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  דירקטורים ונושאי משרהפוליסה לביטוח אחריות  -' פרק א
  
  

והיא חלה , )Claims Made Policy(יום הגשת התביעה הינה על בסיס פוליסה זו 
  .לראשונה נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח הוגשורק על תביעות ש

  
  

  .והם מוגדרים, שמעות מיוחדתלמונחים המופיעים בפוליסה זו בהדגשה יש מ
  
  

בנספחים , ובהסתמך על ההצהרות והפרטים הכלולים בטופס ההצעה, פרמיהבתמורה לתשלום 
ישראל חברה  AIGמתחייבת , המהווים בסיס לפוליסה זו וחלק בלתי נפרד ממנה, ובתוספות לו

  :כדלקמןבהתאם להוראות המפורטות בפוליסה  המבוטחלבטח את ) "המבטחת"(מ "בעלביטוח 
  

  ביטוחיהכיסוי סעיפי ה .1
  
  חבות דירקטורים ונושאי משרה  .א
  

 נגדולראשונה הוגשה אשר  תביעה עקב מבוטחה בו יחויב נזק כספיבגין  למבוטחתשלם  המבטחת
או  דירקטורכ המבוטחשל  במסגרת תפקידו כדין מעשה שלא שעילתה, תקופת הביטוחבמהלך 

למעט , בהתאם לתנאי פוליסה זו מבטחתל ההודעבגינה נמסרה ואשר , חברהב נושא משרהכ
  .המבוטחשיפתה את  החברהובמידה ש

  
  שיפוי החברה   .ב
  

לראשונה נגד הוגשה אשר  תביעה עקב חברהל שנגרם נזק כספי בגיןהחברה תשפה את  המבטחת
דירקטור  המבוטחבתוקף היותו של  מעשה שלא כדין שעילתה, תקופת הביטוחבמהלך  המבוטח

רק  וזאת ,בהתאם לתנאי פוליסה זו מבטחתל אשר בגינה נמסרה הודעהו, חברהבשרה נושא מ או
  .הנזק הכספיבגין  המבוטחרשאית או מחוייבת על פי דין לשפות את  חברהה הב במידהו בתנאי

  
  כיסוי לחברה בגין תביעות ניירות ערך  .ג
  

שהוגשה  יעת ניירות ערךתבעקב  לחברהשנגרם  נזק כספיהכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות 
ואשר בגינה , החברהשל  מעשה שלא כדיןשעילתה , תקופת הביטוחבמהלך  החברהלראשונה נגד 

כזו הוגשה  תביעהכיסוי זה יחול רק בתנאי ש. בהתאם לתנאי פוליסה זו מבטחתנמסרה הודעה ל
כל בכפוף וה, החברהאחד של  נושא משרה או דירקטורומתנהלת ברצף ובמקביל גם כנגד לפחות 

  .חריגיה ונספחיה, לתנאי פוליסה זו
  
  כיסוי לחברה בגין תביעות יחסי עבודה  .ד
  

 תביעת יחסי עבודהעקב  לחברהשנגרם  הנזק כספיהכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות 
ואשר , החברהשל  מעשה שלא כדיןבגין , תקופת הביטוחבמהלך  החברהשהוגשה לראשונה כנגד 

כזו  תביעהכיסוי זה יחול רק בתנאי ש. בהתאם לתנאי פוליסה זו מבטחתה לבגינה נמסרה הודע
והכל , החברהאחד של  נושא משרהאו דירקטור הוגשה ומתנהלת ברצף ובמקביל גם כנגד לפחות 

  .חריגיה ונספחיה, בכפוף לתנאי פוליסה זו
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        הוצאות הגנההוצאות הגנההוצאות הגנההוצאות הגנה

  
  :סה זוובכפוף לתנאים ולחריגים המפורטים בפולי, כפי שיפורט להלן

  
שנגרמו  הוצאות ההגנהכולל גם את , מבוטחשנגרם ל כספי נזקתשלום על ידי המבטחת של   *

   .התביעהעקב  למבוטח
  
יישובה  עוד טרם ,תביעההנובעות מכל  הוצאות ההגנה תקדים את תשלום המבטחת  *

  .הסופי
  
גבול  חורג מסך הנזק הכספישבמקרה ו, בישראל מבוטחהת כנגד והמוגש ותתביע לגבי  *

אחוז מסך גבול  20של עד לסכום נוספות  הוצאות הגנהפוליסה זו תכסה , האחריות
   .כספי נזקהאחריות המצטבר ל

  
  
  
  

 הגדרות .2
 

  .ברשימת הביטוח נהשצויי החברה :פירושו פוליסהה בעל 2.1
  

, שותפות, או כל תאגיד ללא כוונת רווח גוףכל , קשורהחברה כל  :הפירוש תחיצוניחברה  2.2
 .או כל ארגון אחר אשר צויין בתוספת לפוליסה זו, מיזם משותף

  

 -ו "התשל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, מוסד ללא כוונת רווח: פירושו גוף ללא כוונת רווח 2.3
, מקצועיאו ארגון , חוקי כל תחום שיפוט אחר תחתאשר נוסד אחר דומה  גוףאו כל , 1975

אשר נוצר לשם קידום , ם מאוגד או לאבין א, אדם-ת פוליסה זו פירושו חבר בניואשר למטר
 .או של אנשים המיוצגים על ידי חבריו, של חבריוהמקצועיים העניינים 

  

אשר מונה או נבחר כדין , )ולא תאגיד או גוף(כל אדם  :פירושו נושא משרה אודירקטור  2.4
נהל מ, מבקר פנימי, נשיא ,כללילמנהל המשנה , כללי מנהלסגן , כללי מנהל, דירקטור :להיות

כפוף האחר  מנהלוכל  ,החברהשל מזכיר החברה או חשב , יועץ משפטי פנימי, עסקים ראשי
אחר  כל אדםוכן , או מנהל העסקים הראשי, הנשיא, הכללי המנהלבמישרין לסמכותו של 

  .גם אם תוארו שונה מאלו שצויינו לעיל, הממלא תפקיד המוזכר לעיל
  

או בעתיד יבחר או , מכהן, כל אדם אשר כיהןאף יכלול נושא משרה או  דירקטורהמונח 
או יחשב , מכהן, וכל אדם אשר כיהן, נושא משרה בחברהאו /ודירקטור ימונה כדין להיות 

תזכיר או תקנון או כל , תקנה, כמשמעותם בכל חוק כנושא משרה בחברהאו /וכדירקטור 
  .החברהושבה של בתחום השיפוט של מקום מ, חוק אחר או תקנות החלות על עניינים אלה

  
תביעות או תביעה אך רק ב, חברהפירושו גם כל עובד של ה נושא משרהאו דירקטור 
  . שבוצע על ידי העובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקחמעשה שלא כדין הטוענות ל

  

הוצאו  ואשר, שהינם סבירים ונחוצים, ועלויות שכר טרחה, הוצאות :פירושן הוצאות הגנה 2.5
לעיקול או , עבור ערבות לערעור הוצאותלרבות ( המבטחתה בכתב של הסכמת לאחר קבלת

 ,)כלשהי לבקש או לספק ערבותחבות למבטחת  וזאת מבלי שתהיה, ערבות דומה אחרת
 של  לא יכללו שכר הוצאות הגנה. תביעההגנה וערעור של , אומדן, אך ורק מחקירה יםהנובע

  .םכלשהו או של מי מטעמ מבוטחאו של  בעל הפוליסה
  

  :פירושוהעדר חבות  2.6

)I( טרם קיום הליכי , המבוטחיםאשר התקבל לטובת כל  ,העדר חבות הקובעדין חלוט -פסק
  או; כל הערעורים מיצוילאחר , לסילוק על הסףבשל בקשה  ,הוכחות
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)II( לאחר קיום , המבוטחיםאשר התקבל לטובת כל  ,העדר חבות הקובעדין חלוט -פסק
 .עוריםכל הער מיצוילאחר ו, הליכי הוכחות

  
אשר במסגרתה  מבוטחכנגד  תביעהלא יחול על " העדר חבות"בשום מקרה המושג 

  .פשרהנעשתה 
  

, סקטור, מחלקה, חברת בתוכל רשימת הביטוח שצויין ב בעל הפוליסה :פירושה חברה 2.7
בטבלת ארגון או מסמך  שצויינו ,קבוצה בהאו כל מבנה פנימי אחר של חברה או , תחום
המעשה שלא תאריך טרם זה  מעמד הםהעניק ל חברת בתאו כל  ליסהבעל הפוואשר  ,דומה
 .כדין

 
באמצעות אחת או יותר , במישרין או בעקיפין, בעל הפוליסהבה  החבר :פירושה חברת בת 2.8

  ;ושל חברות הבתמ
)I(       או; חברי הדירקטוריוןאו יותר מ 50%של שולט בהרכב  
)II (  או; או יותר מכח ההצבעה 50% -שולט ב  
) (III או יותר מהון המניות המונפק 50% -מחזיק ב.  

  
אך יחול  חברת בתעובדים של הו נושאי משרה, דירקטוריםמה מיכנגד כלשהי  תביעהלכיסוי 

של  חברת בתהיתה הינה או אותה חברה  בתקופה בה) ו(שבוצע שלא כדין) ים(מעשהרק על ו
לאחר , תשקול המבטחת, בעל הפוליסהבקשה בכתב מטעם לפי , אולם. בעל הפוליסה

טרם ) ו(שבוצע שלא כדין) ים(מעשהלהעניק כיסוי ל, של הגידול בחשיפה ואמדןהערכה 
  .בעל הפוליסהעל ידי  חברת הבתרכישת 

  
  .כמתואר בסעיפי המשנה לעיל חברת בתשל  חברת בת אף יכלול כל חברת בת המונח 

  

או  הפוליסה תקופתלת תחיב בעל הפוליסהכל חברה שבה מחזיק  :פירושה קשורהחברה  2.9
ממניות , 50%–יותר מ אך לא , 5%לפחות  ,הנטען המעשה שלא כדיןשהחזיק במועד ביצוע 

ובלבד , ושל חברות הבתבאמצעות אחת או יותר מ, במישרין או בעקיפין, ההצבעה המונפקות
  :חברה קשורהשלגבי אותה 

  ;וכן, הבריתשלה אינם רשומים למסחר בבורסה כלשהי או בארצות  ניירות הערך )1(

שנרכשה או שנוסדה על ידי , או חברת בת חדשה, כמוגדר בפוליסה חברת בתהיא אינה  )2(
  .   לאחר תחילתה של פוליסה זובעל הפוליסה 

  

 . חברהב נושא משרהאו  דירקטורמכהן או יכהן כ, כל אדם שכיהן :פירושו מבוטח 2.10
  

 לאחר מועד שא משרהנואו  דירקטורכל אדם שיכהן כ לעהכיסוי יחול באופן אוטומטי 
 .תחילת פוליסה זו

  
של  נושא משרהאו כ/ו דירקטורמורחבת במפורש לכלול כל אדם בתפקידו כ מבוטחהגדרת 

בהתאם להסכם ניהול בין , שאינו מקבל משכורת, שלוחברת בת או של /ו בעל הפוליסה
ת המקבל א, לבין גוף הפועל בשם האדם, שלוחברת הבת או מי מבין /ו בעל הפוליסה

  .לפי חשבונית, התשלום עבור שירותי אותו אדם
  

  .בהווה ובעתיד, בעברהחברה יכלול כל עובד של  המבוטח, לתביעות יחסי עבודהבהקשר 
   

  . מ"ביטוח בעישראל חברה ל AIG :פירושה מבטחת 2.11
  

במצב צבירה של  ,הגורם לזיהום או לגירויכל חומר ) אך לא רק, בין היתר(כוללים  מזהמים 2.12
, חומרים אלקליים, חומצות, אדים, פיח, קיטור, לרבות עשן, גז או תרמי, זלנו, מוצק

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

  

, הזנחה, הצהרה מטעה, הצהרה, מצג שוא, מחדל, טעות, מעשה :פירושו מעשה שלא כדין 2.13
, הוצאת דיבה, חריגה מסמכות או שימוש לרעה בסמכות, נותאמחובת נ הפרת, הפרת חובה
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 דירקטורבמסגרת תפקידו כ, המבוטחהשמצה או כל מעשה אחר שנעשה על ידי , לשון הרע
או  דירקטור בתוקף היותםכנגדם אך ורק  נתשנטע טענהאו כל ,  חברהב נושא משרהאו כ

 .חברהבקח או עובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפ נושא משרה
  

, המוגשות בישראל תביעותלגבי , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למען הסר ספק
  :אף יכלול מעשה שלא כדין

  .או כלפי כל אדם אחר החברההפרת חובת זהירות כלפי  .1

לב -פעל בתום המבוטחבתנאי ש, החברההפרת חובת אמונים כלפי  .2
 .החברהבת והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה  לא תפגע בטו

מעשה עקב , "צד שלישי"לטובת , המבוטחחבות כספית המוטלת על  .3
או  נושא משרהאו  כדירקטורשבוצע בעת מילוי תפקידו  שלא כדין

  .בחברהעובד בתפקיד ניהולי 
  

מתמשכים , קשורים מעשים שלא כדיןאו  מעשה שלא כדין :פירושויחיד מעשה שלא כדין  2.14
ובין אם , אחד ממבוטחאו על ידי יותר , יםהמבוטח אחד בין אם בוצעו על ידי, או חוזרים

  .אדם או ישות משפטית אחת או יותר נעשה כלפי המעשה כוון או 
  

 ; הוצאות הגנהפשרות ו, דין-יפסק, פיצויים :פירושו כספי נזק 2.15
  

או  קנס אזרחי או פלילי המוטל על פי דין הכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על, אולם
לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא , לשם פיצוישאינם  תשלומים ,עונשים אחרים

 המבוטחוכל סכום  אשר , סיםימ, )הוצאת דיבה ולשון הרע גיןבהמושתים מלבד פיצויים (
 . פוליסה זו החל עלברי ביטוח על פי הדין  אינםש ענייניםאו לשלמו אינו חב על פי דין 

  
אך  ,המבוטחאחת כנגד  תביעהביותר מ שהוצאו ות הגנההוצאפשרות ו, דין-פסקי, פיצויים

  .אחד נזק כספיכיחשבו  ,יחיד ממעשה שלא כדיןנבעו 
  

  .החברהאיגרת חוב וכל תעודה המעידה על חוב של , כל מניה: פירושו נייר ערך 2.16
  

יכלול גם כל תעודה המעידה על אינטרס או זכות השתתפות המיוצגים על ידי  נייר ערך
תעודה המעידה על זכות , כל זכות אחרת לרכוש אותם או או לקבלם, ל"המסמכים הנ

תעודה המעידה על הפקדתם או כל , )לרבות זכות כזו המוקנית בנאמנות(הצבעה לגביהם 
  .אינטרס אחר בהם

  

  :פירושה כל אחד מהאירועים הבאים עסקה 2.17

)I( לתאגיד  או אדםל את מרביתםאו  נכסיו או מתמזג או מוכר את כלמתאחד  בעל הפוליסה
  או; הפועלים יחדיואו תאגידים /גופים ו או /קבוצה של אנשים ולאו  ,או לגוף אחר

)II( 50%  או הזכות לשלוט  בעל הפוליסהאו יותר מזכויות ההצבעה באסיפות הכלליות של
של הרשאים להפעיל את רוב קולות ההצבעה בישיבות הדירקטוריון  הדירקטוריםבמינוי 

או לקבוצה של , גוף או תאגיד אחר, ברו לשליטת אדםנרכשו או הוע, בעל הפוליסה
 או  ;גופים או תאגידים הפועלים יחדיו, אנשים

)III(  או שהועבר לשליטת גוף או תאגיד , הופך לחברת בת של תאגיד או גוף אחרבעל הפוליסה
 או; אחר

)IV( בעל הפוליסהפשיטת רגל או פירוק של , כינוס נכסים, חדלות פרעון. 
  

תום  לפני בתוקף מיד  ת שהיתההשנתי סכום הפרמיה: הרושפי המלא תפרמיה שנתי 2.18
  .הביטוחתקופת 

  

  .ברשימת הביטוח) ו(שצויין) ים(התאריך :פירושו הרצף הביטוחי) י(תאריך 2.19
התאריך הנקוב : הינה לגבי התדיינות קודמת הביטוחיתאריך הרצף משמעות המונח 

אופן רציף כיסוי ביטוחי ב בעל הפוליסההחל ממנו מחזיק  ואשר, ברשימת הביטוח ככזה
כפי שיוסכם עם , או כל תאריך אחר, המבטחתלאחריות דירקטורים ונושאי משרה אצל 

 . המבטחת
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  :פירושה תביעה 2.20

)I( הליכי , תביעה שכנגד', לרבות כל הליך של הודעת צד ג, אזרחיאו הליך  תובענה
ו כל סעד א יםכספי יםפיצויבהם נתבעים  ,המבוטחנגד   יםהמוגש, בוררות או גישור

  ;לרבות סעד שאינו כספי, אחר

)II( מסויים מעשה שלא כדיןיות בגין אחר מבוטחלהמייחסת ,  דרישה בכתב;  

)III( מבוטחהכנגד  יםהמוגש או הליך פלילי פלילי אישום;  

)IV(  של מסויים  מעשה שלא כדין הליך המתנהל בפני רשות מוסמכת בגיןאו  מנהליהליך
 ;מבוטח

)V( מבוטחעל ידי רשות מוסמכת של אדם מנהלית או , פלילית, חקירה אזרחית  ) ולא
 ):החברהשל 

מזוהה בכתב על ידי אותה רשות חוקרת כאדם אשר נגדו  מבוטחכאשר אותו   ) 1(
  או; לעיל) IV(עלול להיפתח הליך המתואר בסעיף 

או רשות דומה של מדינה או , במקרה של חקירה של הרשות לניירות ערך  )2(
לאחר המצאת הזמנה לדין לאותו , מבוטחעל עסקיו של אותו , ממשלה זרה

 .מבוטח
  
 תביעהיחשבו כ יחיד מעשה שלא כדיןהמבוססות או המיוחסות ל, הנובעות תביעותהכל 

  .אחת למטרות פוליסה זו
  

 החברההנוגעת לעובד  ,קשורות תביעותאו סדרה של  ,תביעה :פירושה תביעת יחסי עבודה 2.21
, בפועל או באופן משתמע ,או סיום יחסי עבודהפיטורין מוהנובעת  ,בהווה או בעתיד, בעבר

מצג שווא הקשור  ,כמו כן. בלתי הוגנים או שלא כדין, למעשה או לכאורה, שהינם
, הזדמנויות קריירהבשלא כדין  פגיעה, הימנעות שלא כדין מהעסקה או קידום, לתעסוקה

הערכת  ,עותאי מתן קבי; נכונותאי מתן המלצות עבודה ; שלא כדיןשננקט  ימשמעתצעד 
, )לרבות טענה ליצירת סביבת עבודה מטרידה(מסוג כלשהו או הטרדה ; עובד רשלנית

- בעקיפין או אי או בין אם במישרין, או הפליה שלא כדין; גזע או נכות, על רקע מיןלרבות 
  .לעובדים ראוים םקביעת מדיניות ונהלי

  
  : אינה מכוסה, בגינה נההוצאות הגלרבות , בגין הטרדה מינית תביעה, על אף האמור

 תביעהה: הבאים מהמקרים אחד בכל, מינית שהטריד לגביו שנטען מבוטח לגבי )1(
 או המבוטח  נגד אחרת סופית בהכרעה או דין בפסק שנקבע או בפשרה הסתיימה

   -או; מינית הטרדה ידו על בוצעה כי המבוטח  מאת להודאה בהתאם
 לא המבוטחאו ) 'פי סעיף כיסוי ד על לחברהבמקרה של כיסוי ( החברה בו במקרה )2(

 – ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת החוק פי על, לנקוט שעליהם הצעדים כל את נקטו
1998 . 

  

תום מיד לאחר החלה , לפוליסה 4.4בהרחבה  התקופת הזמן שצויינ :פירושה תקופת גילוי 2.22
המוגשת  תביעה בדבר מבטחתבמהלכה ניתן לתת הודעה בכתב לו, תקופת הביטוח

 טרם תוםאשר אירע  מעשה שלא כדיןבגין  ,הגילויבמהלך תקופת המבוטחלראשונה כנגד 
  .על פי פוליסה זובמהותה מכוסה ואשר הינה , הביטוחתקופת 

  

כפי , פקיעתהפירושה תקופת הזמן מתאריך תחילת הפוליסה עד לתאריך  הביטוחתקופת  2.23
 .רשימת הביטוחשצויין ב

  
  

  חריגים 3
  

  :המבוטחכנגד כלשהי שהוגשה  יעהתבפוליסה זו לא תכסה 
  

  :או מיוחסת ל, מבוססת, הנובעת 3.1
  

)I(    אינו  המבוטחשובפועל שהופקו , הטבה או טובת הנאה אישיים כלשהם, רווח
  ;על פי דין הםזכאי ל
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)II(   ניירות ערךשל  המבוטחמכירה על ידי מרווחים שהופקו בפועל מרכישה או 
, כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,כתוצאה משימוש במידע פנים, חברההשל 

  ;או בכל חוק דומה של כל מדינה אחרת, 1968 –ח "התשכ
)III(  יושר או מרמה-ביצוע בפועל של כל מעשה של אי.  

  
  

 מבוטחל אחד  מבוטחשל  מעשה שלא כדיןלא ייוחס , אלולמטרת קביעת תחולת חריגים 
  . אחר

  
או , המבוטחעה סופית אחרת כנגד כל הכרבאו , דין-רק אם נקבע בפסק ויחול ים אלהחריג

  ;שההתנהגות הרלוונטית אכן אירעה ,המבוטחהודאה מאת בהתאם ל
  

, זהים או קשורים מעשה שלא כדיןלנסיבות או ל, מבוססת או מיוחסת לעובדות, הנובעת 3.2
שהודעה בגינה נמסרה על פי , המבוטחאחרת כנגד  בתביעהלאלה הכלולים או הנטענים 

  ;לפוליסה זופוליסה כלשהי שקדמה 
  

לגבי  תאריך הרצף הביטוחימבוססת או מיוחסת להתדיינות שהחלה לפני , הנובעת  3.3
או שנטענות בה או שהיא נובעת מעובדות זהות או דומות לעובדות שנטענו  ,התדיינות קודמת
 ;באותה התדיינות

  

 ; החברהאו כלשהו  מבוטחעל ידי או בשם  האשר הובא  3.4
  

  :חריג זה לא יחול על, אולם
  
)I(  מבוטחשהוגשה על ידי כלשהי  תביעת יחסי עבודה;  
)II(  אם , מבוטחמתנהלת על ידי ההמוגשת או , כלשהי להשתתפות או לשיפוי תביעה

  ;מכוסה לפי פוליסה זו שהינהאחרת  תביעהנובעת במישרין מ התביעה
)III(   ללא שידול החברהתביעה נגזרת של בעל מניות אשר הובאה או מתנהלת בשם ,

  ;החברה של כלשהו או מבוטח וע או השתתפות שלסי
 )IV(  מנהל מורשה , כונס נכסים, מתנהלת על ידי מפרקההמוגשת או כלשהי  תביעה

אם במישרין , או מנהל מיוחד שמונה על ידי רשות ציבורית או על ידי בית משפט
 מבוטחל סיוע או השתתפות ש, שידול ללא ,חברהואם כתביעה נגזרת בשם ה

  ;חברהה של וכלשהו א
)V(  לשעבר של נושא משרה או דירקטור מנוהלת על ידי השהובאה או  תביעה

  .החברה
  

, בפליטה, במישרין או בעקיפין, כרוכה בכל דרך אחרתה מיוחסת אוהאו , המבוססת, הנובעת 3.5
, או כל הוראה או בקשה לבדוק; מזהמיםשל  ,לכאורה או למעשה, שחרור או בריחה, פיזור
חומר גרעיני או פסולת , מזהמיםלנקות מרעל או לנטרל , לטפל, לשמור, להסיר, לנקות, לפקח

  .גרעינית
  

במישרין , חברהעל ידי בעל מניות ב המבוטחשהוגשה כנגד  תביעהחריג זה לא יחול על , אולם
   .או לבעלי מניותיה חברהנזק ל בה נטען ,כתביעה נגזרת או 

  
רשימת שצויין ב "זיהום לגבי הרצף הביטוחי תאריך"חריג זה יחול אם טרם , למרות האמור

שאחראי על ענייני איכות הסביבה  החברהאו כל עובד אחר של  המבוטח, החברה, הביטוח
 שעלול להוביל מעשה שלא כדיןנסיבה או , מצבבאופן סביר על ל היה לצפות וידע או יכ , בה

  . המבוטחאו  החברהכנגד  תביעהל
  

של ) המקובל משפטה  לרבות, חקוק או לא חקוק(על פי דין או מנהל בתוקף תפקידו כנאמן  3.6
הפרה נטענת , לרבות אך לא רק, חלוקת רווחים או הטבות לעובדיםתוכנית , כל תכנית פנסיה

 EMPLOYEE RETIREMENT-הל ידי ה עחובות או התחייבויות הקבוע, או בפועל של אחריות
INCOME SECURITY ACT  ה או) ב"ארה( 1974משנת-PENSIONS ACT   1995משנת 

, בין אם חקוק ובין אם במשפט המקובל, או כל הוראת חוק דומה ,על תיקוניהם ,)בריטניה(
  ;של כל מדינה
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או  דירקטור המבוטחתוקף היות במיוחסת לכל מעשה או מחדל המבוססת או ה, הנובעת 3.7
  ;4.3מלבד כפי שנקבע בהרחבה , החברהמלבד  גוף או תאגידבכל נושא משרה 

  

 של רכוש מוחשי הרסאו נזק או , כלשהו נפשי של אדם נזקמוות או , מחלה, נזק פיזין בגי 3.8
כאשר היא נעשית נפשי לא תוחרג  בגין נזק  תביעהש ובלבד; השימוש בו אבדןלרבות , כלשהו

 . תביעת יחסי עבודהבקשר עם 
  

או , קעההפעלה או שליטה או הש, אחזקה, המבוססת או המיוחסת לבעלות, הנובעת, הטוענת 3.9
כל מפעל כח גרעיני או כל מתקן , להפעיל או לסיים, לשמש, לבנות, להשקיע, כל תוכנית לממן

להעביר או לסלק , לאחסן, למכור, או כל תכנית לרכוש, ליצור חשמל באמצעות כח גרעיני
בין , או דלק אשר יעשה או נעשה בו שימוש בכל מתקן או מפעל כזה, חומר או פסולת גרעיני

או באופן מלא או חלקי , עבור עצמן, חברות קשורותאו , שלהחברות הבת , החברהידי אם על 
 .לפי חוזה עבור או בשם כל אדם או גוף אחר

  

 :ל במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, הנובעת או הקשורה 3.10
  

שימוש , מהפכה, התקוממות, פלישה, אזרחים מלחמת, מלחמהכל פעולה של , מלחמה .1
  או; ו תפיסה בכח של ממשלה על ידי כח צבאיבכח צבאי א

 או; ידועה או חשודה פעולת טרורלמנוע או לצמצם , שימוש מכוון של כח צבאי לעצור .2
 .טרורפעולת  .3
  

  :יוגדרו כדלקמן פעולת טרורו מלחמהמוסכם עוד כי המונחים 

, או כל פעילות מלחמתית, בין אם הוצהרה או לא, פירושה מלחמה מלחמה )א
, ש בכח צבאי על ידי כל מדינה ריבונית להשיג מטרות כלכליותלרבות השימו

  ;דתיות או אחרות, גזעיות, פוליטיות, לאומיות, גיאוגרפיות

המכוון , פירושה שימוש בפועל או מאויים בכח או אלימות פעולת טרור )ב
או ביצוע פעולה המסוכנת , פגיעה או הפרעה, פציעה, לגרום או הגורם לנזק

במטרה המוצהרת או , רכוש או ממשל, כנגד כל אדם, שלחיי אדם או לרכו
, פוליטיים, לאומניים, אתניים, הלא מוצהרת של מימוש אינטרסים כלכליים

 . בין אם אינטרסים כאלו הוצהרו או לאו, גזעיים או דתיים
  

ופעולות הנובעות , אשר בוצע בעיקר לרווח אישי, שוד או מעשה פלילי אחר
לא יחשבו ) ות(והקורבן) ים(דמים בין המבצעבעיקר מקשרים אישיים קו

 .פעולת טרורכ
  

על כפעולת טרור אף תכלול כל פעולה אשר אושרה או הוכרה  פעולת טרור
או  התביעהארצות הברית או כל מדינה אחרת בה הוגשה , ידי מדינת ישראל

  .שאירעה בה הפעולה
  

ו על ידי רשות אשר הוגש תביעותלרבות אך לא רק ( מבוטחשהוגשה כנגד  תביעה 3.11
בין אם במישרין או כתביעה נגזרת או , או  מוסמכת כלשהי או על ידי בעל מניות תממשלתי

, נובעת, טוענת תביעהאם אותה ,  )על פי כל דין, או על ידי כל תובע אחר, כתביעה ייצוגית
, או להצעה או לשידול להצעה לרכוש או למכור, מבוססת או מיוחסת לרכישה או למכירה

 ").ניירות ערך הנפקת: "להלן(בהנפקה ציבורית של ניירות ערך  החברהשל  נייר ערךכל 
  

 תביעההמבוססת או המיוחסת ל, הנובעת, הטוענת תביעהעל כל , אך לא רק, חריג זה יחול
אך לא , לרבות, בכתב או בעל פה) ות(בכל הצהרה) ים(גילוי- שווא או אי) י(הנובעת ממצג

) ות(או הצהרה) ים(חוזר בקשר להנפקה או כל מסמך, תשקיף, בהצהרות לצרכי רישום, רק
הגשת מסמך כלשהו שיש להגישו לרשות לניירות -וכן לאי, הנפקת ניירות ערךהקשורים ל

  .ערך
  

אשר אירעה טרם תחילת  הנפקת ניירות ערךהחריג לעיל לא יחול על , על אף האמור לעיל
  .הפוליסה
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  :נכנסה לתוקף הנפקת ניירות הערךמועד שבו יום טרם ה) 30(במקרה שבתוך שלושים 

יחד עם כל , הודעה כתובה על כך מבטחתימסור ל המבוטח )1(
  וגם; הפרטים ומידע החיתום הקשור להנפקה

להעניק כיסוי , לפי שיקול דעתה המוחלט, תסכים המבטחת )2(
 וגם; בכפוף לתנאים ולפרמיה נוספת שתדרוש

פת הפרמיה יסכים לקבל תנאים אלו ולשלם את תוס המבוטח )3(
 וגם; שהמבטחת תדרוש

 .כל פרמיה נוספת כזו, במועד, ישלם המבוטח )4(
  

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

  הרחבות 4
  

  :הכיסוי מורחב כדלקמן, פוליסה זו שלבכפוף לכל התנאים 
  

  חבות רכוש משותף  4.1
  

בין אם מעמד זה (בת הזוג החוקי /גשה כנגד בןשהו תביעהמהנובע  כספי נזקה כסתפוליסה זו 
הנובעת  ,מבוטחהשל ) בעולםשיפוט המשפט המקובל או חוק אחר בכל תחום , נגזר מכח החוק

התובעת פיצויים שניתן לגבותם מהרכוש  תביעהלרבות כל  ,מבוטחהממעמדו כבן הזוג של 
, למען הסר ספק. בת הזוג/בןו המבוטחהמשותף מחיי הנישואין או רכוש המוחזק במשותף על ידי 

 תביעהואשר הינה , עצמו המבוטחשל  מעשים שלא כדין שעילתה  תביעההרחבה זו חלה רק לגבי 
  ; מכוסה על פי פוליסה זו

  

  חדשות חברות בת  4.2
  

לאחר  בעל הפוליסה או נוסדה על ידי הנרכשש חברת בתהכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכל 
  :יתקיימו התנאים הבאים חברת הבתשלגבי ובלבד , תחילתה של פוליסה זו

  

)I( נכון לתאריך בעל הפוליסה מסך הנכסים המאוחדים של  15% נכסיה אינם עולים על
 וגם; תחילת הפוליסה

)II( וגם; כלשהם או שוק ניירות ערךבורסה ברשומות   יה אינןמניות 
)III(  בארצות הברית או בקנדהאינה מאוגדת היא. 
  

רשאי לבקש  בעל הפוליסה, לעיל) III( -ו )I( ,)II(ים אינה עומדת בתנאחדשה  חברת בתאם 
מספקים פרטים  מבטחתיתן ל בעל הפוליסהבתנאי ש, שכזו חברת בתעבור הרחבה של פוליסה זו 

 המבטחת. המבטחתהפוטנציאלי בסיכון של  הגידולאת ולאמוד  להעריך מבטחתעל מנת לאפשר ל
לרבות על ידי גביית פרמיה , הביטוח תקופתבמהלך , את תנאי הפוליסה לשנותתהיה זכאית 

  .הסיכון המוגדלת המשקפת את נוספסבירה 
  

חברת של כל או עובדים  נושאי משרה ,דירקטוריםהכיסוי כפי שניתן ל, אלא אם הוסכם אחרת
חברה כזו היתה או  בתקופה בהשבוצעו  שלא כדין) ים(מעשהיחול רק על  ,מתוקף הרחבה זו בת

  .וליסהבעל הפשל  חברת בתהינה 
  

   חברה חיצוניתדירקטור ב 4.3
  

על , להיות עשוישהיה או שהינו או ש מבוטחנגד שהוגשה  תביעהמהנובע  כספי נזקהכיסוי יכלול 
מעשה שלא כדין שעילתה  ,היכלש חברה חיצוניתב דירקטור, החברהשל  הוראתה המפורשתפי 

  .תהחיצוני חברהב כדירקטור המבוטחשבוצע בתוקף תפקידו של 

  
כל ביטוח זו תחול אך ורק בסכום העודף מעל לגבול האחריות וההשתתפות העצמית של  הרחבה 

אם הביטוח האחר , אולם. חברה החיצוניתה מטעם המבוטחאחר העומד לרשות  או שיפוי תקף
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 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP -או כל חברה אחרת השייכת ל המבטחתעל ידי  נעשה
  הסכום  יאז, )השתתפות העצמית או מיצוי גבולות האחריותהחלת סכום ה חל אלמלאאו שהיה (

יופחת מגבולות האחריות , המכוסה מתוקף הרחבה זו נזק כספיהמצטבר של גבול האחריות לכל 
 AMERICAN INTERNATIONAL GROUPשל הביטוח האחר של   רשימת הפוליסהשצויינו ב
  .תהחיצוני חברהשיוענק ל

  
על ידי  מבוטחאשר תוגש כנגד כלשהי  תביעהחול בקשר עם תסעיף זה לא ב תוענקמהההרחבה 

 חברהבאו בעלי תפקידים מקבילים  משרההנושאי  ,דירקטוריםאו מי מה, חברה החיצוניתה
 שהונפקמהון מניות ההצבעה  20% -המחזיק יותר מ ,השל או על ידי בעל מניות כלשהו, תהחיצוני

  :הכלולה בפיסקה זו לא תחול עלזאת בתנאי שההחרגה , אולם ;חברה החיצוניתהשל 
  

)I( נושא משרה או בעלי תפקיד מקביל , שהוגשה על ידי דירקטור תביעת יחסי עבודה
 ;תהחיצוני חברהב

)II( אשר בנסיבות , אחרת תביעההנובעת במישרין מ, להשתתפות או שיפוי תביעה
 ;אחרות הינה מכוסה על ידי הרחבה זו

)III( ללא  תהחיצוניחברה נהלת בשם האשר הוגשה או מת, תביעה נגזרת של בעל מניות
או בעלי , נושא משרה, כלשהו או של כל דירקטור מבוטחשידול או השתתפות של 

 .תהחיצוני חברהתפקיד מקביל ב
  

הנובעת  ,מבוטחשהוגשה כנגד , כלשהי תביעהכיסוי לפי הרחבה זו לא יחול בקשר עם 
אם בתאריך זה או , יתאריך הרצף הביטוחטרם המבוטח שנעשה על ידי  מעשה שלא כדיןמ

יוביל או  מעשה שלא כדיןאו שהיה עליו לצפות באופן סביר שאותו מבוטח ידע ה, טרם לו
  .כנגדו לתביעהיכול להוביל 

  
עבור כל מבוטח יהיה התאריך שבו " הרצף הביטוחיתאריך "המונח , רק למטרת תוספת זו

קשה או ההוראה על פי הב תהחיצוני חברהאותו מבוטח שימש לראשונה כדירקטור ב
  .החברההמפורשים של 

  

  תקופת גילוי  4.4
  

תהיה  בעל הפוליסהל, לחדש את הפוליסה בתנאים סביריםהמבטחת במקרה של אי הסכמת 
, תקופת הביטוחמועד תום  חודשים לאחר 12של  תקופת גילוי  מהמבטחתלבקש בכתב  הזכות

  :ובלבד ש
  

)I( כיסוי לחבות המציעה  ,יסה אחרתלהשיג פוללחדש או , לרכושאינו יכול  בעל הפוליסה
  וגם; או כיסוי דומה לדירקטורים ולנושאי משרה

)II( הפרמיה השנתית המלאהמ 75%פרמיה נוספת בסך  תשולם. 
  

אם פוליסה זו לא מחודשת על , פרמיה נוספת תשלום יום ללא 60בת  תקופת גילויזכאי ל המבוטח
 60של  גילויהתקופת , אמור לעילכ תקופת גילויבוחר לרכוש  בעל הפוליסהאם . המבטחתידי 

  .ולא תוספת לה, הנרכשת תקופת הגילוימחלק  הימים תהווה
  

ממועד יום  30לבקש את רכישתה בכתב בתוך  בעל הפוליסהעל , תקופת הגילויעל מנת לרכוש את 
תקופת תום יום מתאריך  60בתוך  תהנוספהפרמיה ועליו לשלם את  ,תקופת הביטוחתום 

  .אינה ניתנת לביטול תקופת הגילויו, להחזר תניתנ נהאי תהנוספ הפרמיה .הביטוח
  

. כפי שנקבע לעיל תקופת גילוילא תהיה הזכות לרכוש  בעל הפוליסהאז ל, עסקה תבצעאם מת
 המבטחתלבקש הצעה מ הביטוחתקופת יום מסיום  60תהיה הזכות בתוך  בעל הפוליסהל, אולם

 תקופת גילוי להציע, אך לא חייבת, תהא רשאית תהמבטח. חודשים 72 - של עד ל תקופת גילויל
  . תחליט באופן סביר המבטחתכפי ש פרמיהתמורת ו תנאיםב
  

  .במקרה שפוליסה זו תבוטל עקב אי תשלום פרמיה, מכל סוג תקופת גילוילא ניתן לרכוש 
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 נושאי משרה ועובדים שיצאו לגמלאות, דירקטורים 4.5
  

המכסה כל פוליסה אחרת בדש או להחליף פוליסה זו לח, לרכושאינו יכול  בעל הפוליסהאם 
  , לעיל 4.4לפי הרחבה  תקופת גילויבוחר ב נוואי, או כיסוי דומה רים ונושאי משרהודירקטחבות 

ניתן יהיה  הבמהלכ, החידוש-חודשים לאחר תאריך אי 12בת  תקופת גילוי תנתן לפי פוליסה זו
 נושא משרה, דירקטוראשר הוגשה לראשונה כנגד  תביעהאודות כל  מבטחתלתת הודעה בכתב ל

מכוסה לפי  התביעה מלבד זאתוש, חידושה-אשר יצא לגמלאות לפני מועד אי החברהאו עובד של 
  .עסקה שאירעה הרחבה זו אינה קיימת במקרה . פוליסה זו

  
  עזבונות ונציגים משפטיים, יורשים  4.6

  
הנובע  כספי נזקתכסה פוליסה זו , ו פושט רגלחדל פירעון א, כשיר-בלתיהופך ל, נפטר מבוטחאם 

מעשה שלא בגין  המבוטחמשפטיים של הנציגים היורשים או ה ,שהוגשה כנגד העזבון תביעהמ
  .מבוטחהשל  כדין

  

 בגין יחסי ציבור בעת משברכיסוי   4.7
  

 כספי נזקקובעת באופן סביר כי נדרשת פעולה דחופה על מנת למנוע או לצמצם  החברהאם 
רשאי לשכור את שירותיו של יועץ יחסי בעל הפוליסה , על פי פוליסה זו כיסוי ייםק בגינו

   .בכתב שהכיסוי חל אישורהנתנה את ש ,מבטחתבתנאי שהודעה נמסרה ל, ציבור למטרה זו
  

או הנסיבות  התביעה בדבריחשב כהודעה מספיקה  בתנאי שהודעה כתובה הודעה כאמור ת
 מוקדם מבטחתלניתנה  נדרשת  הפרטים על כל פעולהמלוא יחד עם  ,תביעההעלולות לגרום ל

  . על המשבר לראשונה בעל הפוליסהל מן היום בו נודע יום 30ובכל מקרה בתוך  ,האפשרככל 
  

 ,ציבורהלהעסקת יועץ יחסי  בעל הפוליסהבאופן סביר על ידי  וכל עלות או שכר שיוצאבגין 
 ,תביעהב לכל "ארה$ 50,000של  מירביי כיסוגבול  בכפוף ל ,המבטחתהוא ישופה על ידי 

  ).רשימת הביטוח עולה על סכום זהשצויין ב הכיסויגבול גם אם  ( תביעותובסך הכל לכל ה
  

 כיסוי לניהול סיכונים 4.8
  
עם מתן הודעה אודות  מבטחתמה יעוץיהיו רשאים לבקש  נושאי המשרהו דירקטוריםה

מצבם לגבי , סה על פי פוליסה זוהמכו  תביעהלהביא ל ותנסיבות אשר לפי דעתם יכול
  . כזו תביעהנקיטת צעדים שייתכן וימנעו או יצמצמו את הסיכון שבלגבי המשפטי ו

  
$ 10,000עד לגבול של  נסיבות אלהיעוץ בקשר ל קבלתמסכימה לשאת בעלות  המבטחת

ב בסך הכל לכל "ארה$ 50,000-ו, בקשה אחת לגבי נושא משרהאו  דירקטורב לכל "ארה
  . המוגשות לפי הוראה זו הבקשות

  
זו ישולמו בנפרד מכל תשלום אשר ייתכן ויגיע  הרחבהלפי המבטחת כל ההוצאות בהן נושאת 

   .בקשר לנסיבות אלו תביעההגשת  לאחר , על פי פוליסה זו
  

דין או יועצים אחרים שמהם -שומרת לעצמה את הזכות למנות או לאשר כל עורך המבטחת
  .יתקבל היעוץ

 
  לייםתנאים כל 5

 

  הבחנהו מצגים  5.1
  
ההצהרות והפרטים וכל , טופס ההצעההסתמכה על  המבטחת, כלשהו מבוטחהענקת כיסוי לב

סופק או התבקש וכל מידע אחר ש ,ביחד עם התוספות לה, בהצעהבה או המשולבים הכלולים 
בקשר , אזי, המבטחתשהוצאו על ידי ) ות(קודמת) ות(אם פוליסה זו הינה חידוש של פוליסה(

אותן פוליסות  שניתנו בגין, ההצעות על צרופותיהןגם מסתמכת על כל המבטחת , לפוליסה זו
  . )קודמות
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חלק בלתי נפרד כוייחשבו , מהווים בסיס לכיסוי אלהתוספות ומידע ה, פרטיםה, הצהרותה
  .מפוליסה זו

  
או ה נושא משר, דירקטורידע שברשות מאו  ההצהר, בהצעההכלולים בקשר להצהרות ולפרטים 

לא  ,)ההצעההחותם על גבי טופס האדם רשותאו מידע שב העימלבד יד( החברהשל כלשהו עובד 
שהוגשה כלשהי  תביעהליש כיסוי  אחר בקביעה האםאו עובד  נושא משרה, דירקטורליוחס ת

  .או עובד נושא משרה, דירקטורכנגד אותו 
  

  הביטוח שינויים בסיכון במהלך תקופת  5.2
  

)I(  יחול רק  אזי הכיסוי המוענק לפי פוליסה זו, עסקה תתבצע, טוחהביתקופת אם במהלך
 .לפועל העסקהתאריך הוצאת טרם שבוצעו  שלא כדין) ים(מעשהעל 

  

)II(   שלה ניירות ערך תחליט להציע לראשונה את  החברה, הביטוחתקופת אם במהלך 
או  יםנסחרשלה כבר  ניירות הערךבין אם ( באופן ציבורי או פרטי ,כלשהו תחום שיפוטב

לשם  ,להצעה ה בקשרהצהרכל תשקיף או  מבטחתספק למתחייבת ל החברהאזי , , )לא
 .וזאת מייד כאשר המידע מתפרסם, טחוהמבשל  תהמוגדל ואמדן החשיפההערכת 

 תאו לחייב תשלום של פרמיה נוספ/תהיה זכאית לתקן את תנאי פוליסה זו ו המבטחת
  .בחשיפהאת הגידול  תהמשקפ הסביר

  
, כאמור ניירות ערך נפקתה אודותהודעה פומבית טרם , בעל הפוליסהקשת על פי ב

ותתן ייעוץ לגבי כל התיקונים הנדרשים  תהמוגדל החשיפהאת ותאמוד תעריך  המבטחת
  .ולגבי פרמיה נוספתלתנאי פוליסה זו 

 בעלתחתום על הסכם סודיות עם  המבטחת, בעל הפוליסהועל פי בקשת , במקרה כזה
  .ניירות הערך הצעתלבקשר  לה ר לכל מידע הנמסרהקשו הפוליסה

  

  גבול האחריות  5.3
  

 נזקלכל  המבטחתסך הסכום המצטבר של חבות  והינ רשימת הביטוחב ןגבול האחריות שצויי
הביטוחי לפי הכיסוי   סעיפילפי כל  המבוטחיםכנגד כל  נהוגשתש התביעותהנובע מכל , כספי

  . במצטבר, פוליסה זו
  

 וואינ, הביטוחתקופת חלק מסך גבול האחריות המצטבר ל והינ קופת הגילויתגבול האחריות ל
  . ול ףנוס

  
אשר בהתאם  ,הגילוי תקופת לאחר או הביטוחתקופת המוגשת לאחר  תביעהמהנובע  כספי נזק

 הואהיה גם י ,הגילוי תקופתאו  הביטוחתקופת במהלך  הכאילו הוגש תנחשב 5.5לתנאי כללי 
  . של גבול האחריות לאותו סך מצטבר ףכפו

  
 הוצאות הגנה. בנוסף לסך גבול האחריות המצטבר המבטחתעל ידי  ישולמולא  הוצאות ההגנה

  .כספי נזקלסך גבול האחריות המצטבר ל ותכפופהינן ו הנזק הכספין הינן חלק מ
  

בתוך תחום השיפוט של בתי  מבוטחהמוגשת כנגד  תביעהורק בקשר עם , על אף האמור לעיל
החורג מסך גבול , הוצאות הגנהלרבות , כספי נזקמוסכם כי במקרה של , בישראלהמשפט 

עד לסכום שאינו חורג נוספות  הוצאות הגנהאזי פוליסה זו תכסה , כספי נזקהאחריות המצטבר ל
הוצאות "מוסכם במפורש שסכום זה מייצג  .כספי נזקאחוז מסך גבול האחריות המצטבר ל 20 -מ

  .1981 -א"תשמה, לחוק חוזה הביטוח 66עיף למטרת ס" סבירות משפט
  

  השתתפות עצמית  5.4
  

סכום ההשתתפות העולה על  תביעההנובע מ הנזק הכספיתהיה אחראית רק לסכום  המבטחת
שפתה או רשאית או  החברהאשר בגינו  ,כלשהו כספי נזק רשימת הביטוח לגביהעצמית שצויין ב

  . המבוטחנדרשת לשפות את 
  

  . בוטחהינו בלתי מסכום ההשתתפות העצמית אשר תשלום תישא ב החברה
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 מעשה שלא כדיןל ותהטוענהתביעות הנובע מכל  כספי נזקיחול על  דסכום השתתפות עצמית אח
  .יחיד

  
, החברהששולמו על ידי  הוצאות ההגנהוהמבטחת תשפה את כל , לא תחולהשתתפות עצמית 

  :במקרה של
  

)I(  או, המבוטחיםלכל  חבות העדרקביעת  

)II( מי מבין מ וללא תשלום כלשה ,מבלי לפגוע בזכויות לסלקה הסכמהאו  התביעה תדחיי
  .יםמבוטחה

יום  90 ייעשה המבטחתעל ידי שיפוי ה, זה) II(אולם זאת בתנאי שבמקרה של סעיף 
וגש תשלא ו(וגש מחדש תלא  התביעהובתנאי ש ,ההסכמה כאמורלאחר מועד הדחייה או 

 וכן, בתקופה זו) 5.4ות עצמית מכוח תנאי כללי אחרת הכפופה לאותה השתתפ תביעהכל 
לפיה סכום השיפוי , המבטחתבאופן המקובל על שתינתן , החברהכפוף להתחייבות ב

אחרת הכפופה  תביעהאו כל ( התביעהבמקרה ש החברהעל ידי מבטחת יוחזר לכאמור 
 90 תקופה שלתום אותה וגש לאחר ת) זה 5.4לאותו השתתפות עצמית מכוח תנאי כללי 

  .יום
  

 על תביעה דיווח והודעה על  5.5
  
)I(  בכתב ל תמסר תביעהל להובילאו על נסיבות העלולות  תביעההודעה על- 

  
  סיכונים מיוחדים –מחלקת תביעות 

AIG מ "ביטוח בעישראל חברה ל  
  קריית מטלון, 25רחוב הסיבים 

   .תקוה-פתח, 535. ד.ת
  

, ההודעה נמסרהתאריך שבו יחשב יום המשלוח בדואר כ, אם ההודעה נשלחה בדואר
  .ואישור המשלוח יהווה ראיה למתן ההודעה

  

)II( ליתן  המבוטחאו החברה על , כתנאי מוקדם להתחייבויות המבטחת לפי פוליסה זו
ובלבד , ככל שניתן מוקדם, מבוטחכנגד  שהוגשהתביעה אודות כל למבטחת הודעה בכתב 

  :שההודעה תינתן

  או; תקופת הגילויך או במהל הביטוחתקופת בכל עת במהלך  )א(

לא יאוחר  ובכל מקרה, תקופת הגילויאו  הביטוחתקופת יום לאחר סיום  30בתוך   )ב(
  .המבוטחלראשונה כנגד הוגשה כזו  תביעהיום לאחר התאריך שבו  30 -מ

  

)III(  על   מבטחתהודעה בכתב ל תימסר, תקופת הגילויאו במהלך  הביטוחתקופת אם במהלך
מבוססת או ה, כל תביעה הנובעת יאז, י פוליסה זובהתאם לתנא המבוטחכנגד  תביעה

תביעה או  ,מבטחתהודעה לקודם לכן  נמסרהעליה  תביעהמיוחסת לעובדות הנטענות בה
כלשהו הנטען  מעשה שלא כדיןשהינו זהה או קשור ל ,יחיד מעשה שלא כדיןלהטוענת 

בעת  חתמבטל הודווח המבוטחכנגד  הוגשהתחשב כאילו , שדווחה קודם לכן תביעהב
 .שההודעה הראשונה ניתנה

  

)IV(   נסיבות  מבוטחלאו  חברהיוודעו ל ,תקופת הגילויאו במהלך  הביטוחתקופת אם במהלך
תן הודעה תנו ,המבוטחכנגד  תביעההגשת ל יובילויתן לצפות באופן סביר כי נכלשהן ש
 עם פרטים מלאים, תביעהאודות הנסיבות והסיבות שבגינן יש לצפות ל מבטחתכתובה ל

 מבוטחהאשר תוגש לאחר מכן כנגד  תביעהאזי כל , לגבי התאריכים והאנשים המעורבים
 מעשה שלא כדיןמבוססת או מיוחסת לנסיבות או הטוענת ל, נובעתה ,מבטחתדווח לתו

תחשב כאילו הוגשה  ,כלול באותן נסיבותההנטען או  מעשה שלא כדיןזהה או קשור ל
  .הנסיבות בדברההודעה ניתנה לראשונה   בובמועד  מבטחתודווחה ל המבוטחכנגד 
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  הוצאות  הקדמת  5.6
  

הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה סעיפי כל על פי  הוצאות ההגנהעל חשבון  תקדים תשלום המבטחת
  . התביעההסופי של  סיומה זו לפני

  .לא יעוכב באופן בלתי סביר הוצאות ההגנהתשלום 
אם , )בהתאם לעניין( המבוטחאו  החברהעל ידי  להיוחזרו  המבטחתעל ידי  שהוקדמו םתשלומיה

  . לפי תנאי פוליסה זו הנזק הכספיזכאים לתשלום  אינם המבוטחאו  החברהש יתברר
  

, אך מסיבה כלשהי אינה עושה זאת ,המבוטחרשאית או נדרשת לשפות את  החברהש במקרה
כום ס ,אולם במקרה כזה. החברהבשם  מבוטחל הוצאות ההגנהתקדים את  המבטחת

אלא אם כן , מבטחתל החברהוחזר על ידי י רשימת הפוליסהההשתתפות העצמית שצויין ב
  .חדלת פירעון החברה

  
 על ידי שהוקדםהוצאות ההגנה תשלום אזי , טרם הוכרעההביטוחי במקרה שסוגיית הכיסוי 

 המבוטחאו  החברהש אם יתברר, )לפי העניין( המבוטחאו  החברהעל ידי  לה וחזרי המבטחת
  .לפי תנאי פוליסה זו הנזק הכספיזכאים לתשלום  אינם

  

  ההגנה ניהול 5.7
  
חלק יטול תהיה הזכות ל למבטחת. תביעהה מפניתהיה הזכות והחובה להתגונן ולטעון  מבוטחל

עשויה לבוא בגדר כי היא  שסביר תביעהבהתגוננות ויישוב כל  חברההו מבוטחהעם יחד  פעיל
  .כל פשרהלחלק פעיל במשא ומתן  בנטילת ,אך לא רק ,לרבותו, הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה

  
לא  המבוטחהינו ש ,התביעההנגרם כתוצאה מ נזק כספי לתשלום המבטחתם לחבות יתנאי מקד

 להוצאת דין או יגרום- פסקליסכים , יכרות הסכם פשרה, כלשהי על עצמו חבות בליק ולאיודה 
- פסק, פשרהרק , למען הסר ספק .המבטחת ללא ההסכמה בכתב מראש של ,כלשהן הוצאות הגנה

לפי  תנאי  נזק כספי בגדר יחשבו ,כאמור המבטחתהסכימה  םלה הוצאות ההגנהו בהסכמהדין 
 וזאת, או תוך עיכוב בלתי סביר, סביר בלתילא תמנע מליתן הסכמתה באופן  המבטחת. פוליסה זו

משא ומתן של כל פשרה ול ניהבו תביעהמפני החלק פעיל בהגנה  יטוללבכפוף לכך שזכותה 
  .ןעל מנת שתוכל לקבל החלטה לגבי סבירותוזאת  ,לא נפגעה תביעהב
  

 המבוטחו החברה ,התביעההנגרם כתוצאה מ כספי נזקל המבטחתם לחבות יכתנאי מקד
  . באופן סבירלה כל מידע הדרוש למסור לה ו מבטחתפעולה באופן מלא עם ה מתחייבים לשתף

  
תועבר , כלשהו להתנגד להליך משפטילהתגונן או באם  מבוטחל מבטחתהמחלוקת בין התעוררה 

וסכם במשותף על שזהותו ת(אחר או גורם  ,המחלוקת להכרעת עורך דין בכיר מלשכת עורכי הדין
בתשלום לאותו עורך תישא  המבטחת. ייעץ כי יש להתנגד להליכים ,)המבטחתובעל הפוליסה ידי 
  .דין

  
אזי , המבוטחלהגן על  יסכימו לגבי זהות עורך הדין שימונה לא המבוטחוהמבטחת במקרה ש

  .המבוטחייצג את שדין ה-עורך יחליט על זהות  ראש לשכת עורכי הדין
  

 חלוקה  5.8
  

שהוצאו על ידי  הוצאות הגנהלפי פוליסה זו לתשלום  האין כל חוב מבטחתלהיות ש
או כל , הידעל שנעשו דין הניתן כנגדה או פשרות -כל פסקלתשלום או , החברה

  :מוסכם  בזה כי לגבי,  חברההנובע מכל חבות משפטית שיש ל נזקהתחייבות לשלם 

  ;כלשהו מבוטחו החברה במשותף על ידי מוצאותה הוצאות הגנה )א(

  או/ו; כלשהו מבוטחו החברה כל פשרה משותפת הנעשית על ידי )ב(

 בוטחמו החברה כנגד  ,לגבי חבות ביחד ולחוד הניתן על ידי שופטדין -כל פסק )ג(
 :כלשהו

  
של  וראויההוגנת  חלוקהמאמץ על מנת לקבוע  יעשוהמבטחת ו המבוטח, החברה

, המבוטחו החברהשל  המשפטית והכספית היחסית החשיפבהתחשב ב, ביניהם הסכומים
  .כל אחד מהם היחסית המושגת על ידי הההטב וכן
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)I( סים לפי וכנושאים שאינם מגם גם נושאים מכוסים ו כרוכיםכלשהי תביעה בבמקרה ש
הוצאות של כל  המבטחתוהמבוטח , החברהבין  וראויההוגנת  חלוקהתעשה , פוליסה זו

כספית היחסית ההמשפטית ו החשיפהתחשבות בתוך , פשרותהאו /דין וה-פסקי, ההגנה
 .נושאים שאינם מכוסים לפי פוליסה זולהמיוחסת לנושאים המכוסים ו

)II(  לפי  מבוטחלשלם כמקדמה ל מבטחתהשעל  גנהההוצאות הלגבי  של מחלוקתבמקרה
סבורה כי הינן  המבטחתש גנהההוצאות ה את כמקדמה המבטחת תשלם אזי, פוליסה זו

יקבע סכום אחר בהתאם עד אשר או  ,יוסכם על סכום אחראשר עד  ,וראויותהוגנות 
 .דין החלללהוראות פוליסה זו ו

  
אשר עליו , עורכי הדיןעורך דין בכיר מלשכת קבע על ידי ית החלוקה, בהעדר הסכמה

לשכת ימונה על ידי ראש , או בהעדר הסכמה לכך(במשותף  מבוטחוה המבטחתיסכימו 
 ותהיה ,המבוטחו המבטחתבכתב של  סיכומיםקביעה כזו תתבסס על . )עורכי הדין

  .תומחייב תסופי
  

 סעיף ביטול  5.9
  

. מבטחתתב מראש להודעה בכ מסירתיכול לבטל פוליסה זו בכל עת רק באמצעות  בעל הפוליסה
, בדואר רשום, בעל הפוליסהלבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה בכתב לרשאית  המבטחת
) 60(אך לא פחות משישים , מתיבה יצויין , רשימת הביטוחב הכפי שמופיע בעל הפוליסהלכתובת 

. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה מספקת למתן הודעה. יכנס הביטול לתוקף, יום לאחר מכן
  .בהודעה כזו נומסתיימת בתאריך ובשעה שצויי הביטוחתקופת 

  
תשלום -אימקרים של אך ורק ל תוגבלהפוליסה מלביטול  מבטחתמובן ומוסכם כי זכות ה

כפי שפורטו בחוק  הביטולעילות של כל אחת מאו  בעל הפוליסהתרמית על ידי של הפרמיה או 
  .1981-א"התשמ, חוזה הביטוח

  
תהא זכאית לאותו חלק הפרמיה המייצג  המבטחת, בעל הפוליסהטל על ידי אם פוליסה זו תבו

  .המבטחתאת הסכום שנהוג לגבות כפרמיה לזמן קצר אצל 
תהא זכאית לאותו חלק יחסי של הפרמיה בגין  המבטחת, המבטחתאם פוליסה זו תבוטל על ידי 

  .הפוליסה
  

הווה תנאי ילא , זכאית לה אינה המבטחתשכל פרמיה של  המבטחתהחזר על ידי תשלום או 
  .אך תשלום כזה יעשה מוקדם ככל האפשר, לתוקף של הביטול תולכניס מוקדם

  

  תחלוף  5.10
  

 החברהשל  הפיצוי או השיפויכל זכויות לגבי  תחלוףזכות  מבטחתל יקנה פוליסההתשלום לפי 
ם המסמכי יחתמו על כל המבוטחו החברה .המבטחתכמידתהתשלום שבוצע על ידי , המבוטחו

ש וכל מסמך הדר חתימה עללרבות  ,כל הזכויותאת הדרושים ויעשו את כל אשר נדרש להבטיח 
בשום מקרה לא תפעיל , אולם .המבוטחאו /ו החברהלתבוע בשם  מבטחתעל מנת לאפשר ל

כזה הורשע  מבוטחאלא אם , לפי פוליסה זו מבוטחאת זכויות התחלוף שלה כנגד המבטחת 
לא היה  המבוטחאו השיג כל רווח או יתרון אשר , י ביצע מעשה תרמיתאו שנקבע כ, במעשה פלילי

  .על פי דיןזכאי לו 
  

  ביטוח אחר  5.11
  
כיסוי הניתן תחת פוליסה ה העודפים עלפוליסה זו יחול אך ורק לגבי סכומים  על פיהניתן  ביטוחה

  .תגמולי ביטוח ותלגב ןה ניתאשר ממנת רתקפה אח
  

  הודעה וסמכות 5.12
  

 מסירתבקשר עם  המבוטחיםכל ובשם שלו  חברות הבתיפעל בשם  וליסהבעל הפמוסכם כי 
פוליסה  בגין הפרמיותתשלום , תביעה אודותהודעה  מסירתלרבות , וקבלת הודעה לפי פוליסה זו

הוות חלק מפוליסה זו והפעלה או סירוב ואשר מקבלה וקיבול של כל התוספות שהוצאו , זו
  .גילוי תקופתל כלשהי להפעיל זכות
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  המחאה  5.13
  

  .המבטחתללא הסכמה בכתב של  על פיהלא ניתן להמחות פוליסה זו וכל זכות 
  

  תחום השיפוט והדין החל  5.14
  

 תהצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדי. עשה בהתאם לדיני מדינת ישראליפרשנות פוליסה זו ת
  ).ירושליםבאביב או -בתל(של בתי המשפט במדינת ישראל 

  

  לשון רבים וכותרות 5.15
  

  . חוזה זהבמשמעות  ןלה ןנועדו לנוחות בלבד ואי הפוליסה לסעיפיהכותרות 
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  ניירות ערךבגין תביעות  לחברהכיסוי : 'כיסוי ביטוחי ג.     6

  )ישראל בלבד(                                  
  

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

  

  הגדרות  6.1
  

  :לפוליסה יוחלפו כדלקמן 2.13-ו 2.15, 2.10, 2.19הגדרות   .6.1.1
  

המוקדם : פירושו תביעות ניירות ערך רצף הביטוחי לגביה אריךת  2.19
 :מבין

  או, לפוליסה זו' על פי סעיף כיסוי ג וקף הכיסוי הביטוחיהתאריך שבו נכנס לת )א(
אופן רציף כיסוי ביטוחי אצל בבעל הפוליסה התאריך שהחל ממנו החזיק  )ב(

 .תביעות ניירות ערךבגין  חברהה עבורהמבטחת 
  

 . חברהב נושא משרהאו  דירקטורמכהן או יכהן כ, כל אדם שכיהן :פירושו בוטחמ 2.10
 

לאחר  נושא משרהאו  דירקטורכל אדם שיכהן כ לעהכיסוי יחול באופן אוטומטי 
 .מועד תחילת פוליסה זו

  
נושא או כ/ו דירקטורורש לכלול כל אדם בתפקידו כמורחבת במפ מבוטחהגדרת 
בהתאם , שאינו מקבל משכורת, שלוחברות הבת או של /ו בעל הפוליסהשל  משרה

לבין גוף הפועל בשם , שלו חברות הבתאו מי מבין /ו בעל הפוליסהלהסכם ניהול בין 
  ..לפי חשבונית, המקבל את התשלום עבור שירותי אותו אדם, האדם

  
  .החברהפירושו מבוטח ', יסוי ביטוחי גבקשר עם כ

  
 ; הוצאות הגנהפשרות ו, דין-יפסק, פיצויים :פירושו נזק כספי  2.15

 
או  אזרחי או פלילי המוטל על פי דין קנס הכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על, אולם

לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים , לשם פיצוישאינם  תשלומים, עונשים אחרים
סים וכל סכום ימ, )הוצאת דיבה ולשון הרע גיןבהמושתים מלבד פיצויים (א לדוגמ
 ברי ביטוח על פי הדין אינםש ענייניםאו  על פי דין לשלמו אינו חב המבוטחאשר 

 . פוליסה זו החל על
 

אחת כנגד  תביעהביותר משהוצאו  הוצאות הגנהפשרות ו, דין-פסקי, פיצויים
 .אחד כספי נזקייחשבו ל ,יחיד ןממעשה שלא כדיאך נבעו  ,המבוטח

  
תביעות ניירות בגין החברה והרחבת הכיסוי לביטוח ' בקשר עם סעיף כיסוי ביטוחי ג

דין או פשרות הנובעים -פסקי, לא יכלול פיצויים נזק, סעיף כיסוי זהעל פי ערך 
שעילתה  תשלום מחיר או תמורה בלתי מספקים או בלתי הוגנים על ידי  תביעהמ

  .חברת בתשלה או של ניירות הערך ורך רכישת לצ החברה
  

ובכפוף לשאר התנאים , בלבד' בקשר עם סעיף כיסוי ביטוחי ג, על אף האמור לעיל
אם (יכלול פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא נזק כספי , והחריגים של פוליסה זו

  .החברהאשר הוטלו על , )ניתן לבטחם על פי דין
  

 :פירושו ןשלא כדי )ים(עשהמ  2.13
 

)I(  הצהרה, מצג שוא, מחדל, טעות, מעשהכל , החברהמלבד  מבוטחלגבי כל ,
חריגה מסמכות או , חובת נאמנות הפרת, הפרת חובה, הזנחה, הצהרה מטעה
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השמצה או כל מעשה אחר על , לשון הרע, הוצאת דיבה, שימוש לרעה בסמכות
 נושא משרהכ או דירקטורבמסגרת תפקידו כ, כנטען או בפועל, המבוטחידי 

נושא או כ דירקטורכ עקב מעמדםכנגדם אך ורק  נתשנטע טענהאו כל , חברהב
 .חברהבאו כעובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקח  משרה

  
לגבי תביעות המוגשות , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למען הסר ספק

  :אף יכלול מעשה שלא כדין, בישראל
  

i.  או כל אדם אחרהחברה הפרת חובת זהירות כלפי. 
ii.  לב -פעל בתום המבוטחבתנאי ש, החברההפרת חובת אמונים כלפי

 .החברהוהיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת 
iii.  עקב מעשה , "צד שלישי"לטובת , המבוטחחבות כספית המוטלת על

או  נושא משרהאו  כדירקטורשבוצע בעת מילוי תפקידו  שלא כדין
 .בחברהו בתפקיד מפקח עובד בתפקיד ניהולי א

  
)II(  מצג שוא, טעות, הזנחה, חובת נאמנותהפרת , כל הפרת חובה, החברה לגבי ,

 של, כנטען או בפועל, חריגה מסמכות או כל מעשה אחר, מחדל, הצהרה מטעה
  .תביעת ניירות ערךאך רק בקשר עם , החברה

  
  :ההגדרה הבאה תתווסף בזאת  6.1.2

  
, שעילתה הפרת דיני ניירות ערךהמבוטח שהוגשה כנגד  תביעה: פירושהתביעת ניירות ערך 

בקשר עם רכישה או מכירה של  מעשה שלא כדיןבגין , על פי דין או המשפט המקובל
בהנפקה ציבורית או פרטית , בין אם בשוק החופשי, על ידי התובע החברהשל ניירות ערך 

  .החברהשל  ניירות ערך של 

  
  

  חריגים   6.2
  

  :פוליסההן מתווספים לחריגי החריגים להל
  

 : המבוססת או המיוחסת ל, הנובעת, ענתוטה 3.12
תביעות רצף הביטוחי לגבי התאריך  טרם מבוטחכנגד  שנעשתהכלשהי דרישה בכתב  -

 או ;לעילוגדר שה כפי, ניירות ערך
 וכן  ;טרם תאריך זה מבוטחאחר שהוגשו כנגד  או הליך תובענה -
 טרם תאריך זהמבוטח יתנו כנגד שנ דין-דין או פסק-גזר, צו -

 
דומים או זהים נסיבות או מצב , עובדותשנטענות בה או שהיא נובעת מתביעה כן מוחרגת 

 ;לאלה שנכללו באחד ההליכים המפורטים לעיל, במהותם
 
או הליך משמעתי אחר , מנהלי, המבוססת או המיוחסת להליך פלילי, הנובעת, ענתהטו  3.13

 ;החברהכנגד 
  

, ערבות, תעודת אחריותלאי עמידה בתנאי או המיוחסת  המבוססת, הנובעת, ענתוהט  3.14
, ללא הוכחת רשלנות בגינםאשר ניתן לתבוע , החברהאו כל הצהרה אחרת של התחייבות 

 .המבוטחאו החברה מטעם  בדיקת נאותותאו העדר 
  

בין אם , הלכה, חוק, הטוענת להפרה של כל תקנה) 2(או ; הוגשה מחוץ למדינת ישראלש) 1( 3.15
 .של כל מדינה אחרת מלבד מדינת ישראל, לרבות דיני חוזים, על פי דין או במשפט המקובל
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  כיסוי לחברה בגין תביעות יחסי עבודה: 'כיסוי ביטוחי ד  .7
  

  )רק בישראל(
  

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

  

  הגדרות   7.1
  

  :בפוליסה יוחלפו כדלקמן 2.13-ו, 2.15. 2.10, 2.19הגדרות 
  

 :המוקדם מבין: פירושורצף הביטוחי לגבי תביעת יחסי עבודה הריך תא 2.19
לפוליסה ' התאריך שבו נכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי לפי סעיף כיסוי ביטוחי ד )א(

  או, זו

אצל באופן רציף כיסוי ביטוחי וליסה בעל הפשהחל ממנו החזיק  התאריך )ב(
  .,תביעות יחסי עבודהעבור  חברהה עבור המבטחת

 
 . חברהב נושא משרהאו כ דירקטורמכהן או יכהן כ, פירושו כל אדם שכיהן מבוטח 2.10

  
לאחר מועד  נושא משרהאו כ דירקטורהכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם שיכהן כ

 . תחילת פוליסה זו
  

של  נושא משרה או /וכדירקטור אדם בתפקידו כל  מורחבת במפורש לכלול מבוטח הגדרת
בהתאם להסכם ניהול , שאינו מקבל משכורת, שלומחברות הבת או של מי /ובעל הפוליסה 

המקבל , לבין גוף הפועל בשם האדם, שלוחברות הבת או מי מבין /ו הפוליסה בעלבין 
 .לפי חשבונית, התשלום עבור שירותי אותו אדם

  
בהווה או , בעבר ,חברהב עובדכל ) I: (יכלול מבוטח, בלבדתביעת יחסי עבודה בקשר עם 

  .החברהאת ) II(; בעתיד
  

  ; הוצאות הגנהפשרות ו, דין-פסקי, פירושו פיצויים זק כספינ   2.15
  

הכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על קנס אזרחי או פלילי המוטלים על פי דין או , אולם
לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא , שלומים שאינם לשם פיצוית, עונשים אחרים

המבוטח מיסים וכל סכום אשר , )מלבד פיצויים המושתים בגין לשון הרע או הוצאת דיבה(
  . או עניינים שאינם ברי ביטוח על פי הדין  החל על פוליסה זו, אינו חב לשלמו על פי דין

  
, מבוטחאחת כנגד ה תביעהאשר הוצאו ביותר מות הגנה הוצאפשרות ו, דין-פסקי, פיצויים

  .אחדנזק כספי יהוו , יחידמעשה שלא כדין ואשר נובעים מ
    

  :לא יכלולנזק כספי , בלבדתביעת יחסי עבודה בקשר עם 
  

)I( תגמולי נכות, בקשר לפיצויים לעובדים, כל חבות על פי דין בתחום שיפוט כלשהו ,
תגמולי ביטוח , תגמולי פנסיה ופרישה, אבטלהביטוח , תגמולי או פיצויי אבטלה

 או; לאומי או חבות על פי כל דין או תקנה בעניינים דומים
  

)II( )או, פיצויים עתידיים או סעד כלכלי עתידי, נזק עתידי, תשלום מקדמות  )א 
  
היה המבוטח אילו , כל תגמול הקשור לעבודה לו היה התובע זכאי כעובד  )ב(

  או; סיקו או מחזירו להעסקהמתחיל להע, ממשיך להעסיקו
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)III(  כלשהו בקשר לתיקון כל בניין או רכוש  מבוטחחבות או הוצאות אשר הוצאו על ידי
 .על מנת להפוך אותם לנגישים או נוחים יותר לנכים

  :פירושו שלא כדין) ים(עשהמ    2.13
  
)I (   הצהרה , הצהרה, מצג שוא, מחדל, טעות, מעשהכל  ,החברהמלבד  מבוטחלגבי כל

חריגה מסמכות או שימוש לרעה , נותאמחובת נ הפרת, הפרת חובה, הזנחה ,מטעה
כנטען , המבוטחהשמצה או כל מעשה אחר על ידי , לשון הרע, הוצאת דיבה, בסמכות

 טענהאו כל ,  חברהב נושא משרהאו כ דירקטורבמסגרת תפקידו כ, או בפועל
או עובד בתפקיד  נושא משרהאו  דירקטור בתוקף היותם כנגדם אך ורק  נתשנטע

 .חברהבניהולי או בתפקיד מפקח 
  

,  המוגשת בישראל תביעותלגבי , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למען הסר ספק
  :אף יכלול מעשה שלא כדין

 .או כל אדם אחרהחברה הפרת חובת זהירות כלפי  .1
-פעל בתום המבוטחבתנאי ש, החברהההפרת חובת אמונים כלפי  .2

 .החברהביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת לב והיה לו יסוד ס
עקב , "צד שלישי"לטובת , המבוטחחבות כספית המוטלת על  .3

נושא או  כדירקטורשבוצע בעת מילוי תפקידו  מעשה שלא כדיןל
 .חברהאו עובד בתפקיד ניהולי ב משרה

  
)II(  הצהרה , סילוף, טעות, הזנחה ,נותאמחובת נ הפרת, כל הפרת חובה, חברהלגבי ה

כנטען או , חברהחריגה מסמכות או כל מעשה אחר שנעשה על ידי ה, מחדל, טעהמ
 .תביעת יחסי עבודהבקשר עם , בפועל

 
  חריגים   7.2

  
  :החריגים הבאים יתווספו לחריגי הפוליסה

  
 : מיוחסת להמבוססת או ה, הנובעת, הטוענת  3.16

ות תביעחי לגבי רצף הביטוהתאריך  טרם מבוטחכנגד  שנעשתהכלשהי דרישה בכתב  -
 או ;לעילוגדר שה כפי, יחסי עבודה

 וכן  ;טרם תאריך זה מבוטחאחר שהוגשו כנגד  או הליך תובענה -
 טרם תאריך זהמבוטח שניתנו כנגד  דין-דין או פסק-גזר, צו -

 
דומים או זהים נסיבות או מצב , עובדותשנטענות בה או שהיא נובעת מתביעה ן מוחרגת כ

  .ללו באחד ההליכים המפורטים לעיללאלה שנכ, במהותם
  

לפי חוזה  מבוטחכל חבות בפועל או נטענת של מיוחסת להמבוססת או ה, הנובעת, הטוענת  3.17
היתה חבות  מבוטחזאת בתנאי שחריג זה לא יחול אם ל, אולם; או הסכם העסקה מפורש

 .גם בהעדר חוזה או הסכם אלה
 
, הטוענת, המבוטחתביעה אשר הוגשה כנגד כל מיוחסת להמבוססת או ה, הנובעת, ענתהטו 3.18

של , בפועל או נטענת, כל התחייבות או חבות חוזיתמיוחסת להמבוססת או ה, הנובעת
אך , לרבות, )בכתב או בעל פה( מפורשאחר לפי חוזה או הסכם  מבוטחאו של כל החברה 

צוי שיש או כל הסכם לפי" מצנח זהב"או הסכם , כל הסכם בדבר פיצויי פיטורין, לא רק
חריג זה לא יחול אם החבות אינה , אולם .כלשהו מבוטחלשלם עם הפסקת עבודתו של 

 .או מהפרה בפועל או נטענת שלו, נובעת מחוזה או הסכם מפורש כאמור
 
מנהלי או משמעתי אחר כנגד , הליך פלילימיוחסת להמבוססת או ה, הנובעת, טוענת 3.19

 .החברה
  

בין אם , הלכה, חוק, הטוענת להפרה של כל תקנה) 2( או; הוגשה מחוץ למדינת ישראלש) 1( 3.20
 .של כל מדינה אחרת מלבד מדינת ישראל, לרבות דיני חוזים, על פי דין או במשפט המקובל
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  תנאים כללים  7.3
  

  :הבא יחול התנאי הכללי
  

 :השתתפות עצמית
  :נמחק במלואו ויוחלף כדלקמן. 5.4תנאי כללי 

  

  השתתפות עצמית 5.4
  

סכום ההשתתפות העולה על , תביעההנובע מ הנזק הכספיסכום גבי לרק  תחוב המבטחת
שפתה או  החברהאשר בגינו  ,כלשהו  כספי נזק לגבי, ברשימת הביטוחהעצמית שצויין 

  . המבוטחרשאית או נדרשת לשפות את 
  

  . בוטחמ אינואשר  ,בסכום ההשתתפות העצמית ושאאו שניהם יהמבוטח או  החברה
  

 מעשה שלא כדיןל ותהטוענהתביעות הנובע מכל  נזקיחול על  דאח סכום השתתפות עצמית
  .יחיד

  
  
  
  
  


