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  פוליסה לביטוח חבות המוצר 

  
  
  

  על  בסיס הגשת התביעה ודיווחה בתקופת הביטוח – CLAIMS  MADEפוליסת 
  
  
  

  מבוא
  

בבקשה לבטחו בביטוח  מבטחתל, פנה רשימהב, ששמו ועסקו הנם, כמפורט המבוטחוהואיל  
ונספחיו, הסכימה  טופס ההצעהב מבטחתלחבות המוצר,  ובהסתמך על המידע שנמסר 

בגין חבותו על  המבוטח, לשפות את רשימהב, תמורת תשלום דמי הביטוח, כמפורט טחתהמב
  .בתקופת הביטוח מקרה ביטוח,, שהוגשה נגדו בשל תביעהעקב  החוקפי 

  

  
  סעיף הביטוח

  
  זו, כי הכיסוי הבטוחי יהיה כדלקמן:פוליסה לפיכך ולאור האמור לעיל, מעידה 

כגבול  רשימהבעד לסכום הנקוב  ה ביטוחמקרשארע בשל  נזקבגין  המבוטחשיפוי   .א
  .מקרה ביטוחלהאחריות  

עד לסכום הנובעים ממקורות שונים  מקרי ביטוחשארע בשל  נזקבגין  המבוטחשיפוי   .ב
  לתקופת הביטוח. כגבול האחריות רשימהבהנקוב  

, שייעשו בהסכמת סבירות הוצאות משפטבגין  המבוטחבנוסף לאמור לעיל, שיפוי   .ג
 .תביעהה בפני  להגנ המבטחת

  
  

  תנאים מקדמיים לחבות המבטחת
  

  בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:זו  פוליסהבבהתאם לאמור  המבוטחתשפה את המבטחת 
  

 נוצר בתוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי, כמוגדר    מקרה הביטוח .1
 .רשימהב        

 ת הביטוח.בתוך תקופ מבטחתהוגשה ודווחה ל מבוטחהנגד  תביעהה .2
 מקרה ביטוחהנקובים ברשימה ל גבולות האחריותלא תעלה על  המבטחתאחריות  .3

 ולתקופת הביטוח. 
 .מקרה הביטוחקרות ב המבוטחלא היה בחזקתו הישירה של  נזקשגרם ל המוצר .4
  .יםיהגבולות הטריטוריאל ארע בתחום הנזק .5
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  הגדרות
  

 גבול אחריות .1
ולתקופת  למקרה ביטוחם ברשימה, כגבול אחריות סכומי השיפוי המרביים המצויני        

  הביטוח.
  

 גבולות טריטוריאליים .2
. ברשימה, אלא אם צוין אחרת שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה        

ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה"  שטחי
  זו. פוליסהייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך 

  

    הוצאות משפט סבירות   .3
    , בשלמבוטחהשהוציא תביעה, הוצאות סבירות, הדרושות לשם התגוננות בפני   א.   

  .     מקרה ביטוח                
   , הדרושות להתגוננות בפני הליכי חמבוטהשהוציא  ,הוצאות התדיינות סבירות  ב.   

  .מקרה ביטוחבשל על פי כל דין,  מבוטחה שנוהלו נגדוהליכים פליליים, חקירה                  
 ,1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 66בישראל, לצורך סעיף  הוצאות משפט סבירות    

, או מעל סכום גבול האחריות המצוין בדף הרשימה של הפוליסה מעל 20%לא יעלו על 
  .התביעה, הנמוך מביניהם

  

   החמרת הסיכון   .4
כדי להשפיע על מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל כל שינוי מהותי בענין שיש בו 

  או לכרותו באותם תנאים וסייגים בהם נכרת.
   
    המבוטח    .5

האדם, בני האדם, השותפות, החברה או כל אישיות משפטית אחרת, המצוינים      
  ברשימה.

  
    .     המבטחת6

  מנורה חברה לביטוח בע"מ.     
  
  הפוליסה.      7

וכל נספח או  טופס ההצעה, הרשימה, לרבות המבטחת למבוטחהביטוח בין חוזה          
  .לפוליסהתוספת שצורפו 

  
    .     הרשימה8

  .הנושא את הכותרת רשימה פוליסהבהחלק          
  

  השתתפות עצמית.     9
מתוך סכום השיפוי וההוצאות בהן נשאה   המבוטחהסכום הראשוני בו ישא 

המכוסה  נזק, שישולמו עקב הסבירות  טהוצאות המשפלרבות  המבטחת
נדחתה, נמחקה או נסתיימה  המבוטחנגד  התביעהזו, גם אם  פוליסהב

  בפשרה. 
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   .    חוק10
  .1968 –פקודת הנזיקין(נוסח חדש), תשכ"ח          
  .1980 –חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם          

  
  .    טופס ההצעה11

  להציע הצעות, הכוללת מידע חיתומי. מבטחתמה חהמבוטהזמנה של          
  , בין אם נעשו לצורך   מהפוליסהונספחיו מהווים בסיס וחלק בלתי נפרד  טופס ההצעה  
  פוליסה זו ובין אם נעשו לצורך כל הפוליסות הקודמות לביטוח חבות מוצר, ברצף    
  .המבטחתביטוחי אצל   

  
  .    ייצור12

  טיפול, הרכבה, התקנה, שירות, יבוא למטרות מסחריות ושיווק .ייצור, תיקון,          

 
   .   מדד13

  מדד המחירים לצרכן,כולל ירקות ופירות המתפרסם מידי פעם מטעם הלשכה  
  המרכזית לסטטיסטיקה, או כל  גוף רשמי אחר שיבוא במקומה.

  

  .    מוצר14
  , לרבות   ברשימהאו   למבטחת , שנמסרבטופס ההצעה בהתאם לרשוםי, מוחש מוצר כל         
  המבוטח.המיוצר על ידי  מוחשי מוצרמיכל של  ת שימוש, אריזה אווהורא רכיביו,         

  
  .   מקרה ביטוח       15

, שווקו, סופקו, או הופצו במוצרים שיוצרושנגרם כתוצאה ישירה מפגם   נזק         
התאריך ביטוח או לאחר שארע תוך תקופת ה, במהלך עסקיו המבוטח על ידי 

ובתנאי  בתוך תקופת הביטוח מבטחתל ודווח ,רשימההרטרואקטיבי המצוין ב
  .  האמורנזק בעת שאירע המבוטח חדלו להיות  בחזקתו של המוצרים שה
מקרה כ מקרי הביטוחמסדרת ייצור אחת, אזי ייחשבו כל  יםנובע מקרי ביטוחאם 

  לעניין פוליסה זו.אחד  ביטוח
  

            .   נזק16
 ., שנגרמו לצד שלישימוות, היזק גופני, מחלה, פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג .1
 השייך לצד שלישי . מוחשיאבדן או נזק פיזי לרכוש  .2

וקנסות,                                  לרכוש צד שלישי כנזקעצמו לא ייחשב למוצר  נזקלמניעת ספק מובהר בזה כי 
  .זו פוליסהלצורך  נזקיים והוצאות או פיצויים לדוגמא לא ייחשבו כמסים, פיצויים עונש

  
                        תביעה.   17

  תובענה אזרחית, או מכתב דרישה, ו/או הודעה אחרת בכתב מצד שלישי כלשהו 
 המיוחס נזק  בגיןבתוך תקופת הביטוח  למבטחת ודווחו מבוטחה שהוגשו כנגד

  .מבוטחל
יהוו  קרה ביטוחמ ובעות או הקשורות לנסיבות אותוהנתביעות  אותביעה  כל

  .אחת תביעהזו, פוליסה לצורך 
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  סייגים לחבות המבטחת
  
  

הנובע ו/או הקשור לכל אחד מהמקרים  מקרה ביטוחזו אינה מכסה  פוליסהמותנה בזאת, כי 
  הבאים, או כתוצאה מהם, בין אם הם חלים במישרין ובין אם הם חלים בעקיפין:

  

 טרם תחילת הביטוח מקרה ביטוחחריג  .1
  

 תביעות, לרבות תביעותאו נסיבות או אירועים ידועים או  מוצרכל ליקוי או פגם ב
או ליום תחילת הביטוח, לפי  טופס ההצעהתלויות  ועומדות, שקדמו ליום החתימה על 

ידע או סביר  מבוטח, לרבות באמצעות מורשיו או מנהליו המוסמכיםההמאוחר, ואשר 
  נגדו. תביעהיידע במועדים אלה, כי הם עלולים להוות עילת היה ש

  

 חריג התחייבות על פי הסכם או ערבות .2
  

מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחיבות  מבוטחהא.     התחייבות או אחריות ש
  גם בהעדר הסכם כזה. חוקעל פי  מבוטחהאחריות כזו הייתה מוטלת על  או

היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו, והוא מנוע מכך לפי  חמבוטהב.    סכום כלשהו אשר 
שופה על ידי  מבוטחהסכם שהוא צד לו. אם התברר דבר קיום ההסכם לאחר שה

כל סכום ששילמה ויכולה היתה לגבותו  מבטחתל מבוטח, יחזיר המבטחתה
  בהעדר הסכם כזה.

 
 חריג רישוי .3

  
  ו/או רשיון, כאמור. ללא רישוי יוצרהדורש רישוי ו/או רשיון כדין ו מוצרכל 

  

 חריג חבות מעבידים .4
  

  כלפי עובדיו, כלפי קבלן או קבלן משנה ועובדיהם. מבוטחהחבות של 
  

 חריג זיהום .5
הקשורה  תביעה , לרבותהקשורה, בעקיפין או במישרין, לזיהום מכל סוג תביעה
    רדיואקטיבי וקרינה מיננת. לזיהום

    

         )  RECALLחריג השבת מוצרים ( .6
  

וכל הוצאה  מהמוצרים,תיקונים ו/או החלפה ו/או מיון ו/או השבה של כל אחד עלות ה
  לתנאים הכלליים בפוליסה זו.  7פגומים על פי סעיף  מוצריםאו הפסד הכרוכים בהשבת 

  
  חריג ייצור על ידי קבלני משנה.    7

  
  על ידי קבלני משנה. יוצרוש מוצריםחבות בגין 
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    חריג רכוש בהשגחה.    8
  

  .מבוטחהנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של ה קנז  
  
 חריג הטעיה.    9

  
שנגרם עקב הוראות  נזק, לרבות המבוטחשנגרם כתוצאה מפרסום מטעה על ידי  נזק 

  שימוש לא נכונות או הוראות השונות  מהוראות היצרן המקורי, שהוספו על ידי     
  המבוטח. 

  
 בניגוד לדין ייצורחריג .  10

  
בניגוד להוראות כל דין, דרישות תקן או  יוצרש מוצרשנגרם כתוצאה מפגם ב נזק

  המוצר.ו/או השיווק של  ייצורהוראות,  החלים במקום ה
  
 לייעודו מוצרחריג אי התאמת ה.  11

  
שנגרם עקב  נזק בלתי מתאים ליעודו. חריג זה לא יחול עלמוצרה הנובעת מהיות תביעה

  .מוצר פגם  באותו
  
 חריג ערבות יצרן.   12

  
      וטיבו  מוצרהנובעת מאחריות ו/או ערבות היצרן לאיכות ה תביעה

)PRODUCT GUARANTEE.(  
  
 חריג פגם בתכנון.   13

  
  המוצר.כל ליקוי או פגם הנובע מתכנון  

  
 חריג שביתה או השבתה.   14

  
  שנגרם כתוצאה מפרעות, מהומות, שביתה או השבתה.נזק 

 
           פיצוים עונשיים וקנסותחריג  .15

  
  קנסות, פיצויי ענישה ופיצויים לדוגמא.

           חריג מחלת הפרה המשוגעת .16

 נזק הקשור לקבוצת מחלות "הפרה המשוגעת" 

       BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATH ( E.S.B) 

  

                כספי תוצאתי נזקחריג  .17
  

 זי לרכוש צד שלישי שניזוק.הפי נזקפיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של ה נזק
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 חריג מלחמה, טרור וסיכונים פוליטיים .18
 

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה (בין אם הוכרזה מלחמה בין אם   .א
לאו),  מלחמת אזרחים, מרידה, מרי, מהפכה, מרד, שלטון צבאי או תפיסת שלטון 

ת שלל, לרבות בלתי חוקית, התקוממות צבאית או עממית, משטר צבאי או לקיח
ביזה ושוד הקשורים בכך, החרמה או השמדה על ידי כל ממשלה או רשות 

 ציבורית.
 פעולות חבלה ופעולות טרור המבוצעות על ידי אדם או חבר בני אדם, בין אם הם    .ב

  פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו, ובין אם לאו. למטרות סעיף זה טרור   
  ת למטרות פוליטיות לרבות כל שימוש באלימות הנעשה  פירושו השימוש באלימו        
 כדי להטיל פחד ואימה על הציבור או על חלק ממנו.        

לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על   
טחון או של מנהל מס יידה, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הב

קוניו, יעל כל ת 1961פיצויים -ם כמוגדר בחוק מס רכוש וקרןרכוש וקרן פיצויי
המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה 

  לנזקי טרור.
  

 מסוימים מוצריםחריג   .19
    
שמקורו או  נזקבגין  מבוטחביטוח זה אינו מכסה חבות כלשהי שעשויה לחול על ה  

  :או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי בנובעים במישרין ו/ סיבתו 

 , לרבות       כמות ואבכל צורה  ו/או סיליקטים, בסטסבסט או בחומרים המכילים אסא  .א
 .חבות בשל אמיינתית, סיליקוזיס או צורנית        

  מערכות ייצור חשמל או גז.  .ב

 מכני    חבות הנובעת מפעילות או הקשורה לכלי רכב מכל סוג שהוא, מעליות, ציוד  .ג
  , בין שניתן לבטחם על פי פקודת   כלי טייס ו/או חלקיהםהנדסי, רכבות, כלי שייט ו        
 .ביטוח רכב מנועי ובין אם לאו        

 המשלב הנדסה גנטית. מוצר  .ד
 פרמצבטיים.מוצרים   .ה
 שיוצר ו/או נלקח מגוף האדם. מוצר  .ו
 , לרבות  טרומגנטיםקרינה ו/או שדות אלקמשנגרם במישרין ו/או בעקיפין  נזק  .ז

 .מקרינה סלולרית        

  
  לגבי קרות מקרה הביטוח, הנזק, הדין ומקום השיפוט תחום טריטוריאליחריג   .20

    
תביעה או שה לתחום הגבולות הטריטוריאליים, שארע או נגרם, מחוץ מקרה ביטוח  

או על פי  לתחום הגבולות הטריטוריאלייםלגביו נדונה בפני בית משפט או בורר מחוץ 
דין זר כלשהו, יהיה מקום השיפוט אשר יהיה, לרבות אם הוכרז פסק הדין הזר, פסק 

  הבורר או ההחלטה כאכיפים בישראל וניתן פסק דין בישראל בהסתמך עליהם.
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  הרחבות
  
  דיווח על נסיבות העלולות להביא לתביעה  .1

  
יבות העלולות על נסבמהלך תקופת הביטוח בכתב,  מבטחתלודווח  מבוטחלנודע 

לציפייה  בצירוף פרטים ביחס לסיבות, שאירעו בתקופת הביטוח, תביעהלהביא ל
לכאורה, שמות  םלכאורה, שנגר מקרה הביטוח, האופי והתאריכים של תביעהל

על הנסיבות העלולות  מבוטחלהתובעים הפוטנציאלים , האופן שבו נודע לראשונה 
הנובעת תביעהכל אזי, שור בנסיבות אלה, ו/או כל פרט חיוני אחר הק תביעהלהביא ל

 תביעהכזו  פוליסהמנסיבות, אשר דווחו כדין בהתאם לפסקה זו תיחשב על פי 
וזאת בתנאי זו  פוליסהשהוגשה במהלך תקופת הביטוח ועל פי תנאי הכיסוי של 

בתקופה  התרחש במהלך תקופת הביטוח או ,שנטען שנעשה ,מקרה הביטוחש
  .הרשימהינה בדף הרטרואקטיבית, באם צו

  
  הקדמת הוצאות משפטיות    .2

  
 הוצאות משפט סבירותתקדים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תשלום  מבטחתה
זו. הקדמת התשלום על  פוליסהעל פי  מכוסהשהוגשה נגדו והנה  תביעהבגין  מבוטחל

 אינה תביעההיה ויתברר, כי ה, תעשה בכפוף לקבלת ערבויות מתאימות. מבטחתהידי 
את הסכומים ששולמו על ידה, מבטחת ל מבוטחזו, יחזיר ה פוליסהמכוסה במסגרת 

  בצירוף ריבית והצמדה כחוק.
  

  הגנה בהליכים פליליים.   3
  

להגנה משפטית  הוצאות המשפט הסבירותבגין  המבוטחמורחבת לשפות את  הפוליסה
ם פליליים בהליכיבהליכי חקירה משטרתית או מנהלית או חקירת סיבות מוות או  

זו,  פוליסהשאירע בתקופת הביטוח של  מקרה ביטוחשננקטו נגדו בעקבות  אחרים,
לשם הגשת ערעור וייצוגו בו עד לערכאה המבוטח  לרבות העמדת עורך דין לרשות

לרבות הוצאות  הוצאות המשפט הסבירותבתישא   המבטחתהסופית האפשרית. 
מבטחת ליה מבוקש הערעור המציא לובתנאי שעורך הדין שהופיע בערכאה עהערעור, 

  חוות דעת ובה העריך כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
  

רשאי  המבטחת,אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה לרשותו  המבוטחהיה ו
בגין  המבוטחאת המבטחת לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה זה, תשפה  המבוטח

  .המבטחתשהוציא, בכפוף לגבול אחריות  הסבירותהוצאות המשפט 
או  ההליכים הפלילייםבתום  המבטחתישולמו על ידי   הוצאות המשפט הסבירות

  הערעור, לפי העניין ובתנאי שהמבוטח יזוכה מכל אשמה.
$ למקרה ולסך כל המקרים 50,000לפי הרחבה זו לא יעלו על  המבטחתגבולות אחריות 

  בתקופת הביטוח.
  פירושם: הליכים פלילייםהרחבה זו  לעניין

זו, בהם מוגש כתב  פוליסההמבוטח לפי  מקרה ביטוחבעקבות  המבוטחהליכים  נגד 
  אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, לרבות חקירת סיבת מוות.
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  VENDORS)הרחבת משווקים (  .4
  

תוספת ול תהמבטחובכפוף לאישור בכתב  המבוטחמוסכם ומוצהר בזה כי לבקשת   
ששמו צוין  ,זו לשפות כל אדם או גוף פוליסה, יורחב הביטוח לפי תשלום דמי ביטוח

במהלך  המבוטחשל  מוצריובגין אחריות הנובעת משיווק  רשימה (להלן:"משווק"),ב
ובתנאי שלא  העסקים הרגיל ובתחום ההפצה והמכירה המקובלים של המשווק בלבד

  לכל אחד מהמקרים הבאים, או כתוצאה מהם:הנובע ו/או הקשור  מקרה ביטוחיכוסה 

 .מוצרכל מעשה או מחדל של המשווק המשנה את מצבו של ה  .א
 להיות בלתי ראוי לשיווק. למוצרכל מעשה או מחדל שגרם   .ב
, ו/או בהליכי הביקורת ו/או הבקרה ו/או הפיקוח ו/או מוצרכשל בבדיקות ה  .ג

הפצה ובמכירת ו/או בשירות, הקשור  ב מוצרבביצוע ההתאמות הנדרשות ל
   מוצר.ה

הפכו לרכיב  ו/ או לחלק  מבוטחשלאחר הפצתם או מכירתם על ידי המוצרים,   .ד
אחר בשם אחר, לרבות באריזה  מוצראחר ו/או שווקו כ מוצרו/או לאריזה של 

 ו/או תווית אחרת, על ידי או למען המשווק.
 .לייעדומוצר שאירע בחצרי המשווק או לפני מסירת ה מקרה ביטוח  .ה
ו/או כל מוצר את המבוטח חבה זו לא תחול על כל אדם או גוף  מהם רכש ההר  .ו

 הנלווה לו. מוצרו/או כל מוצר רכיב או חלק ו/או מיכל ו/או אריזה של ה
  היא תנאי מוקדם פוליסהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי, הסכמת המשווק לתנאי ה

  להרחבה זו.
  

  תקופת גילוי  .5
  

, למעט אם הביטול או אי תהמבטחודש עפ"י הוראת תבוטל או לא תח והפוליסההיה 
לשפות את  תמתחייב תהמבטחהחידוש נבעו מאי תשלום הפרמיה, מוסכם בזה כי 

שתוגשנה נגדו לראשונה במשך שישה חודשים שלאחר תום תקופת  תביעותבגין  המבוטח
 אי שנמכרו או שווקו עד למועד הביטול או מוצריםוזאת בגין  תהמבטחהביטוח אצל 

לשיפוי כאמור הוא כי לא נערך ביטוח  תמבטחתנאי מוקדם להתחייבות ההחידוש הנ"ל. 
  .תביעותבגין אותן  מבוטחאחר המכסה את חבותו של ה
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  תנאי הפוליסה
  
  
  
  פרשנות.    1

  
וכל מסמך אחר המצורפים לה, יקראו כחוזה אחד וכל  הרשימהזו,  פוליסה

או של  הפוליסהבכל חלק של  מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת
תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים,  הרשימה

בלשון יחיד משמעו גם ברבים  פוליסהבאלא אם נאמר אחרת. כל האמור 
  ולהיפך,  וכל האמור במין זכר  משמעו גם במין נקבה ולהיפך.

  

 חובת ההודעה על מקרה הביטוח ועל הליכים  .2
  

, על נסיבות העלולות לגרום מבטחתלמסור הודעה מיידית בכתב ל המבוטחעל   א.
שתוגש נגדו, או כאשר יש חשש סביר שאדם כלשהו  תביעה, או על כל תביעהל

  . מקרה ביטוחבשל  מבוטחלייחס אחריות 
, בהקדם האפשרי, על כתב אישום שהוגש נגדו מבטחתליודיע  המבוטח  ב.

על חקירת סיבות מוות או או על הליכי חקירה משטרתית או אחרת או 
כל חקירה אחרת המתנהלת או עומדת להתנהל נגדו, בקשר עם כל 

  זו. פוליסהעל פי  תביעהל,  העלול להוות עילה מקרה ביטוח
על ההליכים  המבוטחהינו תאגיד, תיחשב ידיעה של  המבוטחבאם   

או לאחראי על נושא  המבוטחדלעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי 
  .מבטחתההביטוח אצל 

  

  כתובת למתן הודעות .3
  

   –מבוטח להודעה 
תימסר לפי מענו האחרון  פוליסהלבכל הקשור  מבוטחל המבטחתהודעה של 

  .מבטחתלהידוע 
   – מבטחתלהודעה 

במען משרדה הראשי, המצוין  מבטחתלתימסר מבטחת ל המבוטחהודעה של 
  מבוטח.לבכתב  המבטחת, או בכל מען בישראל עליו הודיעה פוליסהלבכותרת 

שעות  ממועד מסירתה למשלוח  72הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתוך 
  בדואר בבית הדואר.
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  חובת שיתוף הפעולה של המבוטח עם המבטח    .4

  

, תוך זמן סביר, לאחר שנדרש לכך, את המידע מבטחתללמסור  המבוטחעל   .א
כל והמסמכים הדרושים לבירור החבות,  לרבות העברה מיידית, עם קבלתם, של 

, ובכלל זה: מקרה הביטוח, הנובעת או קשורה לקרות תביעהלמסמך הרלוונטי 
דין ומכתבים. אם אינם  –הזמנה לדין, הודעה על דיון, צווים, הליכים, כתבי בית 

 , ככל שיוכל, להשיגם. מבטחתלברשותו, עליו לעזור 
חת , לרבות פתימקרה הביטוחעל קרות  מבטחתלהודעה ל מבוטחהלא קוימה חובת   .ב

ומסירת כל מסמך הדרוש לכך,  תביעההליכים בגינו או לשיתוף פעולה עמו בבירור ה
חייבת  המבטחת להקטין חבותה, אין מבטחתכאמור, וקיומה היה מאפשר ל

. הוראה זו לא החובה בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קוימה
 תחול בכל אחת מאלה:

  ור מסיבות מוצדקות.החובה לא קוימה או קוימה באיח )1(

את בירור חבותה ולא הכביד על          המבטחתאי קיומה או איחורה לא מנע מן   )2(
 הבירור.

את בירור  המבטחתבמתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן  המבוטחעשה     ג.
חייבת בתגמולי הביטוח אלא  המבטחתחבותה או להכביד עליה, אין 

  שה אותו דבר.במידה שהיתה חייבת בהם אילו לא נע
עובדות כוזבות, או העלים ממנה עובדות בנוגע  מבטחתל המבוטחמסר   .ד

 –, והדבר נעשה בכוונת מרמה המבטחתאו בנוגע לחבות  למקרה הביטוח
  מחבותה. המבטחתפטורה 

 מקרה הביטוחיכולה להיכנס בכל זמן סביר לכל המקומות בהם אירע המבטחת   .ה
ל הדעת, למטרת חקירה או בדיקה על ידי מי ויכולה להחזיק בהם זמן מתקבל ע

ישתף עמה פעולה, לרבות  המבוטחומטעמה, לרבות מימוש זכותה לקבלת מסמכים, 
  מתן כל ההקלות הדרושות לכך.

 
   איסור הודאה.     5

  

), הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהם לא ADMISSIONשום הודאה (
ו בלי הסכמתה מראש ובכתב של או מטעמ המבוטחידי -יעשו ולא ינתנו על

. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות במשטרה או בפני כל המבטחת
  גורם מוסמך על פי כל דין לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשפט.

  
  חובת הזהירות של המבוטח    .6

  

 , מקרה הביטוחלנקוט כל אמצעי זהירות סביר כדי למנוע את קרות  המבוטחעל   .א
פיקוח, בקרה בהעסקת עובדים ו/או אנשים הנמצאים בשרותו בעלי כישורים  לרבות

 המבוטחמתאימים ובעלי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתם. על 
למלא אחר כל חובה חקוקה, לרבות תקנות והוראות אחרות, המוטלות על ידי רשות 

ובעים מפגמים במוצרים, מוסמכת, שנועדו להגן על הציבור מליקויי בטיחות, הנ
שהמבוטח מייצר, ולנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח כי המוצרים שיוצרו 

 על ידו הינם תקינים ובטוחים.
יכול היה למנוע, לרבות  מבוטחהש נזקחייבת בתגמולי ביטוח בגין  המבטחתאין   .ב

יטת או לאחר מכן בנק הביטוח מקרהכמפורט בסעיף א' לעיל, או להקטין בקרות 
 הורתה לו לנקוט. מבטחתהאמצעים סבירים או אמצעים ש
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  הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים .7
  

כי מוצר גרם או עלול  , בין במישרין ובין בעקיפין,או הובא לידיעתו - המבוטח  נוכח  א.
מיד את  המבוטחלגרום נזק, כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך ייצורו, יפסיק 

  קתו.ייצורו, מכירתו והספ

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

 עפ"י פוליסה זו. תהמבטחקיומו ושמירתו של סעיף זה הינו תנאי מוקדם לאחריות   .ג
הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהחזר מוצרים כאמור, יהיו באחריות 

 .המבוטח

  

  חובת גילוי ושינוי בענין מהותי .8

  

על כל השאלות  מבטחתבכתב להמבוטח הוצאה על סמך התשובות שנתן  הפוליסה  .א
זו, או בכל דרך אחרת שנתבקש ועל  פוליסהל, ששימשה בסיס טופס ההצעהשנשאל ב

גילה לה את כל העובדות המהותיות לצורך  המבוטחש המבטחתסמך הנחתה של 
להחמרת בוטח,  לרבות כל העובדות הרלוונטיות  הקשורות הערכת הסיכון המ

 .הסיכון
 
טופס בענין מהותי הן  מבטחתתשובות מלאות וכנות או לא גילה ל מבוטחהלא ענה   .ב

רשאית  המבטחתהמבוטח, תהיה  החמרת הסיכוןוהן בנסיבות המהוות  ההצעה
ביטוח, או להקטין את היקף חבותה לפי הוראות חוק חוזה ה פוליסההלבטל את 
 .1981 –התשמ"א

  

 ענין מהותי לצורך ביטוח זה, ייחשב, בין היתר:  .ג
או בכל מסמך אחר ששימש בסיס  בטופס ההצעהעובדות שצוינו כמהותיות  )1(

  זו. פוליסהל

 .ייצורם, ייעודם ודרכי המוצריםסוגי  )2(
 שיטות ביקורת האיכות במקום המבוטח. )3(
 .ייצור המוצרשינוי שיטת  )4(
 רים חדשים.או שיווק סוגי מוצ ייצור )5(
 שלא היה קיים בעת עריכת הביטוח. , למעט לארה"ב ולקנדה,ייצוא לחו"ל )6(
  ייצוא לארה"ב וקנדה . )7(

, המבוטחנגד  תביעהלאו נסיבות העלולות לגרום  המבוטחשהוגשו נגד  תביעות )8(
 הקשורות לפגם במוצריו.

בעבר,  המבוטח, לרבות ביטול ביטוח של המבוטחפרטים על העבר הביטוחי של  )9(
חידושו על ידי מבטח כלשהו, סירוב של מבטח כלשהו לבטח את המבוטח אי 

 בעבר או התנאת הביטוח בתנאים או סייגים מיוחדים.
על זכותו לפיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי בשל  המבוטחהסכם שעל פיו ויתר  )10(

 זו אמורה לחול עליו. פוליסהש מקרה ביטוחעקב  מבוטחלשנגרם  נזק
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 או המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח. רת הסיכוןהחמכל אירוע המהווה  )11(
  
  
  טיפול בתביעות .9

  

, תהיה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט, הפוליסהבחבותה על פי  המבטחתהכירה   .א
, לרבות יישובה, וכן תביעהאת ההגנה כלפי כל  המבוטחליטול לידיה ולנהל בשם 

ו כל סעד אחר. על א נזקשיפוי, פיצוי, השתתפות, דמי  המבוטחלתבוע ולקבל בשם 
כוחה בכל דרך שיתבקש, לרבות  –ו/או בא  המבטחתלשתף פעולה עם   המבוטח

מסירת כל המידע שיש לו, חתימה על יפוי כוח, תצהירים, וכל מסמך רלוונטי אחר 
 , והתייצבות בבית המשפט למתן עדות. תביעההדרוש לשם ניהול הגנה או 

  
 המבוטחו המבטחת, יפעלו המבטחתות של חורג מגבולות האחרי התביעההיה וסך   ב.

להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל.  מבוטחתוך תיאום הדדי, לרבות מתן זכות ל
זו,  פוליסהגבוה מגבול האחריות על פי  המבוטחהיה סכום האחריות שהושת על 

 המשפט הסבירות הוצאותאחראית אך ורק לחלק היחסי של  המבטחתתהא 
  .המבוטחובין סכום האחריות, שהושת על כיחס בין גבול האחריות 

  
או  תביעהלפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה, בקשר עם כל   ג.

את סכום גבול  מבוטחלשלם ל המבטחת, רשאית המבוטחכלפי תביעות סדרה של 
 מבטחתחייב ל מבוטחהבניכוי כל סכום אשר או גבולות האחריות המתאימים, 

וכל סכום שכבר שולם בתור תגמולי   השתתפות עצמית רבותל, זו פוליסהלפי 
  ביטוח. 

או  תביעההפטורה מכל אחריות נוספת בגין  המבטחתלאחר תשלום זה, תהא  
  ותוותר על ניהולן והפיקוח עליהן. תביעותה

   

  ביטוח כפל .10
  

אחד לתקופות ביטוח  ממבטחזו אצל יותר  פוליסהבוטחה החבות המכוסה על פי   .א
, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח מבטחתללהודיע על כך  המבוטחחופפות, על 

לחוק חוזה הביטוח,  59הכפל, או לאחר שנודע לו עליו, בכפוף להוראות סעיף 
 .1981 –התשמ"א 

 
יופחת סכום אחרת המבטחת את אותו סיכון,  פוליסהשיפוי בגין  המבוטחקבל   .ב

 בגובה הסכום שקבל. מבוטחהשיפוי המגיע ל
  

את הסכום שקבל  מבטחתל המבוטחזו סולקה, יחזיר  פוליסהעל פי  עהתביהאם   .ג
 מהפוליסה האחרת.
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  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים .11
  

ימים  28ישולמו תוך  מבטחתל המבוטחדמי הביטוח וכן יתר הסכומים המגיעים מן   .א
 .רשימהבמתחילתה של תקופת הביטוח, או במועדים אחרים, כפי שפורטו 

 
נקובה בדולר ארה"ב יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי השער היציג ה פוליסהלענין   .ב

 ביום התשלום.
  

לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ניתן יהיה לשלמם במועדים   .ג
  אחרים עליהם הוסכם המפורש כדלקמן:

בתוספת הפרשי הצמדה למדד עבור תקופת  –הנקובה בשקלים פוליסהלגבי  )1(
בעת סילוק כל חלק מדמי  מבטחתלביטוח אשר ישולמו  האשראי מיום תחילת ה

  הביטוח. המדד היסודי יהיה המדד הידוע ביום תחילת הביטוח.

לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק  –הנקובה בדולר ארה"ב פוליסה לגבי  )2(
 מדמי הביטוח.

 
לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם, ישא הסכום שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה   .ד

באותה  המבטחתורט לעיל,  הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור לפי המקובל אצל כמפ
בעת סילוקו של הסכום שבפיגור, וכחלק בלתי נפרד ממנו.  מבטחתלעת, אשר ישולמו 

 (הפרשי ריבית אינם נגבים בהתאם להפרשי השער).
 
על  המבוטחזו חושבו על סמך מחזור שנתי  משוער בעסקו של  בפוליסהדמי הביטוח   .ה

. מחזור לצורך סעיף זה פירושו: סך התקבולים של המבטחתפי הצהרתו בפני 
 .המוצריםהנובעים ממכירה, אספקה או שירות של  המבוטח

יהיה חייב לנהל פנקס רישום מדויק, המכיל את כל הפרטים הנוגעים  המבוטח 
א ימצי המבוטחלבדוק את רישומיו בכל עת.  למבטחתלמחזור השנתי ועליו להרשות 

בתוך תקופה מוסכמת מיום גמר תקופת הביטוח את כל המידע הנדרש על  למבטחת
יום מתום תקופת הביטוח חישוב דמי  30. על סמך מידע זה, יותאם תוך המבטחתידי 

 למבוטחהביטוח הסופיים בעד כל תקופת הביטוח. עודפי דמי הביטוח לא יוחזרו 
ר בסעיף זה ובכפיפות לסעיף דמי בכפוף לכל האמו למבטחתואילו יתרת החוב תשולם 

  .ברשימההביטוח המינימליים המצוין 
 

 המבוטחמדרשה  המבטחתימים לאחר ש 15לא שולם סכום שבפיגור כאמור תוך   .ו
ימים נוספים  21כי הביטוח יתבטל כעבור  מבוטחלהודיע ל המבטחתרשאית לשלמו, 

 אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
 
לסלק את הסכום  המבוטחפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת  אין בביטול הביטוח על  .ז

 שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, לרבות הוצאות המבטחת.
  

 מקרה ביטוחבגין  הפוליסהעל פי  המבוטחביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות   .ח
 שארע קודם לביטול הביטוח.
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  הארכת תקופת הביטוח או חידוש הפוליסה .12
  

, המבטחתטעונה הסכמה בכתב של  פוליסההאו חידוש של הביטוח על פי  כל הארכה  .א
 אשר תינתן במפורש למטרה זו.

  

מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח ולא יחודש מאליו,   .ב
לרבות בדרך של שתיקה, וכי הארכת הביטוח או חידושו תיעשה אך ורק בדרך של 

לחידוש או להארכה, כאמור, ולא בכל דרך אחרת,  אישור מפורש בכתב של המבטחת
 , או להיפך, בצורה ובמועד כלשהם, להאריכו.מבטחתלהמבוטח אף אם הציע 

  

לביטוח חלק  טופס ההצעהיהווה  הפוליסההוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש   .ג
קודמת יראו  פוליסהזאת חידוש של   פוליסהבלתי נפרד אף ממסמך ההארכה. היתה 

 לביטוח המקורי כחלק בלתי נפרד ממנה. ס ההצעהטופאת 
 

  זכות הקיזוז.   13
  
   כל  מקרה הביטוחבקרות  מבוטחלקזז מתגמולי הביטוח המגיעים ל תרשאי תהמבטח 

זו ובין אחרת ובתנאי פוליסה , בין שחובו מתייחס לתמבטחחייב ל מבוטחסכום שה
  שמועד פרעונו חלף.

  
  ביטול הביטוח  .14
  

. הביטול יחול מהמועד בו מבטחתזו בהודעה בכתב ל פוליסהלבטל רשאי  המבוטח  .א
 המבטחת.בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה על ידי  המבוטחנקב 

 
, תוחזר לו יתרת דמי הביטוח לאחר ניכוי דמי הביטוח, הפוליסהאת  המבוטחביטל   .ב

ופה בה לתקופות קצרות, בעד התק המבטחתשיש לשלמם, לפי התעריף המקובל אצל 
 היה הביטוח בתוקף.

  

רשאית המבטחת זו, תהא  פוליסה, על פי דין או על פי המבטחתמבלי לגרוע מזכויות   .ג
לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, ובלבד 

יום לפני התאריך בו יתבטל  15בכתב, לפחות מבוטח שהודעה על כך תימסר ל
 הביטוח.

  

ביטלה את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול  המבטחתאם   .ד
, תחזיר המבטחתהפר את חוזה הביטוח או ניסה להונות את  המבוטחאינה ש

את הסכום היחסי לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח  מבוטחל המבטחת
 המוסכמת.

  

רשאית , החמרת הסיכוןבחובתו לגילוי ענין מהותי, לרבות  המבוטחלא עמד   .ה
 המבטחתאו לשלם תגמולי ביטוח מופחתים או ש פוליסהה לבטל את מבטחתה

 .1981 –תופטר מתשלומם, בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 
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  תחלוף.   15
  

גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא  מקרה הביטוחבשל  מבוטחהיתה ל  .א
מששילמה למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור  מבטחתלמכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו 

 התגמולים ששילמה.
 
אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זה באופן שתפגע  המבטחת  .ב

לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבל  המבוטחבזכותו של 
 .המבטחתמ

  

לפי סעיף זה,  חתמבטלמן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע  המבוטחקיבל   .ג
. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה מבטחתלעליו להעבירו 

 , עליו לפצותה בשל כך.מבטחתל
  

 מבוטחשנגרם שלא בכוונה בידי אדם  מקרה הביטוחהוראות סעיף זה לא יחולו אם   .ד
סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד 

  ועובד שביניהם.
  

  הצמדה.   16
  

ולתקופת  נזקל, לרבות גבול האחריות רשימהובזו  פוליסהבהסכומים הנקובים   .א
שפורסם  מדדה, ישתנו בהתאם לשינויים בין ההשתתפות העצמיתהביטוח וסכומי 

שפורסם לפני תשלום תגמולי הביטוח או  מדדהסמוך לפני תחילת הביטוח לבין 
לפי הענין. היו הסכומים נקובים במטבע חוץ יהיו , ההשתתפות העצמיתתשלום 

סכומי הביטוח צמודים לשינויים שחלו במטבע זה מיום תחילת הביטוח ועד יום 
 .ההשתתפות העצמיתתשלום תגמולי הביטוח או תשלום 

 
מתשלום מלוא סכום גבול או גבולות  מבוטח,לניכוי תגמולי ביטוח, ששולמו   .ב

זו,  פוליסהלפי   מבטחתלחייב   המבוטחשכומים, האחריות המתאימים, או ניכוי ס
מיום  מדד,ל, מבטחתלחייב  המבוטחשייעשה תוך הצמדת הסכום ששולם או, 

התשלום החלקי או מיום החיוב ועד ליום תשלום גבול האחריות. אם ננקבו סכומי 
הביטוח במטבע חוץ, ייעשה חישוב הניכוי לפי השינויים שחלו במטבע זה מיום 

 חלקי או מיום החיוב, ועד ליום תשלום גבול האחריות.התשלום ה
  

לעיל,     11זו בביטוח כפל, כאמור בסעיף  פוליסהבוטחה החבות המכוסה על פי   .ג
את הסכום  מבטחתל המבוטחזו, יחזיר  פוליסהעל פי  תביעההסלקה את  המבטחתו

מיום קבלת השיפוי מהפוליסה  מדד,לשקבל מהפוליסה האחרת בתוספת הצמדה 
 .מבטחתלאחרת עד ליום החזרת הכספים ה
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   ברירת דין   .17
  

וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, לרבות  הפוליסהפרשנות 
בקשר עם שאלת הכיסוי הביטוחי, יתבררו אך ורק על פי דיני ישראל ובבתי 

  משפט בישראל בלבד.
תחשב כפרשנות למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא 

  הפוליסה לפי דיני ישראל ולא כפסק דין שניתן בבית משפט ישראלי.
  

  תחולת החוק .18
  

  , אלא אם  1981 –זו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א  פוליסהעל  
  הותנה אחרת, בכפוף להוראותיו הקוגנטיות של חוק זה. 

  


