
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביטוח אחריות מקצועית
 מקצועות ספציפיים

 

 

  

 לתשומת לבכם
 תביעותוהיא חלה רק על  (Claims Made Policy) התביעהפוליסה זו הינה על בסיס יום הגשת 

. כמו כן פוליסהתקופת הבמהלך  למבטחתושדווחו  'צד גבראשונה על ידי  המבוטחנגד  תוגשנהש
ההשתתפות יקוזזו מסכום  התביעהוצאו לצורכי הגנה משפטית בעקבות ישימו לב שהסכומים ש

 .העצמית
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 ביטוח אחריות מקצועית
 מקצועות ספציפיים

 : כדלקמןמסכימה  המבטחתובהסתמך על כל הוראות פוליסה זו,  פרמיההבתמורה לתשלום 

 סעיפי הכיסוי הביטוחי

במהלך  המבוטחראשונה נגד בשהוגשו  תביעותהכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו ניתן אך ורק בגין 
, כדין שלא מעשה, בדבר תקופת הפוליסהבמהלך  למבטחתדווחו אשר ו תקופת הפוליסה

או לאחריו והכל  הרטרואקטיבי בתאריךואשר ארע   מקצועיים שירותיםבמתן או כשל במתן 
 כמפורט להלן:

 

 הנזקיםאת כל  מבוטחכל  בשמו שלתשלם  המבטחת אחריות מקצועית
 הפרת חובהבגין  תביעההנובעים מכל  הכספיים

  .המבוטח מצדו שלכלשהי 
 הנזקיםאת כל  מבוטחכל  בשמו שלתשלם  המבטחת קניין רוחני

זכויות הפרת בגין  תביעהמכל  הנובעים הכספיים
 .המבוטחמצדו של  יקניין רוחנ

את כל  מבוטחכל של  בשמותשלם  המבטחת הוצאת דיבה
בגין  תביעההנובעים מכל  הכספיים הנזקים

 נעשו שלא ובלבד ,הוצאת דיבה או השמצה
  כוונה.ב

שאינו מבצע  ,מבוטחכל  בשמו שלתשלם  המבטחת עובד מצדיושר -אי אומרמה 
הנובעים מכל  הכספיים הנזקיםאת כל  ,רה בפועליהעב

  .עובדיושר של -איאו  בגין מרמהשהיא  תביעה
כל  שלמשפטית ההגנה את הלנהל רשאית  מבטחתה הגנה

סעיפי על פי  עליהעשויה לחול אשר פוליסה זו  תביעה
 . המפורטות בהההרחבות על פי או  יכיסוי הביטוחה

 ושיתוף בתיאום יכולתה כמיטב תפעל המבטחת זאת עם
 לגרום או הטוב בשמו לפגוע לא כדי המבוטח עם פעולה

 .כלשהו לנזק לו

 הסבירות ההגנההוצאות תשלם את  המבטחת
הכרוכות בניהול הגנה  ,המבטחתשאושרו מראש על ידי 

ככל שלא התקבל  בפוליסה זו. מכוסהה תביעהכל  ולמאל 
אך ורק  המבטחתמראש, תחוב  המבטחתאישור 

 הסבירות. ההגנה בהוצאות
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 הרחבות

אשר מופיע בפועל 'ב' להלן, -'א' וסעיפים עבור כל אדם המתואר בב הופעה בבית משפט
 למבטחתשדווחה , תביעה בקשר עם משמש עדו בבית משפט

הסכומים את  תשלם המבטחת פוליסה זותנאי וסה על פי כמואשר 
 : בבית המשפט להופיע בונדרש שבגין כל יום  ,ליום הופעההבאים 

 ₪. 2,000 – מבוטח , שותף או דירקטור שהינוםכל בעלי בגין .א
 ₪. 1,000 – עובדבגין כל  .ב

 בגין הרחבה זו. השתתפות עצמיתחול כל לא ת

פוליסה זו, או שלא חידשה אותה, תהיה  המבטחתהיה וביטלה  מוארכתתקופת דיווח 
 לתקופה של: –הזכות  לבעל הפוליסה

)i( 30 נוספת; או פרמיה ימים מבלי לשלם 

)ii( 6  50%נוספת בשיעור  פרמיהחודשים בתשלום 
 השנתית; מהפרמיה

)iii( 12  נוספת בשיעור  פרמיהחודשים בתשלום
 השנתית; מהפרמיה 100%

 למבטחתלהודיע  –לאחר תאריך ביטול תוקף הפוליסה או פקיעתה 
במהלך  המבוטחראשונה נגד למכוסה שהוגשה  תביעהעל כל 

לפני תום  נעשהש לא כדיןמעשה שאותה תקופה, בגין כל 
הנקוב בדף רשימת  הרטרואקטיביתאריך בו  תקופת הפוליסה

  או לאחריו. הפוליסה

תקופת מתקופת הדיווח המוארכת האמורה תיחשב חלק 
. תקופת הדיווח המוארכת לא תחול דף הרשימהכמוגדר ב הפוליסה

 .רכש פוליסה אחרת לכיסוי אחריותו המקצועית המבוטחאם 

תקופת דיווח מוארכת במקרה של ביטול לא יהא זכאי ל המבוטח
ביטול או  פרמיהבגין אי תשלום  המבטחתהפוליסה על ידי 

(א) לחוק חוזה הביטוח, 18(א) או 7(ג), 6הפוליסה בהתאם לסעיפים 
 . 1981 -התשמ"א

 :צד ג' של םמסמכילגבי  אבדן מסמכים

 , וכן  בחבות על פי דיןנושא  מבוטח לגביהם אשר . 1
 המבוטח למבטחתהודיע  תקופת הפוליסהבמשך  אשר .2

הושמדו,  מסמכיםכי אותם  ,הוראות הפוליסהבהתאם ל ,בכתב
וכל זאת , ידוע מקום הימצאם איןשניזוקו, אבדו, שובשו, נמחקו או 

 .שירותים מקצועיים מתן או כשל במתןבאך ורק 

 המבוטחגם עלויות והוצאות סבירות שנשא בהם יכלול  יכספנזק 
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 -ש ובלבד, או לשחזרם מסמכיםאותם את  יףלהחלבמאמציו 

בעת ) 1( הם מסמכיםנגרמו כאשר אותם  או הנזק האבדן .א
כל אדם אחר אצל או  המבוטח) במשמורת אצל 2או ( ;הובלה
 ;בנאמנות הפקידם בידוהמבוטח אשר 

שאבדו המסמכים  את בקפדנות ואו מי מטעמו חיפשהמבוטח  .ב
 ;מצאםיידוע מקום ה איןאו ש

 באסמכתאותבגין העלויות וההוצאות הנ"ל ייתמך  התביעהסכום  .ג
 וכן בדבר הוצאתן; מספקות

הנובע  נזקאו  אבדןכל חבות בגין כל  המבטחתלא תחול על  .ד
או כל דבר אחר ומזיקים עש  ,הדרגתיתהתדרדרות ו/או מבלאי 

 .המבוטחבשליטתו של  ושאינ

,  המבוטחוהוצאות סבירות בהן נשא  עלויות, בגין זו הרחבה
תחול  ולגביה, ₪ 400,000של  אחריות גבול-לתתתהיה כפופה 
 במקום וזאת ₪ 4,000 בסך נפרדת עצמית השתתפות

 . הרשימה בדףהנקובה  העצמית ההשתתפות

 

  הגדרות

 המונח "אבדן" אינו כולל,. והוצאות הגנה ינזק כספמשמעו  "אבדן"
) תשלומים שאינם לשם 2) מסים; (1ופוליסה זו לא תכסה: (

פיצוי, לרבות פיצויים עונשיים, פיצויים מוכפלים, פיצויים לדוגמה 
) עלויות 4ועונשים; ( , עיצומים) קנסות3או פיצויים מוסכמים; (

והוצאות הכרוכות במילוי אחר כל צו, מענק או הסכם להענקת 
) פיצויים, תגמולים או 5כספי; (סעד הצהרתי או סעד אחר שאינו 

) כל 6כלשהו; או ( מבוטחתקורה, או חיובים או הוצאות של 
תחום בעניין שאינו בר ביטוח על פי הדין החל על פוליסה זו או 

  .מוגשת בו תביעהשההשיפוט 

 משמעו  הגוף או האדם הנקוב בדף הרשימה כבעל הפוליסה. "בעל הפוליסה"

 הנקוב בדף הרשימה כגבול האחריות. הסכוםמשמעו  "גבול האחריות"

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

אינן " הגנה"הוצאות . תביעההערכה, פשרה או ערעור בגין 
 עלותאו  מבוטחפנימיות או תקורה כלשהן של  הוצאותכוללות 

 .מבוטחזמנו של 

 ,צד ג'משמעה הפרה בלתי מכוונת של זכות קניין רוחני כלשהי של  זכויות קניין רוחני"פרת ה"
 .מסחרי סודפטנט או  מלבד
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מעשה, טעות,  משמעה כל רשלנות בקשר עם: הפרת חובה, "הפרת חובה"
, הצהרה כוזבת או מטעה, הפרת סודיות או מחדל, בפועל או כנטען

 .שירותים מקצועייםכל האמור לעיל במתן או כשל במתן 

 בדף הרשימה כסך ההשתתפות העצמיתמשמעה הסכום הנקוב  "השתתפות עצמית"
  .לכיסוי ו/או ההרחבה הרלוונטיים

במישרין או בעקיפין,  ,בעל הפוליסהאשר  המשמעה חבר "חברת בת"
 : אחת או יותר חברת בתבאמצעות 

 
 הדירקטוריון;שולט בהרכב )1(
 או ;ההצבעה מכוחאו יותר  50% -)שולט  ב 2(
 או יותר מהון המניות המונפק. 50%-)מחזיק ב3(
 

אך יחול  שלה,מבוטח או  חברת בתלגבי  פוליסה זוהכיסוי על פי 
חברת הוא אותו גוף  שבוצעו כל עודמעשים שלא כדין ורק בגין 

 .בעל הפוליסהשל  בת
 משמעו: "מבוטח"

 
 כלשהי; חברת בתאו  הפוליסהבעל  )1(
 ם, שותף או דירקטור שלשהיה או שהנו בעליכל אדם טבעי  )2(

 כלשהי; חברת בתאו של  בעל הפוליסה
 עובד;כל  )3(
, עובדים עצמאיים או קבלני משנה על פי חוזה זמני עובדכל  )4(

זאת אך ורק אם הם התקשרו בחוזה  אךרכי עבודה בלבד, ולצ
, ונמצאים תחת כלשהיבת  חברתאו  הפוליסה בעלעם 

 חברתאו של  הפוליסה בעלניהולם ופיקוחם הישיר של 
 וכן; ,כלשהי בת

-בתת יםהמתוארמבוטח זבון או נציגים חוקיים של יכל ע )5(
 ) של הגדרה זו.3) ו (2סעיפים (

בכשרותם  מקצועיים שירותיםזאת רק בעת שהעניקו  אולם
 המנויה לעיל.

 ;לביטוח בע"מיי.אי.ג'י ישראל חברה א משמעה "מבטחת"

כוללים בין היתר, אך אינם מוגבלים ל: כל חומר מזהם או הגורם  "מזהמים"
בין  ;ביולוגי, רדיולוגי, גזי או תרמי י,נוזל ,מוצקהוא שלגירוי בין 

, פיח, קיטורלרבות אסבסט, עשן, לא, בין שנוצר באופן טבעי וש
מרים אדים, חומצות, חו סיבים, עובש, נבגים, פטריות, חיידקים,

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. 

משמעם מסמכים מכל סוג שהוא, לרבות רשומות מחשב ונתונים  .""מסמכים
 מסמכים, כסףאינם כוללים  אולם; דיגיטלייםאלקטרוניים או 
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 .שלהם תיעוד או סחירים

, הוצאת קניין רוחני הפרת חובה, הפרת זכויותמשמעו כל  "מעשה שלא כדין"
 .עובד מצדיושר -אי או מרמהדיבה, השמצה או 

 מצד יושר-אי אומרמה "
 "עובד

 : עובדשל  יושראי משמעו מעשה מרמה או 
 בעל הפוליסה אשר לא נמחלו, במפורש או במשתמע על ידי .א

  כלשהי. חברת בתאו 
חברת או  בעל הפוליסהקיימת חבות ל וכתוצאה ממנ ואשר .ב

  כלשהי. בת

הלם, מצוקה  , וכןמשמעם פגיעה פיזית, מחלה, חולי או מוות "נזקי גוף"
 ., אך ורק אם נבעו ישירות מגורמים אלהרגשית או עגמת נפש

 צד ג'על פי דין ל לשלם המבוטחיחויב אשר משמעם כל סכום  ים"/ים כספי/"נזק
שהושגה , או בגין פשרה מבוטחכלשהו בגין פסק דין שניתן נגד 

 .המבטחת באישור

השמדתו או אבדן השימוש משמעם נזק לרכוש מוחשי או אבדנו או  "נזקי רכוש"
 בו.

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

 .סודיותו

 שהיה מועסק במפורש כעובד על פי חוזהכל אדם טבעי המועסק או  "עובד"
 המונחכלשהי.  חברת בתאו  בעל הפוליסה אצלעבודה 

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

 .בלבדעבודה 

וכל התאמה  הפרמיה,כסכום  בדף הרשימהמשמעה הסכום הנקוב  "פרמיה"
 בתוספות לפוליסה זו. של הפרמיה הנקובה

  :כולל' ג צד המונח אין, אולםמשמעו כל גוף או אדם טבעי;  "צד ג'"

כל גוף אחר או אדם טבעי אשר יש  )2, או (כלשהו מבוטח) 1(
 הפוליסה בעללו זיקה פיננסית או תפקיד ניהולי בפעילותו של 

 .בת בחברתאו 

 בעל הפוליסה המוענקים על ידימשמעם השירותים המקצועיים  מקצועיים""שירותים 
 מפורט בדף הרשימה.כ ,חברת בתוכל 

 משמעו התאריך הנקוב בדף הרשימה כתאריך רטרואקטיבי. "תאריך רטרואקטיבי"

) הליכים אזרחיים או מנהליים 2) דרישה בכתב או (1משמעה כל: ( "תביעה"
 .מעשים שלא כדיןבגין  נזק כספיבמסגרתם נתבע ש
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. אולם, במקרה של משמעה תקופת הזמן הנקובה בדף הרשימה "תקופת הפוליסה"
שבו ייכנס הביטול  במועד תקופת הפוליסהתסתיים  פוליסהביטול ה
 .לתוקף

 

 חריגים

   :הנובע, מבוסס או מיוחס כלשהי תביעהבקשר עם  לאבדן כיסוי תעניק לא זו פוליסה

 בלתי תחרותל או סחר הגבלתל, עסקיים הגבליםל "עסקיים"הגבלים 
 ;כנטען או בפועל – הוגנת

 "רכוש נזקי/  גוף נזקי"

 

 נובעים הם אם אלא, רכוש נזקיאו  גוף נזקיל
 ;כנטעןאו  בפועל חובה מהפרת

 / חוזית חבות"
 "ביצוע ערבויות

 
על ידי  שניטלה אחרת התחייבות או חוזית לחבות (א)

במיומנות  לפעול חובהמעבר ל  שהיא, המבוטח
 לצורךבדרך כלל  החל באופן הנדרשות ובזהירות

 ;שניתנו המקצועיים השירותים
 או ; אחריות-כתבאו  לערבות(ב) 
של  בהשלמה כשלאו  בביצוע כשלבביצוע,  לעיכוב(ג) 

 מהפרת נובעיםאינם  אשר, מקצועיים שירותים
 ;המבוטח של מצדו חובה

 בעבוראחר הפועל  צד שלאו  כלשהו מבוטח של לכשל "עלויות מדןוא"
 ביצוע עלות של מדויק מוקדם אומדן ועבביצ המבוטח

 ;המקצועיים השירותים

 ; מכני לכשל )א( "תשתית"
חשמל,  בהספקת הפרעהחשמלי, לרבות כל  לכשל )ב(

 הפסקת או מתח נפילת, החשמל בזרם הפרעה
 או ;חשמל

 לכשל של מערכות טלקומוניקציה או מערכות לוין;  )ג(
 התאגדות כל ובשם בעבור המבוטח שביצע לעבודה "משותף מיזם"

 ;הוא חלק ממנו שהמבוטחמשותף  מיזםאו 

 ביתאו  פאנלאו  מושבעים חבר, שופט אשר פעולה לכל "פסולים מעשים"
, פלילית עבירה מהווה שהיא וקבע רשמי אחר דין

שביצע מודה  המבוטחשאו  מרמהיושר או -אי מעשה
 אבדןכל  למבטחת. במקרה כזה יוחזר פעולה כזו

זה לא יחול  חריג אולםכזאת;  תביעה בגין שולם אשר
 מצד יושר אי או מרמה לגבי הכיסוי סעיףעל 

 ;עובד
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 "מסחרי סוד/  פטנט"

 

, מסחריים סודותפטנטים או  של רישיונות להפרת
 שימוש או מסחריים סודות שלאו  פטנטים של הפרה
 ;בהם פסול

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

 ניטור, מזהמים של לקיומםבדיקה ל: (א) לערוך מאמץ
 טיהורםבהם,  טיפול, הגבלתם,  הסרתם, ניקוים, שלהם

 למידת באשר הערכה או תגובהל, או (ב) םאו נטרול
 ;מזהמיםהשפעתם של 

 "קודמות נסיבות/  תביעות"

 

 

או  טרם מועד תחילת פוליסה זו שהוגשה לתביעה )1(
פוליסה זו;  תחילת במועד ועומדת תלויה תביעה

 או 

 יכולתחילת פוליסה זו  במועדאשר  כלשהן לנסיבות )2(
 שיובילוסביר  באופן לצפות המבוטחהיה 

 .לתביעה

 שנתן לערבות) 2או ( המבוטחמסחרי של  לחוב) 1(  "מסחריים חובות"
 בגין חוב; המבוטח

 

 "ב/קנדה"ארה"

 

 
או בכל  קנדה/או ו"ב בארההוגשה שתביעה ל )1(

 תביעהלאו   ;טריטוריה שלהן או בחזקתן
 בכלפסק דין שניתן בארה"ב, קנדה או  לאכיפת

 ;שבחזקתן או שלהן טריטוריה

 באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין ל: "טרור/  מלחמה"

מלחמה, כל פעולה של מלחמה, מלחמת אזרחים,  )1(
פלישה, התקוממות, מהפכה, שימוש בכח צבאי או 

מעשה של אויב זר,  שליטה בצבא,תפיסה בכח של 
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 

 ו מצב של מצור; אואו השמירה על משטר צבאי א
 כוון של כח צבאי לעצור, למנוע אושימוש במ )2(

 לצמצם פעולת טרור ידועה או חשודה; או
 כל פעולת טרור. )3(

 
מוסכם עוד כי המונחים מלחמה ופעולת טרור 
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 יוגדרו כדלקמן:

  או  מלחמה פירושה מלחמה, בין אם הוצהרה או לא, (א)
   צבאי בכח כל פעילות מלחמתית, לרבות השימוש      
   לכליות,כ מטרות על ידי כל מדינה ריבונית להשיג      
  זעיות, דתיות או ג פוליטיות, יאוגרפיות, לאומיות,ג      
 אחרות;     

  פעולת טרור פירושה שימוש בפועל או באיום בכח  (ב)
   באלימות, המכוון לגרום או הגורם לנזק, או      
 או הפרעה, או ביצוע פעולה  גיעהפ פציעה,      
 לרכוש, כנגד כל אדם, רכוש  או אדם המסוכנת לחיי      
 ו לא מוצהרת לקדם א מוצהרת במטרה או ממשל,      
   אומניים, פוליטיים,ל אתניים, כלכליים, אינטרסים      
 אינטרסים כאלו הוצהרו  בין אם דתיים, גזעיים או      
 לאו. םא     

  שוד או מעשה פלילי אחר, אשר בוצע בעיקר לרווח       
 אישי, ופעולות הנובעות בעיקר מקשרים אישיים       
   המבצע(ים) והקורבן(ות) לא יחשבו קודמים בין      
 טרור. כפעולת      

 פעולת טרור אף תכלול כל פעולה אשר אושרה או       
   ה"בהוכרה ככזאת על ידי ממשלות ישראל או אר      
    או התביעהכל מדינה אחרת בה הוגשה  או ע"י      
 התרחש המעשה. בהש      

 

 :הפוליסה תנאי

 תביעות .א

 תביעההודעה בכתב בדבר כל  למבטחת ימסור המבוטח "הודעה על תביעה"
ובמהלך , מוקדם ככל האפשר נגדולראשונה שהוגשה 

ולהישלח להינתן בכתב . כל הודעה חייבת תקופת הפוליסה
 כדלקמן:ועליה להיות ממוענת  פקסימיליה,בדואר רשום או ב

AIG  מחלקת  –ישראל חברה לביטוח בע"מ
 תביעות מסחרי

 , קריית מטלון25רחוב הסיבים 

 49100, תקוה-, פתח535ת.ד. 

להודיע  המבוטחמצד  חובת ההודעהבמקרה של הפרת 
לחוק חוזה  22לפי סעיף  תביעהעל כל  מבטחתבזמן ל
יהיו  מבטחת, התרופות העומדות ל1981-התשמ"א ביטוח

 .1981-התשמ"א לחוק חוזה ביטוח 24-25כפי תנאי סעיפים 
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המבוטח נגד  תביעההודעה בדבר  למבטחתנמסרה היה ו "תביעות קשורות"
) 1:  (, אזיבפוליסה תביעה על הודעהבהתאם לתנאי סעיף 

, נובעת, מבוססת או הטוענתמאוחרת יותר,  תביעהכל 
; שהודעה ניתנה בגינהתביעה בלעובדות הנטענות  מיוחסת

מעשה שלא  בה נטעןשמאוחרת יותר  תביעה) כל 2( כןו
כלשהו  מעשה שלא כדיןאו קשור ל זהה הואש שהוכל כדין

 תביעהתיחשב  ,שהודעה ניתנה בגינה תביעההנטען ב
 מועדבאותו  למבטחתודווחה המבוטח שהוגשה נגד 

 ראשונה. בההודעה בו ניתנה ש

מבוססות על או מיוחסות  הנובעות מ תביעותאו  תביעהכל 
) 3, או (אחד שלא כדיןמעשה ) 2) אותה סיבה, או (1(:  ל

או  יםונשנחוזרים מתמשכים,  מעשים שלא כדיןסדרה של 
 אחת למטרות פוליסה זו. תביעהתיחשבנה  ,יםקשור

 "נסיבות"

 

 

 

 

 

 

 

 המבוטחלהגיע לידיעת עשוי  הפוליסהתקופת  במשך
 יובילוהן כי באופן סביר שניתן לצפות מידע על נסיבות 

 למבטחתרשאי לדווח  המבוטחבמקרה כזה  .תביעהל
 )1( מספק: המבוטח. אם בעשותו כן אותן נסיבות עלבכתב 

 יםנוגעהפרטים מלאים  )2, וכן (לתביעהלצפי את הסיבות 
 תביעה, כל אזי; המעורבים אנשיםלפעולות וללתאריכים, 

, למבטחת דווח בכתבתו מבוטחהלאחר מכן נגד  שתוגש
, או יהןבוססת עלמ  ,ןהמ נובעתכאמור,  נסיבותלהטוענת 

 אותושהוא  שלא כדין מעשהלהטוענת מיוחסת להן או 
שהו כל מעשה שלא כדיןלאו קשור  מעשה שלא כדין

הנטען או מתואר בנסיבות שדווחו קודם לכן, תיחשב 
דווחה אשר ו המבוטחראשונה נגד בשהוגשה  כתביעה

או הנסיבות דווחו העובדות שמועד  ובאות למבטחת
הכירה המבטחת ש ובלבד, בפעם הראשונה למבטחת

 .בהתאם לתנאי סעיף זה קבלת הודעה על נסיבותב

 תהא, הפוליסהמכוסה על פי  התביעהבמקרה בו  "פשרה הגנה /"
 ה, ליטול לידיהדעת-לשיקול, בהתאם רשאית המבטחת

 זאת עם .תביעהה מפניאת ההגנה  המבוטחולנהל בשם 
 עם פעולה ושיתוף בתיאום יכולתה כמיטב תפעל המבטחת
 לנזק לו לגרום או הטוב בשמו לפגוע לא כדי המבוטח

 .כלשהו

כל סיוע סביר וישתף עמה  למבטחת) יעניק 1, (המבוטח
ובהפעלת זכויות שיפוי וזכויות תביעה פעולה בהגנה מפני כל 

אותם  ויסייע בכל) יפעל בחריצות ראויה 2להשתתפות (
 אבדןמעשים ופעולות אפשריות כדי למנוע או כדי להפחית כל 
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, למבטחת) ימסור כל מידע וייתן כל סיוע 3על פי פוליסה זו; (
לאפשר לה לחקור  , כדיוש באופן סבירעשויה לדרכפי שהיא 

 .את חבותה על פי פוליסה או לקבוע אבדןכל 

להגיע לפשרה או לשלם תגמולי  בכל עת רשאית,  המבטחת
 30 למבוטחעל כך בכתב  השהודיע, ובלבד 'ג לצדביטוח 

 .לא התנגד תוך תקופה זו והמבוטחימים מראש 

 המבטחתסירב המבוטח לפשרה סבירה שהוצעה על ידי 
 למבוטחרשאית להודיע  המבטחתתהא , התביעהלסילוק 

הפשרה בה ניתן היה לסלק את  לסכוםתוגבל כי חבותה 
עד למועד שבו ניתן היה  הגנה הוצאותבצירוף  ,התביעה
בתשלום  המבוטחגם במקרים אלו יחוב  התביעהלסלק את 

 ..העצמית ההשתתפות

יכנס להכל אחריות,  טוליל/או ו להודותאינו רשאי  מבוטח "הסכמת המבטחת"
מבלי שהוא  פסק דין כלל לתת הסכמתו/או ופשרה הסכם ל

אך ורק  .בכתב המבטחתלקבל תחילה את הסכמתה של 
 ,המבטחת הסכימה להם פסקי דין אשרו פשרות םאות

שנוהלה הגנה נגדן בהתאם  תביעותופסקי דין שניתנו בגין 
על פי פוליסה זו. הסכמתה של כאבדן  ישולמולפוליסה זו, 

מוסכם, כי  .לא תעוכב באופן בלתי סביר המבטחת
תפעל למימוש זכויותיה תוך התחשבות בפעילות  המבטחת

 המבוטחשלא יפגע בזכות ובאופן  המבוטחהעסקית של 
להיפרע מצד שלישי בגין סכומים שלא שולמו על ידי 

 .המבטחת

שאינם  ולנושאיםמכוסים לנושאים נוגעת  תביעה כאשר "חלוקה"
 נאותה שלהוגנת וחלוקה  מכוסים על פי פוליסה זו, תיערך

בין כל  פשרות,, פיצויים, פסקי דין ו/או הגנה הוצאות
, בהתחשב בחשיפות המשפטיות המבטחתלבין  מבוטח

נושאים למכוסים והנושאים המיוחסות לוהפיננסיות היחסיות 
  על פי פוליסה זו. שאינם מכוסים

 

 וייצוגמצגים, חובות גילוי  .ב

על הסתמכה  ,למבוטחבהעניקה כיסוי ביטוחי , המבטחת "מצגים וחובות גילוי"
 הצעהה נספחיעל  ,בהצעת הביטוחמהותיים הצהרות ופרטים 

 נספחיםה, הצהרותה. למבטחת מידע אחר שנמסרועל ו
 בלתי נפרדחלק ויהיו  ביטוחיהכיסוי ל בסיסם הההאחר  מידעהו

 . מהפוליסה

Page 11 of 15                                                                                       6.16אחריות מקצועית כללית               

 



 

להשיב תשובה מלאה וכנה לכל שאלה שנשאל על  המבוטחעל 
ין מהותי. במקרה של הפרת חובת הגילוי יבענ המבטחתידי 

התרופות  למבטחתכמפורט לעיל, יעמדו  המבוטחעל ידי 
לחוק חוזה הביטוח  7-8ים פוהסעדים המפורטים בסעי

 .1981-התשמ"א

) 1( :לכל הנוגע ב מבוטחפעל ויפעל בשם כל  בעל הפוליסה "ייצוג"
משא ומתן על תנאי הביטוח, התקשרות בביטוח ושינוי בכיסוי 

) 4) הודעות; (3; (המבוטחים) מימוש זכויות 2; (הביטוחי
) תשלומים 7(וכן ) יישוב חילוקי דעות; 6) תוספות;  (5פרמיות; (

 .שהוכל מבוטחל

 

 השתתפות עצמיתגבולות ו .ג

נם סך הסכום המצטבר של חבות יגבולות האחריות ה "גבולות אחריות"
שתוגשנה כנגד  התביעותהנובע מכל  אבדןלכל  המבטחת

לפי כל סעיפי הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה זו  המבוטחיםכל 
מגבולות הרחבות הם חלק ו גבולות אחריות-תתבמצטבר. 

הרחבה בגין ב הלתקופה שנקבע . גבולות האחריותהאחריות
 בולות האחריותמגהם חלק  המוארכתהדיווח תקופת 

הם. הכללה של יותר עליולא נוסף  לתקופת הפוליסה
הכולל העלאת הסכום אין משמעה אחד בפוליסה זו  ממבוטח

בגין  האחריות גבול-תת .פוליסה זו תחת המבטחת תשלםש
ולא  מגבולות האחריותהיה חלק י"אבדן מסמכים"  תהרחב
 הם.עלי נוסף

  , החורגהגנה הוצאות, לרבות אבדןמוסכם כי במקרה של 
 הגנה הוצאותפוליסה זו תכסה האחריות, אזי  ותמגבול

, הנקובים בפוליסה גבולות האחריותל מעברסבירות, 
 .לחוק חוזה ביטוח 66בהתאם לסעיף 

למען הסר ספק, הכיסוי בגין ההרחבות המפורטות בפוליסה זו 
לגבי כל הרחבה ולא מעבר לו.  גבול האחריותהינו כפוף ל

, תישא גבול אחריותלכיסוי חבות על פי דין, הכפופה לתת 
גבול וזאת אף מעבר לתת  בהוצאות הגנה המבטחת
 הספציפי שנקבע להרחבה האחריות

מחוץ לתחום השיפוט  מבוטחיםהמוגשות נגד באשר לתביעות 
החורגות מגבולות  הגנה הוצאותשל ישראל, סבירות 

בישראל  הגנה הוצאותמדד על בסיס סבירות יהאחריות ת
  ובהתאם לסטנדרטים ישראליים.
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סכום גבוה יותר מ שסכומובדן אתשלם אך ורק בגין  המבטחת "השתתפות עצמית"
השתתפות . המבוטחבו יישא , ההשתתפות העצמית

אחת  תביעההנחשבות  התביעות כלאחת תחול על  עצמית
רשאית,  המבטחת. בהתאם לסעיף "תביעות קשורות" לעיל

חלקה, את או  ההשתתפות העצמיתכל  את תשלוםלהקדים 
 .מיד למבטחת וסכומים אלהמבוטחים יחזירו ובמקרה כזה 

 

 הוראות כלליות .ד

על פיה או בגינה, מבלי זכות להמחות פוליסה זו וכל  לא ניתן "המחאה"
 בכתב. המבטחתלקבל מראש את הסכמתה של 

 "ביטול הפוליסה"
  

 :בעל הפוליסהעל ידי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 :המבטחתעל ידי  

 
 

יכול לבטל פוליסה זו בכל עת רק באמצעות  בעל הפוליסה
תהא  במקרה כזה, למבטחת מראשומסירת הודעה בכתב 

לפני ששולמה בעד התקופה ש לפרמיהזכאית  המבטחת
 הפרמיהמסך  10%שתחושב כדלקמן: כניסת הביטול לתוקף, 

לכל חודש או חלקו שבו  10%בתוספת  ,הפוליסהתקופת לכל 
 תה בתוקף.יהפוליסה הי

 
רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה בכתב  המבטחת

שיטת באחר או מהיר דואר בבדואר רשום,  לבעל הפוליסה
כפי  בעל הפוליסהמסירה סבירה אחרת, לפי כתובתו של 

הביטול יכנס יבו שמועד הצוין ירשימה, ובה דף השהיא מופיעה ב
 .) יום לאחר מכן30משלושים ( אך מועד זה לא יפחתלתוקף, 

 הוכחה מספקת יחשבהוכחת דיוור או מסירה של הודעה כזו ת
 ביחס לכל למתן הודעה, ופוליסה זו תיחשב מבוטלת

 בתאריך ובשעה הנקובים באותה הודעה. המבוטחים
תקופת לפני תום  המבטחתבמקרה של ביטול הפוליסה על ידי 

תנאי הפר את  שהמבוטחוהעילה לביטול אינה  ,יסההפול
 המבטחתשלם ת, המבטחתאו ניסה להונות את  הפוליסה
דומה לאותו סוג  ממבוטח תה דורשתייאת הסכום שה למבוטח

תקופת ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום 
 . פוליסהה
 

 תתווסף ימים 28תוך המבטחת על סכום שלא שולם על ידי 
עד  1961–"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק ועבכק ריבית

 יום התשלום בפועל. 
 
כניסת לא יהיה  תנאי להמבטחת  ידי על הפרמיה חזרה

 תשלום זה ייעשה בהקדם האפשרי.  אולם הביטול לתוקף,
 

לא ישלם אם  – פרמיהבמקרה של ביטול עקב אי תשלום 
יום מתאריך קבלת דרישת  15תוך ב פרמיהאת ה המבוטח
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למבוטח רשאית להודיע   המבטחתתהיה בכתב,  המבטחת
עד אם אלא , נוספים ימים 21 הפוליסה תתבטל כעבורבכתב כי 

 את התשלום. המבוטח ישלם תום אותה תקופה
שהו כל מבוטחחדלות פירעון, כינוס נכסים או פשיטת רגל של   "חדלות פירעון"

על פי פוליסה  כלשהן מהתחייבויות המבטחתאת  ולא ישחרר
 זו.

התיאורים של הכותרות ושמות הפרקים של פוליסה זו הם אך  "לשון רבים, כותרות ושמות פרקים"
 רכי אזכור ונוחות ואינם מקנים כל פירוש לחוזה זה. מיליםוורק לצ

לשון רבים ולהפך. לגם מכוונים וביטויים האמורים בלשון יחיד 
ישנה משמעות מיוחדת  ומוגדל נטוי בכתבזו למילים  בפוליסה

הגדרה  בעלות, שאינן המילים ויתרלהן  הגדרה מסוימת,  ויש
 .וכמקובל כפשוטן משמען, מסוימת

, ארה"ב/קנדהלחריג בגין  ףובכפו דיןמורשה על פי  ככל שהדבר "הפוליסהודין היקף "
שהו כלמבוטח שהוגשה נגד  תביעהפוליסה זו על כל ל ותח

 שראבבכל מקום בעולם. כל פרשנות הנוגעת לפוליסה זו 
על חוקי מדינת ישראל ועל פי קפה או ביצועה תיעשה ו, תלתוכנה

 המופיע בפוליסה זו. העברי הנוסחפי 

 "תחלוף"
זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם  גםאבדן בשל  למבוטח יתהיה

 תלמבטח, עוברת זכות זו חוזה ביטוחשלישי, שלא מכוח 
 .מהוכשיעור התגמולים ששילתגמולי ביטוח  מהמששיל

להשתמש בזכות שעברה אליו לפי  תרשאי האינ תחמבטה
לגבות מן האדם  המבוטחסעיף זה באופן שיפגע בזכותו של 

 .תמהמבטחהשלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל 

בשם ולאכוף אותן  וזכויות אל להפעילתהיה רשאית  המבטחת
שתף יכל סיוע סביר ואפשרי ו למבטחת, אשר יעניק המבוטח

מסמכים הפעולותיה, לרבות  חתימה על כל פעולה בעמה 
. ולא יעשה דבר העלול לפגוע בזכויות אל המבוטחדרושים. ה

שביצעה  מעבר לסך כל התשלום  המבטחתגבה תכל סכום ש
 למבטחתבניכוי העלות שנגרמה  למבוטחיוחזר  המבטחת

אמצעי של  שוםלא לנקוט שמסכימה  בטחתהמבגין הגבייה. 
 התביעהאם  אלאשהו, כל עובדאכיפת זכויות תחלוף נגד 

 או יושר אישל  ממחדלאו  מפעולהאו בחלקה  כולה נובעת
. העובדפלילית או זדונית בכוונה תחילה  של  פעולה, תרמית

בהתאם מזכויותיה זכות לוותר בכתב על  רשאית, המבטחת
 סעיף תחלוף זה.ל
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 ודמים אחרים פרמיהתשלומי 

 
  והדמים האחרים  הפרמיהא. אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, 

   בקשר לפוליסה ישולמו  תלמבטח מהמבוטחהמגיעים     
 תקופת ימים מתאריך תחילתה של  28בשקלים תוך  במלואם    
 .פוליסהה    

  הימים האמורים לעיל, אלא  28תוך  פרמיההלא שולמה  ב.
   סכוםשא כל יבמועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש, י    
   שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה,    
  , והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או1961–התשכ"א    
  ין, בין המדד או שער המט"ח יבשער המט"ח המוסכם, לפי הענ    
  היום שנקבע  ין, שפורסם לאחרונה לפנייהמוסכם, לפי הענ    
   ן,ילתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי העני    
 שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל.    

יוצמדו בהתאם  הנקובה בשקלים בפוליסה גבולות האחריות       הצמדות בפוליסה הנקובה בשקלים
הלשכה  מטעםליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם 

 הפוליסהתקופת סמוך לפני תחילת המרכזית לסטטיסטיקה 
לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום 

הנקובים בשקלים  העצמית ההשתתפות. דמי התביעה
יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור, שפורסם סמוך לפני 

לבין המדד שיפורסם סמוך לפני  פוליסהתקופת התחילת 
 .העצמית ההשתתפותתשלום 
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