
  .מבטחת חידושה אצל כל-הפוליסה ו/או באיהרחבה זו אינה תלויה בחידוש 
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  ג. הסתייגויות 
  

  פוליסה זו אינה מכסה:    

 ידע קודם .1
,הליך משפטי,משמעתי, סטטוטורי או חקירה הקודמים ליום תחילת הביטוח על פי הנובעת מתביעה תביעהכל א. 

  פוליסה זו או למועד ההמשכיות המצוין ברשימה. 
ידע או היה סביר שידע, כי הן עלולות  מבוטחה תחילת הביטוח על פי פוליסה זו ואשר אירוע או נסיבות שקדמו ל ב.

  או חקירה נגדו ביום תחילת הביטוח.   תביעהלהביא ל
   

 חוסר תום לב ורווח אישי.  2
מעשה או מחדל אשר בעטיים נגרמו או הוסבו, בין במישרין ובין  ובעקיפין, רווח אישי, הקשורה ל תביעהא.  

לבני משפחתו או לתאגיד שבבעלותם החלקית או המלאה  ,מבוטחאו טובת הנאה מכל סוג שהוא ל יתרון
  ברשימה, וכן התקבולים שקיבל המבוטח שלא כדין.  מצויןאשר שמה  חברההלמעט 

או בידיעתו  שהם בגדר אי יושר, מרמה, פעולה בחוסר   מבוטחההקשורה למעשה או מחדל שנעשו על ידי  תביעהב.   
  לב, מעשה זדון או בפזיזות.  -לב, מעילה באמון, הפרת חובת אמונים שלא בתום  תום

  

  מבוטח נגד מבוטח.  3
ותובעים  חברההבין אם הם מחזיקים במניות  ,חברהבאחר  נושא משרהעל ידי פקיד או  מבוטחהשתוגש נגד  תביעה

  , למעט:  מבוטח או על ידי מי שיש לו נציג שהנו החברהעל ידי  מבוטחשתוגש נגד  תביעהן כבעלי מניות ובין אם לאו, וכ
  נושא משרה בדרך של הודעה לצד שלישי מאת  נושא המשרהנגד  כאמור, שתוגש תביעה (א)   

  פי הפוליסה.-עיקרית, המכוסה על  תביעהועל מנת להתגונן  בפני   אחר 
  נגזרת מטעם בעל מניות או נושה כמשמעותה בחוק. תביעה (ב)
  .ידי בית משפט-ע"י רשות ציבורית מוסמכת או על מונהשרק, כונס או מנהל מפ תביעת (ג)
  ייצוגית. תביעה (ד)
כנושא שארע לאחר שסיים את כהונתו  ממעשה שלא כדיןלשעבר אשר נובעת  נושא משרהידי -שתוגש על תביעה(ה) 

  .בחברה משרה
  

או  ים/מבוטחרכה או שידול של מי מה), הוגשה ללא עזרה, תמיכה, הדה(-, כמפורט בס"ק (ב)תביעהובלבד שה
  .חברהה

  
  

  נזק פיזי.4
הקשורה ו/או נובעת מפגיעה גופנית או נפשית, מחלה, פציעה או מוות של מאן דהוא ו/או פגיעה או נזק לרכוש,  תביעה 

    לרבות יכולת השימוש בו.
  

 זיהום.  5
 הקשורה, בעקיפין או במישרין, לזיהום מכל סוג.  תביעהא. 

  חברהשנגרם ל נזקבגין  מבוטחכנגד  בחברה של בעל מניות תביעה ריג לא יחול עלאולם, הח
בשל ניקוי או נטרול של זיהום פתאומי, תאונתי ובלתי צפוי, אשר ארע לפני יום תחילת הביטוח או לאחר 

 התאריך המצוין ברשימה, לעניין זה.
 הקשורה לזיהום רדיו אקטיבי וקרינה מיננת. תביעה  .ב
 

  ביטוח.  6
 חברה, אלא  אם החברהעשה או מחדל בכל  הקשור במישרין או בעקיפין לאי השגת ביטוח הולם ותקף עבור המ

    .חברהשוטף בשירותי יועץ לביטוח או לניהול סיכונים בנוגע לכל ענייני הביטוח  של הומשתמשת באופן קבוע 
  

   פנסיה  .7
נית פנסיונית, משתתפת ברווחים, מענקים, חלוקת בכהונתו כנאמן או מנהל ממונה של כל תכ מבוטחפעילות של ה

רווחים או הטבות או כל תכנית אחרת לרווחת עובדים, זכויות הפנסיה, מענקים, חלוקת רווחים או הטבות אחרות 
    כלשהו   בחברה. נושא משרהשניתנו לעובד או ל

  

   מלחמה וטרור  .8
(אחת  היא  לת איבה, מעשה איבה, פעולות מסוג מלחמה הקשורה, בין במישרין או בעקיפין, למלחמה, פעו תביעהכל 

אם המלחמה הוכרזה אם  לאו), מרד חיילים, פרעות , מהומות אזרחיות, התקוממות, מהפכה, החלפת שלטון באורח 
בלתי חוקי או מצב  מלחמה או מצב מצור, מעשי חבלה טרור, לעניין סעיף זה יהא פרוט המונח "טרור " שימוש 

  ות הפחדת הציבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו.באלימות למטר



 

 

  

  12מתוך  9עמוד                                                TOP EXECUTIVE@MENORA      01/05מהדורה
  

  

  
  

  ד. תנאים
  כללי .1

  
פוליסה זו והרשימה יקראו ביחד כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי, שניתן להם פירוט או מובן מיוחדים בחלק 

   וחדים האלה בכל מקום הופעתם.כלשהו של פוליסה זו או של הרשימה יהיה להם הפרוש או המובן המי
כותרות הסעיפים משמשות לנוחות הקורא בלבד ואינן באות להחליף, לשנות, להרחיב או לצמצם את הנוסח 

  המלא והמחייב המופיע בגוף הסעיפים.
  
  סודיות.    2

 
  .פוליסה זו עריכתלצורך  המתחייבת לשמור על סודיות המידע המועבר אלי המבטחת  .א

 בתביעהביצוע החיתום, ההפקה והטיפול לא לעשות כל שימוש במידע, למעט לשם  תמתחייב המבטחת  .ב
 .פוליסההקשורים ב

, למעט במקרים החברהו/או  המבוטחמאת  כי ללא אישור מפורש בכתב ומראש תמתחייב המבטחת  .ג
מסור לכל גוף או גורם את ת, לא לעיל או ע"פ דרישה כדין של רשות מוסמכת ב'קטן המפורטים בסעיף 

  .חשוף כל פרט באשר למידע תמידע ולא ה
  
  גבולות האחריות.     3 

                    
  ים, המוגשות  מבוטח, בגין כל התביעותהנובע  מכל  ה נזקבגין כל   מבטחתאחריות הא.     

  לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.  גילוילראשונה בתקופת הביטוח וה
  
  תהיה מוגבלת  מבוטחהמוגשת כנגד ה תביעההנובע מכל  נזקבגין  בטחתמה אחריותב.          

  לסכום שמעל ההשתתפות העצמית המפורטת ברשימה כדלקמן:                                                
 

    .נזקלכל  , הנתבעים נושאי המשרהולכל  נושא משרהלכל   - נושא משרהל
                      נזק.כל ל - חברהל
  

, לרבות אם התביעה נמחקה, נדחתה או החברהההשתתפות העצמית של תחול  נזקבכל מקרה של 
   .החברההסתיימה בפשרה, למעט במקרה של חדלות פירעון של 

  
   וגילוי חובת הודעה .4

    
    המבטחתעל כל עובדה שיש בה כדי להשפיע על אחריות  למבטחתיודיעו  המבוטח והחברה.  א
  .מהותיבעניין זו והמתייחסת לשינוי  על פי פוליסה   

 עניין מהותי לצורך ביטוח זה, ייחשב, בין היתר:      
  עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו. )1(

 .החברהשינוי בפעילותה העסקית של   )2(
 .בחברה שינוי שליטה )3(
 .חברהמניות הלהצעת רכש  )4(
 .החברהון של תשקיפים, הנפקות וגיוסי ה )5(
או הקפאת  תחילת הליכים כלשהם הננקטים מרצון או שלא מרצון לפירוק, חיסול, כינוס נכסים )6(

 . החברהשל  הליכים
  ידי בית משפט ו/או כל רשות מוסמכת.-על לחברהמינוי מנהל ממונה, מורשה  ו/או מיוחד  )7(

המתנהלת כנגד  חקירה או המבוטחנגד  לתביעהנסיבות העלולות לגרום  ,המבוטחשהוגשה נגד  תביעה )8(
  . המבוטח

בעבר, אי חידושו על ידי  מבוטחה, לרבות ביטול כיסוי של מבוטחהפרטים על העבר הביטוחי של  )9(
מבטח כלשהו, סירוב של מבטח כלשהו לבטח את המבוטח בעבר או התנאת הביטוח בתנאים ו/או 

 סייגים מיוחדים.
 כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח. )10(
  
  רשאית לערוך חיתום מעודכן עקב שינוי בעניין מהותי ולשנות את תנאי הכיסוי בהתאם. חתמבטה
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  על כל מאורע או מעשה, שלגביו קיים חשש סביר שהוא   למבטחתיודיעו  המבוטח והחברה  ב.   
  מיד עם  ,המבוטח והחברה למבטחתעלול להביא לתביעה לפי פוליסה זו, כמו כן יעבירו    
  מכתב, דרישה, תביעה, הזמנה משפטית, או כל מסמך אחר, הקשורות לתביעה   כל ,קבלתם   
  העלולה לבוא על פי פוליסה זו.   

  
  .למבטחתכל הודעה או ידיעה שיש לתתה או למוסרה לפי פוליסה זו תימסר בכתב   ג.    

  
  
  לניהול הליכים מבטחתזכות ה  .5

 
,  הצעה, הבטחה,  תשלום,  התחייבות לתשלום, או בשמם כל הודעה המבוטח והחברהלא  יעשו  על  ידי   .א

תהא רשאית,  המבטחת.  המבטחתשל בכתב הסדר או ניסיון ליישב כל תביעה בלא הסכמתה המוקדמת 
, את ההגנה או להגיע להסדר וליישב כל תביעה המבוטחאם תרצה בכך, לקבל לרשותה לנהל בשמו של 

יהא שיקול  למבטחתצויים, נזקים, או תביעה אחרת.  , פיהחברה/או ו המבוטחוכמו כן, לתבוע בשמו של 
את כל אותו  למבטחתיהיו חייבים לתת  והחברה והמבוטחדעת מלא בניהול כל משפט וסידור כל תביעה, 

  המידע ואת כל אותה העזרה אשר ידרשו על ידה. 
  

טחת. אם לא תושג קביעת זהותו של עורך הדין שייצג את המבוטח תקבע בשיתוף פעולה בין המבוטח למב  ב.
  הסכמה, תכריע קביעתו של יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

  
, תביעהרשאית, לפני או תוך כדי ניהולם של הליכים משפטיים  או יישובם על ידי הסדר של  המבטחת  .ג

לפי העניין את גבול האחריות (לאחר שנוכו כל סכום או סכומים שכבר שולמו  לחברהו/או  למבוטחלשלם 
י), ובמקרה כזה תחזור השליטה של ניהול המשפט או של ישוב התביעה באמצעות הסדר לידי כפיצו

לא תהא עוד כל חבות או אחריות לגבי תביעה, למעט תשלום הוצאות  ולמבטחת החברהו/או  המבוטח
  גבול האחריות האמור.  לחברהו/או  מבוטחלמשפט סבירות בגין ההליכים שאירעו עד לתאריך שבו שולם 

  
  )ALLOCATIONקצאה (ה  .  6

  
הוצאות המשפט יפעלו בשיתוף פעולה על מנת להקצות באופן הגון, נכון וראוי את  המבטחת והמבוטח א.

פי -, שאינה מכוסה עלהחברהפי הפוליסה, לבין -,המכוסה עלהמבוטחבין  הנזקו/או את כלל  הסבירות
  הפוליסה, במקרים המפורטים:

 .המבוטח והחברהיצוג משותף של  )1(
 .המבוטח והחברהפשרה משותפת של  )2(
 .המבוטח והחברהפס"ד סופי הקובע אחריות ביחד ולחוד של  )3(

לבין  המבוטחההקצאה כמפורט לעיל תעשה בהתחשב ביחס שבין החשיפה המשפטית והפיננסית והרווח של 
  .החברהאלו של 

 
הוצאות המשפט את  יפעלו בשיתוף פעולה על מנת להקצות באופן הגון, נכון וראוי המבטחת והמבוטח .ב

פי -כאשר התביעה  כוללת עניינים מכוסים ועניינים שאינם מכוסים על הנזקו/או את כלל  הסבירות
  הפוליסה.   

ההקצאה כמפורט לעיל תעשה בהתחשב ביחס שבין החשיפה המשפטית והפיננסית של העניינים המכוסים 
  לבין אלו שאינם.

  
  הפסקת ביטוח.    7

  
ליסה זו יפסק מיד עם תחילת הליכים כלשהם הננקטים מרצון או שלא מרצון לפירוק, הכיסוי על פי פו  א.

או במקרה של מינוי מנהל נאמן, במהלך זה או אחר,  חברהשל ה או הקפאת הליכים חיסול, כינוס נכסים
    רע לאחר תחילת ההליכים.ישא מעשה שלא כדיןלגבי , חברהמיוחד או מורשה ל

  
שאירע לאחר שינוי  מעשה שלא כדיןלגבי  חברהב שינוי שליטהזו ייפסק מיד עם הכיסוי על פי פוליסה   ב.

  השליטה.



 

 

  

  12מתוך  11עמוד                                                TOP EXECUTIVE@MENORA      01/05מהדורה
  

  

  
  

   ביטול הפוליסה.     8
  

לפי  לחברהימים לפני הביטול במכתב רשום  21רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה  המבטחת  א.
אותו חלק יחסי מן הפרמיה זכאית להחזרתו של  החברהכתובתה האחרונה הידועה.  במקרה כזה תהא 

  כמתחייב מן התקופה עד לביטול ביחס לתקופה הביטוח הכוללת כרשום בפוליסה.
פי העילות כמפורט בחוק חוזה -תשלום פרמיה או על-יעשה אך ורק בגין אי המבטחתידי -ביטול הביטוח על  

  .1981 –הביטוח, התשמ"א 
  

  .למבטחתימים לפני הביטול במכתב רשום  21עה רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הוד החברה  ב.
זכאית להחזרת חלק הפרמיה לאחר זיכוי הפרמיה לתקופה בה היה הביטוח  החברהבמקרה כזה תהיה    

  לתקופות קצרות.  המבטחתבתוקף על פי תעריף 
  

  הודעות.    9
    

  מענה  בכל הקשור לפוליסה זו תינתן לחברה לפי   המבטחת למבוטח ולחברההודעה של   א.
  האחרון הידוע לה.   

  
  למען משרדה הראשי, המצוין    למבטחתתינתן  למבטחת החברהו/או  המבוטחהודעה של   ב.

  , אם בכלל, מזמן לזמן.המבטחתבכותרת לפוליסה, או בכל מען אחר בישראל עליו הודיעה 
  
  ביטוח כפל.    10

  

 מבוטחהלתקופות ביטוח חופפות, על בוטחה החבות המכוסה על פי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד   .א
שנודע לו עליו, בכפוף להוראות , תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל, או לאחר למבטחתלהודיע על כך 

  .1981 –לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  59סעיף 
  

 בוטחמיופחת סכום השיפוי המגיע לאחרת המבטחת את אותו סיכון,  פוליסהשיפוי בגין  מבוטחהב.    קבל 
  בגובה הסכום שקבל.

  
  תחלוף.   11

 
 לתחלוף. המבטחתאינו רשאי להתפשר, לוותר או לעשות כל פעולה שהיא שעלולה לפגוע בזכות  המבוטח  .א

 
בשיעור הנזק  המבטחתפעולה כלשהי בניגוד לאמור בסעיף קטן א לעיל, יהיה עליו לשפות את  המבוטחעשה   .ב

 שנגרם.
  

גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח,  מעשה שלא כדיןבשל  למבוטחהייתה   .ג
 מששילמה למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה. למבטחתעוברת זכות זו 

  

לגבות  מבוטחהאינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זה באופן שתפגע בזכותו של  מבטחתה  .ד
 .מהמבטחתהתגמולים שקיבל מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל 

  

. למבטחתלפי סעיף זה, עליו להעבירו  למבטחתמן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע  המבוטחקבל   .ה
 , עליו לפצותה בשל כך. למבטחתעשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה 

  

סביר לא היה תובע ממנו  שמבוטחדם הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי א  .ו
  פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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  דמי ביטוח.     12
  

  בקשר      מהחברה למבטחתו/או  מהמבוטחדמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים   א.  
  קופת הביטוח.ימים מתאריך תחילתה של ת 28שולמו במלואם תוך ילפוליסה             

  
למבטחת במועדו, ישא הסכום שבפיגור הפרשי  מהחברהו/או  מהמבוטחלא שולם סכום כלשהו המגיע   ב.

בעת סילוקו של הסכום שבפיגור וכחלק בלתי  למבטחתהצמדה וריבית עבור תקופת הפיגור, אשר ישולמו 
  נפרד ממנו.

  
      מהחברהדרשה  שהמבטחתימים לאחר  15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך   ג.  

בכתב כי הביטוח יתבטל  מבוטחו/או ל חברהלהודיע ל מבטחתרשאית הבכתב לשלמו,  מהמבוטחו/או            
.  אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא סולק לפני כן 21כעבור 

בפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור לסלק את הסכום ש המבוטחו/או  החברהלגרוע מחובת 
  .המבטחתלרבות הוצאות 

  
  הצמדה.     13

  
הסכומים הנקובים בפוליסה זאת ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת 

, רה"בדולר אהביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום הפרמיה או תגמולי הביטוח. היו הסכומים נקובים ב
מיום תחילת הביטוח ועד יום תשלום הפרמיה או  הדולריהיו סכומים אלה צמודים לשינויים שחלו בשער 

  תגמולי הביטוח.
  
  וחידוש הפוליסה הארכת תקופת הביטוח.     14
  

, אשר תינתן במפורש למטרה זו המבטחתכל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של   א.
  פי דרישת המבטחת-פרמיה ו/או שינוי תנאים על תמורת תוספת

מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו וכי הביטוח אינו ניתן להארכה 
(זולת הסכמתה כאמור בסעיף זה), אף אם הציעה   המבטחתכלשהי מכוח שתיקה או כל פעולה אחרת של 

  כו.בצורה ובמועד כלשהם, להארי החברה למבטחת
  

הליך חיתום לצורך  המבוטחו/או  החברההפוליסה, יהוו ההצעה לבטוח והמסמכים שנמסרו ע"י   ב.   חודשה
כחלק בלתי נפרד ממסמכי החידוש.  הייתה  למבטחתחידוש הפוליסה ו/או כל טופס הצעה אחר שהועבר ל

שנמסרו על ידי  פוליסה זאת חידוש של פוליסה קודמת, יראו את ההצעה לביטוח המקורי והמסמכים
לעניין  למבטחתלצורך חידוש הפוליסה ו/או כל טופס הצעה אחר שהועבר  המבוטחו/או  החברה

  בטוח זה כחלק בלתי נפרד ממנה. 
  
  הוראות החוק.       15

  
, אשר תחולנה 1981פרשנות פוליסה זו כפופה לחוקי מדינת ישראל, לרבות הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 

, הכפוף להוראותיו הקוגנטיות של פוליסה זו ככל שיתחייב על פי העניין, אלא אם כן הותנה אחרתבכל הקשור ל
 חוק זה.


