Golden Management Guard 09-2004
פרק א'  -פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
פוליסה זו הינה על בסיס יום הגשת התביעה ) ,(Claims Made Policyוהיא חלה
רק על תביעות שהוגשו לראשונה נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח.
למונחים המופיעים בפוליסה זו בהדגשה יש משמעות מיוחדת ,והם מוגדרים.
בתמורה לתשלום פרמיה ,ובהסתמך על ההצהרות והפרטים הכלולים בטופס ההצעה ,בנספחים
ובתוספות לו ,המהווים בסיס לפוליסה זו וחלק בלתי נפרד ממנה ,מתחייבת  AIGישראל חברה
לביטוח בע"מ )"המבטחת"( לבטח את המבוטח בהתאם להוראות המפורטות בפוליסה כדלקמן:

 .1סעיפי הכיסוי הביטוחי
א .חבות דירקטורים ונושאי משרה
המבטחת תשלם למבוטח בגין נזק כספי בו יחויב המבוטח עקב תביעה אשר הוגשה לראשונה נגדו
במהלך תקופת הביטוח ,שעילתה מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או
כנושא משרה בחברה ,ואשר בגינה נמסרה הודעה למבטחת בהתאם לתנאי פוליסה זו ,למעט
ובמידה שהחברה שיפתה את המבוטח.

ב .שיפוי החברה
המבטחת תשפה את החברה בגין נזק כספי שנגרם לחברה עקב תביעה אשר הוגשה לראשונה נגד
המבוטח במהלך תקופת הביטוח ,שעילתה מעשה שלא כדין בתוקף היותו של המבוטח דירקטור
או נושא משרה בחברה ,ואשר בגינה נמסרה הודעה למבטחת בהתאם לתנאי פוליסה זו ,וזאת רק
בתנאי ובמידה בה החברה רשאית או מחוייבת על פי דין לשפות את המבוטח בגין הנזק הכספי.

ג .כיסוי לחברה בגין תביעות ניירות ערך
הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק כספי שנגרם לחברה עקב תביעת ניירות ערך שהוגשה
לראשונה נגד החברה במהלך תקופת הביטוח ,שעילתה מעשה שלא כדין של החברה ,ואשר בגינה
נמסרה הודעה למבטחת בהתאם לתנאי פוליסה זו .כיסוי זה יחול רק בתנאי שתביעה כזו הוגשה
ומתנהלת ברצף ובמקביל גם כנגד לפחות דירקטור או נושא משרה אחד של החברה ,והכל בכפוף
לתנאי פוליסה זו ,חריגיה ונספחיה.

ד .כיסוי לחברה בגין תביעות יחסי עבודה
הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות הנזק כספי שנגרם לחברה עקב תביעת יחסי עבודה
שהוגשה לראשונה כנגד החברה במהלך תקופת הביטוח ,בגין מעשה שלא כדין של החברה ,ואשר
בגינה נמסרה הודעה למבטחת בהתאם לתנאי פוליסה זו .כיסוי זה יחול רק בתנאי שתביעה כזו
הוגשה ומתנהלת ברצף ובמקביל גם כנגד לפחות דירקטור או נושא משרה אחד של החברה ,והכל
בכפוף לתנאי פוליסה זו ,חריגיה ונספחיה.

Golden Management Guard
עמוד  1מתוך 20

הוצאות הגנה
כפי שיפורט להלן ,ובכפוף לתנאים ולחריגים המפורטים בפוליסה זו:
*

תשלום על ידי המבטחת של נזק כספי שנגרם למבוטח ,כולל גם את הוצאות ההגנה שנגרמו
למבוטח עקב התביעה.

*

המבטחת תקדים את תשלום הוצאות ההגנה הנובעות מכל תביעה ,עוד טרם יישובה
הסופי.

*

לגבי תביעות המוגשות כנגד המבוטח בישראל ,ובמקרה שהנזק הכספי חורג מסך גבול
האחריות ,פוליסה זו תכסה הוצאות הגנה נוספות עד לסכום של  20אחוז מסך גבול
האחריות המצטבר לנזק כספי.

 .2הגדרות
 2.1בעל הפוליסה פירושו :החברה שצויינה ברשימת הביטוח.
 2.2חברה חיצונית פירושה :כל חברה קשורה ,כל גוף ללא כוונת רווח או כל תאגיד ,שותפות,
מיזם משותף ,או כל ארגון אחר אשר צויין בתוספת לפוליסה זו.
 2.3גוף ללא כוונת רווח פירושו :מוסד ללא כוונת רווח ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו -
 ,1975או כל גוף דומה אחר אשר נוסד תחת חוקי כל תחום שיפוט אחר ,או ארגון מקצועי,
אשר למטרות פוליסה זו פירושו חבר בני-אדם ,בין אם מאוגד או לא ,אשר נוצר לשם קידום
העניינים המקצועיים של חבריו ,או של אנשים המיוצגים על ידי חבריו.
 2.4דירקטור או נושא משרה פירושו :כל אדם )ולא תאגיד או גוף( ,אשר מונה או נבחר כדין
להיות :דירקטור ,מנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,משנה למנהל הכללי ,נשיא ,מבקר פנימי ,מנהל
עסקים ראשי ,יועץ משפטי פנימי ,מזכיר החברה או חשב של החברה ,וכל מנהל אחר הכפוף
במישרין לסמכותו של המנהל הכללי ,הנשיא ,או מנהל העסקים הראשי ,וכן כל אדם אחר
הממלא תפקיד המוזכר לעיל ,גם אם תוארו שונה מאלו שצויינו לעיל.
המונח דירקטור או נושא משרה אף יכלול כל אדם אשר כיהן ,מכהן ,או בעתיד יבחר או
ימונה כדין להיות דירקטור ו/או נושא משרה בחברה ,וכל אדם אשר כיהן ,מכהן ,או יחשב
כדירקטור ו/או כנושא משרה בחברה כמשמעותם בכל חוק ,תקנה ,תזכיר או תקנון או כל
חוק אחר או תקנות החלות על עניינים אלה ,בתחום השיפוט של מקום מושבה של החברה.
דירקטור או נושא משרה פירושו גם כל עובד של החברה ,אך רק בתביעה או תביעות
הטוענות למעשה שלא כדין שבוצע על ידי העובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקח.
 2.5הוצאות הגנה פירושן :הוצאות ,שכר טרחה ועלויות ,שהינם סבירים ונחוצים ,ואשר הוצאו
לאחר קבלת הסכמתה בכתב של המבטחת )לרבות הוצאות עבור ערבות לערעור ,לעיקול או
ערבות דומה אחרת ,וזאת מבלי שתהיה למבטחת חבות לבקש או לספק ערבות כלשהי(,
הנובעים אך ורק מחקירה ,אומדן ,הגנה וערעור של תביעה .הוצאות הגנה לא יכללו שכר של
בעל הפוליסה או של מבוטח כלשהו או של מי מטעמם.
 2.6העדר חבות פירושו:
) (Iפסק-דין חלוט הקובע העדר חבות ,אשר התקבל לטובת כל המבוטחים ,טרם קיום הליכי
הוכחות ,בשל בקשה לסילוק על הסף ,לאחר מיצוי כל הערעורים; או
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) (IIפסק-דין חלוט הקובע העדר חבות ,אשר התקבל לטובת כל המבוטחים ,לאחר קיום
הליכי הוכחות ,ולאחר מיצוי כל הערעורים.
בשום מקרה המושג "העדר חבות" לא יחול על תביעה כנגד מבוטח אשר במסגרתה
נעשתה פשרה.
 2.7חברה פירושה :בעל הפוליסה שצויין ברשימת הביטוח וכל חברת בת ,מחלקה ,סקטור,
תחום ,או כל מבנה פנימי אחר של חברה או קבוצה בה ,שצויינו בטבלת ארגון או מסמך
דומה ,ואשר בעל הפוליסה או כל חברת בת העניק להם מעמד זה טרם תאריך המעשה שלא
כדין.
 2.8חברת בת פירושה :חברה בה בעל הפוליסה ,במישרין או בעקיפין ,באמצעות אחת או יותר
מחברות הבת שלו;
) (Iשולט בהרכב של  50%או יותר מחברי הדירקטוריון; או
) (IIשולט ב 50% -או יותר מכח ההצבעה; או
) (IIIמחזיק ב 50% -או יותר מהון המניות המונפק.
כיסוי לתביעה כלשהי כנגד מי מהדירקטורים ,נושאי משרה והעובדים של חברת בת יחול אך
ורק על מעשה)ים( שלא כדין שבוצע)ו( בתקופה בה אותה חברה הינה או היתה חברת בת של
בעל הפוליסה .אולם ,לפי בקשה בכתב מטעם בעל הפוליסה ,המבטחת תשקול ,לאחר
הערכה ואמדן של הגידול בחשיפה ,להעניק כיסוי למעשה)ים( שלא כדין שבוצע)ו( טרם
רכישת חברת הבת על ידי בעל הפוליסה.
המונח חברת בת אף יכלול כל חברת בת של חברת בת כמתואר בסעיפי המשנה לעיל.
 2.9חברה קשורה פירושה :כל חברה שבה מחזיק בעל הפוליסה בתחילת תקופת הפוליסה או
שהחזיק במועד ביצוע המעשה שלא כדין הנטען ,לפחות  ,5%אך לא יותר מ – ,50%ממניות
ההצבעה המונפקות ,במישרין או בעקיפין ,באמצעות אחת או יותר מחברות הבת שלו ,ובלבד
שלגבי אותה חברה קשורה:
) (1ניירות הערך שלה אינם רשומים למסחר בבורסה כלשהי או בארצות הברית ,וכן;
) (2היא אינה חברת בת כמוגדר בפוליסה ,או חברת בת חדשה ,שנרכשה או שנוסדה על ידי
בעל הפוליסה לאחר תחילתה של פוליסה זו.
 2.10מבוטח פירושו :כל אדם שכיהן ,מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה.
הכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם שיכהן כדירקטור או נושא משרה לאחר מועד
תחילת פוליסה זו.
הגדרת מבוטח מורחבת במפורש לכלול כל אדם בתפקידו כדירקטור ו/או כנושא משרה של
בעל הפוליסה ו/או של חברת בת שלו ,שאינו מקבל משכורת ,בהתאם להסכם ניהול בין
בעל הפוליסה ו/או מי מבין חברת הבת שלו ,לבין גוף הפועל בשם האדם ,המקבל את
התשלום עבור שירותי אותו אדם ,לפי חשבונית.
בהקשר לתביעות יחסי עבודה ,המבוטח יכלול כל עובד של החברה בעבר ,בהווה ובעתיד.
 2.11מבטחת פירושה AIG :ישראל חברה לביטוח בע"מ .
 2.12מזהמים כוללים )בין היתר ,אך לא רק( כל חומר הגורם לזיהום או לגירוי ,במצב צבירה של
מוצק ,נוזל ,גז או תרמי ,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.
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 2.13מעשה שלא כדין פירושו :מעשה ,טעות ,מחדל ,מצג שוא ,הצהרה ,הצהרה מטעה ,הזנחה,
הפרת חובה ,הפרת חובת נאמנות ,חריגה מסמכות או שימוש לרעה בסמכות ,הוצאת דיבה,
לשון הרע ,השמצה או כל מעשה אחר שנעשה על ידי המבוטח ,במסגרת תפקידו כדירקטור
או כנושא משרה בחברה  ,או כל טענה שנטענת כנגדם אך ורק בתוקף היותם דירקטור או
נושא משרה או עובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקח בחברה.
למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגבי תביעות המוגשות בישראל,
מעשה שלא כדין אף יכלול:
 .1הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי כל אדם אחר.
 .2הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,בתנאי שהמבוטח פעל בתום-לב
והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 .3חבות כספית המוטלת על המבוטח ,לטובת "צד שלישי" ,עקב מעשה
שלא כדין שבוצע בעת מילוי תפקידו כדירקטור או נושא משרה או
עובד בתפקיד ניהולי בחברה.
 2.14מעשה שלא כדין יחיד פירושו :מעשה שלא כדין או מעשים שלא כדין קשורים ,מתמשכים
או חוזרים ,בין אם בוצעו על ידי אחד המבוטחים ,או על ידי יותר ממבוטח אחד ,ובין אם
המעשה כוון או נעשה כלפי אדם או ישות משפטית אחת או יותר.
 2.15נזק כספי פירושו :פיצויים ,פסקי-דין ,פשרות והוצאות הגנה;
אולם ,הכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על קנס אזרחי או פלילי המוטל על פי דין או
עונשים אחרים ,תשלומים שאינם לשם פיצוי ,לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא
)מלבד פיצויים המושתים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע( ,מיסים ,וכל סכום אשר המבוטח
אינו חב על פי דין לשלמו או עניינים שאינם ברי ביטוח על פי הדין החל על פוליסה זו.
פיצויים ,פסקי-דין ,פשרות והוצאות הגנה שהוצאו ביותר מתביעה אחת כנגד המבוטח ,אך
נבעו ממעשה שלא כדין יחיד ,יחשבו כנזק כספי אחד.
 2.16נייר ערך פירושו :כל מניה ,איגרת חוב וכל תעודה המעידה על חוב של החברה.
נייר ערך יכלול גם כל תעודה המעידה על אינטרס או זכות השתתפות המיוצגים על ידי
המסמכים הנ"ל ,כל זכות אחרת לרכוש אותם או או לקבלם ,תעודה המעידה על זכות
הצבעה לגביהם )לרבות זכות כזו המוקנית בנאמנות( ,תעודה המעידה על הפקדתם או כל
אינטרס אחר בהם.
 2.17עסקה פירושה כל אחד מהאירועים הבאים:
בעל הפוליסה מתאחד או מתמזג או מוכר את כל נכסיו או את מרביתם לאדם או לתאגיד
)(I
או לגוף אחר ,או לקבוצה של אנשים ו/או גופים ו/או תאגידים הפועלים יחדיו; או
 50%או יותר מזכויות ההצבעה באסיפות הכלליות של בעל הפוליסה או הזכות לשלוט
)(II
במינוי הדירקטורים הרשאים להפעיל את רוב קולות ההצבעה בישיבות הדירקטוריון של
בעל הפוליסה ,נרכשו או הועברו לשליטת אדם ,גוף או תאגיד אחר ,או לקבוצה של
אנשים ,גופים או תאגידים הפועלים יחדיו; או
בעל הפוליסה הופך לחברת בת של תאגיד או גוף אחר ,או שהועבר לשליטת גוף או תאגיד
)(III
אחר; או
חדלות פרעון ,כינוס נכסים ,פשיטת רגל או פירוק של בעל הפוליסה.
)(IV
 2.18פרמיה שנתית מלאה פירושה :סכום הפרמיה השנתית שהיתה בתוקף מיד לפני תום
תקופת הביטוח.
 2.19תאריך)י( הרצף הביטוחי פירושו :התאריך)ים( שצויין)ו( ברשימת הביטוח.
משמעות המונח תאריך הרצף הביטוחי לגבי התדיינות קודמת הינה :התאריך הנקוב
ברשימת הביטוח ככזה ,ואשר החל ממנו מחזיק בעל הפוליסה באופן רציף כיסוי ביטוחי
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לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אצל המבטחת ,או כל תאריך אחר ,כפי שיוסכם עם
המבטחת.
 2.20תביעה פירושה:
תובענה או הליך אזרחי ,לרבות כל הליך של הודעת צד ג' ,תביעה שכנגד ,הליכי
)(I
בוררות או גישור ,המוגשים נגד המבוטח ,בהם נתבעים פיצויים כספיים או כל סעד
אחר ,לרבות סעד שאינו כספי;
) (IIדרישה בכתב ,המייחסת למבוטח אחריות בגין מעשה שלא כדין מסויים;
) (IIIאישום פלילי או הליך פלילי המוגשים כנגד המבוטח;
) (IVהליך מנהלי או הליך המתנהל בפני רשות מוסמכת בגין מעשה שלא כדין מסויים של
מבוטח;
) (Vחקירה אזרחית ,פלילית ,מנהלית או על ידי רשות מוסמכת של אדם מבוטח )ולא
של החברה(:
) (1כאשר אותו מבוטח מזוהה בכתב על ידי אותה רשות חוקרת כאדם אשר נגדו
עלול להיפתח הליך המתואר בסעיף ) (IVלעיל; או
) (2במקרה של חקירה של הרשות לניירות ערך ,או רשות דומה של מדינה או
ממשלה זרה ,על עסקיו של אותו מבוטח ,לאחר המצאת הזמנה לדין לאותו
מבוטח.
כל התביעות הנובעות ,המבוססות או המיוחסות למעשה שלא כדין יחיד יחשבו כתביעה
אחת למטרות פוליסה זו.
 2.21תביעת יחסי עבודה פירושה :תביעה ,או סדרה של תביעות קשורות ,הנוגעת לעובד החברה
בעבר ,בהווה או בעתיד ,והנובעת מפיטורין או סיום יחסי עבודה ,בפועל או באופן משתמע,
שהינם ,למעשה או לכאורה ,בלתי הוגנים או שלא כדין .כמו כן ,מצג שווא הקשור
לתעסוקה ,הימנעות שלא כדין מהעסקה או קידום ,פגיעה שלא כדין בהזדמנויות קריירה,
צעד משמעתי שננקט שלא כדין; אי מתן המלצות עבודה נכונות; אי מתן קביעות ,הערכת
עובד רשלנית; או הטרדה מסוג כלשהו )לרבות טענה ליצירת סביבת עבודה מטרידה(,
לרבות על רקע מין ,גזע או נכות; או הפליה שלא כדין ,בין אם במישרין או בעקיפין או אי-
קביעת מדיניות ונהלים ראוים לעובדים.
 2.22תקופת גילוי פירושה :תקופת הזמן שצויינה בהרחבה  4.4לפוליסה ,החלה מיד לאחר תום
תקופת הביטוח ,ובמהלכה ניתן לתת הודעה בכתב למבטחת בדבר תביעה המוגשת
לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופתהגילוי ,בגין מעשה שלא כדין אשר אירע טרם תום
תקופת הביטוח ,ואשר הינה מכוסה במהותה על פי פוליסה זו.
 2.23תקופת הביטוח פירושה תקופת הזמן מתאריך תחילת הפוליסה עד לתאריך פקיעתה ,כפי
שצויין ברשימת הביטוח.

 3חריגים
פוליסה זו לא תכסה תביעה כלשהי שהוגשה כנגד המבוטח:
 3.1הנובעת ,מבוססת ,או מיוחסת ל:
)(I
)(II
)(III

רווח ,הטבה או טובת הנאה אישיים כלשהם ,שהופקו בפועל ושהמבוטח אינו
זכאי להם על פי דין;
רווחים שהופקו בפועל מרכישה או ממכירה על ידי המבוטח של ניירות ערך
של החברה ,כתוצאה משימוש במידע פנים ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח –  ,1968או בכל חוק דומה של כל מדינה אחרת;
ביצוע בפועל של כל מעשה של אי-יושר או מרמה.
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למטרת קביעת תחולת חריגים אלו ,לא ייוחס מעשה שלא כדין של מבוטח אחד למבוטח
אחר.
חריגים אלה יחולו רק אם נקבע בפסק-דין ,או בכל הכרעה סופית אחרת כנגד המבוטח ,או
בהתאם להודאה מאת המבוטח ,שההתנהגות הרלוונטית אכן אירעה;
 3.2הנובעת ,מבוססת או מיוחסת לעובדות ,לנסיבות או למעשה שלא כדין זהים או קשורים,
לאלה הכלולים או הנטענים בתביעה אחרת כנגד המבוטח ,שהודעה בגינה נמסרה על פי
פוליסה כלשהי שקדמה לפוליסה זו;
 3.3הנובעת ,מבוססת או מיוחסת להתדיינות שהחלה לפני תאריך הרצף הביטוחי לגבי
התדיינות קודמת ,או שנטענות בה או שהיא נובעת מעובדות זהות או דומות לעובדות שנטענו
באותה התדיינות;
 3.4אשר הובאה על ידי או בשם מבוטח כלשהו או החברה;
אולם ,חריג זה לא יחול על:
) (Iתביעת יחסי עבודה כלשהי שהוגשה על ידי מבוטח;
) (IIתביעה כלשהי להשתתפות או לשיפוי ,המוגשת או המתנהלת על ידי מבוטח ,אם
התביעה נובעת במישרין מתביעה אחרת שהינה מכוסה לפי פוליסה זו;
) (IIIתביעה נגזרת של בעל מניות אשר הובאה או מתנהלת בשם החברה ללא שידול,
סיוע או השתתפות של מבוטח כלשהו או של החברה;
) (IVתביעה כלשהי המוגשת או המתנהלת על ידי מפרק ,כונס נכסים ,מנהל מורשה
או מנהל מיוחד שמונה על ידי רשות ציבורית או על ידי בית משפט ,אם במישרין
ואם כתביעה נגזרת בשם החברה ,ללא שידול ,סיוע או השתתפות של מבוטח
כלשהו או של החברה;
) (Vתביעה שהובאה או המנוהלת על ידי דירקטור או נושא משרה לשעבר של
החברה.
 3.5הנובעת ,המבוססת ,או המיוחסת או הכרוכה בכל דרך אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בפליטה,
פיזור ,שחרור או בריחה ,לכאורה או למעשה ,של מזהמים; או כל הוראה או בקשה לבדוק,
לפקח ,לנקות ,להסיר ,לשמור ,לטפל ,לנקות מרעל או לנטרל מזהמים ,חומר גרעיני או פסולת
גרעינית.
אולם ,חריג זה לא יחול על תביעה שהוגשה כנגד המבוטח על ידי בעל מניות בחברה ,במישרין
או כתביעה נגזרת ,בה נטען נזק לחברה או לבעלי מניותיה.
למרות האמור ,חריג זה יחול אם טרם "תאריך הרצף הביטוחי לגבי זיהום" שצויין ברשימת
הביטוח ,החברה ,המבוטח או כל עובד אחר של החברה שאחראי על ענייני איכות הסביבה
בה ,ידע או יכול היה לצפות באופן סביר על מצב ,נסיבה או מעשה שלא כדין שעלול להוביל
לתביעה כנגד החברה או המבוטח.
 3.6בתוקף תפקידו כנאמן או מנהל על פי דין )חקוק או לא חקוק ,לרבות המשפט המקובל( של
כל תכנית פנסיה ,תוכנית חלוקת רווחים או הטבות לעובדים ,לרבות אך לא רק ,הפרה נטענת
או בפועל של אחריות ,חובות או התחייבויות הקבועה על ידי הEMPLOYEE RETIREMENT -
 INCOME SECURITY ACTמשנת ) 1974ארה"ב( או ה PENSIONS ACT -משנת 1995
)בריטניה( ,על תיקוניהם ,או כל הוראת חוק דומה ,בין אם חקוק ובין אם במשפט המקובל,
של כל מדינה;
 3.7הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לכל מעשה או מחדל בתוקף היות המבוטח דירקטור או
נושא משרה בכל גוף או תאגיד מלבד החברה ,מלבד כפי שנקבע בהרחבה ;4.3
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 3.8בגין נזק פיזי ,מחלה ,מוות או נזק נפשי של אדם כלשהו ,או נזק או הרס של רכוש מוחשי
כלשהו ,לרבות אבדן השימוש בו; ובלבד שתביעה בגין נזק נפשי לא תוחרג כאשר היא נעשית
בקשר עם תביעת יחסי עבודה.
 3.9הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לבעלות ,אחזקה ,הפעלה או שליטה או השקעה ,או
כל תוכנית לממן ,להשקיע ,לבנות ,לשמש ,להפעיל או לסיים ,כל מפעל כח גרעיני או כל מתקן
ליצור חשמל באמצעות כח גרעיני ,או כל תכנית לרכוש ,למכור ,לאחסן ,להעביר או לסלק
חומר או פסולת גרעיני ,או דלק אשר יעשה או נעשה בו שימוש בכל מתקן או מפעל כזה ,בין
אם על ידי החברה ,חברות הבת שלה ,או חברות קשורות ,עבור עצמן ,או באופן מלא או חלקי
לפי חוזה עבור או בשם כל אדם או גוף אחר.
 3.10הנובעת או הקשורה ,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 ממשלה על ידי כח צבאי; או
 .2שימוש מכוון של כח צבאי לעצור ,למנוע או לצמצם פעולת טרור ידועה או חשודה; או
 .3פעולת טרור.
מוסכם עוד כי המונחים מלחמה ופעולת טרור יוגדרו כדלקמן:
מלחמה פירושה מלחמה ,בין אם הוצהרה או לא ,או כל פעילות מלחמתית,
א(
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 מאויים בכח או אלימות ,המכוון
לגרום או הגורם לנזק ,פציעה ,פגיעה או הפרעה ,או ביצוע פעולה המסוכנת
לחיי אדם או לרכוש ,כנגד כל אדם ,רכוש או ממשל ,במטרה המוצהרת או
הלא מוצהרת של מימוש אינטרסים כלכליים ,אתניים ,לאומניים ,פוליטיים,
גזעיים או דתיים ,בין אם אינטרסים כאלו הוצהרו או 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 כפעולת טרור על
ידי מדינת ישראל ,ארצות הברית או כל מדינה אחרת בה הוגשה התביעה או
שאירעה בה הפעולה.
 3.11תביעה שהוגשה כנגד מבוטח )לרבות אך לא רק תביעות אשר הוגשו על ידי רשות
ממשלתית או מוסמכת כלשהי או על ידי בעל מניות ,בין אם במישרין או כתביעה נגזרת או
כתביעה ייצוגית ,או על ידי כל תובע אחר ,על פי כל דין( ,אם אותה תביעה טוענת ,נובעת,
מבוססת או מיוחסת לרכישה או למכירה ,או להצעה או לשידול להצעה לרכוש או למכור,
כל נייר ערך של החברה בהנפקה ציבורית של ניירות ערך )להלן" :הנפקת ניירות ערך"(.
חריג זה יחול ,אך לא רק ,על כל תביעה הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לתביעה
הנובעת ממצג)י( שווא או אי-גילוי)ים( בכל הצהרה)ות( בכתב או בעל פה ,לרבות ,אך לא
רק ,בהצהרות לצרכי רישום ,תשקיף ,חוזר בקשר להנפקה או כל מסמך)ים( או הצהרה)ות(
הקשורים להנפקת ניירות ערך ,וכן לאי-הגשת מסמך כלשהו שיש להגישו לרשות לניירות
ערך.
על אף האמור לעיל ,החריג לעיל לא יחול על הנפקת ניירות ערך אשר אירעה טרם תחילת
הפוליסה.
במקרה שבתוך שלושים ) (30יום טרם המועד שבו הנפקת ניירות הערך נכנסה לתוקף:
המבוטח ימסור למבטחת הודעה כתובה על כך ,יחד עם כל
)(1
הפרטים ומידע החיתום הקשור להנפקה; וגם
Golden Management Guard
עמוד  7מתוך 20

)(2
)(3
)(4

המבטחת תסכים ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להעניק כיסוי
בכפוף לתנאים ולפרמיה נוספת שתדרוש; וגם
המבוטח יסכים לקבל תנאים אלו ולשלם את תוספת הפרמיה
שהמבטחת תדרוש; וגם
המבוטח ישלם ,במועד ,כל פרמיה נוספת כזו.

אזי פוליסה זו תכסה את הנפקת ניירות הערך ,בכפוף לכל תנאי הפוליסה.

 4הרחבות
בכפוף לכל התנאים של פוליסה זו ,הכיסוי מורחב כדלקמן:

 4.1חבות רכוש משותף
פוליסה זו תכסה נזק כספי הנובע מתביעה שהוגשה כנגד בן/בת הזוג החוקי )בין אם מעמד זה
נגזר מכח החוק ,המשפט המקובל או חוק אחר בכל תחום שיפוט בעולם( של המבוטח ,הנובעת
ממעמדו כבן הזוג של המבוטח ,לרבות כל תביעה התובעת פיצויים שניתן לגבותם מהרכוש
המשותף מחיי הנישואין או רכוש המוחזק במשותף על ידי המבוטח ובן/בת הזוג .למען הסר ספק,
הרחבה זו חלה רק לגבי תביעה שעילתה מעשים שלא כדין של המבוטח עצמו ,ואשר הינה תביעה
מכוסה על פי פוליסה זו;

 4.2חברות בת חדשות
הכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכל חברת בת שנרכשה או נוסדה על ידי בעל הפוליסה לאחר
תחילתה של פוליסה זו ,ובלבד שלגבי חברת הבת יתקיימו התנאים הבאים:
)(I
)(II
)(III

נכסיה אינם עולים על  15%מסך הנכסים המאוחדים של בעל הפוליסה נכון לתאריך
תחילת הפוליסה; וגם
מניותיה אינן רשומות בבורסה או שוק ניירות ערך כלשהם; וגם
היא אינה מאוגדת בארצות הברית או בקנדה.

אם חברת בת חדשה אינה עומדת בתנאים ) (II) ,(Iו (III) -לעיל ,בעל הפוליסה רשאי לבקש
הרחבה של פוליסה זו עבור חברת בת שכזו ,בתנאי שבעל הפוליסה יתן למבטחת פרטים מספקים
על מנת לאפשר למבטחת להעריך ולאמוד את הגידול הפוטנציאלי בסיכון של המבטחת .המבטחת
תהיה זכאית לשנות את תנאי הפוליסה ,במהלך תקופת הביטוח ,לרבות על ידי גביית פרמיה
סבירה נוספת המשקפת את הסיכון המוגדל.
אלא אם הוסכם אחרת ,הכיסוי כפי שניתן לדירקטורים ,נושאי משרה או עובדים של כל חברת
בת מתוקף הרחבה זו ,יחול רק על מעשה)ים( שלא כדין שבוצעו בתקופה בה חברה כזו היתה או
הינה חברת בת של בעל הפוליסה.

 4.3דירקטור בחברה חיצונית
הכיסוי יכלול נזק כספי הנובע מתביעה שהוגשה נגד מבוטח שהיה או שהינו או שעשוי להיות ,על
פי הוראתה המפורשת של החברה ,דירקטור בחברה חיצונית כלשהי ,שעילתה מעשה שלא כדין
שבוצע בתוקף תפקידו של המבוטח כדירקטור בחברה החיצונית.
הרחבה זו תחול אך ורק בסכום העודף מעל לגבול האחריות וההשתתפות העצמית של כל ביטוח
או שיפוי תקף אחר העומד לרשות המבוטח מטעם החברה החיצונית .אולם ,אם הביטוח האחר
נעשה על ידי המבטחת או כל חברה אחרת השייכת לAMERICAN INTERNATIONAL GROUP-
)או שהיה חל אלמלא החלת סכום ההשתתפות העצמית או מיצוי גבולות האחריות( ,אזי הסכום
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המצטבר של גבול האחריות לכל נזק כספי המכוסה מתוקף הרחבה זו ,יופחת מגבולות האחריות
שצויינו ברשימת הפוליסה של הביטוח האחר של AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
שיוענק לחברה החיצונית.
ההרחבה המוענקת בסעיף זה לא תחול בקשר עם תביעה כלשהי אשר תוגש כנגד מבוטח על ידי
החברה החיצונית ,או מי מהדירקטורים ,נושאי המשרה או בעלי תפקידים מקבילים בחברה
החיצונית ,או על ידי בעל מניות כלשהו שלה ,המחזיק יותר מ 20% -מהון מניות ההצבעה שהונפק
של החברה החיצונית; אולם ,זאת בתנאי שההחרגה הכלולה בפיסקה זו לא תחול על:
)(I
)(II
)(III

תביעת יחסי עבודה שהוגשה על ידי דירקטור ,נושא משרה או בעלי תפקיד מקביל
בחברה החיצונית;
תביעה להשתתפות או שיפוי ,הנובעת במישרין מתביעה אחרת ,אשר בנסיבות
אחרות הינה מכוסה על ידי הרחבה זו;
תביעה נגזרת של בעל מניות ,אשר הוגשה או מתנהלת בשם החברה החיצונית ללא
שידול או השתתפות של מבוטח כלשהו או של כל דירקטור ,נושא משרה ,או בעלי
תפקיד מקביל בחברה החיצונית.

כיסוי לפי הרחבה זו לא יחול בקשר עם תביעה כלשהי ,שהוגשה כנגד מבוטח ,הנובעת
ממעשה שלא כדין שנעשה על ידי המבוטח טרם תאריך הרצף הביטוחי ,אם בתאריך זה או
טרם לו ,ידע המבוטח או שהיה עליו לצפות באופן סביר שאותו מעשה שלא כדין יוביל או
יכול להוביל לתביעה כנגדו.
רק למטרת תוספת זו ,המונח "תאריך הרצף הביטוחי" עבור כל מבוטח יהיה התאריך שבו
אותו מבוטח שימש לראשונה כדירקטור בחברה החיצונית על פי הבקשה או ההוראה
המפורשים של החברה.

 4.4תקופת גילוי
במקרה של אי הסכמת המבטחת לחדש את הפוליסה בתנאים סבירים ,לבעל הפוליסה תהיה
הזכות לבקש בכתב מהמבטחת תקופת גילוי של  12חודשים לאחר מועד תום תקופת הביטוח,
ובלבד ש:
) (Iבעל הפוליסה אינו יכול לרכוש ,לחדש או להשיג פוליסה אחרת ,המציעה כיסוי לחבות
לדירקטורים ולנושאי משרה או כיסוי דומה; וגם
) (IIתשולם פרמיה נוספת בסך  75%מהפרמיה השנתית המלאה.
המבוטח זכאי לתקופת גילוי בת  60יום ללא תשלום פרמיה נוספת ,אם פוליסה זו לא מחודשת על
ידי המבטחת .אם בעל הפוליסה בוחר לרכוש תקופת גילוי כאמור לעיל ,תקופת הגילוי של 60
הימים תהווה חלק מתקופת הגילוי הנרכשת ,ולא תוספת לה.
על מנת לרכוש את תקופת הגילוי ,על בעל הפוליסה לבקש את רכישתה בכתב בתוך  30יום ממועד
תום תקופת הביטוח ,ועליו לשלם את הפרמיה הנוספת בתוך  60יום מתאריך תום תקופת
הביטוח .הפרמיה הנוספת אינה ניתנת להחזר ,ותקופת הגילוי אינה ניתנת לביטול.
אם מתבצעת עסקה ,אז לבעל הפוליסה לא תהיה הזכות לרכוש תקופת גילוי כפי שנקבע לעיל.
אולם ,לבעל הפוליסה תהיה הזכות בתוך  60יום מסיום תקופת הביטוח לבקש הצעה מהמבטחת
לתקופת גילוי של עד ל 72 -חודשים .המבטחת תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להציע תקופת גילוי
בתנאים ותמורת פרמיה כפי שהמבטחת תחליט באופן סביר.
לא ניתן לרכוש תקופת גילוי מכל סוג ,במקרה שפוליסה זו תבוטל עקב אי תשלום פרמיה.

 4.5דירקטורים ,נושאי משרה ועובדים שיצאו לגמלאות
אם בעל הפוליסה אינו יכול לרכוש ,לחדש או להחליף פוליסה זו בכל פוליסה אחרת המכסה
חבות דירקטורים ונושאי משרה או כיסוי דומה ,ואינו בוחר בתקופת גילוי לפי הרחבה  4.4לעיל,
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תנתן לפי פוליסה זו תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תאריך אי-החידוש ,במהלכה ניתן יהיה
לתת הודעה בכתב למבטחת אודות כל תביעה אשר הוגשה לראשונה כנגד דירקטור ,נושא משרה
או עובד של החברה אשר יצא לגמלאות לפני מועד אי-החידוש ,ושמלבד זאת התביעה מכוסה לפי
פוליסה זו .הרחבה זו אינה קיימת במקרה שאירעה עסקה.

 4.6יורשים ,עזבונות ונציגים משפטיים
אם מבוטח נפטר ,הופך לבלתי-כשיר ,חדל פירעון או פושט רגל ,תכסה פוליסה זו נזק כספי הנובע
מתביעה שהוגשה כנגד העזבון ,היורשים או הנציגים המשפטיים של המבוטח בגין מעשה שלא
כדין של המבוטח.

 4.7כיסוי בגין יחסי ציבור בעת משבר
אם החברה קובעת באופן סביר כי נדרשת פעולה דחופה על מנת למנוע או לצמצם נזק כספי
בגינו קיים כיסוי על פי פוליסה זו ,בעל הפוליסה רשאי לשכור את שירותיו של יועץ יחסי
ציבור למטרה זו ,בתנאי שהודעה נמסרה למבטחת ,שנתנה את אישורה בכתב שהכיסוי חל.
הודעה כאמור תיחשב כהודעה מספיקה בתנאי שהודעה כתובה בדבר התביעה או הנסיבות
העלולות לגרום לתביעה ,יחד עם מלוא הפרטים על כל פעולה נדרשת ניתנה למבטחת מוקדם
ככל האפשר ,ובכל מקרה בתוך  30יום מן היום בו נודע לבעל הפוליסה לראשונה על המשבר.
בגין כל עלות או שכר שיוצאו באופן סביר על ידי בעל הפוליסה להעסקת יועץ יחסי הציבור,
הוא ישופה על ידי המבטחת ,בכפוף לגבול כיסוי מירבי של  $50,000ארה"ב לכל תביעה,
ובסך הכל לכל התביעות )גם אם גבול הכיסוי שצויין ברשימת הביטוח עולה על סכום זה(.

 4.8כיסוי לניהול סיכונים
הדירקטורים ונושאי המשרה יהיו רשאים לבקש יעוץ מהמבטחת עם מתן הודעה אודות
נסיבות אשר לפי דעתם יכולות להביא לתביעה המכוסה על פי פוליסה זו ,לגבי מצבם
המשפטי ולגבי נקיטת צעדים שייתכן וימנעו או יצמצמו את הסיכון שבתביעה כזו.
המבטחת מסכימה לשאת בעלות קבלת יעוץ בקשר לנסיבות אלה עד לגבול של $10,000
ארה"ב לכל דירקטור או נושא משרה לגבי בקשה אחת ,ו $50,000-ארה"ב בסך הכל לכל
הבקשות המוגשות לפי הוראה זו.
כל ההוצאות בהן נושאת המבטחת לפי הרחבה זו ישולמו בנפרד מכל תשלום אשר ייתכן ויגיע
על פי פוליסה זו ,לאחר הגשת תביעה בקשר לנסיבות אלו.
המבטחת שומרת לעצמה את הזכות למנות או לאשר כל עורך-דין או יועצים אחרים שמהם
יתקבל היעוץ.

 5תנאים כלליים
 5.1מצגים והבחנה
בהענקת כיסוי למבוטח כלשהו ,המבטחת הסתמכה על טופס ההצעה ,וכל ההצהרות והפרטים
הכלולים בה או המשולבים בהצעה ,ביחד עם התוספות לה ,וכל מידע אחר שסופק או התבקש
)אם פוליסה זו הינה חידוש של פוליסה)ות( קודמת)ות( שהוצאו על ידי המבטחת ,אזי ,בקשר
לפוליסה זו ,המבטחת גם מסתמכת על כל ההצעות על צרופותיהן ,שניתנו בגין אותן פוליסות
קודמות(.
ההצהרות ,הפרטים ,התוספות ומידע אלה מהווים בסיס לכיסוי ,וייחשבו כחלק בלתי נפרד
מפוליסה זו.
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בקשר להצהרות ולפרטים הכלולים בהצעה ,הצהרה או מידע שברשות דירקטור ,נושא משרה או
עובד כלשהו של החברה )מלבד ידיעה או מידע שברשות האדםהחותם על גבי טופס ההצעה( ,לא
תיוחס לדירקטור ,נושא משרה או עובד אחר בקביעה האם יש כיסוי לתביעה כלשהי שהוגשה
כנגד אותו דירקטור ,נושא משרה או עובד.

 5.2שינויים בסיכון במהלך תקופת הביטוח
)(I

אם במהלך תקופת הביטוח ,תתבצע עסקה ,אזי הכיסוי המוענק לפי פוליסה זו יחול רק
על מעשה)ים( שלא כדין שבוצעו טרם תאריך הוצאת העסקה לפועל.

)(II

אם במהלך תקופת הביטוח ,החברה תחליט להציע לראשונה את ניירות ערך שלה
בתחום שיפוט כלשהו ,באופן ציבורי או פרטי )בין אם ניירות הערך שלה כבר נסחרים או
לא( , ,אזי החברה מתחייבת לספק למבטחת כל תשקיף או הצהרה בקשר להצעה ,לשם
הערכת ואמדן החשיפה המוגדלת של המבוטח ,וזאת מייד כאשר המידע מתפרסם.
המבטחת תהיה זכאית לתקן את תנאי פוליסה זו ו/או לחייב תשלום של פרמיה נוספת
סבירה המשקפת את הגידול בחשיפה.
על פי בקשת בעל הפוליסה ,טרם הודעה פומבית אודות הנפקת ניירות ערך כאמור,
המבטחת תעריך ותאמוד את החשיפה המוגדלת ותתן ייעוץ לגבי כל התיקונים הנדרשים
לתנאי פוליסה זו ולגבי פרמיה נוספת.
במקרה כזה ,ועל פי בקשת בעל הפוליסה ,המבטחת תחתום על הסכם סודיות עם בעל
הפוליסה הקשור לכל מידע הנמסר לה בקשר להצעת ניירות הערך.

 5.3גבול האחריות
גבול האחריות שצויין ברשימת הביטוח הינו סך הסכום המצטבר של חבות המבטחת לכל נזק
כספי ,הנובע מכל התביעות שתוגשנה כנגד כל המבוטחים לפי כל סעיפי הכיסוי הביטוחי לפי
פוליסה זו ,במצטבר.
גבול האחריות לתקופת הגילוי הינו חלק מסך גבול האחריות המצטבר לתקופת הביטוח ,ואינו
נוסף לו.
נזק כספי הנובע מתביעה המוגשת לאחר תקופת הביטוח או לאחר תקופת הגילוי ,אשר בהתאם
לתנאי כללי  5.5נחשבת כאילו הוגשה במהלך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,יהיה גם הוא
כפוף לאותו סך מצטבר של גבול האחריות.
הוצאות ההגנה לא ישולמו על ידי המבטחת בנוסף לסך גבול האחריות המצטבר .הוצאות הגנה
הינן חלק מן הנזק הכספי והינן כפופות לסך גבול האחריות המצטבר לנזק כספי.
על אף האמור לעיל ,ורק בקשר עם תביעה המוגשת כנגד מבוטח בתוך תחום השיפוט של בתי
המשפט בישראל ,מוסכם כי במקרה של נזק כספי ,לרבות הוצאות הגנה ,החורג מסך גבול
האחריות המצטבר לנזק כספי ,אזי פוליסה זו תכסה הוצאות הגנה נוספות עד לסכום שאינו חורג
מ 20 -אחוז מסך גבול האחריות המצטבר לנזק כספי .מוסכם במפורש שסכום זה מייצג "הוצאות
משפט סבירות" למטרת סעיף  66לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981 -

 5.4השתתפות עצמית
המבטחת תהיה אחראית רק לסכום הנזק הכספי הנובע מתביעה העולה על סכום ההשתתפות
העצמית שצויין ברשימת הביטוח לגבי נזק כספי כלשהו ,אשר בגינו החברה שפתה או רשאית או
נדרשת לשפות את המבוטח.
החברה תישא בתשלום סכום ההשתתפות העצמית אשר הינו בלתי מבוטח.
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סכום השתתפות עצמית אחד יחול על נזק כספי הנובע מכל התביעות הטוענות למעשה שלא כדין
יחיד.
השתתפות עצמית לא תחול ,והמבטחת תשפה את כל הוצאות ההגנה ששולמו על ידי החברה,
במקרה של:
)(I
)(II

קביעת העדר חבות לכל המבוטחים ,או
דחיית התביעה או הסכמה לסלקה מבלי לפגוע בזכויות ,ללא תשלום כלשהו ממי מבין
המבוטחים.
אולם זאת בתנאי שבמקרה של סעיף ) (IIזה ,השיפוי על ידי המבטחת ייעשה  90יום
לאחר מועד הדחייה או ההסכמה כאמור ,ובתנאי שהתביעה לא תוגש מחדש )ושלא תוגש
כל תביעה אחרת הכפופה לאותה השתתפות עצמית מכוח תנאי כללי  (5.4בתקופה זו ,וכן
בכפוף להתחייבות החברה ,שתינתן באופן המקובל על המבטחת ,לפיה סכום השיפוי
כאמור יוחזר למבטחת על ידי החברה במקרה שהתביעה )או כל תביעה אחרת הכפופה
לאותו השתתפות עצמית מכוח תנאי כללי  5.4זה( תוגש לאחר תום אותה תקופה של 90
יום.

 5.5דיווח והודעה על על תביעה
)(I

הודעה על תביעה או על נסיבות העלולות להוביל לתביעה תמסר בכתב ל-
מחלקת תביעות – סיכונים מיוחדים
 AIGישראל חברה לביטוח בע"מ
רחוב הסיבים  ,25קריית מטלון
ת.ד ,535 .פתח-תקוה.
אם ההודעה נשלחה בדואר ,יחשב יום המשלוח בדואר כתאריך שבו נמסרה ההודעה,
ואישור המשלוח יהווה ראיה למתן ההודעה.

)(II

כתנאי מוקדם להתחייבויות המבטחת לפי פוליסה זו ,על החברה או המבוטח ליתן
הודעה בכתב למבטחת אודות כל תביעה שהוגשה כנגד מבוטח ,מוקדם ככל שניתן ,ובלבד
שההודעה תינתן:
)א( בכל עת במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי; או
)ב( בתוך  30יום לאחר סיום תקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,ובכל מקרה לא יאוחר
מ 30 -יום לאחר התאריך שבו תביעה כזו הוגשה לראשונה כנגד המבוטח.

)(III

אם במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי ,תימסר הודעה בכתב למבטחת על
תביעה כנגד המבוטח בהתאם לתנאי פוליסה זו ,אזי כל תביעה הנובעת ,המבוססת או
המיוחסת לעובדות הנטענות בתביעה עליה נמסרה קודם לכן הודעה למבטחת ,או תביעה
הטוענת למעשה שלא כדין יחיד ,שהינו זהה או קשור למעשה שלא כדין כלשהו הנטען
בתביעה שדווחה קודם לכן ,תחשב כאילו הוגשה כנגד המבוטח ודווחה למבטחת בעת
שההודעה הראשונה ניתנה.

)(IV

אם במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי ,יוודעו לחברה או למבוטח נסיבות
כלשהן שניתן לצפות באופן סביר כי יובילו להגשת תביעה כנגד המבוטח ,ותנתן הודעה
כתובה למבטחת אודות הנסיבות והסיבות שבגינן יש לצפות לתביעה ,עם פרטים מלאים
לגבי התאריכים והאנשים המעורבים ,אזי כל תביעה אשר תוגש לאחר מכן כנגד המבוטח
ותדווח למבטחת ,הנובעת ,מבוססת או מיוחסת לנסיבות או הטוענת למעשה שלא כדין
זהה או קשור למעשה שלא כדין הנטען או הכלול באותן נסיבות ,תחשב כאילו הוגשה
כנגד המבוטח ודווחה למבטחת במועד בו ניתנה לראשונה ההודעה בדבר הנסיבות.
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 5.6הקדמת הוצאות
המבטחת תקדים תשלום על חשבון הוצאות ההגנה על פי כל סעיפי הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה
זו לפני סיומה הסופי של התביעה.
תשלום הוצאות ההגנה לא יעוכב באופן בלתי סביר.
התשלומים שהוקדמו על ידי המבטחת יוחזרו לה על ידי החברה או המבוטח )בהתאם לעניין( ,אם
יתברר שהחברה או המבוטח אינם זכאים לתשלום הנזק הכספי לפי תנאי פוליסה זו.
במקרה שהחברה רשאית או נדרשת לשפות את המבוטח ,אך מסיבה כלשהי אינה עושה זאת,
המבטחת תקדים את הוצאות ההגנה למבוטח בשם החברה .אולם במקרה כזה ,סכום
ההשתתפות העצמית שצויין ברשימת הפוליסה יוחזר על ידי החברה למבטחת ,אלא אם כן
החברה חדלת פירעון.
במקרה שסוגיית הכיסוי הביטוחי טרם הוכרעה ,אזי תשלום הוצאות ההגנה שהוקדם על ידי
המבטחת יוחזר לה על ידי החברה או המבוטח )לפי העניין( ,אם יתברר שהחברה או המבוטח
אינם זכאים לתשלום הנזק הכספי לפי תנאי פוליסה זו.

 5.7ניהול ההגנה
למבוטח תהיה הזכות והחובה להתגונן ולטעון מפני התביעה .למבטחת תהיה הזכות ליטול חלק
פעיל יחד עם המבוטח והחברה בהתגוננות ויישוב כל תביעה שסביר כי היא עשויה לבוא בגדר
הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה ,ולרבות ,אך לא רק ,בנטילת חלק פעיל במשא ומתן לכל פשרה.
תנאי מקדים לחבות המבטחת לתשלום נזק כספי הנגרם כתוצאה מהתביעה ,הינו שהמבוטח לא
יודה ולא יקבל על עצמו חבות כלשהי ,יכרות הסכם פשרה ,יסכים לפסק-דין או יגרום להוצאת
הוצאות הגנה כלשהן ,ללא ההסכמה בכתב מראש של המבטחת .למען הסר ספק ,רק פשרה ,פסק-
דין בהסכמה והוצאות ההגנה להם הסכימה המבטחת כאמור ,יחשבו בגדר נזק כספי לפי תנאי
פוליסה זו .המבטחת לא תמנע מליתן הסכמתה באופן בלתי סביר ,או תוך עיכוב בלתי סביר ,וזאת
בכפוף לכך שזכותה ליטול חלק פעיל בהגנה מפני התביעה ובניהול משא ומתן של כל פשרה
בתביעה לא נפגעה ,וזאת על מנת שתוכל לקבל החלטה לגבי סבירותן.
כתנאי מקדים לחבות המבטחת לנזק כספי הנגרם כתוצאה מהתביעה ,החברה והמבוטח
מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם המבטחת ולמסור לה כל מידע הדרוש לה באופן סביר.
התעוררה מחלוקת בין המבטחת למבוטח באם להתגונן או להתנגד להליך משפטי כלשהו ,תועבר
המחלוקת להכרעת עורך דין בכיר מלשכת עורכי הדין ,או גורם אחר )שזהותו תוסכם במשותף על
ידי בעל הפוליסה והמבטחת( ,ייעץ כי יש להתנגד להליכים .המבטחת תישא בתשלום לאותו עורך
דין.
במקרה שהמבטחת והמבוטח לא יסכימו לגבי זהות עורך הדין שימונה להגן על המבוטח ,אזי
ראש לשכת עורכי הדין יחליט על זהות עורך-הדין שייצג את המבוטח.

 5.8חלוקה
היות שלמבטחת אין כל חובה לפי פוליסה זו לתשלום הוצאות הגנה שהוצאו על ידי
החברה ,או לתשלום כל פסק-דין הניתן כנגדה או פשרות שנעשו על ידה ,או כל
התחייבות לשלם נזק הנובע מכל חבות משפטית שיש לחברה ,מוסכם בזה כי לגבי:
)א( הוצאות הגנה המוצאות במשותף על ידי החברה ומבוטח כלשהו;
)ב( כל פשרה משותפת הנעשית על ידי החברה ומבוטח כלשהו; ו/או
)ג( כל פסק-דין הניתן על ידי שופט לגבי חבות ביחד ולחוד ,כנגד החברה ומבוטח
כלשהו:
החברה ,המבוטח והמבטחת יעשו מאמץ על מנת לקבוע חלוקה הוגנת וראויה של
הסכומים ביניהם ,בהתחשב בחשיפה המשפטית והכספית היחסית של החברה והמבוטח,
וכן ההטבה היחסית המושגת על ידי כל אחד מהם.
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)(I

במקרה שבתביעה כלשהי כרוכים גם נושאים מכוסים וגם נושאים שאינם מכוסים לפי
פוליסה זו ,תעשה חלוקה הוגנת וראויה בין החברה ,המבוטח והמבטחת של כל הוצאות
ההגנה ,פסקי-הדין ו/או הפשרות ,תוך התחשבות בחשיפה המשפטית והכספית היחסית
המיוחסת לנושאים המכוסים ולנושאים שאינם מכוסים לפי פוליסה זו.

)(II

במקרה של מחלוקת לגבי הוצאות ההגנה שעל המבטחת לשלם כמקדמה למבוטח לפי
פוליסה זו ,אזי תשלם המבטחת כמקדמה את הוצאות ההגנה שהמבטחת סבורה כי הינן
הוגנות וראויות ,עד אשר יוסכם על סכום אחר ,או עד אשר יקבע סכום אחר בהתאם
להוראות פוליסה זו ולדין החל.
בהעדר הסכמה ,החלוקה תיקבע על ידי עורך דין בכיר מלשכת עורכי הדין ,אשר עליו
יסכימו המבטחת והמבוטח במשותף )או בהעדר הסכמה לכך ,ימונה על ידי ראש לשכת
עורכי הדין( .קביעה כזו תתבסס על סיכומים בכתב של המבטחת והמבוטח ,ותהיה
סופית ומחייבת.

 5.9סעיף ביטול
בעל הפוליסה יכול לבטל פוליסה זו בכל עת רק באמצעות מסירת הודעה בכתב מראש למבטחת.
המבטחת רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה בכתב לבעל הפוליסה ,בדואר רשום,
לכתובת בעל הפוליסה כפי שמופיעה ברשימת הביטוח ,בה יצויין מתי ,אך לא פחות משישים )(60
יום לאחר מכן ,יכנס הביטול לתוקף .משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה מספקת למתן הודעה.
תקופת הביטוח מסתיימת בתאריך ובשעה שצויינו בהודעה כזו.
מובן ומוסכם כי זכות המבטחת לביטול הפוליסה מוגבלת אך ורק למקרים של אי-תשלום
הפרמיה או של תרמית על ידי בעל הפוליסה או של כל אחת מעילות הביטול כפי שפורטו בחוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-
אם פוליסה זו תבוטל על ידי בעל הפוליסה ,המבטחת תהא זכאית לאותו חלק הפרמיה המייצג
את הסכום שנהוג לגבות כפרמיה לזמן קצר אצל המבטחת.
אם פוליסה זו תבוטל על ידי המבטחת ,המבטחת תהא זכאית לאותו חלק יחסי של הפרמיה בגין
הפוליסה.
תשלום או החזר על ידי המבטחת של כל פרמיה שהמבטחת אינה זכאית לה ,לא יהווה תנאי
מוקדם לכניסתו לתוקף של הביטול ,אך תשלום כזה יעשה מוקדם ככל האפשר.

 5.10תחלוף
תשלום לפי הפוליסה יקנה למבטחת זכות תחלוף לגבי כל זכויות הפיצוי או השיפוי של החברה
והמבוטח ,כמידתהתשלום שבוצע על ידי המבטחת .החברה והמבוטח יחתמו על כל המסמכים
הדרושים ויעשו את כל אשר נדרש להבטיח את כל הזכויות ,לרבות חתימה על כל מסמך הדרוש
על מנת לאפשר למבטחת לתבוע בשם החברה ו/או המבוטח .אולם ,בשום מקרה לא תפעיל
המבטחת את זכויות התחלוף שלה כנגד מבוטח לפי פוליסה זו ,אלא אם מבוטח כזה הורשע
במעשה פלילי ,או שנקבע כי ביצע מעשה תרמית ,או השיג כל רווח או יתרון אשר המבוטח לא היה
זכאי לו על פי דין.

 5.11ביטוח אחר
הביטוח הניתן על פי פוליסה זו יחול אך ורק לגבי סכומים העודפים על הכיסוי הניתן תחת פוליסה
תקפה אחרת אשר ממנה ניתן לגבות תגמולי ביטוח.

 5.12הודעה וסמכות
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מוסכם כי בעל הפוליסה יפעל בשם חברות הבת שלו ובשם כל המבוטחים בקשר עם מסירת
וקבלת הודעה לפי פוליסה זו ,לרבות מסירת הודעה אודות תביעה ,תשלום הפרמיות בגין פוליסה
זו ,קבלה וקיבול של כל התוספות שהוצאו ואשר מהוות חלק מפוליסה זו והפעלה או סירוב
להפעיל זכות כלשהי לתקופת גילוי.

 5.13המחאה
לא ניתן להמחות פוליסה זו וכל זכות על פיה ללא הסכמה בכתב של המבטחת.

 5.14תחום השיפוט והדין החל
פרשנות פוליסה זו תיעשה בהתאם לדיני מדינת ישראל .הצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית
של בתי המשפט במדינת ישראל )בתל-אביב או בירושלים(.

 5.15לשון רבים וכותרות
הכותרות לסעיפי הפוליסה נועדו לנוחות בלבד ואין להן משמעות בחוזה זה.
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.6

כיסוי ביטוחי ג' :כיסוי לחברה בגין תביעות ניירות ערך
)ישראל בלבד(
מובן ומוסכם בזאת כי בתמורה לתשלום פרמיה ,יחולו התנאים הבאים בקשר עם סעיף כיסוי
ביטוחי ג' בלבד:

 6.1הגדרות
 .6.1.1הגדרות  2.15 ,2.10 ,2.19ו 2.13-לפוליסה יוחלפו כדלקמן:
 2.19תאריך הרצף הביטוחי לגבי תביעות ניירות ערך פירושו :המוקדם
מבין:
)א( התאריך שבו נכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי על פי סעיף כיסוי ג' לפוליסה זו ,או
)ב( התאריך שהחל ממנו החזיק בעל הפוליסה באופן רציף כיסוי ביטוחי אצל
המבטחת עבור החברה בגין תביעות ניירות ערך.
 2.10מבוטח פירושו :כל אדם שכיהן ,מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה.
הכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם שיכהן כדירקטור או נושא משרה לאחר
מועד תחילת פוליסה זו.
הגדרת מבוטח מורחבת במפורש לכלול כל אדם בתפקידו כדירקטור ו/או כנושא
משרה של בעל הפוליסה ו/או של חברות הבת שלו ,שאינו מקבל משכורת ,בהתאם
להסכם ניהול בין בעל הפוליסה ו/או מי מבין חברות הבת שלו ,לבין גוף הפועל בשם
האדם ,המקבל את התשלום עבור שירותי אותו אדם ,לפי חשבונית..
בקשר עם כיסוי ביטוחי ג' ,מבוטח פירושו החברה.
 2.15נזק כספי פירושו :פיצויים ,פסקי-דין ,פשרות והוצאות הגנה;
אולם ,הכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על קנס אזרחי או פלילי המוטל על פי דין או
עונשים אחרים ,תשלומים שאינם לשם פיצוי ,לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים
לדוגמא )מלבד פיצויים המושתים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע( ,מיסים וכל סכום
אשר המבוטח אינו חב לשלמו על פי דין או עניינים שאינם ברי ביטוח על פי הדין
החל על פוליסה זו.
פיצויים ,פסקי-דין ,פשרות והוצאות הגנה שהוצאו ביותר מתביעה אחת כנגד
המבוטח ,אך נבעו ממעשה שלא כדין יחיד ,ייחשבו לנזק כספי אחד.
בקשר עם סעיף כיסוי ביטוחי ג' והרחבת הכיסוי לביטוח החברה בגין תביעות ניירות
ערך על פי סעיף כיסוי זה ,נזק לא יכלול פיצויים ,פסקי-דין או פשרות הנובעים
מתביעה שעילתה תשלום מחיר או תמורה בלתי מספקים או בלתי הוגנים על ידי
החברה לצורך רכישת ניירות הערך שלה או של חברת בת.
על אף האמור לעיל ,בקשר עם סעיף כיסוי ביטוחי ג' בלבד ,ובכפוף לשאר התנאים
והחריגים של פוליסה זו ,נזק כספי יכלול פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא )אם
ניתן לבטחם על פי דין( ,אשר הוטלו על החברה.
 2.13מעשה)ים( שלא כדין פירושו:
)(I

לגבי כל מבוטח מלבד החברה ,כל מעשה ,טעות ,מחדל ,מצג שוא ,הצהרה,
הצהרה מטעה ,הזנחה ,הפרת חובה ,הפרת חובת נאמנות ,חריגה מסמכות או
שימוש לרעה בסמכות ,הוצאת דיבה ,לשון הרע ,השמצה או כל מעשה אחר על
ידי המבוטח ,כנטען או בפועל ,במסגרת תפקידו כדירקטור או כנושא משרה
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בחברה ,או כל טענה שנטענת כנגדם אך ורק עקב מעמדם כדירקטור או כנושא
משרה או כעובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקח בחברה.
למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגבי תביעות המוגשות
בישראל ,מעשה שלא כדין אף יכלול:
 .iהפרת חובת זהירות כלפי החברה או כל אדם אחר.
 .iiהפרת חובת אמונים כלפי החברה ,בתנאי שהמבוטח פעל בתום-לב
והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 .iiiחבות כספית המוטלת על המבוטח ,לטובת "צד שלישי" ,עקב מעשה
שלא כדין שבוצע בעת מילוי תפקידו כדירקטור או נושא משרה או
עובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקח בחברה.
)(II

לגבי החברה ,כל הפרת חובה ,הפרת חובת נאמנות ,הזנחה ,טעות ,מצג שוא,
הצהרה מטעה ,מחדל ,חריגה מסמכות או כל מעשה אחר ,כנטען או בפועל ,של
החברה ,אך רק בקשר עם תביעת ניירות ערך.

 6.1.2ההגדרה הבאה תתווסף בזאת:
תביעת ניירות ערך פירושה :תביעה שהוגשה כנגד המבוטח שעילתה הפרת דיני ניירות ערך,
על פי דין או המשפט המקובל ,בגין מעשה שלא כדין בקשר עם רכישה או מכירה של
ניירות ערך של החברה על ידי התובע ,בין אם בשוק החופשי ,בהנפקה ציבורית או פרטית
של ניירות ערך של החברה.

 6.2חריגים
החריגים להלן מתווספים לחריגי הפוליסה:
 3.12הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת ל:
 דרישה בכתב כלשהי שנעשתה כנגד מבוטח טרם תאריך הרצף הביטוחי לגבי תביעותניירות ערך ,כפי שהוגדר לעיל; או
 תובענה או הליך אחר שהוגשו כנגד מבוטח טרם תאריך זה; וכן צו ,גזר-דין או פסק-דין שניתנו כנגד מבוטח טרם תאריך זהכן מוחרגת תביעה שנטענות בה או שהיא נובעת מעובדות ,נסיבות או מצב זהים או דומים
במהותם ,לאלה שנכללו באחד ההליכים המפורטים לעיל;
 3.13הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת להליך פלילי ,מנהלי ,או הליך משמעתי אחר
כנגד החברה;
 3.14הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לאי עמידה בתנאי תעודת אחריות ,ערבות,
התחייבות או כל הצהרה אחרת של החברה ,אשר ניתן לתבוע בגינם ללא הוכחת רשלנות,
או העדר בדיקת נאותות מטעם החברה או המבוטח.
 (1) 3.15שהוגשה מחוץ למדינת ישראל; או ) (2הטוענת להפרה של כל תקנה ,חוק ,הלכה ,בין אם
על פי דין או במשפט המקובל ,לרבות דיני חוזים ,של כל מדינה אחרת מלבד מדינת ישראל.
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.7

כיסוי ביטוחי ד' :כיסוי לחברה בגין תביעות יחסי עבודה
)רק בישראל(

מובן ומוסכם בזאת כי בתמורה לתשלום פרמיה ,יחולו התנאים הנוספים הבאים בקשר עם סעיף
כיסוי ביטוחי ד' בלבד :

 7.1הגדרות
הגדרות  ,2.15 .2.10 ,2.19ו 2.13-בפוליסה יוחלפו כדלקמן:
 2.19תאריך הרצף הביטוחי לגבי תביעת יחסי עבודה פירושו :המוקדם מבין:
התאריך שבו נכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי לפי סעיף כיסוי ביטוחי ד' לפוליסה
)א(
זו ,או
)ב(
התאריך שהחל ממנו החזיק בעל הפוליסה באופן רציף כיסוי ביטוחי אצל
המבטחת עבור החברה עבור תביעות יחסי עבודה.,
 2.10מבוטח פירושו כל אדם שכיהן ,מכהן או יכהן כדירקטור או כנושא משרה בחברה.
הכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם שיכהן כדירקטור או כנושא משרה לאחר מועד
תחילת פוליסה זו.
הגדרת מבוטח מורחבת במפורש לכלול כל אדם בתפקידו כדירקטור ו/או נושא משרה של
בעל הפוליסה ו/או של מי מחברות הבת שלו ,שאינו מקבל משכורת ,בהתאם להסכם ניהול
בין בעל הפוליסה ו/או מי מבין חברות הבת שלו ,לבין גוף הפועל בשם האדם ,המקבל
התשלום עבור שירותי אותו אדם ,לפי חשבונית.
בקשר עם תביעת יחסי עבודה בלבד ,מבוטח יכלול (I) :כל עובד בחברה ,בעבר ,בהווה או
בעתיד; ) (IIאת החברה.
 2.15נזק כספי פירושו פיצויים ,פסקי-דין ,פשרות והוצאות הגנה;
אולם ,הכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על קנס אזרחי או פלילי המוטלים על פי דין או
עונשים אחרים ,תשלומים שאינם לשם פיצוי ,לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא
)מלבד פיצויים המושתים בגין לשון הרע או הוצאת דיבה( ,מיסים וכל סכום אשר המבוטח
אינו חב לשלמו על פי דין ,או עניינים שאינם ברי ביטוח על פי הדין החל על פוליסה זו.
פיצויים ,פסקי-דין ,פשרות והוצאות הגנה אשר הוצאו ביותר מתביעה אחת כנגד המבוטח,
ואשר נובעים ממעשה שלא כדין יחיד ,יהוו נזק כספי אחד.
בקשר עם תביעת יחסי עבודה בלבד ,נזק כספי לא יכלול:
)(I

כל חבות על פי דין בתחום שיפוט כלשהו ,בקשר לפיצויים לעובדים ,תגמולי נכות,
תגמולי או פיצויי אבטלה ,ביטוח אבטלה ,תגמולי פנסיה ופרישה ,תגמולי ביטוח
לאומי או חבות על פי כל דין או תקנה בעניינים דומים; או

)(II

)א(

תשלום מקדמות ,נזק עתידי ,פיצויים עתידיים או סעד כלכלי עתידי ,או

)ב (

כל תגמול הקשור לעבודה לו היה התובע זכאי כעובד ,אילו המבוטח היה
ממשיך להעסיקו ,מתחיל להעסיקו או מחזירו להעסקה; או

) (IIIחבות או הוצאות אשר הוצאו על ידי מבוטח כלשהו בקשר לתיקון כל בניין או רכוש
על מנת להפוך אותם לנגישים או נוחים יותר לנכים.
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 2.13מעשה)ים( שלא כדין פירושו:
)(I

לגבי כל מבוטח מלבד החברה ,כל מעשה ,טעות ,מחדל ,מצג שוא ,הצהרה ,הצהרה
מטעה ,הזנחה ,הפרת חובה ,הפרת חובת נאמנות ,חריגה מסמכות או שימוש לרעה
בסמכות ,הוצאת דיבה ,לשון הרע ,השמצה או כל מעשה אחר על ידי המבוטח ,כנטען
או בפועל ,במסגרת תפקידו כדירקטור או כנושא משרה בחברה  ,או כל טענה
שנטענת כנגדם אך ורק בתוקף היותם דירקטור או נושא משרה או עובד בתפקיד
ניהולי או בתפקיד מפקח בחברה.
למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגבי תביעות המוגשת בישראל,
מעשה שלא כדין אף יכלול:
 .1הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כל אדם אחר.
 .2ההפרת חובת אמונים כלפי החברה ,בתנאי שהמבוטח פעל בתום-
לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 .3חבות כספית המוטלת על המבוטח ,לטובת "צד שלישי" ,עקב
למעשה שלא כדין שבוצע בעת מילוי תפקידו כדירקטור או נושא
משרה או עובד בתפקיד ניהולי בחברה.

)(II

לגבי החברה ,כל הפרת חובה ,הפרת חובת נאמנות ,הזנחה ,טעות ,סילוף ,הצהרה
מטעה ,מחדל ,חריגה מסמכות או כל מעשה אחר שנעשה על ידי החברה ,כנטען או
בפועל ,בקשר עם תביעת יחסי עבודה.

 7.2חריגים
החריגים הבאים יתווספו לחריגי הפוליסה:
 3.16הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת ל:
 דרישה בכתב כלשהי שנעשתה כנגד מבוטח טרם תאריך הרצף הביטוחי לגבי תביעותיחסי עבודה ,כפי שהוגדר לעיל; או
 תובענה או הליך אחר שהוגשו כנגד מבוטח טרם תאריך זה; וכן צו ,גזר-דין או פסק-דין שניתנו כנגד מבוטח טרם תאריך זהכן מוחרגת תביעה שנטענות בה או שהיא נובעת מעובדות ,נסיבות או מצב זהים או דומים
במהותם ,לאלה שנכללו באחד ההליכים המפורטים לעיל.
 3.17הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לכל חבות בפועל או נטענת של מבוטח לפי חוזה
או הסכם העסקה מפורש; אולם ,זאת בתנאי שחריג זה לא יחול אם למבוטח היתה חבות
גם בהעדר חוזה או הסכם אלה.
 3.18הטוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לכל תביעה אשר הוגשה כנגד המבוטח ,הטוענת,
הנובעת ,המבוססת או המיוחסת לכל התחייבות או חבות חוזית ,בפועל או נטענת ,של
החברה או של כל מבוטח אחר לפי חוזה או הסכם מפורש )בכתב או בעל פה( ,לרבות ,אך
לא רק ,כל הסכם בדבר פיצויי פיטורין ,או הסכם "מצנח זהב" או כל הסכם לפיצוי שיש
לשלם עם הפסקת עבודתו של מבוטח כלשהו .אולם ,חריג זה לא יחול אם החבות אינה
נובעת מחוזה או הסכם מפורש כאמור ,או מהפרה בפועל או נטענת שלו.
 3.19טוענת ,הנובעת ,המבוססת או המיוחסת להליך פלילי ,מנהלי או משמעתי אחר כנגד
החברה.
 (1) 3.20שהוגשה מחוץ למדינת ישראל; או ) (2הטוענת להפרה של כל תקנה ,חוק ,הלכה ,בין אם
על פי דין או במשפט המקובל ,לרבות דיני חוזים ,של כל מדינה אחרת מלבד מדינת ישראל.
Golden Management Guard
עמוד  19מתוך 20

 7.3תנאים כללים
התנאי הכללי הבא יחול:
השתתפות עצמית:
תנאי כללי  .5.4נמחק במלואו ויוחלף כדלקמן:
 5.4השתתפות עצמית
המבטחת תחוב רק לגבי סכום הנזק הכספי הנובע מתביעה ,העולה על סכום ההשתתפות
העצמית שצויין ברשימת הביטוח ,לגבי נזק כספי כלשהו  ,אשר בגינו החברה שפתה או
רשאית או נדרשת לשפות את המבוטח.
החברה או המבוטח או שניהם ישאו בסכום ההשתתפות העצמית ,אשר אינו מבוטח.
סכום השתתפות עצמית אחד יחול על נזק הנובע מכל התביעות הטוענות למעשה שלא כדין
יחיד.
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