לתשומת לבכם

פוליסה זו הינה על בסיס יום הגשת התביעה ) (Claims Made Policyוהיא חלה רק על תביעות
שתוגשנה נגד המבוטח בראשונה על ידי צד ג' ושדווחו למבטחת במהלך תקופת הפוליסה .כמו כן
שימו לב שהסכומים שיוצאו לצורכי הגנה משפטית בעקבות התביעה יקוזזו מסכום ההשתתפות
העצמית.

ביטוח אחריות מקצועית
מולטימדיה
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ביטוח אחריות מקצועית
מולטימדיה
בתמורה לתשלום הפרמיה ובהסתמך על כל הוראות פוליסה זו ,המבטחת מסכימה כדלקמן:

סעיפי הכיסוי הביטוחי
הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו ניתן אך ורק בגין תביעות שהוגשו בראשונה נגד המבוטח במהלך
תקופת הפוליסה ואשר דווחו למבטחת במהלך תקופת הפוליסה ,בדבר מעשה שלא כדין,
במתן או כשל במתן שירותים מקצועיים ואשר ארע בתאריך הרטרואקטיבי או לאחריו ,והכל
כמפורט להלן:

אחריות מקצועית

המבטחת תשלם בשמו של כל מבוטח את כל הנזקים
הכספיים הנובעים מכל תביעה בגין הפרת חובה
כלשהי מצדו של המבוטח.

קניין רוחני

המבטחת תשלם בשמו של כל מבוטח את כל הנזקים
הכספיים הנובעים מכל תביעה בגין הפרת זכויות
קניין רוחני מצדו של המבוטח.

הוצאת דיבה

המבטחת תשלם בשמו של כל מבוטח את כל הנזקים
הכספיים הנובעים מכל תביעה בגין הוצאת דיבה או

מרמה או אי-יושר מצד עובד

המבטחת תשלם בשמו של כל מבוטח ,שאינו מבצע
העבירה בפועל ,את כל הנזקים הכספיים הנובעים מכל
תביעה שהיא בגין מרמה או אי-יושר של עובד.

הגנה

המבטחת רשאית לנהל את ההגנה המשפטית של כל
תביעה אשר פוליסה זו עשויה לחול עליה על פי סעיפי
הכיסוי הביטוחי או על פי ההרחבות המפורטות בה .עם
זאת ,המבטחת תפעל כמיטב יכולתה בתיאום ובשיתוף
פעולה עם המבוטח כדי לא לפגוע בשמו הטוב או לגרום
לו לנזק כלשהו.

השמצה ,ובלבד שלא נעשו בכוונה.

המבטחת תשלם את הוצאות ההגנה הסבירות
שאושרו מראש על ידי המבטחת ,הכרוכות בניהול הגנה
אל מול כל תביעה המכוסה בפוליסה זו .ככל שלא התקבל
אישור המבטחת מראש ,תחוב המבטחת אך ורק
בהוצאות ההגנה הסבירות.
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הרחבות
הופעה בבית משפט

בעבור כל אדם המתואר בסעיפים 'א' ו'-ב' להלן ,אשר מופיע בפועל
בבית משפט ומשמש עד בקשר עם תביעה ,שדווחה למבטחת

ואשר מכוסה על פי תנאי פוליסה זו ,המבטחת תשלם את הסכומים
הבאים ליום הופעה ,בגין כל יום שנדרש להופיע בו בבית המשפט :
א .בגין כל בעלים ,שותף או דירקטור שהינו מבוטח – .₪ 2,000

ב .בגין כל עובד .₪ 1,000 -

לא תחול כל השתתפות עצמית בגין הרחבה זו.
תקופת דיווח מוארכת

היה וביטלה המבטחת פוליסה זו ,או שלא חידשה אותה ,תהיה

לבעל הפוליסה הזכות – לתקופה של:
) (i

 30ימים מבלי לשלם פרמיה נוספת; או

)(ii

 6חודשים בתשלום פרמיה נוספת בשיעור 50%

)(iii

 12חודשים בתשלום פרמיה נוספת בשיעור

מהפרמיה השנתית;

 100%מהפרמיה השנתית;

לאחר תאריך ביטול תוקף הפוליסה או פקיעתה – להודיע למבטחת
על כל תביעה מכוסה שהוגשה לראשונה נגד המבוטח במהלך
אותה תקופה ,בגין כל מעשה שלא כדין שנעשה לפני תום
תקופת הפוליסה ובתאריך הרטרואקטיבי הנקוב בדף רשימת
הפוליסה או לאחריו.
תקופת הדיווח המוארכת האמורה תיחשב חלק מתקופת
הפוליסה כמוגדר בפוליסה .תקופת הדיווח המוארכת לא תחול אם
המבוטח רכש פוליסה אחרת לכיסוי אחריותו המקצועית.
המבוטח לא יהא זכאי לתקופת דיווח מוארכת במקרה של ביטול

הפוליסה על ידי המבטחת בגין אי תשלום פרמיה או ביטול
הפוליסה בהתאם לסעיפים )6ג()7 ,א( או )18א( לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א.1981 -
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אבדן מסמכים

לגבי מסמכים של צד ג':
 .1אשר לגביהם מבוטח נושא בחבות על פי דין ,וכן
 .2אשר במשך תקופת הפוליסה הודיע המבוטח למבטחת
בכתב ,בהתאם להוראות הפוליסה ,כי אותם מסמכים הושמדו,
ניזוקו ,אבדו ,שובשו ,נמחקו או שאין ידוע מקום הימצאם ,וכל זאת
אך ורק במתן או כשל במתן שירותים מקצועיים:

נזק כספי יכלול גם עלויות והוצאות סבירות שנשא בהם המבוטח
במאמציו להחליף את אותם מסמכים או לשחזרם ,ובלבד ש-
א .האבדן או הנזק נגרמו כאשר אותם מסמכים הם ) (1בעת
הובלה; או ) (2במשמורת אצל המבוטח או אצל כל אדם אחר
אשר המבוטח הפקידם בידו בנאמנות;
ב .המבוטח או מי מטעמו חיפשו בקפדנות את המסמכים שאבדו
או שאין ידוע מקום הימצאם;
ג .סכום התביעה בגין העלויות וההוצאות הנ"ל ייתמך באסמכתאות
מספקות בדבר הוצאתן; וכן
ד .לא תחול על המבטחת כל חבות בגין כל אבדן או נזק הנובע
מבלאי ו/או התדרדרות הדרגתית ,עש ומזיקים או כל דבר אחר
שאינו בשליטתו של המבוטח.
הרחבה זו ,בגין עלויות והוצאות סבירות בהן נשא המבוטח,

תהיה כפופה לתת-גבול אחריות של  ,₪ 400,000ולגביה תחול

השתתפות עצמית נפרדת בסך  ₪ 4,000וזאת במקום
ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשימה.

הגדרות
"אבדן"

משמעו נזק כספי והוצאות הגנה .המונח "אבדן" אינו כולל,
ופוליסה זו לא תכסה (1) :מסים; ) (2תשלומים שאינם לשם
פיצוי ,לרבות פיצויים עונשיים ,פיצויים מוכפלים ,פיצויים לדוגמה
או פיצויים מוסכמים; ) (3קנסות ,עיצומים ועונשים; ) (4עלויות
והוצאות הכרוכות במילוי אחר כל צו ,מענק או הסכם להענקת
סעד הצהרתי או סעד אחר שאינו כספי; ) (5פיצויים ,תגמולים או
תקורה ,או חיובים או הוצאות של מבוטח כלשהו; או ) (6כל
עניין שאינו בר ביטוח על פי הדין החל על פוליסה זו או בתחום
השיפוט שהתביעה מוגשת בו.

"בעל הפוליסה"

משמעו הגוף או האדם הנקוב בדף הרשימה כבעל הפוליסה.

"גבול האחריות"

משמעו הסכום הנקוב בדף הרשימה כגבול האחריות;

"הוצאות הגנה"

משמען שכרי טרחה ,עלויות והוצאות סבירים ונחוצים אשר נשא
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בהם המבוטח או שנשאו בהם מטעמו לצורכי חקירה ,הגנה,

הערכה ,פשרה או ערעור בגין תביעה" .הוצאות הגנה" אינן

כוללות הוצאות פנימיות או תקורה כלשהן של מבוטח או עלות
זמנו של מבוטח.

"הפרת זכויות קניין רוחני"

משמעה הפרה בלתי מכוונת של זכות קניין רוחני כלשהי של צד ג',

"הפרת חובה"

משמעה כל רשלנות בקשר עם :הפרת חובה ,מעשה ,טעות,
הצהרה כוזבת או מטעה ,הפרת סודיות או מחדל ,בפועל או כנטען.
הגדרה זו תכלול כל אופן של חדירה לפרטיות ,פרסום ,הצגה באור
מטעה ,גילוי בציבור של עובדות פרטיות ,הפרעה ,שימוש מסחרי
לא מורשה בשם או בדמות ,כניסה בלתי חוקית או פינוי בלתי חוקי,
הסגת גבול או האזנת סתר – כל האמור לעיל במתן או כשל במתן
שירותים מקצועיים.

"השתתפות עצמית"

משמעה הסכום הנקוב בדף הרשימה כסך ההשתתפות העצמית
לכיסוי ו/או ההרחבה הרלוונטיים.

"חברת בת"

משמעה חברה אשר בעל הפוליסה ,במישרין או בעקיפין,
באמצעות חברת בת אחת או יותר:
)(1שולט בהרכב הדירקטוריון;
)(2שולט ב  50% -או יותר מכוח ההצבעה; או
)(3מחזיק ב 50%-או יותר מהון המניות המונפק.

מלבד פטנט או סוד מסחרי.

"מבוטח"

הכיסוי על פי פוליסה זו לגבי חברת בת או מבוטח שלה ,יחול אך
ורק בגין מעשים שלא כדין שבוצעו כל עוד אותו גוף הוא חברת
בת של בעל הפוליסה.
משמעו:
) (1בעל הפוליסה או חברת בת כלשהי;
) (2כל אדם טבעי שהיה או שהנו בעלים ,שותף או דירקטור של
בעל הפוליסה או של חברת בת כלשהי;
) (3כל עובד;
) (4כל עובד זמני על פי חוזה ,עובדים עצמאיים או קבלני משנה
לצורכי עבודה בלבד ,אך זאת אך ורק אם הם התקשרו
בחוזה עם בעל הפוליסה או חברת בת כלשהי,
ונמצאים תחת ניהולם ופיקוחם הישיר של בעל הפוליסה
או של חברת בת כלשהי ,וכן;
) (5כל עיזבון או נציגים חוקיים של מבוטח המתוארים בתת-
סעיפים ) (2ו ) (3של הגדרה זו.
אולם זאת רק בעת שהעניקו שירותים מקצועיים בכשרותם
המנויה לעיל.

"מבטחת"
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"מזהמים"

כוללים ,בין היתר ,אך אינם מוגבלים ל :כל חומר מזהם או הגורם
לגירוי בין שהוא מוצק ,נוזלי ,ביולוגי ,רדיולוגי ,גזי או תרמי; בין
שנוצר באופן טבעי ובין שלא ,לרבות אסבסט ,עשן ,קיטור ,פיח,
סיבים ,עובש ,נבגים ,פטריות ,חיידקים ,אדים ,חומצות ,חומרים
אלקלים ,חומר גרעיני או חומר רדיואקטיבי מכל סוג שהוא,
כימיקלים או פסולת.
המונח "פסולת" כולל ,בין היתר ,חומר המיועד למחזור ,להשבחה
או לשימוש חוזר ,אך הוא אינו מוגבל להם בלבד.

"מסמכים".

משמעם מסמכים מכל סוג שהוא ,לרבות רשומות מחשב ונתונים
אלקטרוניים או דיגיטליים; אולם אינם כוללים כסף ,מסמכים
סחירים או תיעוד שלהם.

"מעשה שלא כדין"

משמעו כל הפרת חובה ,הפרת זכויות קניין רוחני ,הוצאת

"מרמה או אי-יושר מצד
עובד"

משמעו מעשה מרמה או אי יושר של עובד:
א .אשר לא נמחלו ,במפורש או במשתמע על ידי בעל הפוליסה
או חברת בת כלשהי.
ב .ואשר כתוצאה ממנו קיימת חבות לבעל הפוליסה או חברת

"נזקי גוף"

משמעם פגיעה פיזית ,מחלה ,חולי או מוות ,וכן הלם ,מצוקה
רגשית או עגמת נפש ,אך ורק אם נבעו ישירות מגורמים אלה.

"נזק/ים כספי/ים"

משמעם כל סכום אשר יחויב המבוטח לשלם על פי דין לצד ג'
כלשהו בגין פסק דין שניתן נגד מבוטח ,או בגין פשרה שהושגה
באישור המבטחת.

"נזקי רכוש"

משמעם נזק לרכוש מוחשי או אבדנו או השמדתו או אבדן השימוש
בו.

"סוד מסחרי"

משמעו מידע עסקי ,מכל סוג ,שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי
כדין בנקל על ידי אחרים ,אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על
פני מתחריו ,ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על
סודיותו.

"עובד"

כל אדם טבעי המועסק או שהיה מועסק במפורש כעובד על פי חוזה

דיבה ,השמצה או מרמה או אי-יושר מצד עובד.

בת כלשהי.

עבודה אצל בעל הפוליסה או חברת בת כלשהי .המונח

"עובד" לא יכלול (1) :בעלים ,שותף או דירקטור של מבוטח; או
) (2עובד זמני על פי חוזה ,אדם עצמאי או קבלן משנה לצורכי
עבודה בלבד.
"פדיון יתר"
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"פרמיה"

משמעה הסכום הנקוב בדף הרשימה כסכום הפרמיה ,וכל התאמה
של הפרמיה הנקובה בתוספות לפוליסה זו.

"צד ג'"

משמעו כל גוף או אדם טבעי; אולם ,אין המונח צד ג' כולל:
) (1מבוטח כלשהו ,או ) (2כל גוף אחר או אדם טבעי אשר יש
לו זיקה פיננסית או תפקיד ניהולי בפעילותו של בעל הפוליסה
או בחברת בת.

"שירותים מקצועיים"

משמעם השירותים המקצועיים המוענקים על ידי בעל הפוליסה
וכל חברת בת ,כמפורט בדף הרשימה.

"תאריך רטרואקטיבי"

משמעו התאריך הנקוב בדף הרשימה כתאריך רטרואקטיבי.

"תביעה"

משמעה כל (1) :דרישה בכתב או ) (2הליכים אזרחיים או מנהליים
שבמסגרתם נתבע נזק כספי בגין מעשים שלא כדין.

"תקופת הפוליסה"

משמעה תקופת הזמן הנקובה בדף הרשימה .אולם ,במקרה של
ביטול הפוליסה תסתיים תקופת הפוליסה במועד שבו ייכנס הביטול
לתוקף.
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חריגים
פוליסה זו לא תעניק כיסוי לאבדן בקשר עם תביעה כלשהי ,הנובע ,מבוסס או מיוחס:
"הגבלים עסקיים"

להגבלים עסקיים ,להגבלת סחר או לתחרות בלתי
הוגנת – בפועל או כנטען;

"נזקי גוף  /נזקי רכוש"

לנזקי גוף או נזקי רכוש ,אלא אם הם נובעים

"וירוס מחשבים  /גישה בלתי מורשית"

לכל וירוס מחשבים ,קוד זדוני או כשל במניעת גישה
בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במערכת
אלקטרונית או תכנה;

"חבות חוזית /
ערבויות ביצוע"

א( לחבות חוזית או התחייבות אחרת שניטלה על ידי
המבוטח ,שהיא מעבר לחובה לפעול במיומנות
ובזהירות הנדרשות באופן החל בדרך כלל לצורך
השירותים המקצועיים שניתנו;

מהפרת חובה בפועל או כנטען;

)ב( לערבות או כתב-אחריות ; או
)ג( לעיכוב בביצוע ,כשל בביצוע או כשל בהשלמה של
שירותים מקצועיים ,אשר אינם נובעים מהפרת
חובה מצדו של המבוטח;
"אומדן עלויות"

לכשל של מבוטח כלשהו או של צד אחר הפועל בעבור

המבוטח בביצוע אומדן מוקדם מדויק של עלות ביצוע

השירותים המקצועיים;
"פעולות ממשלתיות  /רגולטוריות"

לכל פעולה או חקירה של גוף ממשלתי ,רגולטורי ,גוף
האחראי להענקת רישוי או ועדה שמונתה על ידי גוף
כאמור ,אלא אם היא מתייחסת אך ורק למתן או כשל

"תשתית"

)א( לכשל מכני;
)ב( לכשל חשמלי ,לרבות כל הפרעה בהספקת חשמל,
הפרעה בזרם החשמל ,נפילת מתח או הפסקת
חשמל; או
)ג( לכשל של מערכות טלקומוניקציה או מערכות לווין

במתן של שירותים מקצועיים בעבור אותם גופים;

אלא אם הכשל נובע מהפרת חובה של מבוטח
כלשהו;
"חדלות פירעון"

לחדלות פירעון ,כניסה לניהול מורשה או כינוס נכסים
של המבוטח.

"חומרי אינטרנט"

לחומר המתפרסם או מוצג באינטרנט ,ואשר לפני
פרסומו או הצגתו לא ידע המבוטח את תוכנו של
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חומר זה או את מקורו;
"מיזם משותף"

לעבודה שביצע המבוטח בעבור ובשם כל התאגדות

"מעשים פסולים"

לכל פעולה אשר שופט ,חבר מושבעים או פאנל או בית
דין רשמי אחר קבעו שהיא מהווה עבירה פלילית,

או מיזם משותף שהמבוטח הוא חלק ממנו;

מעשה אי-יושר או מרמה או שהמבוטח מודה שביצע

פעולה כזו .במקרה כזה יוחזר למבטחת כל אבדן
אשר שולם בגין תביעה כזאת; אולם חריג זה לא יחול
על סעיף הכיסוי לגבי מרמה או אי יושר מצד
עובד;
"פדיון יתר"

לפדיון יתר.

"פטנט  /סוד מסחרי"

להפרת רישיונות של פטנטים או סודות מסחריים,

"זיהום"

) (1לנוכחות של מזהמים ,פליטתם ,פיזורם,
שחרורם ,נדידתם או בריחתם ,בפועל ,כנטען או שיש
איום שהדבר עומד לקרות ,או ) (2לכל הוראה ,דרישה

"תביעות  /נסיבות קודמות"

) (1לתביעה שהוגשה טרם מועד תחילת פוליסה זו או

הפרה של פטנטים או של סודות מסחריים או שימוש
פסול בהם;

או מאמץ לערוך) :א( בדיקה לקיומם של מזהמים,
ניטור שלהם ,ניקוים ,הסרתם ,הגבלתם ,טיפול בהם,
טיהורם או נטרולם ,או )ב( תגובה או הערכה באשר
למידת השפעתם של מזהמים;

תביעה תלויה ועומדת במועד תחילת פוליסה זו;
או

) (2לנסיבות כלשהן אשר במועד תחילת פוליסה זו יכול
היה המבוטח לצפות באופן סביר שיובילו

לתביעה.

"הפרת זכויות בקשר עם טכנולוגיית
תכנה"

לכל הפרת זכויות קניין רוחני של תכנה או של
טכנולוגיית תכנה;

"חובות מסחריים"

) (1לחוב מסחרי של המבוטח או ) (2לערבות שנתן
המבוטח בגין חוב;
לתביעה שהוגשה בארה"ב ו/או קנדה או בכל

"ארה"ב/קנדה"
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"מלחמה  /טרור"

באופן מלא או חלקי ,במישרין או בעקיפין ל:
) (1מלחמה ,כל פעולה של מלחמה ,מלחמת אזרחים,
פלישה ,התקוממות ,מהפכה ,שימוש בכח צבאי או
תפיסה בכח של שליטה בצבא ,מעשה של אויב זר,
מעשי איבה ,נישול זמני או קבוע הנובע מהפקעה,
השתלטות או תפיסה כדין ע"י כל רשות מוסמכת,
התקוממות צבאית ,מרד ,תפיסה צבאית או תפיסה
בכח של שלטון ,משטר צבאי ,מצב של מצור או כל
אחד מהאירועים או הגורמים הקובעים את ההכרזה
או השמירה על משטר צבאי או מצב של מצור; או
) (2שימוש במכוון של כח צבאי לעצור ,למנוע או
לצמצם פעולת טרור ידועה או חשודה; או
) (3כל פעולת טרור.
מוסכם עוד כי המונחים מלחמה ופעולת טרור
יוגדרו כדלקמן:
)א( מלחמה פירושה מלחמה ,בין אם הוצהרה או לא ,או
כל פעילות מלחמתית ,לרבות השימוש בכח צבאי
על ידי כל מדינה ריבונית להשיג מטרות כלכליות,
גיאוגרפיות ,לאומיות ,פוליטיות ,גזעיות ,דתיות או
אחרות;
)ב( פעולת טרור פירושה שימוש בפועל או באיום בכח
או באלימות ,המכוון לגרום או הגורם לנזק,
פציעה ,פגיעה או הפרעה ,או ביצוע פעולה
המסוכנת לחיי אדם או לרכוש ,כנגד כל אדם ,רכוש
או ממשל ,במטרה מוצהרת או לא מוצהרת לקדם
אינטרסים כלכליים ,אתניים ,לאומניים ,פוליטיים,
גזעיים או דתיים ,בין אם אינטרסים כאלו הוצהרו
אם לאו.
שוד או מעשה פלילי אחר ,אשר בוצע בעיקר לרווח
אישי ,ופעולות הנובעות בעיקר מקשרים אישיים
קודמים בין המבצע)ים( והקורבן)ות( לא יחשבו
כפעולת טרור.
פעולת טרור אף תכלול כל פעולה אשר אושרה או
הוכרה ככזאת על ידי ממשלות ישראל או ארה"ב
או ע"י כל מדינה אחרת בה הוגשה התביעה או
שבה התרחש המעשה.
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תנאי הפוליסה
א .תביעות
"הודעה על תביעה"

המבוטח ימסור למבטחת הודעה בכתב בדבר כל תביעה

שהוגשה לראשונה נגדו ,מוקדם ככל האפשר ובמהלך

תקופת הפוליסה .כל הודעה חייבת להינתן בכתב ולהישלח
בדואר רשום או בפקסימיליה ,ועליה להיות ממוענת כדלקמן:
 AIGישראל חברה לביטוח בע"מ – מחלקת
תביעות מסחרי
רחוב הסיבים  ,25קריית מטלון
ת.ד ,535 .פתח-תקוה49100 ,
במקרה של הפרת חובת ההודעה מצד המבוטח להודיע

בזמן למבטחת על כל תביעה לפי סעיף  22לחוק חוזה

ביטוח התשמ"א ,1981-התרופות העומדות למבטחת יהיו
כפי תנאי סעיפים  24-25לחוק חוזה ביטוח התשמ"א.1981-
"תביעות קשורות"

היה ונמסרה למבטחת הודעה בדבר תביעה נגד המבוטח
בהתאם לתנאי סעיף הודעה על תביעה בפוליסה ,אזי(1) :
כל תביעה מאוחרת יותר ,הטוענת ,נובעת ,מבוססת או
מיוחסת לעובדות הנטענות בתביעה שהודעה ניתנה בגינה;
וכן ) (2כל תביעה מאוחרת יותר שנטען בה מעשה שלא
כדין כלשהו שהוא זהה או קשור למעשה שלא כדין כלשהו
הנטען בתביעה שהודעה ניתנה בגינה ,תיחשב תביעה
שהוגשה נגד המבוטח ודווחה למבטחת באותו מועד
שניתנה בו ההודעה בראשונה.
כל תביעה או תביעות הנובעות מ מבוססות על או מיוחסות
ל  (1) :אותה סיבה ,או ) (2מעשה שלא כדין אחד ,או )(3

סדרה של מעשים שלא כדין מתמשכים ,חוזרים ונשנים או
קשורים ,תיחשבנה תביעה אחת למטרות פוליסה זו.

"נסיבות"

במשך תקופת הפוליסה עשוי להגיע לידיעת המבוטח

מידע על נסיבות שניתן לצפות באופן סביר כי הן יובילו

לתביעה .במקרה כזה המבוטח רשאי לדווח למבטחת
בכתב על אותן נסיבות .אם בעשותו כן המבוטח מספק(1) :
את הסיבות לצפי לתביעה ,וכן ) (2פרטים מלאים הנוגעים
לתאריכים ,לפעולות ולאנשים המעורבים ; אזי ,כל תביעה
שתוגש לאחר מכן נגד המבוטח ותדווח בכתב למבטחת,
הטוענת לנסיבות כאמור ,נובעת מהן ,מבוססת עליהן ,או
מיוחסת להן או הטוענת למעשה שלא כדין שהוא אותו
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מעשה שלא כדין או קשור למעשה שלא כדין כלשהו
הנטען או מתואר בנסיבות שדווחו קודם לכן ,תיחשב
כתביעה שהוגשה בראשונה נגד המבוטח ואשר דווחה
למבטחת באותו מועד שהעובדות או הנסיבות דווחו

למבטחת בפעם הראשונה ,ובלבד שהמבטחת הכירה
בקבלת הודעה על נסיבות בהתאם לתנאי סעיף זה.
"הגנה  /פשרה"

במקרה בו התביעה מכוסה על פי הפוליסה ,תהא

המבטחת רשאית ,בהתאם לשיקול-דעתה ,ליטול לידיה

ולנהל בשם המבוטח את ההגנה מפני התביעה .עם זאת

המבטחת תפעל כמיטב יכולתה בתיאום ושיתוף פעולה עם

המבוטח כדי לא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו לנזק
כלשהו.
המבוטח (1) ,יעניק למבטחת כל סיוע סביר וישתף עמה

פעולה בהגנה מפני כל תביעה ובהפעלת זכויות שיפוי וזכויות
להשתתפות ) (2יפעל בחריצות ראויה ויסייע בכל אותם
מעשים ופעולות אפשריות כדי למנוע או כדי להפחית כל אבדן

על פי פוליסה זו; ) (3ימסור כל מידע וייתן כל סיוע למבטחת,
כפי שהיא עשויה לדרוש באופן סביר ,כדי לאפשר לה לחקור
כל אבדן או לקבוע את חבותה על פי פוליסה.
המבטחת רשאית ,בכל עת להגיע לפשרה או לשלם תגמולי

ביטוח לצד ג' ,ובלבד שהודיעה על כך בכתב למבוטח 30
ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו.

סירב המבוטח לפשרה סבירה שהוצעה על ידי המבטחת
לסילוק התביעה ,תהא המבטחת רשאית להודיע למבוטח

כי חבותה תוגבל לסכום הפשרה בה ניתן היה לסלק את

התביעה ,בצירוף הוצאות הגנה עד למועד שבו ניתן היה

לסלק את התביעה גם במקרים אלו יחוב המבוטח
בתשלום ההשתתפות העצמית.
"הסכמת המבטחת"

מבוטח אינו רשאי להודות ו/או ליטול כל אחריות ,להיכנס
להסכם פשרה ו/או לתת הסכמתו לכל פסק דין שהוא מבלי
לקבל תחילה את הסכמתה של המבטחת בכתב .אך ורק
אותם פשרות ופסקי דין אשר הסכימה להם המבטחת,

ופסקי דין שניתנו בגין תביעות שנוהלה הגנה נגדן בהתאם
לפוליסה זו ,ישולמו כאבדן על פי פוליסה זו .הסכמתה של
המבטחת לא תעוכב באופן בלתי סביר .מוסכם ,כי

המבטחת תפעל למימוש זכויותיה תוך התחשבות בפעילות

העסקית של המבוטח ובאופן שלא יפגע בזכות המבוטח
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להיפרע מצד שלישי בגין סכומים שלא שולמו על ידי
המבטחת.

"חלוקה"

כאשר תביעה נוגעת לנושאים מכוסים ולנושאים שאינם
מכוסים על פי פוליסה זו ,תיערך חלוקה הוגנת ונאותה של
הוצאות הגנה ,פיצויים ,פסקי דין ו/או פשרות ,בין כל מבוטח

לבין המבטחת ,בהתחשב בחשיפות המשפטיות והפיננסיות
היחסיות המיוחסות לנושאים המכוסים ולנושאים שאינם
מכוסים על פי פוליסה זו.

ב .מצגים ,חובות גילוי וייצוג
"מצגים וחובות גילוי"

המבטחת ,בהעניקה כיסוי ביטוחי למבוטח ,הסתמכה על
הצהרות ופרטים מהותיים בהצעת הביטוח ,על נספחי ההצעה

ועל מידע אחר שנמסרו למבטחת .ההצהרות ,הנספחים
והמידע האחר הם הבסיס לכיסוי הביטוחי ויהיו חלק בלתי נפרד
מהפוליסה.
על המבוטח להשיב תשובה מלאה וכנה לכל שאלה שנשאל על

ידי המבטחת בעניין מהותי .במקרה של הפרת חובת הגילוי

על ידי המבוטח כמפורט לעיל ,יעמדו למבטחת התרופות
והסעדים המפורטים בסעיפים  7-8לחוק חוזה הביטוח
התשמ"א.1981-
"ייצוג"

בעל הפוליסה פעל ויפעל בשם כל מבוטח בכל הנוגע ל(1) :
משא ומתן על תנאי הביטוח ,התקשרות בביטוח ושינוי בכיסוי
הביטוחי; ) (2מימוש זכויות המבוטחים; ) (3הודעות; )(4
פרמיות; ) (5תוספות; ) (6יישוב חילוקי דעות; וכן ) (7תשלומים
למבוטח כלשהו.

ג .גבולות והשתתפות עצמית
"גבולות אחריות"

גבולות האחריות הינם סך הסכום המצטבר של חבות
המבטחת לכל אבדן הנובע מכל התביעות שתוגשנה כנגד

כל המבוטחים לפי כל סעיפי הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה זו
במצטבר .תת-גבולות אחריות והרחבות הם חלק מגבולות
האחריות .גבולות האחריות לתקופה שנקבעה בהרחבה בגין

תקופת הדיווח המוארכת הם חלק מגבולות האחריות
לתקופת הפוליסה ולא נוסף עליהם .הכללה של יותר
ממבוטח אחד בפוליסה זו אין משמעה העלאת הסכום הכולל
שתשלם המבטחת תחת פוליסה זו .תת-גבול האחריות בגין
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הרחבת "אבדן מסמכים" יהיה חלק מגבולות האחריות ולא
נוסף עליהם.
מוסכם כי במקרה של אבדן ,לרבות הוצאות הגנה ,החורג

מגבולות האחריות ,אזי תכסה פוליסה זו הוצאות הגנה
סבירות ,מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה,
בהתאם לסעיף  66לחוק חוזה ביטוח.

למען הסר ספק ,הכיסוי בגין ההרחבות המפורטות בפוליסה זו
הינו כפוף לגבול האחריות ולא מעבר לו .לגבי כל הרחבה

לכיסוי חבות על פי דין ,הכפופה לתת גבול אחריות ,תישא

המבטחת בהוצאות הגנה וזאת אף מעבר לתת גבול
האחריות הספציפי שנקבע להרחבה.

באשר לתביעות המוגשות נגד מבוטחים מחוץ לתחום השיפוט
של ישראל ,סבירות הוצאות הגנה החורגות מגבולות

האחריות תימדד על בסיס סבירות הוצאות הגנה בישראל
ובהתאם לסטנדרטים ישראליים.
"השתתפות עצמית"

המבטחת תשלם אך ורק בגין אבדן שסכומו גבוה יותר מסכום

ההשתתפות העצמית ,בו יישא המבוטח .השתתפות
עצמית אחת תחול על כל התביעות הנחשבות תביעה אחת
בהתאם לסעיף "תביעות קשורות" לעיל .המבטחת רשאית,
להקדים את תשלום כל ההשתתפות העצמית או את חלקה,
ובמקרה כזה יחזירו המבוטחים סכומים אלו למבטחת מיד.

ד .הוראות כלליות
"המחאה"

לא ניתן להמחות פוליסה זו וכל זכות על פיה או בגינה ,מבלי
לקבל מראש את הסכמתה של המבטחת בכתב.

"ביטול הפוליסה"
על ידי בעל הפוליסה

על ידי המבטחת
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בעל הפוליסה יכול לבטל פוליסה זו בכל עת רק באמצעות
מסירת הודעה בכתב ומראש למבטחת במקרה כזה ,תהא
המבטחת זכאית לפרמיה ששולמה בעד התקופה שלפני
כניסת הביטול לתוקף ,שתחושב כדלקמן 10% :מסך הפרמיה
לכל תקופת הפוליסה ,בתוספת  10%לכל חודש או חלקו שבו
הפוליסה הייתה בתוקף.
המבטחת רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה בכתב
לבעל הפוליסה בדואר רשום ,בדואר מהיר אחר או בשיטת
מסירה סבירה אחרת ,לפי כתובתו של בעל הפוליסה כפי
שהיא מופיעה בדף הרשימה ,ובה יצוין המועד שבו ייכנס הביטול
מולטימדיה 6.16

לתוקף ,אך מועד זה לא יפחת משלושים ) (30יום לאחר מכן.
הוכחת דיוור או מסירה של הודעה כזו תיחשב הוכחה מספקת
למתן הודעה ,ופוליסה זו תיחשב מבוטלת ביחס לכל
המבוטחים בתאריך ובשעה הנקובים באותה הודעה.
במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבטחת לפני תום תקופת
הפוליסה ,והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את תנאי
הפוליסה או ניסה להונות את המבטחת ,תשלם המבטחת
למבוטח את הסכום שהייתה דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג
ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת

הפוליסה.

על סכום שלא שולם על ידי המבטחת תוך  28ימים תתווסף
ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א– 1961עד
יום התשלום בפועל.
החזר הפרמיה על ידי המבטחת לא יהיה תנאי לכניסת
הביטול לתוקף ,אולם תשלום זה ייעשה בהקדם האפשרי.

"חדלות פירעון"

במקרה של ביטול עקב אי תשלום פרמיה – אם לא ישלם
המבוטח את הפרמיה בתוך  15יום מתאריך קבלת דרישת
המבטחת בכתב ,תהיה המבטחת רשאית להודיע למבוטח
בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אלא אם עד
תום אותה תקופה ישלם המבוטח את התשלום.
חדלות פירעון ,כינוס נכסים או פשיטת רגל של מבוטח כלשהו
לא ישחררו את המבטחת מהתחייבויות כלשהן על פי פוליסה
זו.

"לשון רבים ,כותרות ושמות פרקים"

התיאורים של הכותרות ושמות הפרקים של פוליסה זו הם אך
ורק לצורכי אזכור ונוחות ואינם מקנים כל פירוש לחוזה זה .מילים
וביטויים האמורים בלשון יחיד מכוונים גם ללשון רבים ולהפך.

"היקף ודין הפוליסה"

ככל שהדבר מורשה על פי דין ובכפוף לחריג בגין ארה"ב/קנדה,

בפוליסה זו למילים בכתב נטוי ומוגדל ישנה משמעות מיוחדת
ויש להן הגדרה מסוימת ,ויתר המילים ,שאינן בעלות הגדרה
מסוימת ,משמען כפשוטן וכמקובל.

"תחלוף"

תחול פוליסה זו על כל תביעה שהוגשה נגד מבוטח כלשהו
בכל מקום בעולם .כל פרשנות הנוגעת לפוליסה זו באשר
לתוכנה ,תוקפה או ביצועה תיעשה על פי חוקי מדינת ישראל ועל
פי הנוסח העברי המופיע בפוליסה זו.
הייתה למבוטח בשל אבדן גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם

שלישי ,שלא מכוח הפוליסה ,עוברת זכות זו למבטחת
מששילמה תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה.

המבטחת אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי

סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם
עמוד  15מתוך 16
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השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטחת.
המבטחת תהיה רשאית להפעיל זכויות אלו ולאכוף אותן בשם

המבוטח ,אשר יעניק למבטחת כל סיוע סביר ואפשרי וישתף
עמה פעולה בכל פעולותיה ,לרבות חתימה על המסמכים
הדרושים .המבוטח לא יעשה דבר העלול לפגוע בזכויות אלו.
כל סכום שתגבה המבטחת מעבר לסך כל התשלום שביצעה

המבטחת יוחזר למבוטח בניכוי העלות שנגרמה למבטחת
בגין הגבייה .המבטחת מסכימה שלא לנקוט שום אמצעי של
אכיפת זכויות תחלוף נגד עובד כלשהו ,אלא אם התביעה

נובעת כולה או בחלקה מפעולה או ממחדל של אי יושר או
תרמית ,פעולה פלילית או זדונית בכוונה תחילה של העובד.
המבטחת רשאית ,לוותר בכתב על זכות מזכויותיה בהתאם
לסעיף תחלוף זה.

תשלומי פרמיה ודמים אחרים

א .אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,הפרמיה והדמים האחרים
המגיעים מהמבוטח למבטחת בקשר לפוליסה ישולמו

במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך תחילתה של תקופת
הפוליסה.
ב .לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא
במועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש ,יישא כל סכום
שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א– ,1961והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או
בשער המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,בין המדד או שער המט"ח
המוסכם ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע
לתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם ,לפי העניין,
שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל.

הצמדות בפוליסה הנקובה בשקלים

גבולות האחריות בפוליסה הנקובה בשקלים יוצמדו בהתאם
ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם מטעם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה סמוך לפני תחילת תקופת הפוליסה
לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום
התביעה .דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בשקלים
יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור ,שפורסם סמוך לפני
תחילת תקופת הפוליסה לבין המדד שיפורסם סמוך לפני
תשלום ההשתתפות העצמית.
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