
פוליסת טופ דירקטור - מהדורת 5102 

תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה, מתחייבת מנורה לשפות או לשלם בגין תביעה, אשר הוגשה לראשונה כנגד מבוטח, ושהודעה בגינה נמסרה בהתאם לתנאי 

"דיווח והודעה על תביעה" בפרק ה' )תנאים כלליים( לפוליסה , ואשר מכוסה תחת אחד מסעיפי הכיסוי כמפורט להלן, והכול בהתאם לתנאי הפוליסה, הרשימה וסייגיה: 

0. סעיפי הכיסוי הביטוחי 

1.1 כיסוי לדירקטורים ונושאי משרה ־ מנורה תשלם עבור נזק כספי, בו יחוב מבוטח עקב תביעה שעילתה מעשה שלא כדין, שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי 

הנקוב ברשימה, אלא אם החברה רשאית או מחויבת על פי דין לשפות את המבוטח בגין הנזק הכספי )אז יחול סעיף כיסוי 2(.  

2.1 שיפוי לחברה ־  מנורה תשפה את החברה בגין נזק כספי, שנגרם לחברה עקב תביעה שהוגשה נגד מבוטח, ואשר עילתה מעשה שלא כדין, שאירע לאחר התאריך 

הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה, בתנאי שהחברה רשאית או מחויבת על פי דין לשפות את המבוטח בגין הנזק הכספי. 

2.1 הרחבה לכיסוי החברה בגין תביעות יחסי עבודה )EPL( ־ בכפוף לתנאים ולחריגים המיוחדים לסעיף כיסוי זה, המפורטים בנספח המצורף לפוליסה זו, מנורה תשלם 

עבור נזק כספי, שנגרם לחברה עקב תביעת יחסי עבודה שהוגשה כנגד מבוטח והחברה יחדיו, בגין מעשה שלא כדין של החברה, שאירע לאחר התאריך 

הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה. אך ורק לצורך הרחבה זו ־ "תביעה נגד החברה" תכלול גם תביעה נגד עובד החברה בעבר, בהווה ובעתיד, אף אם הוא אינו דירקטור 

או נושא משרה, וכן תכלול תביעה כאמור בגין נזק נפשי. 

2.1 הוצאות הגנה  

2.1.2 מנורה תשלם הוצאות הגנה סבירות, שנגרמו למבוטח עקב תביעה, ובמידה ומוצו גבולות האחריות אף מעבר לגבול הביטוח, בהתאם לסעיף 66 לחוק 

חוזה הביטוח התשמ״א־1891. 

2.4.1 הוצאות הגנה המכוסות בפוליסה יוקדמו על ידי מנורה לצורך התגוננות מבוטח מפני התביעה, וזאת עוד בטרם סיומה של התביעה, בהתאם לתנאי 

הפוליסה.  

בסיס הביטוח: 

מודגש בזה כי בסיס הפוליסה הינו בסיס הגשת התביעה והודעה למבטח. לפיכך, הפוליסה מכסה אך ורק תביעות שהוגשו נגד המבוטח לראשונה במהלך 

תקופת הביטוח המפורטת ברשימה, ובלבד שהודעה בגינן נמסרה למנורה  במהלך תקופת הפוליסה או בתקופת הגילוי הקבועה בה. 

5. הגדרות 

2.1 אירוע מהותי ־  כל אחד מהאירועים הבאים: 

2.1.1 מיזוג, איחוד או מכירת כל או רוב הנכסים של בעלת הפוליסה, לגורם או לגורמים אחרים; או: 

2.1.2 העברת או מכירת מניות המייצגות 05% או יותר מזכויות ההצבעה באסיפות הכלליות של בעלת הפוליסה, או מזכויות ההצבעה למינוי דירקטורים של 

בעלת הפוליסה, לגורם או לגורמים אחרים; או: 

2.1.2 חדלות פירעון, הקפאת הליכים, כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק של  החברה או מינוי של נאמן, כונס, מפרק או מנהל מיוחד לחברה; או: 

2.1.2 הנפקה או הצעה של ניירות ערך של בעלת הפוליסה. 

 

2.2 בעלת הפוליסה ־ החברה שצוינה ככזו ברשימת הביטוח. 

2.2 דירקטור או נושא משרה ־ אדם אשר מונה או נבחר כדין )בין בעבר, בהווה או במועד כלשהו לאחר תחילת תקופת הביטוח( לכהן בחברה כדירקטור, מנהל כללי, סגן 

מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל מנהל אחר הכפוף במישרין לסמכותו של המנהל הכללי, וכן כל אדם אחר הממלא בפועל תפקיד כמפורט 

לעיל, גם אם תוארו שונה, וכן חשב, מבקר פנים, יועץ משפטי פנימי או מזכיר החברה.   

2.2 הוצאות הגנה ־ הוצאות ושכר טרחה סבירים ונחוצים, שהוצאו לאחר קבלת אישור בכתב של מנורה, הנובעים מהתגוננות מפני תביעה, לרבות הליכי ערעור, וכן 

הוצאות לבדיקת תביעה. הוצאות הגנה לא יכללו שכר ו/או הוצאות תקורה של בעלת הפוליסה או של מבוטח כלשהו או של מי מטעמם. 

2.0 חברה ־ בעלת הפוליסה וכן כל חברת בת או  חברת בת של  חברת בת, ובלבד שמדובר בתאגיד שהתאגד כדין. 

2.6 חברת בת ־ חברה בה בעלת הפוליסה שולטת, במישרין או בעקיפין, באמצעות אחת או יותר מחברות הבת שלה: 

2.6.1 בהרכב של 05% או יותר מחברי הדירקטוריון; או: 



2.6.2 ב־ 05% או יותר מכוח ההצבעה; או: 

2.6.2 ב־ 05% או יותר מהון המניות המונפק. 

לגבי חברת בת, יחול הכיסוי אך ורק על מעשה שלא כדין, שבוצע על ידי מבוטח בעת שהייתה חברת בת של בעלת הפוליסה.  

חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה כלשהי, לא תיחשב כחברת בת למטרת פוליסה זו. 

2.2 חברה חיצונית ־ חברה )למעט חברה שהתאגדה או הרשומה למסחר בארצות הברית( שאינה חברת בת, שבה מכהן דירקטור מטעם בעלת הפוליסה, בהתאם לרשימת 

החברות שצוינה בנספח המצורף לפוליסה. 

 חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה כלשהי, לא תיחשב כחברה חיצונית למטרת פוליסה זו. 

8.2 מבוטח ־ כל אדם שכיהן, מכהן או יכהן גם לאחר מועד תחילת הפוליסה, כדירקטור או כנושא משרה בחברה.  

2.8 מנורה – מנורה מבטחים ביטוח בע״מ. 

2.15 מעשה שלא כדין ־ מעשה או מחדל, טעות, מצג שווא, הצהרה מטעה, הפרת חובת זהירות או חובת נאמנות, חריגה מסמכות, הוצאת דיבה ולשון הרע, או כל מעשה או  

מחדל אחרים, שנעשו או נטען שנעשו, על ידי מבוטח במסגרת תפקידו כדירקטור או כנושא משרה בחברה. 

2.11 מעשה שלא כדין יחיד ־ מעשה או מעשים שלא כדין, שהינם קשורים זה לזה, מתמשכים או חוזרים, בין אם בוצעו על ידי מבוטח אחד או יותר, ובין אם נעשו כלפי 

גורם אחד או יותר, הנובעים מסיבה מקורית אחת. 

2.12 נזק כספי ־ פיצויים, בין בפסק דין ובין בפשרה, ו/או הוצאות הגנה.  

למען הסר ספק, נזק כספי אינו כולל קנס ו/או עיצום המוטלים על פי כל דין; ו/או כל תשלום אחר שאינו פיצויים; ו/או פיצויים עונשיים; ו/או פיצויים לדוגמה; ו/או 

מיסים; ו/או כל סכום אשר מבוטח אינו חב על פי דין לשלמו. 

פיצויים, פסקי דין, פשרות והוצאות הגנה, שהוצאו ביותר מתביעה אחת כנגד מבוטח, אך נבעו ממעשה שלא כדין יחיד ־ ייחשבו כנזק כספי אחד. 

2.12 ניירות ערך – כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1869.   

2.12 תאריך המשכיות לגבי הליכים משפטיים קודמים ־ המועד שבו החלה בעלת הפוליסה להיות מבוטחת בביטוח נושאי משרה במנורה, או כל תאריך אחר, אם יוסכם, 

כפי שיפורט ברשימה. 

2.10 תביעה ־  

2.10.1 תובענה או הליך אזרחי, לרבות תביעה שכנגד והליכי הודעת צד שלישי, המוגשים נגד מבוטח לפיצוי כספי או כל סעד אחר, לרבות סעד שאינו כספי, בגין 

מעשה שלא כדין; 

2.10.2 דרישה בכתב, המייחסת למבוטח אחריות בגין מעשה שלא כדין מסוים; 

2.10.2 חקירה על ידי כל רשות מוסמכת, לרבות חקירה מנהלית או פלילית של מבוטח בגין מעשה שלא כדין; 

2.10.2 אישום פלילי או הליך פלילי, המוגשים כנגד מבוטח בגין מעשה שלא כדין; 

2.10.0 הליך מנהלי או הליך המתנהל בפני רשות מוסמכת בגין מעשה שלא כדין מסוים של מבוטח, לרבות העניינים שניתן לבטחם על פי חוקי הגברת וייעול 

האכיפה. 

כל התביעות הנובעות, המבוססות או המיוחסות למעשה שלא כדין יחיד, ייחשבו כתביעה אחת למטרות פוליסה זו. 

2.16 תביעת יחסי עבודה ־ תביעה בקשר עם יחסי עבודה עם עובד של החברה, בעבר, בהווה או בעתיד, וכן עם מועמד לעבודה, בעילה של: פיטורין או סיום יחסי עבודה 

שלא כדין או בלתי הוגנים; הטרדה מסוג כלשהו, לרבות על רקע  גזע או נכות; הפליה שלא כדין; מצג שווא הקשור לתעסוקה; אי מתן הזדמנות שווה לעובדים, לרבות 

בקשר להעסקה או קידום בעבודה; אי קביעת מדיניות ונהלים ראויים לעובדים;. 

2.12 תקופת גילוי ־ תקופה שאורכה כמפורט בהרחבה 2.2  לפוליסה, אשר במהלכה רשאי מבוטח למסור הודעה בכתב למנורה, בגין תביעה שהוגשה לראשונה נגדו 

במהלך תקופת הגילוי, בגין מעשה שלא כדין שנעשה או נטען שנעשה, טרם תום תקופת הביטוח.  

2.19 תקופת הביטוח ־ התקופה החל מתאריך תחילת הפוליסה המצוין ברשימה, ועד לתאריך פקיעתה או ביטולה כדין. 

2.18  תאריך רטרואקטיבי – התאריך הנקוב ברשימה ככזה. 

3. חריגים 

פוליסה זו לא תכסה תביעה כלשהי שהוגשה כנגד מבוטח: 

2.1 מחוץ לישראל. 

2.2 הנובעת, המבוססת או המיוחסת ל: 

2.2.1 הפקת רווח, הטבה או טובת הנאה אישיות כלשהן על ידי המבוטח שלא כדין; 

2.2.2 מעשה אי יושר או מרמה. 

 

למען הסר ספק, חריג זה יחול אם ורק אם נקבע בפסק דין, או בכל הכרעה סופית אחרת כנגד מבוטח, או בהתאם להודאה של המבוטח, כי המעשים האמורים אכן 

בוצעו בפועל על ידי המבוטח.  



לצורך החלת החריג הנ״ל לא ייוחס מעשה שלא כדין של מבוטח אחד  למבוטח אחר. 

2.2 בגין נסיבות ו/או עובדות כלשהן ו/או תביעות, אשר היו ידועות למבוטח לפני תחילת תקופת הביטוח על פי פוליסה זו.  

2.2 שהוגשה על ידי החברה ו/או מבוטח כנגד מבוטח, למעט תביעה נגזרת, אשר הובאה או מתנהלת בשם החברה ללא שידול, סיוע או השתתפות של החברה ו/או 

המבוטח. 

5.3 הנובעת, המבוססת או המיוחסת להליך משפטי כנגד בעלת הפוליסה, שהחל לפני תאריך ההמשכיות לגבי הליכים משפטיים קודמים. 

2.6 בגין נזק גוף, מחלה, מוות או נזק נפשי של אדם כלשהו, או נזק לרכוש מוחשי כלשהו, לרבות אובדן השימוש בו, ובלבד שתביעה בגין נזק נפשי לא תוחרג כאשר היא 

נעשית בקשר עם תביעת יחסי עבודה.  

2.2 הנובעת, המבוססת או הקשורה לביצוע או אי ביצוע שירות מקצועי על ידי מבוטח עבור צדדים שלישיים תמורת תשלום, או כל מעשה, טעות או השמטה הקשורים 

לכך. אולם, חריג זה לא יחול על מעשה, טעות או השמטה על ידי מבוטח בכשירותו הניהולית כדירקטור או נושא משרה, לרבות כשל בפיקוח על ביצוע שירות 

מקצועי. 

2.9 הנובעת, המבוססת, או הקשורה בכל דרך אחרת, באופן ישיר או עקיף, לפליטה, פיזור, שחרור או בריחה, בפועל או כנטען, של מזהמים, או הנחיה, בקשה או הוראה 

לבדוק, לפקח, לנקות, להסיר, לשמור, לטפל, לנקות מרעל או לנטרל מזהמים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית, למעט הוצאות הגנה הקשורות לתביעה כאמור. 

 מזהמים ־ לרבות אך לא רק, כל חומר במצב צבירה מוצק, נוזל, גז או תרמי, הגורם לזיהום או לגירוי, לרבות עשן, קיטור, פיח, אדים, חומצות, חומרים אלקליים, 

כימיקלים ופסולת. פסולת כוללת )בין היתר, אך לא רק( חומר שיש למחזר, להשביח או להתאים לשימוש חוזר. 

2.8 הנובעת, המבוססת או הקשורה בכל דרך אחרת, באופן ישיר או עקיף, לאסבסט, בכל צורה או כמות, בפועל או כנטען.  

2.15 הנובעת, המבוססת, או הקשורה, באופן ישיר או עקיף, למלחמה, פלישה, מעשי אויב זר, פעולות איבה, פעילות מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(, 

מלחמת אזרחים, מרד, מהומות אזרחיות העולות לכדי התקוממות אזרחית, התקוממות צבאית, התקוממות, מרד, מהפכה, שימוש בכוח צבאי, תפיסת שלטון בכוח צבאי, 

משטר צבאי, הפקעה או הלאמה או החרמה או השמדה או נזק לרכוש, על פי או באמצעות צו של ממשלה כלשהי או רשות ציבורית או מקומית.    

2.11 המייחסת  למבוטח ביצוע הטרדה מינית, וזאת במקרה שבו התביעה נגדו הסתימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגד המבוטח או בהודאה 

של המבוטח כי אכן ביצע מעשה הטרדה מינית. 

2.12 כל עניין שאינו בר ביטוח על פי דין. 

2.12 כל מעשה שלא כדין שנעשה או שנטען כי נעשה לפני התאריך הרטרואקטיבי. 

4. הרחבות 

בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה, מורחב הכיסוי כדלקמן:  

2.1 ייצוג בחקירות ובדיקות 

 שכר טרחה והוצאות סבירים והכרחיים, שהוצאו באישורה מראש ובכתב של מנורה, הנובעים מזימון על פי כל דין לחקירה או לבדיקה כלשהי של מבוטח או של עובד 

של החברה בקשר לענייני החברה.  

2.2 חברות בת חדשות 

 דירקטור או נושא משרה בחברת בת, שנרכשה או נוסדה על ידי בעלת הפוליסה לאחר תחילת תקופת הביטוח, ובלבד שלגבי חברת הבת יתקיימו כל התנאים 

הבאים: 

1.1.2 סך נכסיה אינו עולה על 25% מסך הנכסים של בעלת הפוליסה במועד תחילת תקופת הביטוח; 

2.2.2 מניותיה אינן רשומות  בבורסה כלשהי; 

2.2.2 לא הנפיקה בהנפקה פרטית ולא גייסה הון בארצות הברית או בקנדה. 

 הכיסוי על פי הרחבה זו יחול רק על מעשה שלא כדין, שבוצע החל מהמועד שהחברה הפכה להיות חברת בת של בעלת הפוליסה. 

2.2 דירקטור בחברה חיצונית  

 נזק כספי בו יחוב מבוטח עקב תביעה שעילתה מעשה שלא כדין, במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור בחברה חיצונית, שבה מונה בהתאם להוראתה המפורשת 

של החברה. 

  

הרחבה זו תחול אך ורק לגבי סכומים עודפים מעבר לגבול האחריות על פי פוליסה ספציפית תקפה אחרת של החברה החיצונית, או מעבר לסכומים בהם שופה מבוטח 

על ידי החברה החיצונית.  

2.2 תקופת גילוי 

 במקרה שמנורה תסרב לחדש את הפוליסה, תהא לבעלת הפוליסה הזכות לרכוש תמורת 20% מהפרמיה השנתית המלאה, שהייתה בתוקף מיד לפני תום תקופת 

הביטוח, תקופת גילוי בת 12 חודשים, שתחל ממועד תום תקופת הביטוח, ובלבד שבעלת הפוליסה אינה יכולה לרכוש, לחדש או להשיג פוליסה אחרת, המציעה 

כיסוי לחבות לדירקטורים ולנושאי משרה או כיסוי דומה;  

 

 מבוטח זכאי לתקופת גילוי בת 25 ימים ללא תשלום פרמיה נוספת, אם פוליסה זו לא מחודשת על ידי מנורה או על ידי בעלת הפוליסה. אם בעלת הפוליסה בוחרת 

לרכוש תקופת גילוי כאמור לעיל, תקופת הגילוי של 25 הימים תהווה חלק מתקופת הגילוי הנרכשת, ולא תוספת לה. 



 לצורך רכישת תקופת הגילוי, על בעלת הפוליסה לבקש את רכישתה בכתב בתוך 10 ימים ממועד תום תקופת הביטוח, ולשלם את הפרמיה הנוספת בתוך 25 ימים 

מתאריך תום תקופת הביטוח. תקופת הגילוי אינה ניתנת לביטול. 

 אם אירע אירוע מהותי, אזי לבעלת הפוליסה לא תהיה הזכות לרכוש תקופת גילוי כפי שנקבע לעיל.  

5.3 מבוטח שפרש לג מלאות 

 אם בעלת הפוליסה לא חידשה או החליפה פוליסה זו, בכל פוליסה אחרת לביטוח חבות נושאי משרה, ולא רכשה תקופת גילוי ־ תינתן תקופת גילוי בת 12 חודשים 

לאחר מועד תום תקופת הביטוח, במהלכה ניתן יהיה למסור למנורה הודעה בכתב אודות תביעה אשר הוגשה לראשונה כנגד דירקטור, נושא משרה של החברה, 

אשר פרש לגמלאות לפני מועד תום תקופת הביטוח. הרחבה זו לא תחול במקרה שאירע  אירוע מהותי. 

2.6 יורשים, עזבונות ונציגים משפטיים 

 אם מבוטח נפטר, הופך לבלתי כשיר, חדל פירעון או פושט רגל, תכסה פוליסה זו נזק כספי הנובע מתביעה שהוגשה כנגד העיזבון, היורשים או נציגיו המשפטיים של 

המבוטח, בגין מעשה שלא כדין של המבוטח, המכוסה על פי תנאי פוליסה זו. 

2.2 תביעה נגד בן/בת זוג של מבוטח 

 נזק כספי הנובע מתביעה בגין מעשה שלא כדין של מבוטח, המכוסה על פי תנאי פוליסה זו, שהוגשה כנגד בן/בת הזוג החוקי/ת של המבוטח, הנובעת ממעמדו כבן 

הזוג של המבוטח, לרבות כל תביעה שבה נתבעים פיצויים, שניתן לגבותם מהרכוש המשותף על פי חזקת השיתוף, או רכוש המוחזק במשותף על ידי המבוטח ובן/בת 

הזוג.  

2.9 יחסי ציבור בעת משבר 

 במידה שנדרשת פעולה דחופה ומיידית על מנת למנוע או לצמצם נזק כספי, בגינו קיים כיסוי על פי פוליסה זו, בעלת הפוליסה רשאית לשכור את שירותיו של יועץ 

יחסי ציבור למטרה זו, בתנאי שהודעה נמסרה למנורה, ומנורה נתנה את אישורה מראש ובכתב לכך.  

 תת גבול הכיסוי המרבי בגין כל עלות או שכר, שיוצאו באופן סביר על ידי החברה, להעסקת יועץ יחסי הציבור, הינו $05,555 ארה״ב לכל תביעה, ובסך הכל לכל 

התביעות. כיסוי זה הינו חלק מגבול האחריות הנקוב בפוליסה ולא תוספת לו. על הרחבה זו לא חלה השתתפות עצמית. 

2.8 כיסוי לניהול סיכונים 

 עם מתן הודעה אודות נסיבות, אשר עלולות להביא לתביעה המכוסה על פי פוליסה זו, מבוטח רשאי לבקש ממנורה מינוי של יועץ משפטי או אחר, לפי העניין, לצורך 

קבלת ייעוץ בדבר מצבו המשפטי, ובדבר נקיטת צעדים, שמטרתם מניעה או צמצום של הסיכון שבתביעה כזו.  

 תת גבול הכיסוי המרבי בגין כל עלות או שכר, שיוצאו באופן סביר על ידי המבוטח להעסקת יועץ כאמור, הינו $15,555 לכל מבוטח ו־$05,555 בסך הכל לכל 

הבקשות על פי סעיף זה.  כיסוי זה הינו חלק מגבול האחריות הנקוב בפוליסה ולא תוספת לו. על הרחבה זו לא חלה השתתפות עצמית. 

 

3. תנאים כלליים 

0.1 מצגים  

מנורה הסתמכה על הצעת הביטוח, וכן על מצגים והפרטים הכלולים בה, וכן על צרופותיה ועל כל מידע אחר שנמסר למנורה, המהווים בסיס לכיסוי על פי פוליסה זו, 

וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו. 

 

0.2 שינויים במהלך תקופת הביטוח 

אם במהלך תקופת הביטוח יתרחש אירוע מהותי אצל בעלת הפוליסה, יחול הכיסוי על פי פוליסה זו אך ורק על מעשה שלא כדין, שבוצע טרם מועד כניסתו לתוקף 

של האירוע המהותי.  

אם במהלך תקופת הביטוח יתרחש אירוע מהותי אצל חברה שאינה בעלת הפוליסה, יחול הכיסוי על פי פוליסה זו, ביחס לדירקטור או נושא משרה של אותה חברה 

בלבד, אך ורק על מעשה שלא כדין שבוצע טרם מועד כניסתו לתוקף של האירוע המהותי.  

 

0.2 גבול האחריות 

גבול האחריות שצוין ברשימת הביטוח, הינו הסכום המקסימלי המצטבר של סך סכומי הנזק הכספי, הנובע מכל התביעות שתוגשנה כנגד כל המבוטחים, לפי כל 

סעיפי הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה זו. אולם, מנורה תשלם הוצאות הגנה סבירות, שנגרמו למבוטח עקב תביעה, ובמידה ומוצו גבולות האחריות אף מעבר לגבול 

הביטוח, בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה הביטוח התשמ״א־1891. 

גבול האחריות בתקופת הגילוי הינו חלק מגבול האחריות המקסימלי המצטבר לתקופת הביטוח, ואינו מתווסף לו.  

נזק כספי הנובע מתביעה, המוגשת לאחר תום תקופת הביטוח או לאחר תקופת הגילוי, אשר בהתאם לתנאי כללי __ נחשבת כאילו הוגשה במהלך תקופת הביטוח 

או תקופת הגילוי, יהא אף הוא כפוף לגבול האחריות המצטבר המקסימלי כאמור, ואינו מתווסף לו.  

גם במידה והכיסוי תחת פוליסה זו ניתן למספר בעלות פוליסה או חברות, גבול אחריות אחד הנקוב ברשימה משותף לכולן. 

 

0.2 השתתפות עצמית 

מנורה תחוב בתשלום הנזק הכספי, הנובע מתביעה העולה על סכום ההשתתפות העצמית שצוין ברשימת הביטוח לגבי נזק כספי כלשהו, אשר בגינו החברה שיפתה 

או רשאית או נדרשת לשפות מבוטח.  

החברה תישא בתשלום סכום ההשתתפות העצמית, אשר אינו מבוטח בפוליסה זו, וזאת אף כאשר הנזק הכספי כתוצאה מהתביעה הינו הוצאות הגנה בלבד, וכן ללא 

קשר לתוצאות התביעה נגד מבוטח. 



סכום השתתפות עצמית אחד יחול על נזק כספי, הנובע מכל התביעות בהן נטען מעשה שלא כדין יחיד. 

 

0.0 דיווח והודעה על תביעה 

0.0.1 הודעה על תביעה או על נסיבות העלולות להוביל לתביעה, תימסר בכתב למנורה בדואר רשום לכתובת המשרד הראשי בשדרות רוטשילד 20, תל־אביב  

 אם ההודעה נשלחה בדואר רשום, ייחשב יום העסקים העוקב ליום המשלוח בדואר כתאריך שבו נמסרה ההודעה, ואישור המשלוח יהווה ראיה למתן ההודעה. 

0.0.2 על המבוטח למסור הודעה בכתב למנורה אודות תביעה שהוגשה כנגד מבוטח, מוקדם ככל שניתן ולכל המאוחר תוך 25 ימים ממועד קבלת התביעה 

לראשונה על ידי המבוטח, ובלבד שההודעה תינתן: 

)1( במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי, או: 

)2( בתוך 25 ימים לאחר סיום תקופת הביטוח או תקופת הגילוי. 

על החובה למסור הודעה למנורה על תביעה והתרופות שעומדות למנורה בגין הפרת חובה זו, יחולו הוראות סעיפים 22, 22, ו-20 לחוק חוזה הביטוח, 

התשמ"א- 1891.  

 

0.0.2 אם במהלך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי, תימסר הודעה בכתב למנורה בדבר תביעה כנגד מבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה, אזי כל תביעה הנובעת, 

המבוססת או הקשורה לעובדות הנטענות בתביעה זו, או תביעה שבה נטען למעשה שלא כדין יחיד, זהה או קשור למעשה שלא כדין הנטען בתביעה זו, 

תיחשב כאילו הוגשה כנגד המבוטח ודווחה למנורה במועד שבו נמסרה ההודעה על התביעה הראשונה.  

0.0.2 הודעה על נסיבות ־ אם במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי, ייוודע לחברה או למבוטח לראשונה, אודות נסיבות שניתן לצפות באופן סביר כי 

יובילו להגשת תביעה כנגד מבוטח, והודעה על כך נמסרה בכתב למנורה, כשהיא כוללת פירוט הנסיבות והסיבות שבגינן יש לצפות לתביעה, ופירוט 

המועדים והאנשים המעורבים ־ אזי כל תביעה אשר תוגש לאחר מכן כנגד המבוטח ותדווח למנורה, הנובעת, המבוססת או המיוחסת לנסיבות, או הטוענת 

למעשה שלא כדין זהה או קשור למעשה שלא כדין הכלול באותן נסיבות, תיחשב כאילו הוגשה כנגד המבוטח ודווחה למנורה במועד בו  ניתנה לראשונה 

ההודעה בדבר הנסיבות. 

0.6 הקדמת הוצאות  

הוצאות ההגנה המכוסות בפוליסה יוקדמו על ידי מנורה לצורך התגוננות מבוטח מפני התביעה, וזאת עוד בטרם סיומה של התביעה, בכפוף לקבלת בטוחות 

מתאימות. התשלומים שהוקדמו על ידי מנורה יוחזרו לה על ידי החברה או המבוטח )לפי העניין(, ככל וכאשר יתברר שהחברה או המבוטח אינם זכאים לתשלום 

עבור הנזק הכספי לפי תנאי הפוליסה.  

במקרה שהחברה רשאית או נדרשת לשפות מבוטח, אך מסיבה כלשהי לא שיפתה אותו בפועל, מנורה תקדים את הוצאות ההגנה למבוטח בשם החברה. במקרה זה, 

סכום ההשתתפות העצמית שצוין ברשימת הפוליסה יוחזר על ידי החברה למנורה, למעט אם החברה חדלת פירעון. 

0.2 ניהול ההגנה 

למבוטח תהא הזכות והחובה להתגונן מפני תביעה. למנורה תהא הזכות ליטול חלק פעיל, יחד עם המבוטח ו/או החברה, בהתגוננות ויישוב כל תביעה, אשר באופן 

סביר עשויה להיות מכוסה על פי הפוליסה, לרבות, אך לא רק, ליטול חלק במשא ומתן לפשרה. 

תנאי לחבות מנורה על פי הפוליסה, הינו שהמבוטח לא יודה בחבות כלשהי ולא ייטול על עצמו חבות או אחריות, לא יגיע להסכם פשרה, לא יסכים לפסק דין, ולא 

יוציא הוצאות הגנה כלשהן, ללא הסכמה בכתב ומראש של מנורה. אך ורק פשרות, פסקי דין בהסכמה והוצאות ההגנה להם הסכימה מנורה מראש ובכתב, יהוו נזק 

כספי לפי תנאי פוליסה זו. מנורה לא תעכב את מתן הסכמתה באופן בלתי סביר. 

המבוטח והחברה מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם מנורה, ולמסור לה כל מידע שנדרש על ידי מנורה באופן סביר.  

0.9 אלוקציה 

0.9.1 בכל מקרה שהתביעה כוללת הן נושאים מכוסים והן נושאים שאינם מכוסים לפי הפוליסה, תיעשה חלוקה הוגנת וראויה בין החברה, המבוטח ומנורה, של 

הוצאות ההגנה, סכום פסקי הדין ו/או סכומי הפשרות, תוך התחשבות בחשיפה המשפטית והכספית היחסית, שבין הנושאים המכוסים לנושאים שאינם 

מכוסים לפי הפוליסה. 

0.9.2 במקרה של מחלוקת לגבי הוצאות ההגנה שעל מנורה לשלם כמקדמה למבוטח לפי הפוליסה, תקדים מנורה את הוצאות ההגנה שאינן שנויות במחלוקת, 

ואשר לדעת מנורה משקפות סכום סביר וראוי,  וזאת עד אשר יוסכם אחרת בין הצדדים, או עד אשר ייקבע סכום אחר על ידי בית משפט.  

0.9.2 חלוקה הוגנת וראויה בין החברה לבין המבוטח ומנורה, תיעשה בכל אחד מהמקרים הבאים: 

0.9.2.1 כאשר הוצאות ההגנה הינן משותפות לחברה ולמבוטח כלשהו. 

0.9.2.2 בכל מקרה של פשרה משותפת, הנעשית על ידי החברה ומבוטח כלשהו.  

0.9.2.2 בכל מקרה שניתן פסק דין לגבי חבות ביחד ולחוד של החברה ומבוטח כלשהו. 

החברה, המבוטח ומנורה יעשו כמיטב יכולתם כדי להגיע לחלוקה מוסכמת הוגנת וראויה של הסכומים ביניהם, בהתחשב בחשיפה המשפטית והכספית 

היחסית של החברה והמבוטח, וכן התועלת היחסית לכל אחד מהם בפשרה או בפסק הדין או בהגנה כאמור.  

0.8 סעיף ביטול

0.8.1 בעלת הפוליסה רשאית לבטל פוליסה זו בכל עת באמצעות מסירת הודעה בכתב מראש למנורה.  

ביטול פוליסה על ידי בעלת הפוליסה, יזכה את בעלת הפוליסה בהחזר פרמיה, בסכום היחסי )פרו-ראטה( בגין התקופה שבוטלה. 

0.8.2 מנורה רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה לבעלת הפוליסה, בה יצוין מועד כניסת ביטול הפוליסה לתוקף, אשר 



לא יפחת מ־65 ימים לאחר מתן ההודעה. משלוח הודעה כאמור לכתובת בעלת הפוליסה המפורטת ברשימה, יהווה ראיה מספקת למתן הודעה.  

0.8.2 על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול מחמת אי תשלום דמי ביטוח או חלק מהם במועדם, ולא שולמו גם תוך 10 יום לאחר שמנורה דרשה מבעלת 

הפוליסה בכתב לשלמם, רשאית מנורה להודיע לבעלת הפוליסה בכתב כי הפוליסה תבוטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.  

0.8.2 במקרה שבו העילה לביטול על ידי מנורה אינה כי החברה או המבוטח הפרו את הפוליסה או ניסו להונות את מנורה, ישולם לבעלת הפוליסה החזר פרמיה 

בסכום היחסי )פרו-ראטה( בגין התקופה שבוטלה.  

 

תשלום החזר הפרמיה לא יהווה תנאי לכניסתו לתוקף של הביטול. 

 

0.15 ביטוח אחר 

במקרה שבו צויין בפוליסה אחרת המכסה את הסיכון המבוטח כי הפוליסה האחרת הינה פוליסה ראשונית, או במקרה שבו הפוליסה האחרת הינה ייעודית לכיסוי 

הסיכון המבוטח, אזי הכיסוי על פי פוליסה זו יחול כרובד שני מעל הסכום המכוסה תחת הפוליסה האחרת כאמור.  

0.11 הודעה וסמכות 

מוסכם כי בעלת הפוליסה תפעל בשם כל המבוטחים וכל חברות הבנות, בקשר עם מסירת וקבלת הודעות בקשר עם הפוליסה, ובכלל זה הודעות בדבר תביעה, בדבר 

תנאי הפוליסה וכל תוספת לה, ביטולה, תשלום פרמיות, והפעלה או אי הפעלה של זכות כלשהי לתקופת גילוי. 

0.12 המחאה 

לא ניתן להמחות פוליסה זו וכל זכות על פיה ללא הסכמה בכתב של מנורה. 

0.12 תחום השיפוט והדין החל  

פוליסה זו תחול אך ורק על תביעה שהוגשה בישראל.  

פרשנות פוליסה זו תיעשה בהתאם לדיני מדינת ישראל. הצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט במדינת ישראל. 

4.21 לשון וכותרות 

הכותרות לסעיפי הפוליסה נועדו לנוחות בלבד ואין להן משמעות בחוזה זה.  

כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים במשתמע, ולהיפך. 

כל האמור בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה במשתמע, ולהיפך. 

 

נספח כיסוי לחברה בגין תביעות יחסי עבודה

תנאים וחריגים מיוחדים לכיסוי ביטוחי בהתאם לסעיף 0.3 לפוליסה: 

בנוסף לשאר תנאי הפוליסה וחריגיה, יחולו לגבי סעיף כיסוי 1.2 לחברה, בקשר עם תביעת יחסי עבודה בלבד, החריגים הבאים: 

פוליסה זו לא תכסה תביעת יחסי עבודה, שהוגשה כנגד החברה, הנובעת, המבוססת, או המיוחסת ל: 

1. תשלום לעובד על פי חוזה או מכוח דיני עבודה, לרבות תשלום שכר עבודה על כל רכיביו, פיצויי פיטורין לעובדים, תגמולי פנסיה ותנאים סוציאליים, תשלומי ביטוח 

לאומי; 

2. חבות של החברה לפי חוזה או הסכם העסקה מפורש, בכתב או בעל פה; 

2. הליך פלילי, מנהלי או משמעתי אחר כנגד החברה. 

1. הטרדה מינית, אלא אם החברה נקטה את כל הצעדים שעליה לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 2991. 

השתתפות עצמית 

בכל מקרה בו תוגש תביעת יחסי עבודה כנגד החברה, תחול ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה כהשתתפות עצמית בגין תביעת יחסי עבודה.  

ההשתתפות העצמית תחול גם על הוצאות ההגנה.   

סכום השתתפות עצמית אחד יחול על כל נזק כספי, הנובע מכל התביעות הטוענות למעשה שלא כדין יחיד. 

 

והכול בכפוף לשאר התנאים והחריגים של פוליסה זו. 




