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  הואיל והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובי� ברשימה

  ") פנה אל:הרשימההרשימההרשימההרשימה(להל�: "

  

        בע"מבע"מבע"מבע"מ    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מבטחי�מבטחי�מבטחי�מבטחי�מנורה מנורה מנורה מנורה 

        (להל�: "המבטח")(להל�: "המבטח")(להל�: "המבטח")(להל�: "המבטח")

  

 שנמסר המידע על ובהסתמ!, זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה פי על מעבידי�מעבידי�מעבידי�מעבידי�    חבותחבותחבותחבות בביטוח לבטחו בבקשה

 מידע או/ו מסמ! כל על בהסתמ! או/ו, וצרופותיה המבוטח של הביטוח בהצעת למבטח

  ,זו מפוליסהמפוליסהמפוליסהמפוליסה נפרד בלתי וחלק בסיס והמהווי� בכתב למבטח שנמסרו אחר

 המבוטח של התחייבותו תמורת, כאמור, הביטוח את לערו! הסכי� והמבטחוהמבטחוהמבטחוהמבטח והואיל

 המפורטי� ולסייגי� לתנאי� בכפו$ והכל, ברשימה הנקובי� הביטוח דמי את לשל�

  , זו בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

  :כדלקמ�, בזאת והותנה הוסכ� כ� על

        כיסוי כיסוי כיסוי כיסוי ההההסעי$ סעי$ סעי$ סעי$     ....אאאא    פרקפרקפרקפרק

לשל� למי מעובדיו בתור  חבישפה את המבוטח בגי� סכומי� אשר המבוטח  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

, ברשימה, שיגר� בתקופת הביטוח הנקובה ביטוחביטוחביטוחביטוח    ממקרהממקרהממקרהממקרה, כתוצאה החוקהחוקהחוקהחוקפיצוי� עפ"י 

   לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.    בכפו$בכפו$בכפו$בכפו$
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 מראש שאושרו, והכרחיות סבירות הגנה בגי� הוצאות ישפה את המבוטח המבטחהמבטחהמבטחהמבטחבנוס$, 

 ישל�, האחריותהאחריותהאחריותהאחריות    גבולגבולגבולגבול שמוצה ובמידה, תביעהתביעהתביעהתביעה מפני הגנה לצור!, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ידי על ובכתב

  . האחריותהאחריותהאחריותהאחריות    לגבוללגבוללגבוללגבול מעבר א$ כאמור והכרחיות סבירות הגנה הוצאות המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

        גבול האחריות:גבול האחריות:גבול האחריות:גבול האחריות:

        אחריות המבטח לא תעלה על: אחריות המבטח לא תעלה על: אחריות המבטח לא תעלה על: אחריות המבטח לא תעלה על: 

        אחד. אחד. אחד. אחד.     ביטוחביטוחביטוחביטוח    הסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרההסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרההסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרההסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרה  ....אאאא

    הביטוח שאירעוהביטוח שאירעוהביטוח שאירעוהביטוח שאירעו    מקרימקרימקרימקרי    הסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות לכל הפיצויי� בגי� כלהסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות לכל הפיצויי� בגי� כלהסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות לכל הפיצויי� בגי� כלהסכו� הנקוב ברשימה כגבול אחריות לכל הפיצויי� בגי� כל  ....בבבב

        ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    במש! תקופתבמש! תקופתבמש! תקופתבמש! תקופת
        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות    ....בבבב    פרקפרקפרקפרק

        :  :  :  :  טריטוריאליי�טריטוריאליי�טריטוריאליי�טריטוריאליי�    גבולותגבולותגבולותגבולות

    והשטחי�והשטחי�והשטחי�והשטחי� ישראל מדינת שטחי הינ� זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה חלה עליה� הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�    הגבולותהגבולותהגבולותהגבולות
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    �. �. �. �. המוחזקיהמוחזקיהמוחזקיהמוחזקי

 שטח וכ� ישראליי� ישובי� שטחי: משמע� המוחזקי�המוחזקי�המוחזקי�המוחזקי�    השטחי�השטחי�השטחי�השטחי� זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה לצרכי

 תחול, כ� כמו. B'ו C כשטח בהסכמי� המוגדר בתחו� ל"צה עמדות או/ו בסיסי�
 השלו� חוזה ליישו� בהתא� לירד� ישראל מדינת בי� החי) אזורי בתחומי הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה

   .ביניה�
  

        חוק:חוק:חוק:חוק:

  ;פקודת הנזיקי� (נוסח חדש) .1

 .1980' �"תשה פגומי� למוצרי� האחריות חוק .2

 

        הפוליסה:הפוליסה:הפוליסה:הפוליסה:

        כפי שצורפו אליה. לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסה, המפרט וכל נספח או תוספת הרשימההרשימההרשימההרשימהלרבות 
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        : : : : עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות

 פי על המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ידי על כלשהו סכו� ישול� בטר� המבוטח ישא בו הראשו� הסכו�
 וזאת, המבוטח של הגנה כהוצאות א� ובי� המבוטח חבות בגי� כשיפוי א� בי�, הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה

 לגבי העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית    ההשתתפותההשתתפותההשתתפותההשתתפות תהיה מקצוע מחלת לעניי� א! ,,,,בנפרד    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה כל לגבי
  .בנפרד ונפגע נפגע כל

 לש� המבטחהמבטחהמבטחהמבטח שהוציא חיצוניות הוצאות לגבי העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית    ההשתתפותההשתתפותההשתתפותההשתתפות סכו� יחול כ� כמו
 או/ו לפיצוי דרישה או/ו בתביעהבתביעהבתביעהבתביעה טיפול במהל! הנזק היק$ או המבוטח חבות בדיקת
  .בגינו פיצויי� שולמו לא א� א$ וזאת, ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה כל על הודעה

        מקרה ביטוח:מקרה ביטוח:מקרה ביטוח:מקרה ביטוח:

 של בשירותו המבוטח, ושהוא מעובדי יותר או נפשי או שכלי או מוות לאחד ,היזק גופני
עקב עבודתו  או כדי תו! שאירעה מתאונה כתוצאה ' לא א� ובי� בשכר א� בי�'  המבוטח

בעסק המבוטח או כתוצאה ממחלת מקצוע שאירעה תו! כדי ועקב עבודתו בעסק 
        המבוטח. 

 יחשבו אחת מקורית מסיבה או אחד ממקור הנובעי� ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרימקרימקרימקרי סדרת או ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה
   .הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה לצרכי אחד ביטוחביטוחביטוחביטוח    כמקרהכמקרהכמקרהכמקרה

        
        תביעה: תביעה: תביעה: תביעה: 

        .מקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוח בגי� המבוטח נגד משפטית או דרישה לפיצוי על ידי עובד המבוטח תביעהתביעהתביעהתביעה
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        סייגי� לחבות המבטחסייגי� לחבות המבטחסייגי� לחבות המבטחסייגי� לחבות המבטח    ....גגגג    פרקפרקפרקפרק

  :ע� בגי� או בקשר  אחראי יהיה לא המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

 התחייבות כ� א� אלא, הסכ� לפי עצמו על קיבל שהמבוטח אחריות או התחייבות .1
 .כזה הסכ� בהעדר ג� המבוטח על מוטלת הייתה כזו אחריות או

  

 סייג המוסד לביטוח לאומי: .2

 לא זה סייג. לאומי לביטוח המוסד ידי על מהמבוטח ייתבע אשר כלשהו סכו�  ....אאאא
של  ממחדל נובעת עילת התביעה של המוסד לביטוח הלאומי א� יחול

 בדבר לו, שהומצאה משפטית דעת חוות על ובהסתמכו לב בתו� המעביד
  .עובדי� אות� בגי� לאומי ביטוח דמי מתשלו� פטור

 או    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה בגי� בתשלומו חייב לאומי לביטוח שהמוסד כלשהו סכו�  ....בבבב
של  הוראה/ות קיו� אי מחמת שילמו לא א! בו לביטוח לאומי חייב שהמוסד

(להל�: חוק  תקנותיו או 1968'(נוסח משולב) תשכ"ח הלאומי הביטוח חוק
 . כלל התביעה לו הוגשה שלא מחמת הביטוח הלאומי) או

  
 אי הגשת הביטוח הלאומי או חוק אי קיו� הוראה/ות א� יחול לא סייג זה
 משפטית דעת חוות על ובהסתמכו ,המבוטח מצד לב בתו� נעשו התביעה

 או עובדי� אות� בגי� לאומי ביטוח דמי מתשלו� פטור בדבר לו, שהומצאה
  .התביעה הגשת בדבר

  

 על חלה שאי� עובד לפצות ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה עקב המבוטח יחויב בו כלשהו סכו�  ....גגגג
 המבוטח את יפצה המבטחהמבטחהמבטחהמבטח. לגביו לאומי ביטוח דמי תשלו� חובת המבוטח

 המוסד י"ע להשתל� היה שעשוי מה על העוד$ בסכו� רק אלה תביעות בגי�
  .הלאומי הביטוח לחוק בהתא� לאומי לביטוח
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 קשור שהינו או/ו בעקיפי� או במישרי� נובעי� סיבתה או שמקורה כלשהי חבות .3
 וכמות, צורה בכל אזבסט המכילי� כלשה� בחומרי� או באזבסט כלשהי בדר!

 .האזבסט של המסוכנות מתכונותיו הושפע או נובע הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    שמקרהשמקרהשמקרהשמקרה ובלבד

  

 ).הסיליק( בצורנית הקשורה במישרי� או בעקיפי� או/ו הנובעת כלשהי חבות .4

  

 ומוסדות גופי� לרבות, מנועי רכב כלי בגי� די� כל פי על לבטחה שחובה חבות .5
 . מנועי רכב ביטוח פקודת פי על ביטוח מחובת הפטורי�

  

 . הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�    לגבולותלגבולותלגבולותלגבולות מחו) שנגר� מקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוח .6

  

משנה או עובדיה�, למעט א� מכוסה  כלשהי בגי� ו/או כלפי קבלני�, קבלני חבות .7
 .6על פי הרחבה 

  

קל", אלא 'חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה לבנייה בשיטה הידועה כשיטת ה"פל .8
 מראש ובכתב. המבטחהמבטחהמבטחהמבטחא� התקבל אישור 

  

 איבה פעולת, זר אויב פעולת, פלישה ,מלחמה עקב ,בעקיפי� או במישרי� שנגר� נזק .9
 ,אזרחי� מלחמת, וטרור חבלה פעולות), לאו א� בי�ו מלחמה הוכרזה א� בי�(

 התקוממות ,חוקית בלתי שלטו� תפישת או צבאי שלטו� ,מרד ,מהפכה ,מרי ,מרידה
 החרמה, ל"בנ הקשורי� שוד, ביזה, שלל לקיחת או צבאי משטר, עממית או צבאית

 . ציבורית רשות או ממשלה כל ידי על השמדה או

  
 שימוש לרבות, פוליטיי� לצרכי� באלימות שימוש משמעו" טרור" 'זה  סייג לצור!

 אנשי� או איש ידי על ממנו חלק כל או הציבור את להפחיד שמטרתו, באלימות
  .המדינה את העוי� ארגו� ע� בקשר או מטע� הפועלי�
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 רק, המוחזקי�המוחזקי�המוחזקי�המוחזקי�    השטחי�השטחי�השטחי�השטחי� או/ו ישראל מדינת בשטח לעיל כהגדרתו" טרור" לעניי�
 רכוש מס מנהל של או הביטחו� משרד של או ישראל משטרת של מפורש אישור

, תיקוניו כל על 1961'א"תשכ פיצוי� וקר� רכוש מס בחוק כמוגדר פיצוי� וקר�
 לנזקי תביעה לדחיית עילה ישמש, טרור פעולת י"ע במישרי� נגר� הנזק כי המאשר

  . טרור
  

 מה� הנובעת או תרומת� או הבאות מהסיבות יותר או אחת בגי� כלשהי חבות .10

 מייננת קרינה), Any Nuclear Material( כלשהו גרעיני חומר: בעקיפי� או במישרי�

 או/ו כלשהי גרעינית מפסולת או כלשהו גרעיני מדלק רדיואקטיבי זיהו� או
, כלשהו תהלי! כוללת" בעירה" המילה  זה סייג לעניי�. כלשהו גרעיני דלק מבעירת
 . גרעיני ביקוע של, עצמו את המכלכל

  
 אקטיביי�' רדיו בחומרי� שימוש ועל, רנטג� בקרני שימוש על יחול לא זה סייג

  . בתעשייה הרסניות לא בדיקות ביצועל ג�ו חולי� ובתי מחקר במעבדות
  

  .מוחרגי� גרעיני בדלק שימוש או ע� עבודה לעיל האמור א$ על
  

 תרמה או גרמה אשר פזיזות של נפשי יסוד לה שנלווה המבוטח של רבתי רשלנות .11
 . הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה להתרחשות

  
 מבוטח של זהירות מסטנדרט חמורה סטייה: משמעה רבתירבתירבתירבתי    רשלנותרשלנותרשלנותרשלנות, זה לעניי�
  .סביר

  .לדוגמא ופיצויי� עיצומי�, קנסות, עונשי פיצוי .12
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        הרחבותהרחבותהרחבותהרחבות    ....דדדד    פרקפרקפרקפרק

ה� חלק מגבול האחריות ה� חלק מגבול האחריות ה� חלק מגבול האחריות ה� חלק מגבול האחריות     ההרחבותההרחבותההרחבותההרחבות כלכלכלכלהמבטח על פי המבטח על פי המבטח על פי המבטח על פי     אחריותאחריותאחריותאחריות    כיכיכיכי    בזהבזהבזהבזה    מובהרמובהרמובהרמובהר    ספקספקספקספק    למניעתלמניעתלמניעתלמניעת
         .לולולולו    בנוס$בנוס$בנוס$בנוס$    ולאולאולאולא

        וסייגיה.וסייגיה.וסייגיה.וסייגיה.הכיסוי על פי ההרחבות כפו$  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה  הכיסוי על פי ההרחבות כפו$  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה  הכיסוי על פי ההרחבות כפו$  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה  הכיסוי על פי ההרחבות כפו$  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה  

 לללל""""בחובחובחובחו    זמניתזמניתזמניתזמנית    שהותשהותשהותשהות    בעתבעתבעתבעת    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    כלפיכלפיכלפיכלפי    חבותחבותחבותחבות .1

 המבוטח של אחריותו את לכסות מורחבת הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה, לעיל 6 בסייג האמור למרות
, הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�הטריטוריאליי�    גבולותגבולותגבולותגבולותל מחו) המבוטח מטע� הזמנית שהות� בעת עובדיו כלפי

  . ישראלי ולשיפוט לדי� בכפו$, מגוריה� מקו� בהעתקת כרוכה שאינה
  

  . דרכי� תאונת עקב ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה על תחול לא זו הרחבה כי מובהר

 מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�    חוזי�חוזי�חוזי�חוזי�    פיפיפיפי    עלעלעלעל    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    כלפיכלפיכלפיכלפי    חבותחבותחבותחבות .2

  לעיל,    'ג 2למרות האמור בסייג 

מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדי�  הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה  .א
המועסקי� על ידי  המבוטח על פי חוזי� מיוחדי� אשר משכורת� משתלמת 

  ע"י אחרי� ו/או אשר המבוטח אינו משל� את שכר�.
        

    בפיצויי�בפיצויי�בפיצויי�בפיצויי�    חייבחייבחייבחייב    לאלאלאלא    לאומילאומילאומילאומי    המוסד לביטוחהמוסד לביטוחהמוסד לביטוחהמוסד לביטוח    א�א�א�א�    שג�שג�שג�שג�    הינוהינוהינוהינו    זוזוזוזו    להרחבהלהרחבהלהרחבהלהרחבה    תנאיתנאיתנאיתנאי
    בגי�בגי�בגי�בגי�    לשל�לשל�לשל�לשל�    יהיהיהיהיהיהיהיה    המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    עלעלעלעל    אשראשראשראשר    פיצויפיצויפיצויפיצוי    מכלמכלמכלמכל    יופחתיופחתיופחתיופחת ,,,,אלהאלהאלהאלה    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    ביחסביחסביחסביחס
    לפיצוילפיצוילפיצוילפיצוי    השווההשווההשווההשווה    סכו�סכו�סכו�סכו�, , , , הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    לתנאילתנאילתנאילתנאי    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�, , , , אלהאלהאלהאלה    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה
    העובדהעובדהעובדהעובד    היההיההיההיה    אילואילואילואילו), ), ), ), היוונוהיוונוהיוונוהיוונו    אואואואו((((    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    המוסד לביטוחהמוסד לביטוחהמוסד לביטוחהמוסד לביטוח    יייי""""עעעע    משתל�משתל�משתל�משתל�    שהיהשהיהשהיהשהיה
        ....כזהכזהכזהכזה    פיצויפיצויפיצויפיצוי    לקבללקבללקבללקבל    זכאיזכאיזכאיזכאי    הנפגעהנפגעהנפגעהנפגע

  

 ייכלל כלשהו גו$ ידי על ל"הנ לעובדי� המשתלמות המשכורות סכו�  .ב
 הביטוח למטרת למבטחלמבטחלמבטחלמבטח מוסר המבוטח אשר השנתיות המשכורות בהצהרת

 .זו  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה לפי
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 חבות בגי� פעולות נלוות לעבודהחבות בגי� פעולות נלוות לעבודהחבות בגי� פעולות נלוות לעבודהחבות בגי� פעולות נלוות לעבודה .3

לרבות, א!  ,מורחבת לחול בכל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה
בדר! לעבודה ובחזרה  לא רק, בעת הפסקה במהל! יו� העבודה, בעת הימצאו

ממנה וממקו� עבודה אחד למשנהו, וכ� בעת ביצוע פעולה אחרת על ידי העובד 
    חובותיוחובותיוחובותיוחובותיו    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    פעלפעלפעלפעל    שהעובדשהעובדשהעובדשהעובד    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    והכלוהכלוהכלוהכללצור! ביצוע העבודה או בקשר אליה, 

    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שהוכרושהוכרושהוכרושהוכרוכולל פעילויות ספורטיביות וחברתיות  ,,,,המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    שלשלשלשל    כעובדכעובדכעובדכעובד    וצרכיווצרכיווצרכיווצרכיו
        . . . . עבודהעבודהעבודהעבודה    כתאונתכתאונתכתאונתכתאונת    לאומילאומילאומילאומי    לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח    המוסדהמוסדהמוסדהמוסד

        

 חבות אישית של עובדי המבוטחחבות אישית של עובדי המבוטחחבות אישית של עובדי המבוטחחבות אישית של עובדי המבוטח .4

    מקרהמקרהמקרהמקרהמורחבת לכסות את חבות� האישית של עובדי המבוטח בגי�  הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה
  שקרה תו! כדי ועקב עבודת� בעסק המבוטח.  ביטוחביטוחביטוחביטוח

  

 חבות בגי� אחזקת נשקחבות בגי� אחזקת נשקחבות בגי� אחזקת נשקחבות בגי� אחזקת נשק .5

של המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק  זו חל ג� על חבותו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסההכיסוי עפ"י 
בעת בעת בעת בעת     היההיההיההיה    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    באישורבאישורבאישורבאישור    בנשקבנשקבנשקבנשק    המחזיקהמחזיקהמחזיקהמחזיק    כלכלכלכל    כיכיכיכי    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי ,על ידו ו/או על ידי עובדיו

        . הנשקהנשקהנשקהנשק    כליכליכליכלי    לנשיאתלנשיאתלנשיאתלנשיאת    תוק$תוק$תוק$תוק$    ברברברבר    רישיו�רישיו�רישיו�רישיו�    בעלבעלבעלבעל    קרות מקרה הביטוחקרות מקרה הביטוחקרות מקרה הביטוחקרות מקרה הביטוח
        

 חבות כלפי קבלני� וקבלני משנהחבות כלפי קבלני� וקבלני משנהחבות כלפי קבלני� וקבלני משנהחבות כלפי קבלני� וקבלני משנה .6

 משנה קבלני, קבלני� כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחבת זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה
    קיי�קיי�קיי�קיי�    שלאשלאשלאשלא    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי, מעביד� הינו המבוטח כי די� פי על יקבע א� ורק א!, ועובדיה�

        . . . . המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    לטובתלטובתלטובתלטובת    אואואואו////וווו    עבור�עבור�עבור�עבור�    שנער!שנער!שנער!שנער!    אחראחראחראחר    מעבידי�מעבידי�מעבידי�מעבידי�    חבותחבותחבותחבות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    כלכלכלכל
    תו!תו!תו!תו!    רעורעורעורעויייישאשאשאשא    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרימקרימקרימקרי    רקרקרקרק    ויכוסוויכוסוויכוסוויכוסו    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    הגדרתהגדרתהגדרתהגדרת    תשונהתשונהתשונהתשונה    זהזהזהזה    סעי$סעי$סעי$סעי$    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�

        ....זוזוזוזו    הרחבההרחבההרחבההרחבה    עלעלעלעל    יחוליחוליחוליחול    לאלאלאלא    7777    סייגסייגסייגסייג. . . . המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    בעסקבעסקבעסקבעסק    ����////עבודתועבודתועבודתועבודתו    ועקבועקבועקבועקב    כדיכדיכדיכדי
        

 מבוטח נוס$מבוטח נוס$מבוטח נוס$מבוטח נוס$ .7

זו מורחבת לשפות כל אד� או גו$ משפטי שהמבוטח התחייב כלפיו בכתב,  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה
כמבוטח נוס$ בביטוח חבות מעבידי� הנער!  להכלילו הביטוח,הביטוח,הביטוח,הביטוח,    מקרהמקרהמקרהמקרהבטר� קרות 

 על ידו, ככל ובמידה שיקבע על פי די� כי האד� או הגו$ המשפטי כאמור הינו מעביד
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של עובדי המבוטח, או כי הינו נושא באחריות שילוחית לעניי� חבות המבוטח כלפי 
        עובדיו.

        

 לאומילאומילאומילאומי    לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח    המוסדהמוסדהמוסדהמוסד    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    לבטח�לבטח�לבטח�לבטח�    נית�נית�נית�נית�    שלאשלאשלאשלא    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    כלפיכלפיכלפיכלפי    חבותחבותחבותחבות .8

זו מורחבת לכסות את חבות המבוטח  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהלעיל,  'ג 2 בסייגמרות האמור ל
שמקו� מושבו בישראל כלפי עובדי� שלא נית� על פי הדי� לבטח� באמצעות 

        המוסד לביטוח לאומי או שחוק הביטוח הלאומי אינו חל עליה�.
        

 או מנהליאו מנהליאו מנהליאו מנהלי    בהלי! פליליבהלי! פליליבהלי! פליליבהלי! פלילי    הגנההגנההגנההגנה .9

 מנהלימנהלימנהלימנהלי    אואואואו    פליליפליליפליליפלילי    בהלי!בהלי!בהלי!בהלי! הגנההגנההגנההגנה    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות בגי�  המבוטח את לשפות מורחבת הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה      .א
  :כדלקמ� ובהיק$ באופ�, הביטוח בתקופת שאירע    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה בגי� ונגד

        
, פלילי או מנהליפלילי או מנהליפלילי או מנהליפלילי או מנהלי    בהלי!בהלי!בהלי!בהלי!יעמיד על חשבונו עור! די� לש� מת� הגנה משפטית  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

  .מקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוח שיוגש נגד המבוטח או עובדיו, בעקבות
  

 יעמיד על חשבונו עור! די� לש� הגשת ערעור ויצוג� של המבוטח  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחבנוס$, 
  שא ג� בהוצאות הערעור.יעד לערכאה הסופית האפשרית וי עובדיוו
  

הערעור הינו קבלת חוות דעת מאת עור! הערעור הינו קבלת חוות דעת מאת עור! הערעור הינו קבלת חוות דעת מאת עור! הערעור הינו קבלת חוות דעת מאת עור!     בשלבבשלבבשלבבשלב    הגנההגנההגנההגנה    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    בגי�בגי�בגי�בגי�    לשיפוילשיפוילשיפוילשיפוי    תנאיתנאיתנאיתנאי
    הדי� אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טובהדי� אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טובהדי� אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טובהדי� אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב

        להצלחת הערעור.להצלחת הערעור.להצלחת הערעור.להצלחת הערעור.
        

לא  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח שחבותהמבוטח רשאי לפנות לעור! די� אחר על פי בחירתו, בכפו$ לכ! 
  תעלה על גבול האחריות על פי הרחבה זו. 

    אואואואו    הפליליהפליליהפליליהפלילי    ההלי!ההלי!ההלי!ההלי!ו/או הוצאות הערעור בתו�  ההגנהההגנהההגנהההגנה    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאותישל� את  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח
  או הערעור, הכל לפי העניי�. המנהליהמנהליהמנהליהמנהלי
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        ::::זוזוזוזו    הרחבההרחבההרחבההרחבה    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....בבבב

  : : : : מנהלימנהלימנהלימנהלי    אואואואו    פליליפליליפליליפלילי    הלי!הלי!הלי!הלי!
מנהלית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או  הליכי� בה� נפתחה חקירה פלילית או

    מוגש כתב אישו� על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו
        בגי� מקרה ביטוח. בגי� מקרה ביטוח. בגי� מקרה ביטוח. בגי� מקרה ביטוח. 

        
        ::::    ))))ערעורערעורערעורערעור    כוללכוללכוללכולל((((    הגנההגנההגנההגנה    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות

� ושכר מומחי� פרוטוקולי�, שכר עדי של תמלול או ההעתק, אגרות,  טרחהטרחהטרחהטרחה    שכרשכרשכרשכר
הנדרשי� הנדרשי� הנדרשי� הנדרשי� כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתא� לקבוע בסדרי הדי� הפלילי 

    אואואואו    פיצויפיצויפיצויפיצוי, , , , עיצו�עיצו�עיצו�עיצו�, , , , קנסקנסקנסקנס        אאאאלללל    א!א!א!א!בעבור הגנה בהלי! פלילי או מנהלי, כולל ערעור, בעבור הגנה בהלי! פלילי או מנהלי, כולל ערעור, בעבור הגנה בהלי! פלילי או מנהלי, כולל ערעור, בעבור הגנה בהלי! פלילי או מנהלי, כולל ערעור, 
        ....די�די�די�די�    פי כלפי כלפי כלפי כל    עלעלעלעל    המוטלי�המוטלי�המוטלי�המוטלי�    עונשיעונשיעונשיעונשי    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�

        
   ::::טרחהטרחהטרחהטרחה    שכרשכרשכרשכר

משכר  4יהיה עד פי  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחלצרכי הרחבה זו מובהר כי שכר טרחה שישול� על ידי 
טרחת עור! די� המינימאלי לניהול הליכי� משפטיי� הקבוע בכללי לשכת עורכי די� 

  .                                        2000' (התערי$ המינימאלי) התש"ס
        

  :זו הרחבה לעניי� סייגי�  .ג

 כלשהו בתשלו� לשאת או משפטית להגנה די� עור! להעמיד חייב יהיה לא המבטחהמבטחהמבטחהמבטח
  :בא�

  .הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהשאינו מכוסה תחת  מקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוח בגי� הינו המנהליהמנהליהמנהליהמנהלי    אואואואו    הפליליהפליליהפליליהפלילי    ההלי!ההלי!ההלי!ההלי!    )1(
מעובדיו  מי או של המבוטח מחדל או מעשה בגי� הינו המנהליהמנהליהמנהליהמנהלי    אואואואו    הפליליהפליליהפליליהפלילי    ההלי!ההלי!ההלי!ההלי!    )2(

 הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    למקרהלמקרהלמקרהלמקרה לגרו� כוונה מתו! שנקבע על ידי ערכאה או גו$ מוסמ! כי בוצעו
  . פלילית מחשבה מתו! או

 המבוטח של משנה קבלני או/ו כנגד קבלני� הינו המנהליהמנהליהמנהליהמנהלי    אואואואו    הפליליהפליליהפליליהפלילי    ההלי!ההלי!ההלי!ההלי! )3(
 .מעובדיה� מי או/ו
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    ההליכי�ההליכי�ההליכי�ההליכי�    לכללכללכללכל    0000    200,000200,000200,000200,000    עלעלעלעל    יעלהיעלהיעלהיעלה    לאלאלאלא    זוזוזוזו    הרחבההרחבההרחבההרחבה    פיפיפיפי    עלעלעלעל    המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    אחריותאחריותאחריותאחריות    גבולגבולגבולגבול  .ד
    לכללכללכללכל    במצטברבמצטברבמצטברבמצטבר    0000    400,000400,000400,000400,000    ' ' ' ' וווו, , , , אחדאחדאחדאחד    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    בגי�בגי�בגי�בגי�    המנהליי�המנהליי�המנהליי�המנהליי�    אואואואו    הפליליי�הפליליי�הפליליי�הפליליי�
    בתקופתבתקופתבתקופתבתקופת    שאירעושאירעושאירעושאירעו    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרימקרימקרימקרי    כלכלכלכל    בגי�בגי�בגי�בגי�    המנהליי�המנהליי�המנהליי�המנהליי�    אואואואו    הפליליי�הפליליי�הפליליי�הפליליי�    ההליכי�ההליכי�ההליכי�ההליכי�
  ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

  

 תחלו$תחלו$תחלו$תחלו$    עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור .10

 של משפחה ב�מוותר על זכות התחלו$ העומדת לו על פי הדי�, כלפי  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח
אנשי� בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של  ,המבוטח עובדי, המבוטח

וכ� כלפי כל אד� או גו$  משפחותיה� בני וכ� המבוטח, חברי דירקטוריו� המבוטח
כי ביטוח זה  הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרהאשר כלפיה� התחייב המבוטח בכתב בטר� קרות 

יכלול ויתור על זכות תחלו$ לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטר� 
  . הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהלא יפגע בזכויות המבוטח על פי  הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח מקרהמקרהמקרהמקרהקרות 

        
        ....בזדו�בזדו�בזדו�בזדו�    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    למקרהלמקרהלמקרהלמקרה    גר�גר�גר�גר�    אשראשראשראשר    אד�אד�אד�אד�    לטובתלטובתלטובתלטובת    יחוליחוליחוליחול    לאלאלאלא    לעיללעיללעיללעיל    האמורהאמורהאמורהאמור    אול�אול�אול�אול�

        

 ))))Personal Injury((((    אישיתאישיתאישיתאישית    לפגיעהלפגיעהלפגיעהלפגיעה    הרחבההרחבההרחבההרחבה .11

 ,,,,אישיתאישיתאישיתאישית    פגיעהפגיעהפגיעהפגיעה לכסות מורחבת זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה, ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה בהגדרת האמור א$ על
  .המבוטח בעסק עבודתו ועקב כדי תו!, המבוטח לעובד שנגרמה, להל� כהגדרתה

  
 או הרצו� של באוטונומיה פגיעה משמעותה" אישיתאישיתאישיתאישית    פגיעהפגיעהפגיעהפגיעה" זו הרחבה לעניי�
, הרע לשו� ),בפרטיות פגיעה(כולל  הפרט לתחו� חדירה בשל חבות ,נפש עוגמת
  . סודיות חובת של לב בתו� הפרה בשל חבותוכ�  שווא, מעצר אד� העלבת

  
        זכויות קניי� רוחני או הטרדה מינית. זכויות קניי� רוחני או הטרדה מינית. זכויות קניי� רוחני או הטרדה מינית. זכויות קניי� רוחני או הטרדה מינית.     עלעלעלעל    תחולתחולתחולתחול    לאלאלאלא    זוזוזוזו    הרחבההרחבההרחבההרחבה, , , , ספקספקספקספק    הסרהסרהסרהסר    למע�למע�למע�למע�

        
    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    בגי�בגי�בגי�בגי�    0000    200,000200,000200,000200,000    עלעלעלעל    יעלהיעלהיעלהיעלה    לאלאלאלא    זוזוזוזו    הרחבההרחבההרחבההרחבה    פיפיפיפי    עלעלעלעל    המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    אחריותאחריותאחריותאחריות    גבולגבולגבולגבול
  .הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    בתקופתבתקופתבתקופתבתקופת    שאירעושאירעושאירעושאירעו    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרימקרימקרימקרי    לכללכללכללכל    ובמצטברובמצטברובמצטברובמצטבר    אחדאחדאחדאחד
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 שאושרו, והכרחיות סבירות הגנה הוצאות בגי� המבוטח את ישפה המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    ,בנוס$
 על המכוסה נגדו שהוגשה תביעהתביעהתביעהתביעה מפני הגנה לצור!, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ידי על ובכתב מראש

 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ישל�, זו להרחבה האחריות גבול תת שמוצה ובמידה, זו הרחבה פי
        .זו להרחבה האחריות גבול לתת מעבר והכרחיות סבירות הגנה הוצאות

      

        הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמי    התאמתהתאמתהתאמתהתאמת    ––––    מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    תנאיתנאיתנאיתנאי    ....הההה    פרקפרקפרקפרק

אחת משתי האפשרויות  יסוד על ומחושבי� ארעיי� הינ� ברשימה הנקובי� הביטוח דמי
  :)ברשימה שצוי� כפי( הבאות

 .הביטוח תקופת במש! שישול�, השנתי העבודה שכר אמד� .1

 מספר העובדי� הצפוי במש! תקופת הביטוח. .2

בפועל במש!  ששול� לשכר בהתא� דמי הביטוח התאמת תער!, הביטוח תקופת בתו�
   .בהתאמה, תקופת הביטוח או בהתא� למספר העובדי� בפועל במש! תקופת הביטוח

  בדבר: הצהרות להמציא המבוטח מתחייב, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח דרישת פי על

 טופס פי על לאומי לביטוח למוסד לדווח בהתא� חודש מידי ששול� הכולל השכר .1
 .מחליפו או 102

   126 טופס פי על לאומי לביטוח למוסד לדווח מספר העובדי� מדי חודש בהתא� .2
  .מחליפו או

  
   

        תנאי� כלליי� תנאי� כלליי� תנאי� כלליי� תנאי� כלליי�     ....וווו    פרקפרקפרקפרק

      הודעה על מקרה ביטוחהודעה על מקרה ביטוחהודעה על מקרה ביטוחהודעה על מקרה ביטוח ....1111

קרות  מיד לאחר שנודע לו על למבטחלמבטחלמבטחלמבטח    כ! על    להודיע , על המבוטחביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה הקר

 אחרת חקירה כל על או    מנהלימנהלימנהלימנהלי    אואואואו    פליליפליליפליליפלילי    הלי!הלי!הלי!הלי! נקיטת על או מקרה הביטוח, מקרה הביטוח, מקרה הביטוח, מקרה הביטוח, 

 תיתכ� בגינו אשר ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה כל ע� בקשר  להתנהל שעומדת או המתנהלת
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 על המבוטח של ידיעה תחשב, תאגיד הינו המבוטח בא�. זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה י"עפ תביעהתביעהתביעהתביעה

 נושא על לאחראי או המבוטח ממנהלי לאחד שנודעו מרגע לעיל המנויי� הענייני�

  .המבוטח אצל הביטוח

 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    שלשלשלשל    חבותוחבותוחבותוחבותו    בירורבירורבירורבירור ....2222

בכתב לתשלו�  ותביעה מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמשנמסרו למבטח הודעה על קרות   .א

  . חבותולעשות מיד את הדרוש לבירור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחתגמולי הביטוח, על 

 המידע את, לכ! שנדרש לאחר סביר זמ� תו!, למבטחלמבטחלמבטחלמבטח למסורעל המבוטח   .ב

, למבטחלמבטחלמבטחלמבטח לעזור עליו, ברשותו אינ� וא�, החבות לבירור הדרושי� והמסמכי�

 .להשיג�, שיוכל ככל

  החבותהחבותהחבותהחבות    בירורבירורבירורבירור    שלשלשלשל    הכשלההכשלההכשלההכשלה ....3333

(ב) במועדה, וקיומה היה מאפשר 2או לפי סעי$  1חובה לפי סעי$  קויימהלא   .א

, אי� הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חבותולהקטי�  למבטחלמבטחלמבטחלמבטח

  החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: קויימהחייב בה� אילו 

  באיחור מסיבות מוצדקות; קויימהאו  קויימההחובה לא     )1(    

ולא הכביד  חבותואת בירור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחאי קיומה או איחורה לא מנע מ�     )2(    
  על הבירור.

 חבותואת בירור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחבמתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� עשה המבוטח    .ב

חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחאו להכביד עליו, אי� 

 בה� אילו לא נעשה אותו דבר.

 תגמולי�תגמולי�תגמולי�תגמולי�    בתביעתבתביעתבתביעתבתביעת    מרמהמרמהמרמהמרמה ....4444

 או ),ב(3(ב), או שנעשה דבר כאמור בסעי$ 2או לפי סעי$  1חובה לפי סעי$  הופרה
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    למקרהלמקרהלמקרהלמקרהממנו עובדות בנוגע  �עובדות כוזבות, או שהעלי למבטחלמבטחלמבטחלמבטחשהמבוטח  מסר 

 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח פטור '  מרמה בכוונת נעשה והדבר, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח לחבות בנוגע או הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

        .מחובתו

 אחראחראחראחר    ביטוחביטוחביטוחביטוח ....5555

 פוליסה אחרת המכסה את הסיכו� המבוטח תהיהפוליסה במקרה שבו הוסכ� כי 

האחרת הינה ייעודית לכיסוי הסיכו� המבוטח,  הפוליסהראשונית, או במקרה שבו 

זו יחול כרובד שני מעל הסכו� המכוסה תחת הפוליסה  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהאזי הכיסוי על פי 

 האחרת כאמור. 

 לפיצוילפיצוילפיצוילפיצוי    התחייבותהתחייבותהתחייבותהתחייבות    אואואואו    פשרהפשרהפשרהפשרה, , , , הודאההודאההודאההודאה    איסוראיסוראיסוראיסור ....6666

 ולא יעשו לא כלשהו פיצוי או התחייבות, הבטחה, הצעה ,)Admission( הודאה שו�

 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח הסכמת בלי ,מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמטעמו, לאחר קרות  או המבוטח י"ע יינתנו

 מוסמ! גור� כל בפני עובדות מסירת על חלות זה סעי$ הוראות אי�. ובכתב מראש

         .עדות כמחויב על פי די� מת� על וכ� דרישתו לפי, די� כל י"עפ

        טיפול בתביעותטיפול בתביעותטיפול בתביעותטיפול בתביעות ....7777

לשל� לצד השלישי את תגמולי  ,רשאי, ולפי דרישת הצד השלישי חייב המבטחהמבטחהמבטחהמבטח  .א

 חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כ! בכתב למבוטח כאמור שהמבטחשהמבטחשהמבטחשהמבטחהביטוח 

והמבוטח לא התנגד כאמור באותו סעי$. ואול� טענה  ,להל�) ב( קט� בסעי$

  יכול לטעו� כלפי מבוטח תעמוד לו ג� כלפי הצד השלישי. שהמבטחשהמבטחשהמבטחשהמבטח

 יודיע(א),  קט� בסעי$ כאמור הביטוח תגמולי את מהמבטחמהמבטחמהמבטחמהמבטח שלישי צד דרש  .ב

 התנגדותו על לו יודיע לא א� וכי כאמור הדרישה על בכתב למבוטח המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

 שהוא הביטוח תגמולי את השלישי לצד ישל�, ימי� 30 בתו! הפיצוי לתשלו�
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  .בתשלומ� חייב שהוא ככל, למבוטח חייב

 כל של ההגנה את המבוטח בש� לנהל או עצמו על ליטול רשאי המבטחהמבטחהמבטחהמבטח  .ג

 לצור! למבטחלמבטחלמבטחלמבטח הנחוצה עזרה, בקשתו לפי, למבטחלמבטחלמבטחלמבטח יושיט והמבוטח תביעהתביעהתביעהתביעה

  .שלישי צד של תביעהתביעהתביעהתביעה יישוב

, ויבחר המבטחהמבטחהמבטחהמבטחכפי שהומלצה על ידי  תביעהתביעהתביעהתביעהיסרב לפשרה של  המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח א�  .ד

כזו לא  תביעהתביעהתביעהתביעהבגי�  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח, אזי חבות הצד השלישי תביעתתביעתתביעתתביעתלהתגונ� מפני 

    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות(לרבות  התביעההתביעההתביעההתביעהתחרוג מהסכו� אשר תמורתו נית� היה ליישב את 

  ....האחריותהאחריותהאחריותהאחריות    גבולגבולגבולגבולל בכפו$ ותמיד, כזה סירוב למועד עד) והכרחיות סבירותהגנה הגנה הגנה הגנה 

 לשל� רשאי המבטחהמבטחהמבטחהמבטח יהא ,, המבוטח נגד תביעותתביעותתביעותתביעות או תביעהתביעהתביעהתביעה של במקרה  .ה

פטור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח יהא כזה תשלו� ולאחר  האחריות גבול מלוא את למבוטח

שו� אחריות  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחהאמורות ולא תחול על  התביעותהתביעותהתביעותהתביעותאו  התביעההתביעההתביעההתביעהמניהול 

 המבוטח נשא שבה� והכרחיות סבירותהגנה  הוצאות נוספת בקשר לכ!, למעט

  כאמור. המכוסות לתביעותלתביעותלתביעותלתביעות בקשר חבותו בשל

והמבוטח  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחיפעלו  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחשל  האחריותהאחריותהאחריותהאחריות    מגבולמגבולמגבולמגבולחורג  התביעההתביעההתביעההתביעההיה וס!   .ו

 בשיתו$ פעולה מלא בניהול ההגנה. 

  בסיכו�בסיכו�בסיכו�בסיכו� מהותימהותימהותימהותי    שינוישינוישינוישינוי ....8888

  .בכתב למבטחלמבטחלמבטחלמבטח מיד כ! על להודיע עליו, מהותי שינוי שחל למבוטח ודענ  .א

  :–זה, "שינוי מהותי"  סעי$ �יעניל

כריתת החוזה  לפניח למבוט הוצגה עליו ששאלה מהותי בעני� ינויש )1(

  אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה; ושחל

 במפורש בה צויי�ש בנושא, למבוטח הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה מסירת אחרי שחל ינויש )2(
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  ;מהותי כעני�

 כדי בכ! ויש נכונה לא היתה מהותי בעני� לשאלה שתשובה המגלה ברד )3(

  .ממש של החמרה המבטחהמבטחהמבטחהמבטח סיכו� את להחמיר

או מהיו�  שינוי מהותישינוי מהותישינוי מהותישינוי מהותיהודעה על  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחשנמסרה  מהיו�� ימי שלושי� ו!ת  .ב

    מקרהמקרהמקרהמקרה קרה אשנודע לו עליו בדר! אחרת, לפי המוקד� יותר, וכל עוד ל

  .למבוטח בכתב בהודעה החוזה את לבטל המבטחהמבטחהמבטחהמבטח רשאי, הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

 הביטוח דמי להחזר המבוטח זכאי, זה סעי$ מכוח החוזה את המבטחהמבטחהמבטחהמבטח יטלב  .ג

, זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה; ביטולה שלאחר התקופה בעד ששיל�

את החוזה, רואי� אותו כמסכי� להמש! קיומו על א$  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחלא ביטל 

  .שינויה

חייב  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחזה, אי�  סעי$ מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה רהק  .ד

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:

  ;רמהמ בכוונת נעשה והדבר קט� (א) סעי$ לפי ודעהניתנה ה אל )1(

, יותר מרובי� ביטוח בדמי א$, חוזה באותו מתקשר היה לא סביר בטחמ )2(

 המבוטח זכאי זהה במקר; השינוי לאחר שהוא כפי הוא שהמצב ידע אילו

  .השינוי שלאחר התקופה בעד ששיל� הביטוח דמי להחזר

  בכל אחת מאלה: לעיל זהאינו זכאי לתרופות האמורות בסעי$  בטחבטחבטחבטחהמהמהמהמ  .ה

 על השפיע שלא או הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה שקרה לפני להתקיי� חדל שינויה )1(

 ;היקפה או המבטחהמבטחהמבטחהמבטח חבות על או קרותו
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  ;המבטחהמבטחהמבטחהמבטח דעתל ע שננקט אמצעי של תוצאה היה שינויה )2(

        שלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� שלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� שלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� שלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� תתתת ....9999

זו  לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסהבקשר  למבטחלמבטחלמבטחלמבטח    מהמבוטח �יהמגיע הסכומי� יתר וכל הביטוחדמי   .א

זו דמי ביטוח הינ�  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה ני�. לעברשימהישולמו באופ� ובמועדי� שיפורטו 

לפי  הכלוכ� המסי� וההיטלי�,  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחהפרמיה כולל הדמי� המשתלמי� 

 .ברשימההנקוב 

 הסכו� ישא, למבטחלמבטחלמבטחלמבטחלא שול� במועדו סכו� כלשהו המגיע מ� המבוטח   .ב

 והפרשי, 1961–"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק ועבכק ריבית שבפיגור

 בי�, העני� לפי, המוסכ�ח "המט בשער אוהצמדה בהתא� לשינויי� במדד 

 היו� לפני לאחרונה שפורס�, העני� לפי, המוסכ�"ח המט שער או המדד

 שפורס�, �יהענ לפי, המוסכ�"ח המט שער או המדד לבי� לתשלו� שנקבע

 .בפועל ו�להתש יו� לפני לאחרונה

 דרש מבטחמבטחמבטחמבטחשה לאחר ימי� 15 תו! כאמור שבפיגור כלשהו סכו�לא שול�   .ג

 הביטוח כי, בכתב למבוטח להודיע מבטחמבטחמבטחמבטחה רשאי, לשלמו בכתב מהמבוטח

        . כ� לפני יסולק לא שבפיגור הסכו� א� נוספי�, ימי� 21 כעבור יתבטל

   את לסלק המבוטח מחובת לגרוע כדי זה סעי$ פי על הביטוח בביטול אי� ....10101010

  . המבטחהמבטחהמבטחהמבטח הוצאות את וכ� לתקופה שעד לביטול האמור המתייחס שבפיגור הסכו�

 

 זכות הקיזוזזכות הקיזוזזכות הקיזוזזכות הקיזוז ....11111111

זו כל סכו�  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהרשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי� למבוטח לפי  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

 מפוליסהמפוליסהמפוליסהמפוליסהזו ובי� שהוא נובע  מפוליסהמפוליסהמפוליסהמפוליסה, בי� שחובו נובע למבטחלמבטחלמבטחלמבטחשהמבוטח חייב 

  אחרת או מחיוב אחר.
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            הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    ומיצויומיצויומיצויומיצוי    הקטנת גבול האחריותהקטנת גבול האחריותהקטנת גבול האחריותהקטנת גבול האחריות ....12121212

 האחריות מגבול האחריות גבול  � זו , יוקט פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהתגמולי ביטוח על פי  שולמו

 מבלי ששולמו הביטוח תגמולי בסכו�, הרלוונטי הכיסוי בגי� ברשימה הנקוב

 בה חב המבוטח בגי� התשלו�. ההשתתפות העצמיתההשתתפות העצמיתההשתתפות העצמיתההשתתפות העצמיתשינוכה מה� סכו� 

  

        הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    ואמצעי�ואמצעי�ואמצעי�ואמצעי�    מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי ....13131313

 או/ו הביטוח בהצעת המפורטי� המיגו� אמצעי את להתקי� המבוטח על  .א

, הביטוח תקופת במהל! תקי� במצב להחזיק�, בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה או/ו ברשימה

  ").מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת: "להל�( דרוש שהדבר עת בכל ולהפעיל�

 הביטוח בהצעת כמפורט הסיכו� להקלת אחר אמצעי בכל לנקוט המבוטח על  .ב

  ").הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת: "להל�( בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה או/ו ברשימה או/ו

 מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי על ובכתב מיד למבטחלמבטחלמבטחלמבטח    להודיע חובה חלה המבוטח על  .ג

  .הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי על או

, הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    באמצעיבאמצעיבאמצעיבאמצעי או מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    באמצעיבאמצעיבאמצעיבאמצעי    לנקוטלנקוטלנקוטלנקוט חובתו את המבוטח קיי� לא  .ד

 מהיו� או כ! על הודעה לו שנמסרה מהיו� ימי� 30 בתו!, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח רשאי

 את לבטל, הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרה לא עוד וכל, אחרת בדר! כ! על לו שנודע

 זכאי, זה סעי$ מכוח החוזה את המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ביטל. למבוטח בכתב בהודעה החוזה

 א� זולת, הביטול שלאחר התקופה בעד ששיל� הביטוח דמי להחזר המבוטח

 אותו רואי�, החוזה את המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ביטל לא; מרמה בכוונת המבוטח פעל

  .השינוי א$ על קיומו להמש! כמסכי�
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 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח חייב, זה סעי$ מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרה  .ה

 שהיו הביטוח דמי שבי� כיחס שהוא, יחסי בשיעור מופחתי� ביטוח בתגמולי

 אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    ננקטוננקטוננקטוננקטו לא שבו במצב אצלו המקובל לפי משתלמי�

 כליל פטור יהיה המבטחהמבטחהמבטחהמבטח. המוסכמי� הביטוח דמי לבי� הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת

  : מאלה אחת בכל זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה פי על מתשלו�

  ;מרמה בכוונת נעשה והדבר, (ג) סעי$ קט� לפי הודעה ניתנה לא )1(

, יותר מרובי� ביטוח בדמי א$, חוזה באותו מתקשר היה לא סביר מבטח )2(

 המבוטח זכאי זה במקרה; השינוי לאחר שהוא כפי הוא שהמצב ידע אילו

  .השינוי שלאחר התקופה בעד ששיל� הביטוח דמי להחזר

 לעיל (ה) –(ד) ו  קטני� בסעיפי� האמורות לתרופות זכאי יהיה לא המבטחהמבטחהמבטחהמבטח  .ו

  :מאלה אחת בכל

 קרות על השפיעה לא הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או המיגו�המיגו�המיגו�המיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי )1(

  ;היקפה או המבטחהמבטחהמבטחהמבטח חבות על או הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה

 של תוצאה היא הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או המיגו�המיגו�המיגו�המיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי )2(

  ;המבטחהמבטחהמבטחהמבטח דעת על שננקט אמצעי

 של תוצאה הינה הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או המיגו�המיגו�המיגו�המיגו� אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי )3(

 שהמבוטח ובלבד, לרכוש או לגו$ חמור נזק מניעת לש� שננקט אמצעי

 או אותו שנקט לאחר מיד האמצעי נקיטת על בכתב למבטחלמבטחלמבטחלמבטח הודיע

 .עליו לו שנודע
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  הארכת תקופת הביטוחהארכת תקופת הביטוחהארכת תקופת הביטוחהארכת תקופת הביטוח ....14141414

זו טעונה הסכמה מראש ובכתב  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהכל הארכה של תקופת הביטוח על פי 

  , אשר תינת� במפורש למטרה זו.המבטחהמבטחהמבטחהמבטחשל 

  הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    ביטולביטולביטולביטול ....15151515

 תקופת תו� לפני שהיא עת בכל הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה את לבטל רשאי המבוטח  .א

 כ! על נמסרה שבו במועד יתבטל הביטוח; דעתו שיקול לפי, הביטוח

 במקרה. המבוטח לבקשת בהתא� יותר מאוחר במועד או מבטחמבטחמבטחמבטחל הודעה

את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר  מבוטחל מבטחמבטחמבטחמבטחה יחזיר כזה

  לתוק$. הביטול תמועד כניס

 זו בכל פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה לבטל מבטחמבטחמבטחמבטחהעל פי די�, רשאי  מבטחמבטחמבטחמבטחה מזכויות לגרוע בלי  .ב

 כ! על שהודעה ובלבד ,שיקול דעתו לפי, הביטוח תקופת תו� לפני עת,

 התארי! בו לפני יו� 60 לפחות רשו� בכתב ובדואר מבוטחלתימסר 

         .פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהה תתבטל

לפני תו� תקופת הביטוח המוסכמת,  הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהיבטל את  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח א�  .ג

 את להונות או ניסה הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה את הפר המבוטח כי אינה לביטול והעילה

 כאמור בסעי$ קט� ב', לסכו� דמי זכאי בעת החזר המבוטח יהא, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

 ביו� ביטוח סוג לאותו דומה דורש ממבוטח מבטחמבטחמבטחמבטחה שהיה הביטוח

 .תקופת הביטוח תו� עד שנותרה לתקופה יחסית, הביטול

 אישורי על לחתו� המבטחהמבטחהמבטחהמבטחמ דרש והמבוטח היה לעיל האמור א$ על  .ד

מגבלה כלשהי לגבי  ישנה בה�, אחר או תנאי אחר מסמ! כל או/ו ביטוח

 באותו המצוינת בהתא� ובכפו$ למגבלה הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה ביטול הביטוח, תבוטל

 .אחר מסמ! כל או/ו אישור
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  מבוטח ראשי בפוליסהמבוטח ראשי בפוליסהמבוטח ראשי בפוליסהמבוטח ראשי בפוליסה ....16161616

מספר מבוטחי� ונקבע מבוטח ראשי, מסכימי� כל  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהא� נרשמו ב

בש� כל  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחהמבוטחי� כי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומת� ע� 

, הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסההמבוטחי�, לרבות חתימה על טופס ההצעה, וכל בקשה שלו לשינוי 

פת הביטוח תחייב את כל , במהל! תקוהפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהאו לביטול  לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסהלתוספת 

  המבוטחי�, אלא א� הוסכ� אחרת בכתב בי� הצדדי�. 

תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכ! כאילו  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחכל הודעה אשר ישלח 

  נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.

תגמולי ביטוח, אשר אינ� משולמי� ישירות לצדדי� שלישי�, וכ� החזרי פרמיה, 

  .מבטחמבטחמבטחמבטחי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי לישולמו למבוטח הראש

  הודעות הודעות הודעות הודעות  ....17171717

למוטב בכל הקשור לביטוח, תינת� לפי  למבוטח או המבטחהמבטחהמבטחהמבטחהודעה של   .א

  מענו האחרו� הידוע למבטח.

תינת� למבטח במע� משרדו  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחהמוטב  של הודעה של המבוטח או  .ב

 . בלבד, , , , בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסההראשי, המצוי� 

 שיפוטשיפוטשיפוטשיפוט    וסעי$וסעי$וסעי$וסעי$    די�די�די�די� ....18181818

 סמכות תהא המוסמ! הישראלי המשפט ולבית, הישראלי לדי� כפופה זו    פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה

 זו. פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהללללמחלוקת הנובעת או הנוגעת  לכל בקשר שיפוט בלעדית

 
 


