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הואיל והמבוטח ,אשר שמו ,כתובתו ועיסוקו נקובי ברשימה
)להל " :הרשימה"( פנה אל:
מנורה מבטחי ביטוח בע"מ
)להל " :המבטח"(
בבקשה לבטחו בביטוח אחריות צד שלישי על פי פוליסה זו ,ובהסתמ %על המידע שנמסר
למבטח בהצעת הביטוח של המבוטח וצרופותיה ,ו/או בהסתמ %על כל מסמ %ו/או מידע
אחר שנמסרו למבטח בכתב והמהווי בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו,
והואיל והמבטח הסכי לערו %את הביטוח כאמור תמורת התחייבותו של המבוטח לשל
את דמי הביטוח הנקובי ברשימה ,והכל בכפו& לתנאי ולסייגי המפורטי בפוליסה זו,
על כ הוסכ והותנה בזאת ,כדלקמ :
פרק א .סעי& הכיסוי
המבטח ישפה את המבוטח בגי סכומי אשר המבוטח חב לשל לצד שלישי כפיצוי על
פי די כתוצאה ממקרה ביטוח ,שיגר בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בכפו& לגבול
האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.
בנוס& ,המבטח ישפה את המבוטח בגי הוצאות הגנה סבירות והכרחיות ,שאושרו מראש
ובכתב על ידי המבטח ,לצור %הגנה מפני תביעה בגי מקרה הביטוח ,ובמידה ומוצה גבול
האחריות ,ישל המבטח הוצאות הגנה סבירות והכרחיות כאמור א& מעבר לגבול
האחריות.
גבול אחריות:
אחריות המבטח לא תעלה על:
א .הסכו הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק:
ב .הסכו הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויי בגי כל מקרי הביטוח
שאירעו במש %תקופת הביטוח.
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פרק ב .הגדרות
גבולות טריטוריאליי :
למעט א צוי אחרת ברשימה ,הגבולות הטריטוריאליי עליה חלה פוליסה זו הינ
שטחי מדינת ישראל והשטחי המוחזקי  .לצרכי פוליסה זו השטחי המוחזקי
משמע  :שטחי ישובי ישראליי וכ שטח בסיסי ו/או עמדות צה"ל בתחו המוגדר
בהסכמי כשטח  Cו) .Bכמו כ  ,תחול הפוליסה בתחומי אזורי החי* בי מדינת ישראל
לירד בהתא ליישו חוזה השלו ביניה .
די :
דיני מדינת ישראל
הפוליסה:
לרבות הרשימה ,מפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.
השתתפות עצמית:
הסכו הראשו בו ישא המבוטח בטר ישול סכו כלשהו על ידי המבטח על פי
הפוליסה ,בי א כשיפוי בגי חבות המבוטח ובי א כהוצאות הגנה של המבוטח ,וזאת
לגבי כל נזק בנפרד.
כמו כ יחול סכו ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח לש
בדיקת חבות המבוטח או היק& הנזק וזאת א& א לא שולמו פיצויי בגינו.
מקרה ביטוח:
אירוע בלתי צפוי שגר לנזק לצד שלישי.
נזק:
 .1נזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
 .2נזק ו/או אבד לרכוש צד שלישי ,לרבות נזק גרר.
פרק ג .תנאי מיוחד
סעי& האחדת נזקי  :מספר נזקי שנגרמו או שנובעי מאותו מקרה ביטוח או מסדרת
מקרי ביטוח הנובעי מסיבה מקורית אחת ,יחשבו כנזק אחד לצור %פוליסה זו ,לרבות
לעניי גבול האחריות וההשתתפות העצמית.
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פרק ד .סייגי לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי בגי או בקשר ע :
 .1א.
ב.

נזק לעובדי המבוטח תו %כדי ו/או עקב עבודת אצל המבוטח.
תביעות המוסד לביטוח לאומי בקשר לעובד שהמבוטח לא שיל בגינו דמי
ביטוח לאומי ו/או לא דיווח עליו למוסד לביטוח הלאומי ,למרות שחלה עליו
חובה לעשות כ .

.2
א .חבות שחובה לבטחה על פי כל די בגי כלי רכב מנועי ,לרבות גופי ומוסדות
הפטורי מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.
ב .חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי בגי נזק לרכוש צד שלישי.
ג .חבות שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת ,כלי טיס וכלי שיט מנועי.
 .3חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מ :
א .מוצרי שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,או שווקו על ידי המבוטח
או בקשר עמו ,או כל איש שבשירותו ,לאחר שאות מוצרי יצאו מחזקתו
הישירה של המבוטח.
ב .אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו בשל שרותי יעו* ו/או
תכנו ו/או פיקוח ,שניתנו על ידו לצד ג' במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של
המבוטח וכ אחריותו המקצועית בשל שירותי רפואיי ופרה)רפואיי כלשה
לרבות שירותי רפואה משלימה ורפואה אלטרנטיבית )למעט אחריותו של
המבוטח ,היה ואינו ספק של שירותי רפואיי  ,הנובעת מטיפול רפואי שנית
ו/או הוזמ על ידו או באמצעותו ,המהווה עזרה ראשונה בעת חרו (.
ג .חבות כלשהי בגי זיהו אויר או זיהו מי או זיהו קרקע ,מחו* לחצרי
המבוטח ,אול למעט זיהו שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי
צפוי מראש.
ד .אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו.
מובהר כי סייג זה לא יחול א הנזק אינו נית לכיסוי תחת פוליסת חבות נושאי
משרה.
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.4

נזק שנגר לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או
בהשגחתו של המבוטח.
מובהר כי סייג זה לא יחול:
א .א הנזק אינו נית לכיסוי תחת פוליסה לביטוח רכוש;
ב .על כל נזק גרר.

.5

נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח ,או מי שנמצא בשירותו פועלי או פעלו בו בעת
קרות מקרה הביטוח ,בתנאי שהנזק נגר במישרי ע"י הפעולה האמורה.

.6

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכ  ,אלא א כ התחייבות
או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח ג בהעדר הסכ כזה.

.7

חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה לבנייה בשיטה הידועה כשיטת ה"פל)קל" ,אלא
א התקבל אישור המבטח מראש ובכתב.

.8

נזק שנגר מחו* לגבולות הטריטוריאליי .

.9

נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.

 .10חבות כלשהי בגי אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומת או הנובעת מה
במישרי או בעקיפי  :חומר גרעיני כלשהו )  ,(Any Nuclear Materialקרינה מייננת
או זיהו רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או
מבעירת דלק גרעיני כלשהו .לעניי סייג זה המילה "בעירה" כוללת תהלי %כלשהו,
המכלכל את עצמו ,של ביקוע גרעיני.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטג  ,ועל שימוש בחומרי רדיו)אקטיביי
במעבדות מחקר ובתי חולי וג לביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
על א& האמור לעיל עבודה ע או שימוש בדלק גרעיני מוחרגי .
 .11נזק שנגר במישרי או בעקיפי עקב מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת איבה
)בי א הוכרזה מלחמה ובי א לאו( ,פעולות חבלה וטרור ,מלחמת אזרחי ,
מרידה ,מרי ,מהפיכה ,מרד ,שלטו צבאי או תפישת שלטו בלתי חוקית ,התקוממות
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צבאית או עממית ,משטר צבאי ,או לקיחת שלל ,ביזה ,שוד הקשורי בנ"ל ,החרמה
או השמדה על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
לצור %סייג זה – "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכי פוליטיי  ,לרבות שימוש
באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשי
הפועלי מטע או בקשר ע ארגו העוי את המדינה.
לעניי "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחי המוחזקי  ,רק
אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחו או של מנהל מס רכוש
וקר פיצויי כמוגדר בחוק מס רכוש וקר פיצויי תשכ"א) 1961על כל תיקוניו,
המאשר כי הנזק נגר במישרי ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי
טרור.
 .12פיצוי עונשי ,קנסות ,עיצומי ופיצויי לדוגמא.
 .13חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגי מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו
נובעי במישרי או בעקיפי ו/או שהינו קשור בדר %כלשהי באזבסט או בחומרי
כלשה המכילי אזבסט בכל צורה וכמות ,ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע
מתכונותיו המסוכנות של האזבסט.
 .14חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטי .
 .15רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות אשר גרמה או תרמה
להתרחשות מקרה הביטוח.
לעניי זה ,רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט זהירות של מבוטח
סביר.
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פרק ה .הרחבות
למניעת ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי כל ההרחבות ה חלק מגבול האחריות
ולא בנוס& לו.
הכיסוי על פי ההרחבות כפו& לכל תנאי הפוליסה ,הגדרותיה וסייגיה.
 .1נזקי בחו"ל
על א& האמור בסייג  ,8פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגי
נזק שנגר בחו"ל על ידי הנשלחי מטעמו בעת שהות הזמנית מחו* לגבולות
הטריטוריאליי שאינה כרוכה בהעתקת מקו מגוריה בכפו& לדי ולשיפוט
ישראלי.
אול  ,הדי והשיפוט החלי לגבי נזק המכוסה על פי הרחבה זו ,יורחבו לכלול כל
מקו בעול בו תוגש התביעה נגד המבוטח ,ובלבד שבמקרה בו לא יחול די
ושיפוט ישראלי ,יהא הכיסוי על פי הרחבה זו כפו& לתת גבול אחריות בס %של
 2 200,000לנזק אחד ולכל הנזקי שאירעו במש %תקופת הביטוח.
מובהר כי הרחבה זו לא תחול על נזק שנגר עקב תאונת דרכי .
 .2אנטנות ,תרני ושלטי
פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגי אנטנות ו/או תרני ו/או שלטי
בכל מקו בשטח מדינת ישראל והשטחי המוחזקי .
 .3צד שלישי
כל אד  ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו משל
בגינו דמי ביטוח לאומי ,ייחשב כצד שלישי לצור %פוליסה זו ,בתנאי שאינו מכוסה
בפוליסת חבות מעבידי של המבוטח.
 .4אחריות צולבת
הכיסוי על פי הפוליסה יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ,למעט קבלני
וקבלני משנה ,כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד ,על תנאיה ,סייגיה והוראותיה,
כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומ של המבוטחי האחרי  .אול אחריותו של
המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחד לא תעלה על גבול האחריות הנקוב
ברשימה.
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 .5רכוש עובדי המבוטח
על א& האמור בסייג 1א' ,פוליסה זו מורחבת לכסות רכוש השיי %לעובדי המבוטח,
אשר ייחשב כרכוש צד שלישי.
 .6חבות המבוטח בגי פעילות קבלני וקבלני משנה
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגי פעילויות של
קבלני וקבלני משנה .למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מעניקה כיסוי
כלשהו לקבלני ו/או לקבלני המשנה.
 .7חבות המבוטח בגי עבודות המבוצעות עבורו
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,בקשר ע
עבודות בניה ,הרחבה ,שיפור ושיפו* ,א מבוצעות עבודות כאלו עבורו .למניעת
ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלני ו/או לקבלני
המשנה ו/או למבצע העבודה.
 .8אירועי
עובדי המבוטח ,משפחותיה ומוזמני אחרי ייחשבו כצד שלישי בעת
השתתפות באירועי המאורגני ע"י המבוטח לרווחת עובדיו ו/או הקהילה .לגבי
עובדי המבוטח ,הכיסוי על פי סעי& זה יחול א %ורק א המקרה לא יוכר ע"י המוסד
לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
 .9נזק רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי
על א& האמור בסייג 2ב' ,פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח בגי
נזק לרכוש צד שלישי הנובע כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי מטע המבוטח,
וזאת מעבר להשתתפות העצמית המיוחדת להרחבה זו ,שהינה בס %של 500,000
ש"ח בגי כל נזק.
סה"כ גבול אחריות המבטח בגי הרחבה זו לא יעלה על ס 2 1,000,000 %לנזק אחד
ולכל הנזקי שאירעו במש %תקופת הביטוח.

 .10הרחבה לפגיעה אישית )(Personal Injury
על א& האמור בהגדרת נזק ,פוליסה זו מורחבת לכסות פגיעה אישית ,כהגדרתה
להל  ,שנגרמה עקב מקרה ביטוח.

8

לעניי הרחבה זו "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצו או עוגמת
נפש ,חבות בשל חדירה לתחו הפרט )כולל פגיעה בפרטיות( ,לשו הרע ,העלבת
אד  ,מעצר שווא וכ חבות בשל הפרה בתו לב של חובת סודיות.
למע הסר ספק ,הרחבה זו לא תחול על זכויות קניי רוחני או הטרדה מינית.
גבול אחריות החל על הרחבה זו :אחריות המבטח בגי הרחבה זו לא תעלה על ס%
 2 200,000לנזק אחד ולכל הנזקי שאירעו במש %תקופת הביטוח.
בנוס& ,המבטח ישפה את המבוטח בגי הוצאות הגנה סבירות והכרחיות ,שאושרו
מראש ובכתב על ידי המבטח ,לצור %הגנה מפני תביעה שהוגשה נגדו בגי מקרה
ביטוח המכוסה על פי הרחבה זו ,ובמידה שמוצה גבול האחריות להרחבה זו ,ישל
המבטח הוצאות הגנה סבירות והכרחיות מעבר לגבול האחריות להרחבה זו.
 .11מניעת גישה ואבד שימוש
על א& האמור בהגדרת נזק ובסייג ) 9נזק פיננסי( ,פוליסה זו מורחבת לכסות מניעת
גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אבד שימוש של רכוש צד ג' כלשהו עקב נזק
פיזי לרכוש של המבוטח ו/או באחריותו שנגרמו עקב מקרה ביטוח.
 25%מגבול אחריות
ס %גבול אחריות המבטח בגי הרחבה זו לא יעלה על ס %של 25%
המבטח לנזק כמצוי בד& הרשימה של הפוליסה ,בגי נזק אחד ולכל הנזקי
שאירעו במש %תקופת הביטוח.
 .12אחריות שילוחית של המבוטח
פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או
ממחדליו של כל אד או גו& הפועל מטעמו עבור עסקו של המבוטח.
 .13הרעלת מזו ומשקאות
על א& האמור בסעי& 3א' לסייגי  ,פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של
המבוטח בגי הרעלה ממזו ומשקאות ו/או גו& זר במזו ומשקאות ,שהוגשו ככיבוד
על ידי המבוטח ו/או מטעמו.
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 .14חבות המועסק ע"י המבוטח כשלוחו
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אד המועסק על ידי המבוטח,
למעט קבלני וקבלני משנה ועובדיה  ,בגי מקרה ביטוח הנגר בעת היותו שלוחו
של המבוטח תו %כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.
 .15ויתור על זכות תחלו&
המבטח מוותר על כל זכות תחלו& כלפי ב משפחה של המבוטח ,עובדי המבוטח,
אנשי בשרותו של המבוטח ,בעלי מניותיו של המבוטח ,חברי דירקטוריו המבוטח,
וכ בני משפחותיה וכ כנגד כל אד או גו& אשר קוד לקרות מקרה הביטוח
התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלו& לטובתו .זכות
המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כ %שהמבוטח ,לפני קרות
מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אד ו/או גו& כלשהו ו/או התחייב
בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח
זכות תחלו& כלפי אותו אד או גו&.
אול האמור בהרחבה זו לא יחול לטובת אד אשר גר למקרה הביטוח בזדו .
 .16שיפוי למי שהמבוטח התחייב כלפיו
פוליסה זו תורחב לשפות כל אד או גו& משפטי שהמבוטח התחייב בכתב ,לפני
קרות מקרה הביטוח ,לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או
שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו ,וזאת בגי
פעילות הנעשית על ידי אותו אד או גו& עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו
ו/או במשות& עמו ,בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או בקשר ע נכסי השכורי על
ידי המבוטח ו/או נכסי שהמבוטח משכיר לאחרי .
למע הסר ספק ,גבול האחריות המצוי ברשימה הינו גבול האחריות המקסימאלי
המצטבר ה לחבות המבוטח וה לצד השלישי על פי הרחבה זו ,וזאת בגי נזק אחד
ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הרחבה זו לא תחול לגבי קבלני ו/או קבלני המשנה.
 .17כלי נשק
הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל ג על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מהחזקת כלי
נשק על ידו או על ידי עובדיו ,זאת בתנאי כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח
היה בזמ האירוע בעל רישיו בר תוק& לנשיאת כלי נשק.
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 .18הגנה בהליכי פליליי או מנהליי
 18.1הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגי הוצאות הגנה בהלי %פלילי או
מנהלי נגדו בגי מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח ,באופ ובהיק&
כדלקמ :
המבטח ,יעמיד על חשבונו עור %די לש מת הגנה משפטית בהלי %פלילי
או מנהלי ,שיוגש נגד המבוטח או עובדיו ,בעקבות מקרה ביטוח.
בנוס& ,המבטח יעמיד על חשבונו עור %די לש הגשת ערעור וייצוג של
המבוטח ועובדיו עד לערכאה הסופית האפשרית ויישא ג בהוצאות
הערעור.
תנאי לשיפוי בגי הוצאות הגנה בשלב הערעור הינו קבלת חוות דעת מאת
עור %הדי אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני
וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
המבוטח רשאי לפנות לעור %די אחר על פי בחירתו ,בכפו& לכ %שחבות
המבטח לא תעלה על גבול האחריות על פי הרחבה זו.
המבטח ישל את הוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתו
הפלילי או המנהלי או הערעור ,הכל לפי העניי .

ההלי%

 18.2הגדרות לעניי הרחבה זו:
 18.2.1ההלי %הפלילי או המנהלי:
הליכי בה נפתחה חקירה פלילית או מנהלית ,לרבות חקירת סיבת
מוות ו/או מוגש כתב אישו על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,נגד
המבוטח או מי מעובדיו בגי מקרה ביטוח.
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18.2.2

הוצאות הגנה )כולל ערעור( :
שכר טרחה ,אגרות ,העתקה או תמלול של פרוטוקולי  ,שכר עדי
ושכר מומחי כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתא לקבוע
בסדרי הדי הפלילי הנדרשי בעבור הגנה בהלי %הפלילי או מנהלי,
כולל ערעור ,א %לא קנס ,עיצו  ,פיצוי או תשלו עונשי המוטלי על
פי כל די .

18.2.3

שכר טרחה:
לצרכי הרחבה זו מובהר כי שכר טרחה שישול על ידי המבטח יהיה
עד פי  4משכר טרחת עור %די המינימאלי לניהול הליכי משפטיי
הקבוע בכללי לשכת עורכי די )התערי& המינימאלי( התש"ס).2000

 18.3סייגי לעניי הרחבה זו :
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עור %די להגנה משפטית או לשאת
בתשלו כלשהו בא :
א .ההלי %הפלילי או המנהלי הינו בגי מקרה ביטוח שאינו מכוסה תחת
הפוליסה.
ב .ההלי %הפלילי או המנהלי הינו בגי מעשה או מחדל של המבוטח או מי
מעובדיו שנקבע על ידי ערכאה או גו& מוסמ %כי בוצעו מתו %כוונה
לגרו למקרה הביטוח או מתו %מחשבה פלילית.
ג .ההלי %הפלילי או המנהלי הינו כנגד קבלני ו/או קבלני משנה של
המבוטח ו/או מי מעובדיה .
גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  2 200,000לכל ההליכי
הפליליי או המנהליי בגי נזק אחד ו)  2 400,000במצטבר לכל ההליכי
שאירעו בתקופת הביטוח.
בגי כל הנזקי
או המנהליי
הפליליי
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 .19הרחבה לביטוח חבות בעלי מוסכי
למניעת ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי הרחבה זו היא חלק
מגבול האחריות ולא בנוס& לו.
גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על :
א .הסכו הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק על פי הרחבה זו.
ב .הסכו הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויי בגי כל הנזקי
שאירעו במש %תקופת הביטוח על פי הרחבה זו.
הגדרות נוספות למטרת הרחבה זו:
די )הגדרה זו מחליפה את ההגדרה שבפרק ה"הגדרות" של הפוליסה(
א .פקודת הנזיקי )נוסח חדש(.
ב .חוק האחריות למוצרי פגומי התש"מ – .1980
נזק) :הגדרה זו מחליפה את ההגדרה שבפרק ה"הגדרות" של הפוליסה( :
א .נזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי;
ב .נזק ו/או אובד לרכוש צד שלישי ,לרבות נזק גרר;
הקשורי או הנובעי מ)
) (1טיפול ,תיקו  ,שירות ו/או בדיקה לכלי רכב מנועי
ו/או
) (2מוצר שנמכר ,סופק ו/או נבדק על ידי המבוטח או כל אחד מעובדיו ,וזאת
רק לאחר שכלי הרכב המנועי יצא מחזקתו ומשליטתו של המבוטח.
ג .נזק תאונתי לכלי רכב מנועי )על חלקיו ואביזריו בשעת הימצא עליו( שנמסר
לתיקו למבוטח והנמצא בחצרי המבוטח ובהשגחתו.
מובהר כי לעני סעיפי קטני ב' ,ג' לעיל ,כלי הרכב המנועי )מלבד הפריט עצמו
בו בוצע התיקו או הטיפול( ייחשב לרכוש צד שלישי.
סייגי לחבות המבטח להרחבה זו
הסייגי הבאי יתווספו על הסייגי שבפרק "סייגי לחבות המבטח" של
הפוליסה ובנוס& עליה המבטח לא יהיה אחראי בגי או בקשר ע :
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 .1חבות כלשהי הקשורה למכירה או אספקה של כלי רכב.
 .2נזק הנגר מצביעה לקויה ו/או על ידי תנאי אקלימיי .
 .3נזק הנגר לכלי רכב מנועי על ידי כלי רכב מנועי אחר.
 .4נזק שנגר לאד שהוא ב משפחתו או ב משק ביתו של המבוטח.
 .5נזק הנובע מפריצה ,גניבה או נסיו לבצע .
 .6עלות ההחלפה ,ההשבה ,או התיקו של חלקי פגומי אשר סופקו על ידי
המבוטח או עלות עבודה חוזרת של עבודה לקויה ,א %האמור בחריג זה
לא יחול על נזק לרכוש אחר הנגר עקב כ.%
 .7חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מהוראות שימוש לא
היצר
מהוראות
השונות
שימוש
הוראות
או
נכונות
המקורי של כל פריט המשווק או המותק ע"י המבוטח.
 .8צמצו סייג  3א: .
סייג  3א .יצומצ באופ שלא יחול על מוצר שנמכר ,סופק ו/או נבדק על
ידי המבוטח ,או כל אחד מעובדיו ,בעת טיפול/תיקו או הרכבה על כלי
רכב מנועי שטופל על ידו ,וזאת לאחר שכלי הרכב המנועי יצא מחזקתו
ומשליטתו של המבוטח.
פרק "ההרחבות" של הפוליסה אינו חל על הרחבה זו.
פרק ו .הרחבה אופציונלית
ההרחבה תחול רק א הכיסוי צוי במפורש ברשימה ותמורת תשלו דמי ביטוח נוספי
הנקובי ברשימה בגינה ובכפו& לגבול האחריות וההשתתפות העצמית הנקובי ברשימה
בגינה.
הכיסוי על פי ההרחבה כפו& לכל תנאי הפוליסה ,הגדרותיה וסייגיה ,ככל שלא שונו
במפורש בהרחבה זו.
הרחבת חבות סייבר  :כמפורט בפרק ח' לפוליסה להל .
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פרק ז .תנאי כלליי
 .1הודעה על מקרה ביטוח
קרה מקרה ביטוח ,על המבוטח להודיע על כ %למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות
מקרה הביטוח ,או על נקיטת הלי %פלילי או מנהלי או על כל חקירה אחרת
המתנהלת או שעומדת להתנהל בקשר ע כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכ
תביעה עפ"י פוליסה זו .בא המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על
הענייני המנויי לעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא
הביטוח אצל המבוטח.
 .2בירור חבותו של המבטח
א.

משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלו
תגמולי הביטוח ,על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.

ב.

על המבוטח למסור למבטח ,תו %זמ סביר לאחר שנדרש לכ ,%את המידע
והמסמכי הדרושי לבירור החבות ,וא אינ ברשותו ,עליו לעזור למבטח,
ככל שיוכל ,להשיג .

 .3הכשלה של בירור החבות
א.

לא קויימה חובה לפי סעי&  1או לפי סעי& )2ב( במועדה ,וקיומה היה מאפשר
למבטח להקטי חבותו ,אי הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה
חייב בה אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
) (1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
) (2אי קיומה או איחורה לא מנע מ המבטח את בירור חבותו ולא הכביד
על הבירור.

ב.

עשה המבוטח במתכוו דבר שהיה בו כדי למנוע מ המבטח את בירור חבותו
או להכביד עליו ,אי המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב
בה אילו לא נעשה אותו דבר.
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 .4מרמה בתביעת תגמולי
הופרה חובה לפי סעי&  1או לפי סעי& )2ב( ,או שנעשה דבר כאמור בסעי& )3ב( ,או
שהמבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלי ממנו עובדות בנוגע למקרה
הביטוח או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה ) פטור המבטח
מחובתו.
 .5ביטוח אחר
במקרה שבו הוסכ כי פוליסה אחרת המכסה את הסיכו המבוטח תהיה פוליסה
ראשונית ,או במקרה שבו הפוליסה האחרת הינה ייעודית לכיסוי הסיכו המבוטח,
אזי הכיסוי על פי פוליסה זו יחול כרובד שני מעל הסכו המכוסה תחת הפוליסה
האחרת כאמור.
 .6איסור הודאה ,פשרה או התחייבות לפיצוי
שו הודאה ) ,(Admissionהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא
יינתנו ע"י המבוטח או מטעמו ,לאחר קרות מקרה הביטוח ,בלי הסכמת המבטח
מראש ובכתב .אי הוראות סעי& זה חלות על מסירת עובדות בפני כל גור מוסמ%
עפ"י כל די  ,לפי דרישתו וכ על מת עדות כמחויב על פי די .
 .7טיפול בתביעות

א.

המבטח רשאי ,ולפי דרישת הצד השלישי חייב ,לשל לצד השלישי את תגמולי
הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כ %בכתב למבוטח כאמור
בסעי& קט )ב( להל  ,והמבוטח לא התנגד כאמור באותו סעי& .ואול טענה
שהמבטח יכול לטעו כלפי מבוטח תעמוד לו ג כלפי הצד השלישי .

ב.

דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעי& קט )א( ,יודיע
המבטח למבוטח בכתב על הדרישה כאמור וכי א לא יודיע לו על התנגדותו
לתשלו הפיצוי בתו 30 %ימי  ,ישל לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא
חייב למבוטח ,ככל שהוא חייב בתשלומ .

ג.

המבוטח את ההגנה של כל

המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בש
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תביעה והמבוטח יושיט למבטח ,לפי בקשתו ,עזרה הנחוצה למבטח לצור%
יישוב תביעה של צד שלישי.

ד.

א המבוטח יסרב לפשרה של תביעה כפי שהומלצה על ידי המבטח ,ויבחר
להתגונ מפני תביעת הצד השלישי ,אזי חבות המבטח בגי תביעה כזו לא
תחרוג מהסכו אשר תמורתו נית היה ליישב את התביעה )לרבות הוצאות
הגנה סבירות והכרחיות( עד למועד סירוב כזה ,ותמיד בכפו& לגבול האחריות.

ה.

במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח , ,יהא המבטח רשאי לשל
למבוטח את מלוא גבול האחריות ולאחר תשלו כזה יהא המבטח פטור
מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שו אחריות
נוספת בקשר לכ ,%למעט הוצאות הגנה סבירות והכרחיות שבה נשא המבוטח
בשל חבותו בקשר לתביעות המכוסות כאמור.

ו.

היה וס %התביעה חורג מגבול האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח
בשיתו& פעולה מלא בניהול ההגנה.

 .8שינוי מהותי בסיכו
א.

נודע למבוטח שחל שינוי מהותי ,עליו להודיע על כ %מיד למבטח בכתב.
לעניי סעי& זה" ,שינוי מהותי" –:
) (1שינוי בעני מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה
ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;
) (2שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח ,בנושא שצויי בה במפורש
כעני מהותי;
) (3דבר המגלה שתשובה לשאלה בעני מהותי היתה לא נכונה ויש בכ %כדי
להחמיר את סיכו המבטח החמרה של ממש.

ב.

תו %שלושי ימי מהיו שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיו
שנודע לו עליו בדר %אחרת ,לפי המוקד יותר ,וכל עוד לא קרה מקרה
17

הביטוח ,רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
ג.

ביטל המבטח את החוזה מכוח סעי& זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח
ששיל בעד התקופה שלאחר הביטול ,זולת א פעל המבוטח בכוונת מרמה;
לא ביטל המבטח את החוזה ,רואי אותו כמסכי להמש %קיומו על א&
השינוי.

ד.

קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעי& זה ,אי המבטח חייב
אלא בתגמולי ביטוח מופחתי בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבי דמי הביטוח
שהיו משתלמי לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבי דמי הביטוח
המוסכמי  ,והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
) (1לא ניתנה הודעה לפי סעי& קט )א( והדבר נעשה בכוונת מרמה;
) (2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,א& בדמי ביטוח מרובי יותר,
אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח
להחזר דמי הביטוח ששיל בעד התקופה שלאחר השינוי.

ה.

המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעי& זה לעיל בכל אחת מאלה:
) (1השינוי חדל להתקיי לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על
קרותו או על חבות המבטח או היקפה;
) (2השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;

 .9תשלו דמי הביטוח ודמי אחרי
א.

ב.

דמי הביטוח וכל יתר הסכומי המגיעי מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו
ישולמו באופ ובמועדי שיפורטו ברשימה .לעני פוליסה זו דמי ביטוח הינ
הפרמיה כולל הדמי המשתלמי למבטח וכ המסי וההיטלי  ,הכל לפי
הנקוב ברשימה.
לא שול

במועדו סכו

כלשהו המגיע מ המבוטח למבטח ,ישא הסכו
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שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א– ,1961והפרשי
הצמדה בהתא לשינויי במדד או בשער המט"ח המוסכ  ,לפי העני  ,בי
המדד או שער המט"ח המוסכ  ,לפי העני  ,שפורס לאחרונה לפני היו
שנקבע לתשלו לבי המדד או שער המט"ח המוסכ  ,לפי העני  ,שפורס
לאחרונה לפני יו התשלו בפועל.
ג.

לא שול סכו כלשהו שבפיגור כאמור תו 15 %ימי לאחר שהמבטח דרש
בכתב מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח
יתבטל כעבור  21ימי נוספי  ,א הסכו שבפיגור לא יסולק לפני כ .

ד.

אי בביטול הביטוח על פי סעי& זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את
הסכו שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכ את הוצאות
המבטח.

 .10זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי למבוטח לפי פוליסה זו כל סכו
שהמבוטח חייב למבטח ,בי שחובו נובע מפוליסה זו ובי שהוא נובע מפוליסה
אחרת או מחיוב אחר.
 .11הקטנת גבול האחריות ומיצוי הכיסוי
שולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו  ,יוקט גבול האחריות מגבול האחריות
הנקוב ברשימה בגי הכיסוי הרלוונטי ,בסכו תגמולי הביטוח ששולמו מבלי
שינוכה מה סכו ההשתתפות העצמית בה חב המבוטח בגי התשלו .

 .12אמצעי מיגו ואמצעי אחרי להקלת הסיכו
א.

על המבוטח להתקי את אמצעי המיגו המפורטי בהצעת הביטוח ו/או
ברשימה ו/או בפוליסה ,להחזיק במצב תקי במהל %תקופת הביטוח,
ולהפעיל בכל עת שהדבר דרוש )להל " :נקיטת אמצעי מיגו "(.
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ב.

על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכו כמפורט בהצעת הביטוח
ו/או ברשימה ו/או בפוליסה )להל " :נקיטת אמצעי להקלת הסיכו "(.

ג.

על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על אי נקיטת אמצעי מיגו
או על אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכו .

ד.

לא קיי המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגו או באמצעי להקלת הסיכו ,
רשאי המבטח ,בתו 30 %ימי מהיו שנמסרה לו הודעה על כ %או מהיו
שנודע לו על כ %בדר %אחרת ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את
החוזה בהודעה בכתב למבוטח .ביטל המבטח את החוזה מכוח סעי& זה ,זכאי
המבוטח להחזר דמי הביטוח ששיל בעד התקופה שלאחר הביטול ,זולת א
פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה ,רואי אותו
כמסכי להמש %קיומו על א& השינוי.

ה.

קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעי& זה ,חייב המבטח
בתגמולי ביטוח מופחתי בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבי דמי הביטוח שהיו
משתלמי לפי המקובל אצלו במצב שבו לא ננקטו אמצעי מיגו או אמצעי
להקלת הסיכו לבי דמי הביטוח המוסכמי  .המבטח יהיה פטור כליל
מתשלו על פי פוליסה זו בכל אחת מאלה:
) (1לא ניתנה הודעה לפי סעי& קט )ג( ,והדבר נעשה בכוונת מרמה;
) (2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,א& בדמי ביטוח מרובי יותר,
אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח
להחזר דמי הביטוח ששיל בעד התקופה שלאחר השינוי.

ו.

המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפי קטני )ד( ו – )ה( לעיל
בכל אחת מאלה:
) (1אי נקיטת אמצעי המיגו או אמצעי להקלת הסיכו לא השפיעה על קרות
מקרה הביטוח או על חבות המבטח או היקפה;
) (2אי נקיטת אמצעי המיגו או אמצעי להקלת הסיכו היא תוצאה של
אמצעי שננקט על דעת המבטח;
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) (3אי נקיטת אמצעי המיגו או אמצעי להקלת הסיכו הינה תוצאה של
אמצעי שננקט לש מניעת נזק חמור לגו& או לרכוש ,ובלבד שהמבוטח
הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או
שנודע לו עליו.
 .13הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של
המבטח ,אשר תינת במפורש למטרה זו.
 .14ביטול הביטוח
א.

המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תו תקופת הביטוח,
לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כ %הודעה למבטח
או במועד מאוחר יותר בהתא לבקשת המבוטח .במקרה כזה יחזיר המבטח
למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת
הביטול לתוק&.

ב.

בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די  ,רשאי המבטח לבטל פוליסה זו בכל
עת ,לפני תו תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כ%
תימסר למבוטח בכתב ובדואר רשו לפחות  60יו לפני התארי %בו תתבטל
הפוליסה.

ג.

א המבטח יבטל את הפוליסה לפני תו תקופת הביטוח המוסכמת ,והעילה
לביטול אינה כי המבוטח הפר את הפוליסה או ניסה להונות את המבטח,
יהא המבוטח זכאי בעת החזר כאמור בסעי& קט ב' ,לסכו דמי הביטוח
שהיה המבטח דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביו הביטול ,יחסית
לתקופה שנותרה עד תו תקופת הביטוח.

ד.

על א& האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתו על אישורי ביטוח
ו/או כל מסמ %אחר או תנאי אחר ,בה ישנה מגבלה כלשהי לגבי ביטול
הביטוח ,תבוטל הפוליסה בהתא ובכפו& למגבלה המצוינת באותו אישור
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ו/או כל מסמ %אחר.
 .15מבוטח ראשי בפוליסה
א נרשמו בפוליסה מספר מבוטחי ונקבע מבוטח ראשי ,מסכימי כל
המבוטחי כי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומת ע המבטח בש כל
המבוטחי  ,לרבות חתימה על טופס ההצעה ,וכל בקשה שלו לשינוי הפוליסה,
לתוספת לפוליסה או לביטול הפוליסה ,במהל %תקופת הביטוח תחייב את כל
המבוטחי  ,אלא א הוסכ אחרת בכתב בי הצדדי .
כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד ,ויראו בכ %כאילו
נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
תגמולי ביטוח ,אשר אינ משולמי ישירות לצדדי שלישי  ,וכ החזרי פרמיה,
ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.
 .16הודעות
א.

הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח ,תינת לפי מענו
האחרו הידוע למבטח.

ב.

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינת למבטח במע משרדו
הראשי ,המצוי בפוליסה ,בלבד.

 .17די וסעי& שיפוט
פוליסה זו כפופה לדי הישראלי ,ולבית המשפט הישראלי המוסמ %תהא סמכות
שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.
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פרק ח .הרחבה אופציונלית ) חבות סייבר
ההרחבה תחול רק א הכיסוי צוי במפורש ברשימה ותמורת תשלו דמי ביטוח נוספי
הנקובי ברשימה בגינה ובכפו& לגבול האחריות וההשתתפות העצמית הנקובי ברשימה
בגינה.
הכיסוי על פי ההרחבה המפורטת מטה כפו& לכל תנאי הפוליסה ,הגדרותיה וסייגיה ,ככל
שלא שונו במפורש בהרחבה זו.
לתשומת הלב :הכיסוי הנית על פי הרחבה זו הינו על בסיס דיווח והגשת תביעה
).(Claims Made and Reported
פרק ח'  ) 1סעיפי הכיסוי להרחבה זו
תמורת תשלו פרמיה נוספת ,וכ בכפו& לכל הגדרות הפוליסה ,תנאיה וחריגיה ,הכיסוי
לפי פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מורחב לכלול את הכיסוי דלהל :
המבטח ישל בש המבוטח כל נזק שייגר לצד שלישי אשר המבוטח יחויב על פי די
לשלמו כתוצאה מתביעה אשר הוגשה לראשונה במהל %תקופת הפוליסה ,ואשר דווחה
למבטח במהל %תקופת הפוליסה ,ומיד לאחר שנודע למבוטח על תביעה כזו ,ואשר
קשורה לעסק של המבוטח ,והינה נובעת מ:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

השמצה; הוצאת לשו הרע; הוצאת דיבה; גניבה ספרותית; גניבת עי ; השמצה לגבי
מוצר; פגיעה במוניטי של צד שלישי ,שנגרמו א %ורק כתוצאה מהתוכ של המבוטח.
הפרה של קניי רוחני )מלבד פטנטי ( ,א %ורק כתוצאה מהתוכ של המבוטח.
קישור עמוק ) ;(deep-linkingמסגור ) ;(framingהעתקת תוכ );(web scraping
איסו& מידע ) (harvestingאו שליפת נתוני ) ,(data extractionוהכל באופ
שאינו כדי .
קוד זדוני ) ;(malicious codeוירוס מחשב; כל סוג של תכנה זדונית ) נוֹזְ ָקה
) ;(Malwareמתקפת חדירה בלתי מורשית או מניעת שירות בלתי מורשית לרשת של
המבוטח או לרשת של צד שלישי.
חשד או ביצוע של :גניבה ,אבד או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או
מידע אישי שנית לזיהוי ,הנמצא בתו %הרשת של המבוטח.
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ו .הלי %חקירה או הלי %רגולטורי כנגד המבוטח ,הנובע מהפרת חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א) ,1981או כל חוק אחר בקשר להגנת מידע ,וזאת בשל כל אחד מהאירועי
המפורטי בסעיפי לעיל .הכיסוי בגי הלי %חקירה או הלי %רגולטורי יחול א %ורק
על הוצאות הגנה סבירות אשר הוצאו על ידי המבוטח בקשר ע חקירה או הלי %זה.
בנוס& ,יינת הכיסוי להוצאות ההגנה הסבירות של המבוטח הנובעות מכל תביעה
מכוסה.
פרק ח'  ) 2הגדרות להרחבה זו
.1

תביעה
פירושה:
א .דרישה בכתב או בעל פה לפיצוי כספי או לסעד שאינו כספי; או
ב .הלי %משפטי בבית המשפט; או
ג .הודעה על ידי צד שלישי למבוטח אודות עובדות או נסיבות אשר עלולות להביא
לאמור בסעיפי משנה א ו) ב לעיל.

.2

הוצאות הגנה סבירות
פירוש הוצאות ועלויות משפטיות סבירות ודרושות של המבוטח אשר הוצאו
במהל %ניהול ההגנה ,החקירה או פשרה של כל תביעה ,אשר המבטח אישר אות
בכתב ומראש .הפוליסה אינה מכסה שכר עבודה או הוצאות עסקיות אחרות של
העסק המבוטח.
במקרה של מיצוי גבול האחריות על פי הפוליסה ,הפוליסה תכסה הוצאות הגנה
סבירות מעבר לגבול האחריות.

.3

עובד
פירושו כל:
א .אד המועסק על פי חוזה שירות או התמחות אצל המבוטח; אד המועסק על
ידי המבוטח ,במישרי או באמצעות קבל משנה של המבוטח;
ב .עובד המועסק באמצעות חשבונית מס והמצוי תחת שליטה ופיקוח של
המבוטח;
ג .אד כמוגדר בסעיפי)משנה א)ג לעיל במהל %תקופה של  90יו לאחר סיו
ההעסקה שלו אצל המבוטח.
עובד אינו כולל כל מנהל או שות& של המבוטח.
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.4

גבול אחריות
פירושו גבול האחריות הספציפי להרחבת סייבר המופיע ברשימה.

.5

מידע אישי שנית לזיהוי
פירושו מידע אישי ומידע תאגידי שאינו גלוי לציבור ,לרבות ,א %לא רק :שמות
אנשי  ,כתובותיה  ,מספרי טלפו שלה  ,מספרי זהות ,מספרי רישיונות נהיגה,
מספרי זיהוי לאומיי  ,כתובות  ,IPמספרי רישוי רכב ,טביעות תווי פני  ,טביעות
אצבע או טביעות כתב יד ,מספרי כרטיסי לרבות מספרי כרטיסי אשראי ,תאריכי
לידה ,מספרי חשבו  ,יתרות חשבו והיסטוריית חשבו .

.6

המבוטח
פירושו:
א .החברה ששמה צוי כש המבוטח ברשימה ,וג
ב .כל עובד ,מנהל או שות& בחברה ,אשר שמה צוי כש
בעבר ,בהווה או בעתיד.

.7

העסק של המבוטח
פירושו עיסוק המבוטח ,כמפורט ברשימה.

.8

התוכ של המבוטח
פירושו כל סוג של תוצר מדיה או בידור ,ללא קשר לטבעו ,צורתו או דר %הפצתו,
אשר סופק באמצעות אתר האינטרנט של המבוטח ,המיילי של המבוטח או
הפעילות של המבוטח ברשתות חברתיות.

.9

הרשת של המבוטח
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.
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המבוטח ברשימה,

פרק ח'  ) 3סייגי

להרחבה זו

מובהר כי כותרות הסעיפי משמשות לצור %התמצאות ולש נוחות ההפניה בלבד.
המבטח לא ישל בש המבוטח בגי כל תביעה ,ולא ישל הוצאות הגנה סבירות:
.1

הגבלי עסקיי
בקשר ע או הנובעי מכל הפרה של דיני הגבלי עסקיי ; הגבלת מסחר; תחרות
בלתי הוגנת; ניהול מסחר באופ שקרי ,מטעה או לא הוג ; הפרה של חוקי הגנת
הצרכ או פרסו כוזב או מטעה ,שנעשו בפועל .חריג זה לא יחול על סעי& כיסוי
א' בפרק ח'  1להרחבה זו.

.2

ערבויות והתחיבויות
הנובעי מכל חבות כלפי צד שלישי אשר המבוטח נטל על עצמו במסגרת כל
ערבויות או התחייבויות מפורשות ,אשר נטל בחוזה בכתב או בעל פה ,אול חריג
זה לא יחול במידה שהמבוטח היה חב על פי די א& בהעדר חוזה כזה.

.3

פטנט
הנובע מכל הפרה מפורשת או נטענת של פטנט.

.4

זיהו /קרינה/גרעיני/אסבסט
הנובעי מכל זיהו או תוצאה הקשורי ל :זיהו סביבתי ,גרעי  ,קרינה ,אסבסט,
לרבות קרינה אלקטרו)מגנטית ,שדות אלקטרו)מגנטיי וסיליקה.

.5

נסיבות ידועות מראש
הנובעי מכל נסיבה אשר עשויה להביא לתביעה על פי הפוליסה אשר המבוטח היה
מודע לה לפני התחלת תקופת הפוליסה ,בי א נמסרה הודעה תחת כל ביטוח אחר
או לא.

.6

קנסות ועונשי
הנובעי מכל קנס או עונש ,מלבד אלה אשר נית לבטח אות על פי די .

.7

מלחמה
הנובעי ממלחמה.

.8

תארי %רטרואקטיבי הנובעי מכל מעשה ,טעות או מחדל אשר בוצעו או נטע כי
בוצעו לפני התארי %הרטרואקטיבי שצוי ברשימה.
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.9

הפרעת שירות
הנובעי מכל כשל של לווי או כשל חשמלי ,או הפסקה ,לרבות א %לא רק הפרעה
חשמלית ,נחשול מתח או הפסקת חשמל וכל הפסקה או הפרעה באספקת :חשמל,
שירותי תשתית ציבורית או שירותי טלקומוניקציה ,אלא א ה מצויי בלעדית
בשליטת המבוטח.

 .10מעשי אי יושר
הנובעי מכל מעשה מכוו  ,חוסר יושר ,במרמה או פלילי ,שבוצע על ידי המבוטח,
אול חריג זה לא יחול על מעשי שבוצעו על ידי עובדי ללא ידיעה מראש של
דירקטור ,נושא משרה או שות& של המבוטח.
 .11כשל רשת
בגי כל תביעה הנובעת מנזק פיזי לרשת של המבוטח.
 .12חדלות פירעו
הנובעי מחדלות הפירעו של המבוטח או חדלות הפירעו של כל גור אחר
לרבות ,א %לא רק ,חוסר היכולת ,חוסר הנכונות או אי ביצוע תשלומי בשל חדלות
הפירעו .
 .13פעולת ממשלה
בגי החרמה ,הפקעה ,חילוט ,הרס או נזק לכל חומרה או ציוד על פי צו של ממשלה
או של כל רשות ציבורית מכל סיבה שהיא.
 .14בלאי
שנגר ישירות מבלאי ,או התיישנות של ציוד אלקטרוני או רכוש אחר שנעשה בו
שימוש על ידי המבוטח.
 .15השבחה
כל שחזור או תיקו של הרשת של המבוטח או של המידע שנשמר ברשת של
המבוטח ברמה שהינה משודרגת לעומת המצב שהיה קיי לפני קיומה של התביעה.
 .16מסחר ויעו* פיננסי בלתי מורשי
הנובעי ממסחר בלתי מורשה או יעו* פיננסי בלתי מורשה אשר נית על ידי
המבוטח.
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 .17נזק גו& /נזק לרכוש
הנובעי מכל פגיעה פיזית ,מחלה ,חולי או מוות )מלבד עוגמת נפש או פגיעה
נפשית(; או הרס של רכוש מוחשי ,מלבד כתוצאה מתביעה בקשר ע מידע ,תוכנה,
חומרה ומערכות מידע טכנולוגיות של המבוטח.
 .18פעילות מוחרגת
בגי או הנובעי מאספקת שירותי אינטרנט או שירותי אירוח ) (hostingאו
שירותי ענ או אספקת שירותי טכנולוגיית מידע או אספקת שירותי עיבוד
תשלומי )מלבד כאשר שירותי אלה ה לצור %ביצוע מכירות של המבוטח עצמו(
או אספקת שירותי בנקאות ,שירותי מוסד פיננסי ,או שירותי מסחר מקוו
במניות/ניירות ער/%שערי מטבעות ,פתרונות או שירותי לצבא או אספקת שירותי
בית חולי מכל סוג או תיאור.
פרק ח'  ) 4תנאי כלליי להרחבה זו )בנוס& על התנאי הכלליי של הפוליסה(
על הרחבה זו יחולו התנאי הכלליי של הפוליסה.
מבלי לגרוע מהתנאי הכלליי  ,התווספו התנאי הבאי שיחולו א %ורק על תביעות
המכוסות על פי הרחבה זו:
.1

דווח על תביעה
א  ,במהל %תקופת הביטוח ,נודע למבוטח על תביעה ,או נסיבות שעלולות באופ
סביר להוות בסיס לתביעה ,על המבוטח לתת הודעה בכתב למבטח ,מיד לאחר
שנודע לו על כ ,%ובכל מקרה במהל %תקופת הפוליסה ,או בתו 30 %יו לאחר סיו
תקופת הפוליסה.
על הודעה כזו לציי את הסיבות לצפי לתביעה ,ע פרטי מלאי  ,לרבות א %לא
רק:
א .הנסיבות הספציפיות;
ב .התאריכי והאנשי המעורבי  ,ככל שהדבר ידוע;
ג .הזהות של תובעי צפויי או פוטנציאליי  ,ככל שהדבר ידוע;
ד .הנסיבות בה נודע למבוטח לראשונה על התביעה הפוטנציאלית.
א נמסרה הודעה כאמור ,אזי כל תביעה ,אשר תוגש לאחר מכ כנגד המבוטח אשר
נובעת או קשורה לנסיבות כאלה ,ואשר דווחה למבטח ,תחשב כאילו נעשתה
במועד שבו התקבלה אותה הודעה מקורית בכתב אצל המבטח.
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בא המבוטח הוא תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח מרגע שנודע לאחד ממנהלי
המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
על חובת המבוטח למסור הודעה למבטח כאמור לעיל ,למסור מידע ומסמכי
הדרושי לבירור חבות המבטח ,והתרופות שעומדות למבטח בגי הפרת חובות
אלה ,יחולו הוראות סעיפי  22)25לחוק חוזה הביטוח ,התשמא) .1981
.2

טריטוריה
אלא א צוי אחרת ברשימה ,הכיסוי המוענק לפי הרחבה זו יחול על תביעות בגי
אירועי שארעו בכל מקו בעול  ,א %התביעה בגינ הוגשה בישראל בלבד.

.3

הדי החל וסמכות השיפוט הבלעדית
הרחבה זו תפורש ותהיה כפופה לדיני מדינת ישראל ,לכל צור %ועניי .
במקרה של כל סכסו %על פי פוליסה זו ,המבטח והמבוטח מסכימי להיות כפופי
לסמכות הבלעדית של בתי המשפט בגבולות הטריטוריאליי וסמכות השיפוט של
מדינת ישראל.

.4

גבול אחריות
א .גבול האחריות יהיה ס %גבול אחריותו של המבטח לפי פוליסה זו )הוצאות הגנה
סבירות שהוצאו בפועל ישולמו בנוס& לגבול האחריות ,א מוצה ,כנדרש על פי
חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א) ,(1981ללא קשר למספר סעיפי הכיסוי החלי  .כל
התשלומי אשר יבוצעו על פי הפוליסה ,ללא קשר למספר סעיפי הכיסוי
החלי  ,יפחיתו את גבול האחריות.
ב .כל התביעות הנובעות מאותו אירוע או סדרה של מעשי  ,תחשבנה כתביעה
אחת ,ולגביה יחול גבול אחריות אחד .כל התביעות הללו תחשבנה כאילו הוגשו
במועד בו הוגשה התביעה הראשונה מביניה  ,וכל התביעות הללו תחשבנה
כאילו אירעו במועד האירוע הראשו שאירע כאמור.
ג .במקרה שתביעה מכוסה על ידי יותר מסעי& כיסוי אחד ,בשו מקרה הסכו
שישול על ידי המבטח לא יחרוג מגבול האחריות.

.5

השתתפות עצמית
ההשתתפות העצמית שצוינה ברשימה לגבי הרחבה זו תחול על כל תביעה עליה
חלה ההרחבה .חבות המבטח הינה בגי הסכו העולה על ס %ההשתתפות העצמית.
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א תביעה מכוסה תחת יותר מסעי& כיסוי אחד על פי ההרחבה ,רק השתתפות
עצמית אחת תחול.
כל התביעות הנובעות מאותו אירוע או סדרה של מעשי תחשבנה לתביעה אחת
ורק השתתפות עצמית אחת תחול.
.6

שינוי בפעילות
א במהל %תקופת הפוליסה ,המבוטח משנה את פעילויותיו באופ משמעותי או
מהותי ,מעבר לפעילויות שדווחו למבטח ,על המבוטח לדווח למבטח אודות
השינויי הללו .המבטח שומר על זכותו לשנות את הכיסוי על פי הרחבה זו )לרבות
הפרמיות ,ההשתתפות העצמית ו/או גבול האחריות( ,או לבטל את הכיסוי ,בכפו&
להחזר פרמיות פרו)ראטה ,ובכפו& להוראות סעיפי  18)19לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א – .1981
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