
 

 

  
  

  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
  2005מנוביט 
  

  

: להלן(או במפרט הכלולים בזה /כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו, אשר שמו, הואיל והמבוטח
  :פנה אל") הרשימה"

  

  ")המבטח: "להלן(        מ" ביטוח בעמבטחיםמנורה 

  

  

  ,בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו
  
  

תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם את , כאמור, ערוך את הביטוחוהואיל והמבטח הסכים ל
  ;דמי הביטוח הנקובים ברשימה

  
  

כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח , על כן הוסכם והותנה בזאת
י החוק כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן "יהיה חייב לשלם למי מעובדיו בתור פיצויים עפ

בכפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים ך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה שיגרם במש
  .וגם או אשר יוספו אליה בהסכמתה צדדים, בפוליסה

  

  :גבולות האחריות
  

  :אחריות המבטח לא תעלה על
  
  .הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרה ביטוח אחד.       א
  
ויים בגין כל מקרי הביטוח שאירעו במשך הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות לכל פיצ  .ב

  .תקופת הביטוח
  

  :הוצאות
  

תביעה  סבירות שנעשו בהסכמתו להגנה בפני בגין כל ההוצאות ה  גם  את המבוטחהמבטח ישפה 
  .לפיצוי בגין מקרה הביטוח

  

תוגבל אחריות המבטח , ל"היה ולסילוק התביעה יידרש סכום העולה על גבולות האחריות הנ
  .אלו ביחס שבין גבול האחריות לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעהלהוצאות 

  
  

או מידע אחר שהוגשו /או כל מסמך ו/פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו
  .למבטח ומהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  הגדרות
  למטרת פוליסה זו

  
  ;)נוסח חדש(פקודת הנזיקין . 1  :חוק

  .1980 -  ם"חוק האחריות למוצרים פגומים תש. 2  
  

נפשי או שכלי  או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או , היזק גופני  :מקרה ביטוח
ושהוא בשירותו של המבוטח , המתוארים ברשימה, יותר מעובדי המבוטח

ם בעסק / שאירעו תוך כדי או עקב עבודתו– בין אם בשכר ובין אם לא –
  .המבוטח

  

הצעת ביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו , לרבות הרשימה  :הפוליסה
  .אליה

  
י "הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו ע  :השתתפות עצמית

אך לעניין , לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד, המבטח עקב מקרה הביטוח
 נפגע ונפגע תהיה ההשתתפות העצמית לגבי כל, "מחלה מקצועית"

  .בנפרד
  

                               כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא
או הודעה על כל /ה לפיצוי  ואו דריש/המבטח במהלך טיפול בתביעה ו

  .אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם

        

  סייגים לחבות המבטח

  

  :טח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו להמב
  
אלא אם כן התחייבות או , התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל עצמו לפי הסכם  .א

  .אחריות כזו היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה
  
סייג זה לא יחול לגבי . סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי  )1. ב

ם עילתן נובעת ממחדל שחדל המעביד בתום לב ובהסתמכו על חוות דעת א, תביעות כאלה
  .משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים

  
סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגין עילת התביעה או שהמוסד חייב בו אך   )2  

ביטוח הלאומי או בתקנותיו או לא שילמו מחמת אי קיום הוראה או הוראות בחוק ה
ל לא יחול אם המחדל בקיום הוראות החוק "אולם הנ. מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל

ובהסתמך על חוות דעת משפטית , או בהגשת התביעה נעשו בתום לב מצד המבוטח
שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת 

  .התביעה
  



 

 

עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו לפצות עובד שאין , בו יחויב המבוטח, סכום כלשהו  )3  
חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח לאומי לגביו או שהמוסד לביטוח לאומי לא יכיר 

במקרים אלו יפצה המבטח את המבוטח בגין תביעות כאלה רק . במקרה כתאונת עבודה
י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק "ע,  להשתלםבסכום העודף על מה שעשוי היה

  .1968 -ח"תשכ) נוסח משולב(הביטוח הלאומי 
  

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו או נובעים   .ג
או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם /במישרין או בעקיפין ו

ת ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המכילים אזבסט בכל צורה וכמו
 .המסוכנות של אסבסט

 
  ).סיליקוזיס(או הקשורה בצורנית /חבות כלשהי הנובעת ו  .ד

  
 בין(פעולת איבה ,  פעולת אויב זר,פלישה, עקב מלחמה, היזק שנגרם במישרין או בעקיפין. ה     

, מרי, מרידה, חמת אזרחיםמל, פעולות חבלה וטרור, )בין אם לאו, אם הוכרזה מלחמה
, התקוממות צבאית או עממית, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית, מרד, מהפכה

החרמה או השמדה על ידי , ל"הקשורים בנ, שוד, ביזה, משטר צבאי או לקיחת שלל
  .ממשלה או רשות ציבורית

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

שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים , באלימות
  .מטעם או בקשר עם ארגון העויין את המדינה

  
 רק ,או השטחים המוחזקים על ידה/ כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו"טרור"לעניין     

 של מנהל מס רכוש וקרן אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הבטחון או
המאשר כי הנזק נגרם ,  על כל תיקוניו1961פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 

  .  ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור, י פעולת טרור"במישרין ע
  

חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן במישרין או     .ו  
קרינה מייננת או זיהום , כלשהו )NUCLEAR MATERIAL(  חומר גרעיני  :פיןבעקי

או מבעירת דלק גרעיני /רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו
של ביקוע , המכלכל עצמו, תהליך כלשהו" בעירה"לענין סייג זה יהא מובן המילה . כלשהו
   .גרעיני

  
  .ח לפי פקודת ביטוח רכב מנועיחבות כלשהי החייבת בביטו    .ז
  
נפשי או שכלי או מוות כתוצאה ממחלה אשר ארעה לא תוך כדי ועקב העבודה , היזק גופני        .ח

  .בעסק המבוטח
  
שטחי ישובים . נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה       .ט

ייחשבו כשטחים " האוטונומיה"ום ל בתח"או עמדות צה/ישראליים וכן שטח בסיסים ו
  .מוחזקים לצורך פוליסה זו

  



 

 

  

  הרחבות

  

  

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם זמנית מחוץ    .א
לעיל ישונה ' טלעניין סעיף זה סייג , בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי, לגבולות המדינה

  .בהתאם
  

ים המועסקים על ידי המבוטח על פי חוזים מיוחדים אשר הפוליסה מכסה גם עובד  )1 .ב
, בתנאי מפורש, או אשר המבוטח אינו משלם את שכרם/ו, י אחרים"משכורתם משתלמת ע

יופחת מכל פיצוי אשר על , שגם אם ביטוח לאומי לא חייב בפיצויים ביחס לעובדים אלה
השווה לפיצוי שהיה סכום , בהתאם לתנאי הפוליסה, המבטח יהיה לשלם לעובדים אלה

  .אילו היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה, )או היוונו(י הביטוח הלאומי "משתלם ע
  

יכלל בהצהרת המשכורות , ל על ידי גוף כלשהו"סכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ  )2  
  .השנתיות אשר המבוטח מוסר למבטח למטרת הביטוח לפי פוליסה זו

  
 – אך לא מוגבל –לרבות , ל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטחפוליסה זו חלה בכ    .ג

, בעת הימצאו בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו, הפסקת עבודה
כל עוד הוא , וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה

  .לל פעילויות ספורטיביות וחברתיותכו, פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד של המבוטח
  
פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותם האישית של עובדי המבוטח בגין אירוע שקרה תוך    .ד

  .כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח
  

י פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק על "הכיסוי עפ        .ה
כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה בזמן , בתנאי זאת. ידו או על ידי עובדיו

  .האירוע בעל רשיון בר תוקף לנשיאת כלי נשק
  

קבלני משנה ועובדיהם , פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים    .ו
בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך , היה והמבוטח ייחשב למעבידם

לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק . ח או לטובתועל ידי המבוט
  .ם בעסק המבוטח/אירועים שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו

  
    י כל דין "עפ, כאמור במבוא לפוליסה, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח      .ז

ובים ישראליים וכן שטחי  יש. העשוי לחול בשטחים המוחזקים בעת קרות מקרה הביטוח
ייחשבו כשטחים " האוטונומיה"ל בתחום "או עמדות צה/או מחנות ו/שטח בסיסים ו

ש ישראלי יחיל על עובדי שטחים " באם על אף האמור לעיל בימ.מוחזקים לצורך פוליסה זו
יהיה הכסוי לגביהם כפוף , בשטחים את הדין הישראלי ולא שולם בגינם דמי ביטוח לאומי 

  .למקרה לנפגע $ 7,500עצמית של להשתתפות 

  
העובדים כמנהלים " בעלי שליטה"הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי         .ח

. שכירים המופיעים ברשימת מקבלי השכר של המבוטח ושמשולם עבורם ביטוח לאומי
  .הרחבה זו לא תחול באם מקרה הביטוח ארע עקב רשלנותו של הנפגע עצמו

  



 

 

פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות     .ט
 באותה מידה, מקרה הביטוח להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו

או יקבע כי הוא נושא , שהאדם או הגוף המשפטי כאמור ייחשב כמעביד של עובדי המבוטח
  .מבוטח כלפי עובדיובאחריות שילוחית לעניין חבות ה

האמור לעיל בתוקף בתנאי כי המבוטח מסר למבטח מידע חיתומי בגין אדם או גוף     
  .משפטי זה והמבטח הביע הסכמה בכתב להכלילם

  

שלא ניתן לבטחם באמצעות המוסד , לא יחול על חבות המבוטח כלפי עובדים' סייג ב    .י
   .עליהםאו שחוק הביטוח הלאומי אינו חל /ו לביטוח לאומי

  

  הגנה בהליכים פליליים  .יא
  
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים     

  :באופן ובהיקף כדלקמן
  
עורך דין לשם מתן , או לרשות מי מעובדיו/יעמיד לרשות המבוטח ו, על חשבונו, המבטח    

בעקבות מקרה ביטוח מכוסה , שיוגשו נגד מי מהם, הגנה משפטית בהליכים פליליים
  .שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו

  
או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם /יעמיד לרשות המבוטח ו, על חשבונו, המבטח, כמו כן    

או גזר דין שיוטל /על הכרעת דין ו, הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית
  .עליהם בהליכים פליליים ויישא גם בהוצאות הערעור

  
יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך , רלהגשת ערעור כאמו, תנאי מוקדם להעמדת עורך דין    

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

  
רשאי , היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של העורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח    

מבוטח בשכר ישפה המבטח את ה, במקרה כזה. המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו
  .ל בכפוף לגבול אחריות המבטח"כל הנ, י המבוטח"הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו ע

  
או הוצאות הערעור בתום ההליכים /המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו    

  .הכל לפי העניין, הפליליים או הערעור
  

  

  :הגדרות לעניין הרחבה זו    
  

  :הליכים פליליים    
לרבות חקירת סיבת , גש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמההליכים בהם מו    

  .המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו, מוות
  

  ):כולל ערעור(הוצאות הגנה     
שכר עדים ושכר מומחים כפי , העתקת פרוטוקולים, דמי ביול מסמכים, אגרות, שכר טרחה    

פיצוי או , די בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי ולמעט כל קנסשיקבע על י
  .תשלום עונש המוטלים בגזר הדין



 

 

  

  :שכר טרחה    
התעריף (שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין     

הדין כפי או כללי תעריף מינימאלי של שכר טרחת עורכי , 1965 –ה "תשכ) המינימאלי
  .שהחוק יחייב מעת לעת

  

  :סייגים לעניין הרחבה זו    
  
  :המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם    
  

  או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות /תב האישום וכ.   1
  .בפוליסה

  
בין במעשה ובין (ם בגין אירוע בו פעל או חקירת סיבת המוות הינ/כתב האישום ו  .2

  .המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח) במחדל
  
או קבלני משנה של /או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/כתב האישום ו  .3

  .המבוטח
  
  

  כ המקרים "למקרה ולסה$ 50,000גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על 
  .ופת הביטוחבתק

  
  

  

  תנאי הפוליסה
  
  הודעה על מקרה נזק  .1
  

העלול , תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע למבטח  
תחשב ידיעה של המבוטח , באם המבוטח הוא תאגיד. י פוליסה זו"להוות עילה לתביעה עפ
ו לאחראי על נושא הביטוח ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח א"על המקרה הביטוח כנ

  .אצל המבוטח
  
  כתובת למתן הודעות  .2
  

  הודעות למבוטח  
  .המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו הודעה של   

  
  הודעות למבטח  
  .המצויין בפוליסה, הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי  

  

  

  

  



 

 

  

  הודעה על הליכים  .3
  

על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה , בהקדם האפשרי, המבוטח יודיע למבטח  
משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת 

באם . י פוליסה זו"אשר בגינו תיתכן תביעה עפ, להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח
יעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל מרגע שנודעו תחשב יד, המבוטח הינו תאגיד

  .טחולאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המב
  

  

  העברת מסמכים המבוטח למבטח  .4
  

הודעה על , הזמנה לדין, כל מכתב, תוך זמן סביר ממועד קבלתם, המבוטח יעביר למבטח  
  . עקב קרות מקרה הביטוחצו והליך כלשהו בקשר לתביעת פיצויים, דיון

  

  איסור הודאה  .5
  

התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא , הבטחה, הצעה, )ADMISSION(שום הודאה   
אין הוראות סעיף . י המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח"יינתנו ע

לפי , דיןי כל "זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או בפני כל גורם מוסמך עפ
  .דרישתו וכן על מתן עדות במשפט פלילי

  

  טיפול בתביעות  .6
  

ליטול לידיו , לפי שיקול דעתו, יהיה רשאי, י הפוליסה"עפ, הכיר המבטח בחבותו  .א
וכן לתבוע , ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה

למבטח יהיה שיקול דעת . נזקדמי , השתתפות, פיצוי, ולקבל בשם המבוטח שיפוי
ועל המבוטח , מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה

למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט כל עזרה שתידרש ממנו בקשר לעניינים 
בכל זמן המתקבל של ,  המבטח יכול להיכנס בתאום עם המבוטח.הנדונים בסעיף זה

לחצרי המבוטח שבהם , ירה או בדיקה על ידי פקידיו מיופי הכחלמטרת חק, הדעת
לגבי כל מטרה , אירע מקרה הביטוח ויכול להחזיק בהם בזמן המתקבל על הדעת

  .והמבוטח ישתף פעולה בהתאם, הקשורה במקרה זה
  

מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי , יחד עם זאת  
  .טוב או לגרום לו נזק כלשהושלא לפגוע בשמו ה

  
היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך   .ב

תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול , ומבלי לגרוע בכלליות האמור, תאום הדדי
  .ההגנה באופן פעיל

  

  חובת זהירות  .7
  

  .יועל המבוטח לנקוט אמצעים סבירים להבטחת שלומם של עובד  
  
  



 

 

  
  שינוי בעניין מהותי  .8
  

כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר , במשך תקופת הביטוח, המבוטח יגלה בכתב  .א
יהיה המבטח רשאי , לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה; מעת שנודע לו על כך

  .לבטל  את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק
  
או כל מסמך אחר /ין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח ועניין מהותי הוא עני  .ב

  .י המבוטח לצורך עריכת הביטוח"שהוגש למבטח ע
  

  ביטוח כפל  .9
  

על המבוטח , בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות  
  .עליואו לאחר שנודע לו , תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל, להודיע על כך למבטח

  

  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  .10
  

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים , אם לא סוכם אחרת בין הצדדים  .א
 ימים מתחילת תקופת 28המגיעים מן המבוטח למבטח ישולמו תוך 

לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום , הביטוח כערכם בשקלים
  .התשלום

  
אחרים  ניתן יהיה לשלמם במועדים, ר לעילמן האמולא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הז  .ב

כערכם בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום , עליהם הוסכם במפורש
  .המקובלים אצל המבטח, התשלום ובתוספת דמי אשראי ודמי טיפול

  
ישא הסכום שבפיגור , לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו  .ג

אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום , עבור תקופת הפיגורהפרשי ריבית 
  .וכחלק בלתי נפרד ממנו, שבפיגור

  
דמי הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד אמדן שכר   .ד

בתום תקופת . שישולם במשך תקופת הביטוח, ב"העבודה השנתי בדולרים של ארה
על פי דרישת . שכר ששולם בפועלתיערך התאמת פרמיה בהתאם ל, הביטוח
מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר השכר הכולל ששולם מידי חודש , המבטח

בהתאם לדיווח למוסד לביטוח לאומי על פי , בגין העובדים המתוארים ברשימה
חישוב שכר העבודה בדולר יעשה לפי השער היציג של הדולר .  או חילופו106טופס 

  .עי של תקופת הביטוחבבנק ישראל ביום האמצ
  

 יום לאחר שהמבטח דרש 15תוך , כאמור, לא שולם סכום כלשהו שבפיגור  .ה
רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור , מהמבוטח לשלמו

  .לא יסולק לפני כן, אם הסכום שבפיגור,  ימים נוספים21
    
המבוטח לסלק את הסכום אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת   

  . לרבות הוצאות המבטח, שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור



 

 

י הפוליסה בגין תביעה שהוגשה "לא יפגע בזכויות התביעה עפ, כאמור, ביטול הביטוח          
  .לגבי מקרה ביטוח שארע קודם לביטול הביטוח

  
ההפרשים המצויינים לעיל יהיו , במידה ודמי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם בשקלים  

כשינוי מדד המחירים לצרכן בין המדד הידוע ביום תחילת הבטוח ובין המדד הידוע ביום 
  .התשלום בפועל

  

  זכות הקיזוז  .11
  

כל סכום , בקרות מקרה הביטוח, המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח  
  .יסה ובין אחרתבין שחובו מתייחס לפול, שהמבוטח חייב למבטח

  
  הארכת תקופת הביטוח  .12
  

אשר תינתן , י פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח"כל הארכה של הביטוח עפ  
  .במפורש למטרה זו

  

  ביטול הפוליסה  .13
  

, לפי שיקול  דעתו, את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוחמבוטח רשאי לבטל ה  .א
 יום לפני התאריך בו יבטל 21אר רשום לפחות על כך תישלח בכתב בדהודעה ש ובלבד 
עד למועד תחילת ,  דלעיל 10  עם ביטול הביטוח יותאמו דמי הביטוח לפי סעיף .הביטוח
 . ובהתאם לחישוב יוחזרו או יגבו הפרשים בדמי הביטוח, הביטול

אל עף האמור לעיל היה והמבוטח  דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה 
תבוטל , ת לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות התחייבו

  .הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור
  

י דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו   "בביטול עפ
  .לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף

  
  

יהיה   , דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסהעל פי , מבלי לגרוע מזכויות המבטח  .ב
ובלבד שהודעה על כך , המבטח רשאי לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח

   יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח60לפחות , ובדאר רשום בכתב  למבוטחתשלח
ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח ששילם למבטח בעד התקופה 

  .                ר ביטול הביטוחשלאח
  

  ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח        
  .       שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור

  
אינה  המוסכמת והעילה לביטול לפני תום תקופת הביטוח הביטוחאם המבטח יבטל את      .ג

ישלם המבטח למבוטח את ,  ניסה להונות את המבטחשהמבוטח הפר את החוזה או
יחסית לתקופה , הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול

  .נותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמתש
  

  התאמת שכר לתקופה קודמת  .14
  

 משום ויתור על התאמת השכר כאמור בתנאי – או בחידושה - זאתלא יהיה בפוליסה   
  .לעיל לגבי תקופת ביטוח כלשהי שקדמה לתקופת הביטוח'  ד10

  



 

 

  

  חוק חוזה הביטוח  .15
  

ככל שיתחייב פי ,  תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו1981א "ראות חוק חוזה הביטוח התשמ  
  .אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו, העניין

  
      כללי.16

  .בטח או להיקף הכסוי הביטוחי         בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המ
  .         אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה

 


