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Golden Management Guard 09-2004 

 
 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 הביטוחהוגשורק על תביעות ש

 
 

 .והם מוגדרים,  משמעות מיוחדתלמונחים המופיעים בפוליסה זו בהדגשה יש
 
 

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

 :ה כדלקמן בהתאם להוראות המפורטות בפוליסהמבוטחלבטח את ) "המבטחת"(מ "בעלביטוח 
 

 ביטוחיהכיסוי סעיפי ה .1
 
 חבות דירקטורים ונושאי משרה .א
 

 נגדולראשונה הוגשה  אשר תביעה עקב מבוטחה  בו יחויבנזק כספי בגין למבוטחתשלם  המבטחת
 או דירקטורכ המבוטח של במסגרת תפקידו כדין מעשה שלא שעילתה, תקופת הביטוחבמהלך 

למעט , בהתאם לתנאי פוליסה זו מבטחת לההודעה בגינה נמסרואשר , חברה בנושא משרהכ
 .המבוטח שיפתה את החברהובמידה ש

 
 שיפוי החברה  .ב
 

לראשונה נגד הוגשה  אשר תביעה עקב חברהל  שנגרםנזק כספי בגיןהחברה תשפה את  המבטחת
דירקטור  המבוטח בתוקף היותו של מעשה שלא כדין שעילתה, תקופת הביטוח במהלך המבוטח

 רק וזאת ,בהתאם לתנאי פוליסה זו מבטחת לאשר בגינה נמסרה הודעהו, חברהב משרה  נושאאו
 .הנזק הכספי בגין המבוטח רשאית או מחוייבת על פי דין לשפות את חברה הה בבמידה ובתנאי

 
 כיסוי לחברה בגין תביעות ניירות ערך .ג
 

 שהוגשה תביעת ניירות ערך עקב לחברה שנגרם נזק כספיהכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות 
ואשר בגינה , החברה של מעשה שלא כדיןשעילתה , תקופת הביטוח במהלך החברהלראשונה נגד 

 כזו הוגשה תביעהכיסוי זה יחול רק בתנאי ש.  בהתאם לתנאי פוליסה זומבטחתנמסרה הודעה ל
והכל בכפוף , החברה אחד של  נושא משרה אודירקטורומתנהלת ברצף ובמקביל גם כנגד לפחות 

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

 תביעת יחסי עבודה עקב לחברה שנגרם הנזק כספיהכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות 
ואשר , החברה של מעשה שלא כדיןבגין , תקופת הביטוח במהלך החברהשהוגשה לראשונה כנגד 

 כזו תביעהכיסוי זה יחול רק בתנאי ש.  בהתאם לתנאי פוליסה זומבטחתדעה לבגינה נמסרה הו
והכל , החברה אחד של נושא משרהאו דירקטור הוגשה ומתנהלת ברצף ובמקביל גם כנגד לפחות 

 .חריגיה ונספחיה, בכפוף לתנאי פוליסה זו
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 הוצאות הגנה
 

 :פוליסה זוובכפוף לתנאים ולחריגים המפורטים ב, כפי שיפורט להלן
 
 שנגרמו הוצאות ההגנהכולל גם את , מבוטח שנגרם לכספי נזקתשלום על ידי המבטחת של  *

  .התביעה עקב למבוטח
 
 יישובה עוד טרם ,תביעה הנובעות מכל הוצאות ההגנה תקדים את תשלום המבטחת *

 .הסופי
 
 מסך גבול חורג הנזק הכספישבמקרה ו,  בישראלמבוטחהת כנגד ו המוגשותתביע לגבי *

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

 
 
 
 

 הגדרות .2
 

 .ברשימת הביטוח נה שצוייהחברה :פירושו פוליסה הבעל 2.1
 

, שותפות,  או כל תאגיד ללא כוונת רווחגוףכל , קשורהחברה  כל :ה פירושתחיצוניחברה  2.2
 .או כל ארגון אחר אשר צויין בתוספת לפוליסה זו, שותףמיזם מ

 
 -ו "התשל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, מוסד ללא כוונת רווח:  פירושוגוף ללא כוונת רווח 2.3

, מקצועיאו ארגון ,  חוקי כל תחום שיפוט אחרתחתאשר נוסד אחר  דומה גוףאו כל , 1975
אשר נוצר לשם קידום , ין אם מאוגד או לאב, 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
מנהל , ימבקר פנימ,  נשיא,כללילמנהל המשנה ,  כללימנהלסגן ,  כללימנהל,  דירקטור:להיות

כפוף ה אחר מנהל וכל ,החברהשל מזכיר החברה או חשב , יועץ משפטי פנימי, עסקים ראשי
אחר  כל אדםוכן , או מנהל העסקים הראשי, הנשיא,  הכלליהמנהלבמישרין לסמכותו של 

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

או בעתיד יבחר או , מכהן, לול כל אדם אשר כיהןאף יכנושא 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 חוקכנושא משרה בחברהאו /וכדירקטור 
 .החברהום מושבה של בתחום השיפוט של מק, חוק אחר או תקנות החלות על עניינים אלה

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

 
 הוצאו ואשר, שהינם סבירים ונחוצים,  ועלויותשכר טרחה,  הוצאות:פירושן הוצאות הגנה 2.5

לעיקול או ,  עבור ערבות לערעורהוצאותלרבות  (המבטחתסכמתה בכתב של  הלאחר קבלת
 ,) כלשהילבקש או לספק ערבותחבות למבטחת  וזאת מבלי שתהיה, ערבות דומה אחרת

  של  לא יכללו שכרהוצאות הגנה. תביעההגנה וערעור של , אומדן,  אך ורק מחקירהיםהנובע
 .מטעמם כלשהו או של מי מבוטח או של בעל הפוליסה

 
 :פירושוהעדר חבות  2.6

)I( טרם קיום הליכי , המבוטחים אשר התקבל לטובת כל , העדר חבותהקובעדין חלוט -פסק
 או;  כל הערעוריםמיצוילאחר , לסילוק על הסף בשל בקשה ,הוכחות
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)II( לאחר קיום , המבוטחים אשר התקבל לטובת כל , העדר חבותהקובעדין חלוט -פסק

 .כל הערעורים מיצוילאחר ו, הליכי הוכחות
 

 אשר במסגרתה מבוטח כנגד תביעהלא יחול על " העדר חבות"בשום מקרה המושג 
 .פשרהנעשתה 

 
, סקטור, מחלקה, חברת בתוכל רשימת הביטוח  שצויין בבעל הפוליסה : פירושהחברה 2.7

 בטבלת ארגון או מסמך שצויינו ,קבוצה בהאו כל מבנה פנימי אחר של חברה או , תחום
המעשה שלא תאריך טרם  זה מעמד הם העניק לחברת בת או כל על הפוליסהב ואשר ,דומה
 .כדין

 
באמצעות אחת או יותר , במישרין או בעקיפין, בעל הפוליסה בה ה חבר: פירושהחברת בת 2.8

 ;ו שלחברות הבתמ
)I(      או; חברי הדירקטוריון או יותר מ50%של שולט בהרכב 
)II (  או;  או יותר מכח ההצבעה50% -שולט ב 
) (III או יותר מהון המניות המונפק50% -מחזיק ב . 

 
אך  יחול חברת בתעובדים של ה ונושאי משרה, דירקטורים מהמיכנגד כלשהי  תביעהלכיסוי 

 של חברת בתהיתה הינה או  אותה חברה בתקופה בה) ו( שבוצעשלא כדין) ים(מעשהרק על ו
לאחר ,  תשקולהמבטחת, ליסהבעל הפובקשה בכתב מטעם לפי , אולם. בעל הפוליסה

טרם ) ו( שבוצעשלא כדין) ים(מעשהלהעניק כיסוי ל, של הגידול בחשיפה ואמדןהערכה 
 .בעל הפוליסה על ידי חברת הבתרכישת 

 
 . כמתואר בסעיפי המשנה לעילחברת בת של חברת בת אף יכלול כל חברת בת המונח 

 
 או הפוליסה תקופתתחילת ב הבעל הפוליס כל חברה שבה מחזיק :פירושה קשורהחברה  2.9

ממניות , 50%–יותר מ אך לא , 5%לפחות  , הנטעןהמעשה שלא כדיןשהחזיק במועד ביצוע 
ובלבד , ו שלחברות הבתבאמצעות אחת או יותר מ, במישרין או בעקיפין, ההצבעה המונפקות

 :חברה קשורהשלגבי אותה 
 ;וכן, ארצות הברית שלה אינם רשומים למסחר בבורסה כלשהי או בניירות הערך )1(
שנרכשה או שנוסדה על ידי , או חברת בת חדשה,  כמוגדר בפוליסהחברת בתהיא אינה  )2(

 .   לאחר תחילתה של פוליסה זובעל הפוליסה 
 
 . חברה בנושא משרה או דירקטורמכהן או יכהן כ,  כל אדם שכיהן: פירושומבוטח 2.10

 
  לאחר מועדנושא משרה או דירקטורכל אדם שיכהן כ לעהכיסוי יחול באופן אוטומטי 

 .תחילת פוליסה זו
 

 של נושא משרהאו כ/ ודירקטור מורחבת במפורש לכלול כל אדם בתפקידו כמבוטחהגדרת 
בהתאם להסכם ניהול בין , שאינו מקבל משכורת, שלוחברת בת או של / ובעל הפוליסה
מקבל את ה, לבין גוף הפועל בשם האדם, שלוחברת הבת או מי מבין / ובעל 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, נוזל, צקמו

להשביח או , שיש למחזרחומר ) אך לא רק, בין היתר(פסולת כוללת . כימיקלים ופסולת
 .להתאים לשימוש חוזר
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, הזנחה, הצהרה מטעה, הצהרה, מצג שוא, מחדל, טעות, מעשה : פירושומעשה שלא כדין 2.13
, הוצאת דיבה, חריגה מסמכות או שימוש לרעה בסמכות, נותאמחובת נ הפרת, חובההפרת 

 דירקטורבמסגרת תפקידו כ, המבוטחהשמצה או כל מעשה אחר שנעשה על ידי , לשון הרע
 או דירקטור בתוקף היותם כנגדם אך ורק נת שנטעטענהאו כל  , חברה בנושא משרהאו כ

 .חברהב בתפקיד מפקח או עובד בתפקיד ניהולי או נושא משרה
 

,  המוגשות בישראלתביעותלגבי , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למען הסר ספק
 : אף יכלולמעשה שלא כדין

 . או כלפי כל אדם אחרהחברההפרת חובת זהירות כלפי  .1
לב - פעל בתוםהמבוטחבתנאי ש, החברההפרת חובת אמונים כלפי  .2

 .החברהא תפגע בטובת והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה  ל
מעשה עקב , "צד שלישי"לטובת , המבוטחחבות כספית המוטלת על  .3

 או נושא משרה או כדירקטור שבוצע בעת מילוי תפקידו שלא כדין
 .בחברהעובד בתפקיד ניהולי 

 
מתמשכים ,  קשוריםמעשים שלא כדין או מעשה שלא כדין :פירושויחיד מעשה שלא כדין  2.14

ובין אם ,  אחדממבוטחאו על ידי יותר , יםהמבוטח  אחדעו על ידיבין אם בוצ, או חוזרים
 . אדם או ישות משפטית אחת או יותרנעשה כלפי המעשה כוון או 

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

 
 או  קנס אזרחי או פלילי המוטל על פי דיןהכיסוי על פי פוליסה זו לא יחול על, אולם
לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא , לשם פיצוי שאינם תשלומים, שים אחריםעונ

 המבוטחוכל סכום  אשר , סיםימ, ) הוצאת דיבה ולשון הרעגיןבהמושתים מלבד פיצויים (
 .  פוליסה זוהחל על ברי ביטוח על פי הדין אינם שענייניםאו לשלמו אינו חב על פי דין 

 
 אך ,המבוטח אחת כנגד תביעה ביותר משהוצאו הוצאות הגנהשרות ופ, דין-פסקי, פיצויים

 . אחדנזק כספיכ יחשבו , יחידממעשה שלא כדיןנבעו 
 

  .החברהאיגרת חוב וכל תעודה המעידה על חוב של , כל מניה:  פירושונייר 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"סמכים הנהמ

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

 
 : פירושה כל אחד מהאירועים הבאיםעסקה 2.17

)I( או לתאגיד אדםל תםאת מרביאו   נכסיואו מתמזג או מוכר את כלמתאחד  בעל הפוליסה 
 או; הפועלים יחדיואו תאגידים / גופים ואו /קבוצה של אנשים ול או ,או לגוף אחר

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

או לקבוצה של , גוף או תאגיד אחר, כשו או הועברו לשליטת אדםנר, 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 שהיתה השנתיסכום הפרמיה: ה פירושה מלאתיפרמיה שנת 2.18

 .הביטוחתקופת 
 

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

  באופן רציף כיסוי ביטוחי  הפוליסהבעל החל ממנו מחזיק ואשר, ברשימת הביטוח ככזה
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כפי שיוסכם עם , או כל תאריך אחר, המבטחתלאחריות דירקטורים ונושאי משרה אצל 
 . המבטחת

 
 : פירושהתביעה 2.20

)I( הליכי , תביעה שכנגד', לרבות כל הליך של הודעת צד ג, אזרחי או הליך תובענה
 או כל סעד ים כספייםויפיצבהם נתבעים  ,המבוטחנגד   יםהמוגש, בוררות או גישור

 ;לרבות סעד שאינו כספי, אחר
)II( מסויים מעשה שלא כדיןיות בגין  אחרמבוטחלהמייחסת ,  דרישה בכתב; 
)III( מבוטחה כנגד ים המוגש או הליך פלילי פליליאישום; 
)IV(  של מסויים  מעשה שלא כדין הליך המתנהל בפני רשות מוסמכת בגין או מנהליהליך

 ;מבוטח
)V( מבוטחמנהלית או על ידי רשות מוסמכת של אדם , תפלילי, 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 , מבוטחסקיו של אותו על ע, ממשלה זרה
 .מבוטח

 
 תביעה יחשבו כ יחידמעשה שלא כדיןהמבוססות או המיוחסות ל,  הנובעותתביעותהכל 

 .אחת למטרות פוליסה זו
 

 החברה הנוגעת לעובד , קשורותתביעות או סדרה של ,תביעה :פירושה תביעת יחסי עבודה 2.21
,  בפועל או באופן משתמע,פיטורין או סיום יחסי עבודהמבעת  והנו,בהווה או בעתיד, בעבר
 מצג שווא הקשור ,כמו כן. בלתי הוגנים או שלא כדין, למעשה או לכאורה, שהינם

, הזדמנויות קריירהב שלא כדין פגיעה, הימנעות שלא כדין מהעסקה או קידום, לתעסוקה
 הערכת ,אי מתן קביעות; תנכונואי מתן המלצות עבודה ; שלא כדיןשננקט  ימשמעתצעד 

, )לרבות טענה ליצירת סביבת עבודה מטרידה(מסוג כלשהו או הטרדה ; עובד רשלנית
- בעקיפין או אי אובין אם במישרין, או הפליה שלא כדין; גזע או נכות, על רקע מיןלרבות 

 . לעובדים ראויםםקביעת מדיניות ונהלי
 

תום מיד לאחר החלה ,  לפוליסה4.4הרחבה  בה תקופת הזמן שצויינ: פירושהתקופת גילוי 2.22
 המוגשת תביעה בדבר מבטחתבמהלכה ניתן לתת הודעה בכתב לו, תקופת הביטוח

 טרם תום אשר אירע מעשה שלא כדין בגין ,הגילוי במהלך תקופתהמבוטחלראשונה כנגד 
 .על פי פוליסה זובמהותה מכוסה ואשר הינה , הביטוחתקופת 

 
כפי , פקיעתהופת הזמן מתאריך תחילת הפוליסה עד לתאריך  פירושה תקהביטוחתקופת  2.23

 .רשימת הביטוחשצויין ב
 
 

 חריגים 3
 

 :המבוטחכנגד כלשהי שהוגשה  תביעהפוליסה זו לא תכסה 
 

 :או מיוחסת ל, מבוססת, הנובעת 3.1
 

)I(  אינו המבוטחשובפועל שהופקו , הטבה או טובת הנאה אישיים כלשהם, רווח 
 ; על פי דיןהםזכאי ל

)II(  ניירות ערך של 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. 
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 מבוטחל אחד  מבוטח של מעשה שלא כדיןלא ייוחס , אלו למטרת קביעת תחולת חריגים
 . אחר

 
או , המבוטחכל הכרעה סופית אחרת כנגד באו , דין- רק אם נקבע בפסקו יחולים אלהחריג

 ; שההתנהגות הרלוונטית אכן אירעה,המבוטחהודאה מאת בהתאם ל
 

,  או קשורים זהיםמעשה שלא כדיןלנסיבות או ל, מבוססת או מיוחסת לעובדות, הנובעת 3.2
שהודעה בגינה נמסרה על פי , המבוטח אחרת כנגד בתביעהלאלה הכלולים או הנטענים 

 ;פוליסה כלשהי שקדמה לפוליסה זו
 

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

 
 ; החברהאו כלשהו  מבוטח על ידי או בשם ה אשר 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 זושהינהחרת  אתביעה נובעת במישרין מהתביעה
)III(  ללא שידולהחברהתביעה נגזרת של בעל מניות אשר הובאה או מתנהלת בשם  ,

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

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

 ;חברה ה שלכלשהו או
)V( לשעבר של נושא משרה או דירקטור מנוהלת על ידי ה שהובאה או תביעה

 .החברה
 

, בפליטה, יפיןבמישרין או בעק, כרוכה בכל דרך אחרת המיוחסת אוהאו , המבוססת, הנובעת 3.5
, או כל הוראה או בקשה לבדוק; מזהמים של ,לכאורה או למעשה, שחרור או בריחה, פיזור
חומר גרעיני או פסולת , מזהמיםלנקות מרעל או לנטרל , לטפל, לשמור, להסיר, לנקות, לפקח

 .גרעינית
 

במישרין , חברה על ידי בעל מניות בהמבוטח שהוגשה כנגד תביעהחריג זה לא יחול על , אולם
  . או לבעלי מניותיהחברה נזק ל בה נטען, כתביעה נגזרתאו 

 
רשימת  שצויין ב" זיהוםלגבי הרצף הביטוחיתאריך "חריג זה יחול אם טרם , למרות האמור

שאחראי על ענייני איכות הסביבה  החברה או כל עובד אחר של המבוטח, החברה, הביטוח
 שעלול להוביל מעשה שלא כדיןנסיבה או , מצביר על באופן סבל היה לצפות ו ידע או יכ, בה
 . המבוטח או החברה כנגד תביעהל
 

של )  המקובלמשפט ה 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 האו) ב"ארה (1974 משנת -PENSIONS ACT  1995 משנת 

, בין אם חקוק ובין אם במשפט המקובל,  או כל הוראת חוק דומה, על תיקוניהם,)בריטניה(
 ;של כל מדינה

 
 או דירקטור המבוטחתוקף היות בו מחדל מיוחסת לכל מעשה אהמבוססת או ה, הנובעת 3.7

 ;4.3מלבד כפי שנקבע בהרחבה , החברה מלבד גוף או תאגידבכל נושא משרה 
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  של רכוש מוחשיהרסאו נזק או ,  כלשהו נפשי של אדםנזקמוות או , מחלה, נזק פיזיבגין  3.8
ר היא נעשית כאש נפשי לא תוחרג  בגין נזק תביעהש ובלבד;  השימוש בואבדןלרבות , כלשהו

 . תביעת יחסי עבודהבקשר עם 
 

או , הפעלה או שליטה או השקעה, 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 , החברהאם על ידי 
 .לפי חוזה עבור או בשם כל אדם או גוף אחר

 
 :ל במישרין או בעקיפין,  חלקיבאופן מלא או, הנובעת או הקשורה 3.10

 
שימוש , מהפכה, התקוממות, פלישה,  אזרחיםמלחמת, מלחמהכל פעולה של , מלחמה .1

 או; בכח צבאי או תפיסה בכח של ממשלה על ידי כח צבאי
 או;  ידועה או חשודהפעולת טרורלמנוע או לצמצם , שימוש מכוון של כח צבאי לעצור .2
 .טרורפעולת  .3
 

 : יוגדרו כדלקמןפעולת טרור ומלחמהים מוסכם עוד כי המונח
, או כל פעילות מלחמתית, בין אם הוצהרה או לא,  פירושה מלחמהמלחמה )א

, לרבות השימוש בכח צבאי על ידי כל מדינה ריבונית להשיג מטרות כלכליות
 ;דתיות או אחרות, גזעיות, פוליטיות, לאומיות, גיאוגרפיות

המכוון , ויים בכח או אלימות פירושה שימוש בפועל או מאפעולת טרור )ב
או ביצוע פעולה המסוכנת , פגיעה או הפרעה, פציעה, לגרום או הגורם לנזק
במטרה המוצהרת או , רכוש או ממשל, כנגד כל אדם, לחיי אדם או לרכוש

, פוליטיים, לאומניים, אתניים, הלא מוצהרת של מימוש אינטרסים כלכליים
 . כאלו הוצהרו או לאובין אם אינטרסים , גזעיים או דתיים

 
ופעולות הנובעות , אשר בוצע בעיקר לרווח אישי, שוד או מעשה פלילי אחר

לא יחשבו ) ות(והקורבן) ים(בעיקר מקשרים אישיים קודמים בין המבצע
 .פעולת טרורכ

 
על כפעולת טרור  אף תכלול כל פעולה אשר אושרה או הוכרה פעולת טרור

 או התביעהאו כל מדינה אחרת בה הוגשה ארצות הברית , ידי מדינת ישראל
 .שאירעה בה הפעולה

 
 אשר הוגשו על ידי רשות תביעותלרבות אך לא רק  (מבוטח שהוגשה כנגד תביעה 3.11

בין אם במישרין או כתביעה נגזרת או ,  או  מוסמכת כלשהי או על ידי בעל מניותתממשלתי
, נובעת,  טוענתתביעהאם 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 החברה של נייר ערךכל 
 

 תביעה להמבוססת או המיוחסת, הנובעת,  הטוענתתביעהעל 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 , ר לעילעל אף האמו
 .הפוליסה

 
 : נכנסה לתוקףהנפקת ניירות הערךיום טרם המועד שבו ) 30(במקרה שבתוך שלושים 

יחד עם כל ,  הודעה כתובה על כךמבטחת ימסור להמבוטח )1(
 וגם; הפרטים ומידע החיתום הקשור להנפקה
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להעניק כיסוי ,  שיקול דעתה המוחלטלפי,  תסכיםהמבטחת )2(

 וגם; בכפוף לתנאים ולפרמיה נוספת שתדרוש
 יסכים לקבל תנאים אלו ולשלם את תוספת הפרמיה המבוטח )3(

 וגם; שהמבטחת תדרוש
 .כל פרמיה נוספת כזו, במועד,  ישלםהמבוטח )4(

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

 
 

 הרחבות 4
 

 :הכיסוי מורחב כדלקמן,  פוליסה זושלבכפוף לכל התנאים 
 

 חבות רכוש משותף  4.1
 

בין אם מעמד זה (בת הזוג החוקי / שהוגשה כנגד בןתביעהמ הנובע  כספינזקה כסתפוליסה זו 
 הנובעת ,מבוטחהשל ) בעולםשיפוט המשפט המקובל או חוק אחר בכל תחום , נגזר מכח החוק

 התובעת פיצויים שניתן לגבותם מהרכוש תביעה לרבות כל ,טחמבוהממעמדו כבן הזוג של 
, למען הסר ספק. בת הזוג/ ובןהמבוטחהמשותף מחיי הנישואין או רכוש המוחזק במשותף על ידי 

 תביעהואשר הינה ,  עצמוהמבוטח של 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 ידיהנרכשש חברת בתהכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכל 
 : יתקיימו התנאים הבאיםחברת הבתובלבד שלגבי , תחילתה של פוליסה זו

 

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

)II( וגם;  כלשהםאו שוק ניירות ערךבורסה בומות  רש יה אינןמניות 
)III(  בארצות הברית או בקנדהאינה מאוגדת היא. 
 

 רשאי לבקש בעל הפוליסה, לעיל) III (- ו)I( ,)II(אינה עומדת בתנאים חדשה  חברת בתאם 
מספקים  פרטים מבטחת יתן לבעל הפוליסהבתנאי ש,  שכזוחברת בתעבור הרחבה של פוליסה זו 

 המבטחת. המבטחתהפוטנציאלי בסיכון של  הגידולאת  ולאמוד  להעריךמבטחת לעל מנת לאפשר
לרבות על ידי גביית פרמיה , הביטוחתקופת במהלך ,  את תנאי הפוליסהלשנותתהיה זכאית 

 .הסיכון המוגדלת המשקפת את נוספסבירה 
 

חברת  כל שלאו עובדים  נושאי משרה ,דירקטוריםהכיסוי כפי שניתן ל, אלא אם הוסכם אחרת
 חברה כזו היתה או בתקופה בה שבוצעו שלא כדין) ים(מעשה יחול רק על , מתוקף הרחבה זובת

 .בעל הפוליסה של חברת בתהינה 
 

  חברה חיצוניתדירקטור ב 4.3
 

על ,  להיותעשוי שהיה או שהינו או שמבוטחנגד שהוגשה  תביעהמ הנובע  כספינזקהכיסוי יכלול 
מעשה שלא כדין שעילתה  ,היכלש חברה חיצוניתב דירקטור, החברה של הוראתה המפורשתפי 

 .ת החיצוניחברה ב כדירקטורהמבוטחשבוצע בתוקף תפקידו של 
 

כל ביטוח הרחבה זו תחול אך ורק בסכום העודף מעל לגבול האחריות וההשתתפות העצמית של  
יטוח האחר אם הב, אולם. חברה החיצוניתה  מטעםהמבוטחאחר העומד לרשות  או שיפוי תקף

 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - או כל חברה אחרת השייכת להמבטחת על ידי נעשה
  הסכום יאז, ) החלת סכום ההשתתפות העצמית או מיצוי גבולות האחריותחל אלמלאאו שהיה (
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יופחת מגבולות האחריות ,  המכוסה מתוקף הרחבה זונזק כספיהמצטבר של גבול האחריות לכל 
 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP של הביטוח האחר של  רשימת הפוליסהבשצויינו 
 .ת החיצוניחברהשיוענק ל

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

 חברהב או בעלי תפקידים מקבילים משרהה נושאי ,דירקטוריםאו מי מה, חברה החיצוניתה
 שהונפק מהון מניות ההצבעה 20% - המחזיק יותר מ,ה שלעל ידי בעל מניות כלשהואו , תהחיצוני

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

)I( נושא משרה או בעלי תפקיד מקביל ,  שהוגשה על ידי דירקטורתביעת יחסי עבודה
 ;ת החיצוניחברהב

)II( אשר בנסיבות ,  אחרתתביעההנובעת במישרין מ,  להשתתפות או שיפויתביעה
 ;אחרות הינה מכוסה על ידי הרחבה זו

)III( ללא תהחיצוניחברה אשר הוגשה או מתנהלת בשם ה, תביעה נגזרת של בעל מניות 
או בעלי , נושא משרה,  כלשהו או של כל דירקטורמבוטחשידול או השתתפות של 

 .ת החיצוניחברהתפקיד מקביל ב
 

 הנובעת ,מבוטחשהוגשה כנגד ,  כלשהיתביעה זו לא יחול בקשר עם כיסוי לפי הרחבה
אם בתאריך זה או , תאריך הרצף הביטוחיטרם המבוטח  שנעשה על ידי מעשה שלא כדיןמ

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

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

 על פי הבקשה או ההוראה ת החיצוניחברהאותו 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 לאחר12 של תקופת גילוי  בטחתמהמ לבקש בכתב הזכות
 :ובלבד ש

 
)I( כיסוי לחבות  המציעה ,להשיג פוליסה אחרתלחדש או , לרכוש אינו יכול בעל הפוליסה

 וגם;  או כיסוי דומהלדירקטורים ולנושאי משרה
)II( הפרמיה השנתית המלאה מ75% פרמיה נוספת בסך תשולם. 
 

אם פוליסה זו לא מחודשת על ,  פרמיה נוספת תשלום יום ללא60 בת ילויתקופת ג זכאי להמבוטח
 60 של גילויהתקופת , כאמור לעיל תקופת גילוי בוחר לרכוש בעל הפוליסהאם . המבטחתידי 

 .ולא תוספת לה,  הנרכשתתקופת הגילוימ חלק הימים תהווה
 

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

 . אינה ניתנת לביטולתקופת הגילויו,  להחזרת ניתננה אית הנוספ הפרמיה.הביטוח
 

.  כפי שנקבע לעילתקופת גילוי לא תהיה הזכות לרכוש בעל הפוליסהאז ל,  עסקהתבצעאם מת
 המבטחת לבקש הצעה מהביטוחתקופת  יום מסיום 60 תהיה הזכות בתוך בעל הפוליסהל, לםאו
 תקופת גילוי להציע, אך לא חייבת, תהא רשאית המבטחת.  חודשים72 - של עד לתקופת גילויל
 .  תחליט באופן סבירהמבטחת כפי שפרמיהתמורת  ותנאיםב
 

 .יסה זו תבוטל עקב אי תשלום פרמיהבמקרה שפול,  מכל סוגתקופת גילוילא ניתן לרכוש 
 

 נושאי משרה ועובדים שיצאו לגמלאות, דירקטורים 4.5
 

המכסה כל פוליסה אחרת בלחדש או להחליף פוליסה זו , לרכוש אינו יכול בעל הפוליסהאם 
 ,  לעיל4.4 לפי הרחבה תקופת גילוי בוחר בנוואי, או כיסוי דומה רים ונושאי משרהודירקטחבות 
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 ניתן יהיה הבמהלכ, החידוש- חודשים לאחר תאריך אי12 בת  תקופת גילויפוליסה זותנתן לפי 
 נושא משרה, דירקטור אשר הוגשה לראשונה כנגד תביעה אודות כל מבטחתלתת הודעה בכתב ל

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

  
 עזבונות ונציגים משפטיים, יורשים  4.6

 
 הנובע  כספינזקתכסה פוליסה זו , חדל פירעון או פושט רגל, כשיר-בלתיהופך ל,  נפטרמבוטחאם 
שה שלא מע בגין המבוטחמשפטיים של הנציגים היורשים או  ה, שהוגשה כנגד העזבוןתביעהמ

 .מבוטחה של כדין
 
 

 בגין יחסי ציבור בעת משברכיסוי   4.7
 

  כספינזק קובעת 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 קייםבגינו

  . בכתב שהכיסוי חלאישורהנתנה את ש ,חתמבטבתנאי 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 המשברראשונה לבעל הפוליסה ל מן היום בו נודע יום30 ובכל מקרה בתוך ,האפשרככל 
 

 ,ציבורה להעסקת יועץ יחסי בעל הפוליסה באופן סביר על ידי וכל עלות או שכר שיוצאבגין 
 ,תביעהב לכל "ארה$ 50,000של  מירביכיסוי גבול   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 מבטחת מהיעוץ יהיו רשאים לבקש נושאי המשרה ודירקטוריםה

מצבם לגבי ,  המכוסה על פי פוליסה זו תביעה להביא לותנסיבות אשר לפי דעתם יכול
 .  כזותביעהנקיטת צעדים שייתכן וימנעו או יצמצמו את הסיכון שבלגבי המשפטי ו

 
$ 10,000 עד לגבול של נסיבות אלה יעוץ בקשר לקבלתכימה לשאת בעלות  מסהמבטחת

ב בסך הכל לכל "ארה$ 50,000-ו,  בקשה אחתלגבי נושא משרה או דירקטורב לכל "ארה
 . הבקשות המוגשות לפי הוראה זו

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

  . בקשר לנסיבות אלותביעה הגשת לאחר , ליסה זועל פי פו
 

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

 

 תנאים כלליים 5
 

 הבחנה ומצגים  5.1
 
ההצהרות והפרטים וכל , טופס ההצעה הסתמכה על המבטחת,  כלשהומבוטחהענקת כיסוי לב

סופק או התבקש  וכל מידע אחר ש,ביחד עם התוספות לה, בהצעהשולבים בה או המהכלולים 
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

 
חלק בלתי נפרד כוייחשבו ,  מהווים בסיס לכיסויאלהפות ומידע תוסה, פרטיםה, הצהרותה

 .מפוליסה זו
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או נושא משרה , דירקטורידע שברשות מ או ההצהר, בהצעההכלולים בקשר להצהרות ולפרטים 
 לא ,)ההצעההחותם על גבי טופס  האדםרשות או מידע שבהעימלבד יד (החברהשל כלשהו עובד 

שהוגשה כלשהי  תביעהל יש כיסוי אחר בקביעה האם או עובד נושא משרה, דירקטורליוחס ת
 . או עובדנושא משרה, דירקטורכנגד אותו 

 
 הביטוח שינויים בסיכון במהלך תקופת  5.2

 
)I(  יחול רק  אזי הכיסוי המוענק לפי פוליסה זו, עסקה תתבצע, הביטוחתקופת אם במהלך

 .על לפוהעסקהתאריך הוצאת טרם  שבוצעו שלא כדין) ים(מעשהעל 
 
)II(  שלהניירות ערך תחליט להציע לראשונה את  החברה, הביטוחתקופת  אם במהלך  

 או יםנסחרשלה כבר  ניירות הערךבין אם (  באופן ציבורי או פרטי, כלשהותחום שיפוטב
 לשם ,להצעה ה בקשרהצהר כל תשקיף או מבטחתספק למתחייבת ל החברהאזי , , )לא

 .וזאת מייד כאשר המידע מתפרסם, טחוהמב של ת המוגדלואמדן החשיפההערכת 
 תאו לחייב תשלום של פרמיה נוספ/ תהיה זכאית לתקן את תנאי פוליסה זו והמבטחת

 .בחשיפה את הגידול ת המשקפהסביר
 

, כאמור ניירות ערך נפקת האודותהודעה פומבית טרם , בעל הפוליסהעל פי בקשת 
וץ לגבי כל התיקונים הנדרשים  ותתן ייעת המוגדלהחשיפהאת ותאמוד  תעריך המבטחת

 .ולגבי פרמיה נוספתלתנאי פוליסה זו 
 בעל תחתום על הסכם סודיות עם המבטחת, בעל הפוליסהועל פי בקשת , במקרה כזה
 .ניירות הערך הצעתל בקשר  לה הקשור לכל מידע הנמסרהפוליסה

 
 גבול האחריות  5.3

 
 נזק לכל המבטחתצטבר של חבות  סך הסכום המו הינרשימת הביטוח בןגבול האחריות שצויי

הביטוחי לפי  הכיסוי  סעיפי לפי כל המבוטחים כנגד כל נהוגשת שהתביעותהנובע מכל , כספי
 . במצטבר, פוליסה זו

 
 וואינ, הביטוחתקופת  חלק מסך גבול האחריות המצטבר לו הינתקופת הגילויגבול האחריות ל

 . ו לףנוס
 

 אשר בהתאם ,הגילוי תקופת  לאחר אוהביטוחתקופת   המוגשת לאחרתביעהמ הנובע  כספינזק
 הואהיה גם י ,הגילוי תקופת או הביטוחתקופת  במהלך ה כאילו הוגשת נחשב5.5לתנאי כללי 

 .  לאותו סך מצטבר של גבול האחריותףכפו
 

 הוצאות הגנה.  בנוסף לסך גבול האחריות המצטברהמבטחת על ידי ישולמו לא הוצאות ההגנה
 . כספינזק לסך גבול האחריות המצטבר לותכפופהינן  והנזק הכספין הינן חלק מ

 
 בתוך תחום השיפוט של בתי מבוטח המוגשת כנגד תביעהורק בקשר עם , על אף האמור לעיל
החורג מסך גבול , הוצאות הגנהלרבות ,  כספינזקמוסכם כי במקרה של , המשפט בישראל

עד לסכום שאינו חורג נוספות  הוצאות הגנהתכסה אזי פוליסה זו ,  כספינזקהאחריות המצטבר ל
הוצאות " מוסכם במפורש שסכום זה מייצג . כספינזק אחוז מסך גבול האחריות המצטבר ל20 -מ

 .1981 -א"תשמה,  לחוק חוזה הביטוח66למטרת סעיף "  סבירותמשפט
 

 השתתפות עצמית  5.4
 

סכום ההשתתפות ולה על הע תביעה הנובע מהנזק הכספי תהיה אחראית רק לסכום המבטחת
 שפתה או רשאית או החברה אשר בגינו ,כלשהו  כספינזק רשימת הביטוח לגביהעצמית שצויין ב

 . המבוטחנדרשת לשפות את 
 

 . בוטחהינו בלתי מסכום ההשתתפות העצמית אשר תשלום  תישא בהחברה
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 מעשה שלא כדיןל ותהטוענהתביעות  הנובע מכל  כספינזק יחול על דסכום השתתפות עצמית אח
 .יחיד

 
, החברה ששולמו על ידי הוצאות ההגנהוהמבטחת תשפה את כל , לא תחולהשתתפות עצמית 

 :במקרה של
 
)I(  או, המבוטחים לכל חבות העדרקביעת 
)II( מי מבין מ ו ללא תשלום כלשה, מבלי לפגוע בזכויותלסלקה הסכמה או התביעהת דחיי

 .יםמבוטחה
 יום 90  ייעשההמבטחתעל ידי שיפוי ה, זה) II(ף אולם זאת בתנאי שבמקרה של סעי

וגש תשלא ו(וגש מחדש ת לא התביעהובתנאי ש ,ההסכמה כאמורלאחר מועד הדחייה או 
 וכן, בתקופה זו) 5.4 אחרת הכפופה לאותה השתתפות עצמית מכוח תנאי כללי תביעהכל 
ם השיפוי לפיה סכו, המבטחתבאופן המקובל על שתינתן , החברהכפוף להתחייבות ב

 אחרת הכפופה תביעהאו כל  (התביעה במקרה שהחברהעל ידי מבטחת יוחזר לכאמור 
 90תקופה של תום אותה וגש לאחר ת)  זה5.4לאותו השתתפות עצמית מכוח תנאי כללי 

 .יום
 

  על תביעהדיווח והודעה על  5.5
 
)I(  בכתב לתמסר תביעהל להוביל או על נסיבות העלולות תביעההודעה על - 

 
  סיכונים מיוחדים– תביעות מחלקת

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

  .תקוה-פתח, 535. ד.ת
 

,  ההודעהנמסרהיחשב יום המשלוח בדואר כתאריך שבו , אם ההודעה נשלחה בדואר
 .ואישור המשלוח יהווה ראיה למתן ההודעה

 
)II( ליתן המבוטחאו החברה על , וכתנאי מוקדם להתחייבויות המבטחת לפי פוליסה ז 

ובלבד , ככל שניתן מוקדם, מבוטח כנגד שהוגשהתביעה אודות כל למבטחת הודעה בכתב 
 :שההודעה תינתן

 או; תקופת הגילוי או במהלך הביטוחתקופת בכל עת במהלך  )א(
 לא יאוחר ובכל מקרה, תקופת הגילוי או הביטוחתקופת  יום לאחר סיום 30 בתוך  )ב(

 .המבוטחלראשונה כנגד הוגשה  כזו תביעההתאריך שבו  יום לאחר 30 -מ
 

)III(  על מבטחת הודעה בכתב לתימסר, תקופת הגילוי או במהלך הביטוחתקופת אם במהלך  
מבוססת או ה,  כל תביעה הנובעתיאז,  בהתאם לתנאי פוליסה זוהמבוטח כנגד תביעה

תביעה  או ,חתמבטהודעה לקודם לכן  נמסרה עליה תביעהמיוחסת לעובדות הנטענות בה
 כלשהו הנטען מעשה שלא כדין שהינו זהה או קשור ל,יחיד מעשה שלא כדיןלהטוענת 

 בעת מבטחת לה ודווחהמבוטח כנגד הוגשהתחשב כאילו ,  שדווחה קודם לכןתביעהב
 .שההודעה הראשונה ניתנה

 
)IV(  נסיבותמבוטחל או חברהיוודעו ל ,תקופת הגילוי או במהלך הביטוחתקופת  אם במהלך  

תן הודעה תנ ו,המבוטח כנגד תביעההגשת  ליובילויתן לצפות באופן סביר כי נכלשהן ש
עם פרטים מלאים , תביעה אודות הנסיבות והסיבות שבגינן יש לצפות למבטחתכתובה ל

 מבוטחה אשר תוגש לאחר מכן כנגד תביעהאזי כל , לגבי התאריכים והאנשים המעורבים
 מעשה שלא כדיןאו מיוחסת לנסיבות או הטוענת למבוססת , נובעתה ,מבטחתדווח לתו

 תחשב כאילו הוגשה ,כלול באותן נסיבותה הנטען או מעשה שלא כדיןזהה או קשור ל
 . הנסיבותבדברההודעה בו  ניתנה לראשונה  במועד מבטחת ודווחה להמבוטחכנגד 
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  הוצאות הקדמת  5.6
 

הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה סעיפי כל על פי  הוצאות ההגנה על חשבון תקדים תשלום המבטחת
 . התביעה הסופי של  סיומהזו לפני

 . לא יעוכב באופן בלתי סבירהוצאות ההגנהתשלום 
אם , )בהתאם לעניין( המבוטח או החברה על ידי לה יוחזרו המבטחת על ידי שהוקדמו םתשלומיה

 . פוליסה זו לפי תנאי הנזק הכספי זכאים לתשלום אינם המבוטח או החברה שיתברר
 

,  אך מסיבה כלשהי אינה עושה זאת,המבוטח רשאית או נדרשת לשפות את החברה שבמקרה
 סכום ,אולם במקרה כזה. החברה בשם מבוטח להוצאות ההגנה תקדים את המבטחת

אלא אם כן , מבטחת להחברהוחזר על ידי  ירשימת הפוליסהההשתתפות העצמית שצויין ב
 . חדלת פירעוןהחברה

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

 המבוטח או החברה שאם יתברר, )לפי העניין (המבוטח או החברה על ידי  להוחזרי המבטחת
 . לפי תנאי פוליסה זוהנזק הכספי זכאים לתשלום אינם

 
  ההגנהניהול 5.7

 
חלק יטול  תהיה הזכות ללמבטחת. תביעהה פנימ תהיה הזכות והחובה להתגונן ולטעון מבוטחל

עשויה לבוא בגדר  כי היא שסביר תביעה בהתגוננות ויישוב כל חברהה ומבוטחהעם יחד  פעיל
 .כל פשרהל חלק פעיל במשא ומתן בנטילת , אך לא רק,לרבותו, הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה

 
 לא המבוטחהינו ש ,התביעהאה מ הנגרם כתוצנזק כספי  לתשלוםהמבטחתם לחבות יתנאי מקד

  להוצאתדין או יגרום-פסקליסכים , יכרות הסכם פשרה,  כלשהי על עצמו חבותבל יקולאיודה 
-פסק, פשרהרק ,  למען הסר ספק.המבטחת ללא ההסכמה בכתב מראש של , כלשהןהוצאות הגנה

 לפי  תנאי ינזק כספ  בגדר יחשבו,כאמור המבטחת הסכימה ם לההוצאות ההגנה ובהסכמהדין 
 וזאת, או תוך עיכוב בלתי סביר,  סבירבלתי לא תמנע מליתן הסכמתה באופן המבטחת. פוליסה זו

משא ומתן של כל פשרה ניהול ב ותביעהמפני ה חלק פעיל בהגנה יטוללבכפוף לכך שזכותה 
 .ןעל מנת שתוכל לקבל החלטה לגבי סבירותוזאת  , לא נפגעהתביעהב
 

 המבוטח ו החברה,התביעה הנגרם כתוצאה מ כספינזק לבטחתהמם לחבות יכתנאי מקד
 . באופן סבירלה כל מידע הדרוש למסור לה  ומבטחת פעולה באופן מלא עם המתחייבים לשתף

 
תועבר ,  כלשהולהתנגד להליך משפטילהתגונן או  באם מבוטח להמבטחתמחלוקת בין התעוררה 

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

 
אזי , המבוטח להגן על  לא יסכימו לגבי זהות עורך הדין שימונההמבוטחוהמבטחת במקרה ש

 .המבוטחג את ייצשדין ה- עורך יחליט על זהות ראש לשכת עורכי הדין
 

 חלוקה  5.8
 

 שהוצאו על ידי הוצאות הגנה לפי פוליסה זו לתשלום ה אין כל חובמבטחתלהיות ש
או כל , העל ידשנעשו דין הניתן כנגדה או פשרות -כל פסקלתשלום או , החברה

 :מוסכם  בזה כי לגבי,  חברה הנובע מכל חבות משפטית שיש לנזקהתחייבות לשלם 
 ; כלשהומבוטחו החברה משותף על ידי במוצאות ההוצאות הגנה )א(
 או/ו;  כלשהומבוטחו החברה כל פשרה משותפת הנעשית על ידי )ב(
 מבוטחו החברה   כנגד, לגבי חבות ביחד ולחודהניתן על ידי שופטדין -כל פסק )ג(

 :כלשהו
 

 של וראויה הוגנת חלוקה מאמץ על מנת לקבוע יעשוהמבטחת  והמבוטח, החברה
, המבוטח והחברה של  המשפטית והכספית היחסיתהחשיפבהתחשב ב,  ביניהםהסכומים

 .כל אחד מהם  היחסית המושגת על ידיה ההטבוכן
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)I( סים לפי ונושאים שאינם מכגם  גם נושאים מכוסים וכרוכיםכלשהי תביעה בבמקרה ש

הוצאות  של כל המבטחתוהמבוטח , החברה בין וראויה הוגנת חלוקהתעשה , פוליסה זו
כספית היחסית ה המשפטית והחשיפהתחשבות בתוך , פשרותהאו /דין וה-פסקי, ההגנה

 .נושאים שאינם מכוסים לפי פוליסה זולהמיוחסת לנושאים המכוסים ו
 
)II(  לפי מבוטח לשלם כמקדמה להמבטחתשעל  גנהההוצאות הלגבי  של מחלוקתבמקרה 

 סבורה כי הינן המבטחת שגנהההוצאות ה  את כמקדמההמבטחת  תשלםאזי, פוליסה זו
יקבע סכום אחר בהתאם עד אשר  או ,יוסכם על סכום אחראשר  עד ,וראויותוגנות ה

 .דין החלללהוראות פוליסה זו ו
 

אשר עליו , עורך דין בכיר מלשכת עורכי הדיןקבע על ידי י תהחלוקה, בהעדר הסכמה
לשכת ימונה על ידי ראש , או בהעדר הסכמה לכך( במשותף מבוטח וההמבטחתיסכימו 

 ותהיה ,המבוטח והמבטחת בכתב של סיכומיםקביעה כזו תתבסס על . )ןעורכי הדי
 .ת ומחייבתסופי

 
 סעיף ביטול  5.9

 
. מבטחת הודעה בכתב מראש למסירת יכול לבטל פוליסה זו בכל עת רק באמצעות בעל הפוליסה

, בדואר רשום, בעל הפוליסהלבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה בכתב ל רשאית המבטחת
) 60(אך לא פחות משישים , מתיבה יצויין , רשימת הביטוח בה כפי שמופיעעל הפוליסהבלכתובת 

. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה מספקת למתן הודעה. יכנס הביטול לתוקף, יום לאחר מכן
 . בהודעה כזונו מסתיימת בתאריך ובשעה שצוייהביטוחתקופת 

 
תשלום -אימקרים של  אך ורק לתבלוגהפוליסה מ לביטול מבטחתמובן ומוסכם כי זכות ה

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

 
תהא זכאית לאותו חלק הפרמיה המייצג  המבטחת, בעל הפוליסהאם פוליסה זו תבוטל על ידי 

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

 .הפוליסה
 

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

 
 תחלוף  5.10

 
 החברה של הפיצוי או השיפויכל זכויות לגבי  תחלוף זכות מבטחת ל יקנהפוליסההלום לפי תש
 המסמכים יחתמו על כל המבוטח והחברה .המבטחתכמידתהתשלום שבוצע על ידי , המבוטחו

ש ו כל מסמך הדרחתימה על לרבות ,כל הזכויותאת הדרושים ויעשו את כל אשר נדרש להבטיח 
בשום מקרה לא תפעיל ,  אולם.המבוטחאו / והחברהלתבוע בשם  מבטחתעל מנת לאפשר ל

 כזה הורשע מבוטחאלא אם ,  לפי פוליסה זומבוטחאת זכויות התחלוף שלה כנגד המבטחת 
 לא היה המבוטחאו השיג כל רווח או יתרון אשר , או שנקבע כי ביצע מעשה תרמית, במעשה פלילי

 .על פי דיןזכאי לו 
 

 ביטוח אחר  5.11
 
כיסוי הניתן תחת פוליסה ה העודפים על פוליסה זו יחול אך ורק לגבי סכומים על פיניתן  הביטוחה

 . תגמולי ביטוחות לגבןה ניתאשר ממנת רתקפה אח
  

 
 
 

 הודעה וסמכות 5.12
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 מסירת בקשר עם המבוטחיםכל ובשם שלו  חברות הבת יפעל בשם בעל הפוליסהמוסכם כי 
 פוליסה  בגיןהפרמיותתשלום , תביעה אודות הודעה מסירתלרבות , וקבלת הודעה לפי פוליסה זו

הוות חלק מפוליסה זו והפעלה או סירוב ואשר מקבלה וקיבול של כל התוספות שהוצאו , זו
 .גילוי תקופת ל כלשהילהפעיל זכות

 
 המחאה  5.13

 
 .המבטחת ללא 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 זהב משמעות ןלה ן נועדו לנוחות בלבד ואי הפוליסההכותרות לסעיפי
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 ניירות ערך בגין תביעות לחברהכיסוי : 'כיסוי ביטוחי ג.     6

 )ישראל בלבד(                                  
 

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

 

 הגדרות 6.1
 

 : לפוליסה יוחלפו כדלקמן2.13- ו2.15, 2.10, 2.19הגדרות  .6.1.1
 

המוקדם : פירושו  תביעות ניירות ערךיטוחי לגבירצף הב האריך ת 2.19
 :מבין

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

 .תביעות ניירות ערך בגין חברה העבורהמבטחת 
 

 . חברה בנושא משרה או דירקטור מכהן או יכהן כ, כל אדם שכיהן: פירושובוטחמ 2.10
 

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

 
נושא או כ/ ודירקטור מורחבת במפורש לכלול כל אדם בתפקידו כמבוטחהגדרת 
בהתאם , ל משכורתשאינו מקב, שלוחברות הבת או של / ובעל הפוליסה של משרה

לבין גוף הפועל בשם ,  שלוחברות הבתאו מי מבין / ובעל הפוליסהלהסכם ניהול בין 
 ..לפי חשבונית, המקבל את התשלום עבור שירותי אותו אדם, האדם

 
 .החברהפירושו מבוטח ', בקשר עם כיסוי ביטוחי ג

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

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

לרבות פיצויים עונשיים או פיצויים , לשם פיצוי שאינם תשלומים, עונשים אחרים
סים וכל סכום ימ, ) הוצאת דיבה ולשון הרעגיןבהמושתים מלבד פיצויים (לדוגמא 

  ברי ביטוח על פי הדיןאינם שענייניםאו   דין על פי לשלמו אינו חבהמבוטחאשר 
 .  פוליסה זוהחל על

 
 אחת כנגד תביעהביותר משהוצאו  הוצאות הגנהפשרות ו, דין-פסקי, פיצויים
 . אחד כספינזקייחשבו ל , יחידממעשה שלא כדין אך נבעו ,המבוטח

 
ת ניירות תביעובגין החברה והרחבת הכיסוי לביטוח ' בקשר עם סעיף כיסוי ביטוחי ג

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

 .חברת בתשלה או של ניירות הערך  לצורך רכישת החברה
 

כפוף לשאר התנאים וב, 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 שלא כדין)ים(עשהמ  2.13

 
)I(  הצהרה, מצג שוא, מחדל, טעות, מעשהכל , החברה מלבד מבוטחלגבי כל ,

חריגה מסמכות או , חובת נאמנות הפרת,  חובההפרת, הזנחה, הצהרה מטעה
השמצה או כל מעשה אחר על , לשון הרע, הוצאת דיבה, שימוש לרעה בסמכות

 נושא משרה או כדירקטורבמסגרת תפקידו כ, כנטען או בפועל, המבוטחידי 
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נושא  או כדירקטור כעקב מעמדם כנגדם אך ורק נת שנטעטענהאו כל , חברהב
 .חברהבד ניהולי או בתפקיד מפקח או כעובד בתפקי משרה

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

 : אף יכלולמעשה שלא כדין, בישראל
 

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

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

 או נושא משרה או כדירקטור שבוצע בעת מילוי תפקידו שלא כדין
 .בחברהעובד בתפקיד ניהולי או בתפקיד מפקח 

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

 של, כנטען או בפועל, חריגה מסמכות או כל מעשה אחר, מחדל, ה מטעההצהר
 .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 יןמעשה שלא כדבגין , על פי דין או המשפט המקובל
בהנפקה ציבורית או פרטית , בין אם בשוק החופשי,  על ידי התובעהחברהשל ניירות ערך 

 .החברה של ניירות ערך של 

 
 

 חריגים   6.2
 

 :פוליסהההחריגים להלן מתווספים לחריגי 
 

 : המבוססת או המיוחסת ל, הנובעת, ענתוטה 3.12
תביעות רצף הביטוחי לגבי התאריך   טרםמבוטח  כנגדשנעשתהכלשהי דרישה בכתב  -

  או;לעילוגדר שה כפי, ניירות ערך
 וכן  ; טרם תאריך זהמבוטח אחר שהוגשו כנגד  או הליך תובענה-
 טרם תאריך זהמבוטח  שניתנו כנגד דין-דין או פסק-גזר, צו -

 
דומים או ם זהינסיבות 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, ענתהטו 3.14
,  ללא הוכחת רשלנותבגינםאשר ניתן לתבוע , החברהל או כל הצהרה אחרת שהתחייבות 

 .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 ' כיסוי ביטוחי ד

 

  הגדרות  7.1
 

 : בפוליסה יוחלפו כדלקמן2.13-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 בעל הפוליסה שהחל ממנו החזיק  התאריך )ב(

 .,תביעות יחסי עבודה עבור חברה העבור המבטחת
 

 . חברה בנושא משרה או כדירקטורמכהן או יכהן כ, אדם שכיהן פירושו כל מבוטח 2.10
 

 לאחר מועד נושא משרה או כדירקטורהכיסוי 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, שלובת מחברות האו של מי /ובעל הפוליסה 
המקבל , לבין גוף הפועל בשם האדם, שלוחברות הבת או מי מבין / ו הפוליסהבעלבין 

 .לפי חשבונית, התשלום עבור שירותי אותו אדם
 

בהווה או ,  בעבר,חברה בעובדכל ) I: ( יכלולמבוטח, בלבדתביעת יחסי עבודה בקשר עם 
 .החברהאת ) II(; בעתיד

 
 ; הוצאות הגנהפשרות ו, דין-פסקי,  פירושו פיצוייםזק כספי  נ 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 , תשלומים שאינם לשם פיצוי, עונשים אחרים
המבוטח מיסים וכל סכום אשר , )ן הרע או הוצאת דיבהמלבד פיצויים המושתים בגין לשו(

 . או עניינים שאינם ברי ביטוח על פי הדין  החל על פוליסה זו, אינו חב לשלמו על פי דין
 

, מבוטח אחת כנגד התביעהאשר הוצאו ביותר מהוצאות הגנה פשרות ו, דין-פסקי, פיצויים
 .אחד נזק כספייהוו , 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, ביטוח אבטלה, 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; מתחיל להעסיקו או מחזירו להעסקה, ממשיך להעסיקו
 

)III(  רכוש  כלשהו בקשר לתיקון כל בניין אומבוטחחבות או הוצאות אשר הוצאו על ידי 
 .על מנת להפוך אותם לנגישים או נוחים יותר לנכים
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 : פירושושלא כדין) ים(עשה   מ 2.13
 
)I (  הצהרה , הצהרה, מצג שוא, מחדל, טעות, מעשה כל ,החברה מלבד מבוטחלגבי כל

חריגה מסמכות או שימוש לרעה , נותאמחובת נ הפרת, הפרת חובה, הזנחה, מטעה
כנטען , המבוטחהשמצה או כל מעשה אחר על ידי , רעלשון ה, הוצאת דיבה, בסמכות
 טענהאו כל  , חברה בנושא משרה או כדירקטורבמסגרת תפקידו כ, או בפועל

או עובד בתפקיד  נושא משרה או דירקטור  בתוקף היותם כנגדם אך ורק נתשנטע
 .חברהבניהולי או בתפקיד מפקח 

 
,   המוגשת בישראלתביעות לגבי ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למען הסר ספק
 : אף יכלולמעשה שלא כדין

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

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

נושא  או כדירקטור שבוצע בעת מילוי תפקידו מעשה שלא כדיןל
 .חברה או עובד בתפקיד ניהולי במשרה

 
)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, מטעה
 .חסי עבודהתביעת יבקשר עם , בפועל

 
  חריגים  7.2

 
 :החריגים הבאים יתווספו לחריגי הפוליסה

 
 : מיוחסת להמבוססת או ה, הנובעת, הטוענת 3.16

ות תביערצף הביטוחי לגבי התאריך   טרםמבוטח כנגד שנעשתהכלשהי דרישה בכתב  -
  או;לעילוגדר שה כפי, יחסי עבודה

 וכן  ;תאריך זה טרם מבוטח אחר 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

 .לאלה שנכללו באחד ההליכים המפורטים לעיל, במהותם
 

 לפי חוזה מבוטח נטענת של כל חבות בפועל אומיוחסת 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, המבוטחכל תביעה אשר הוגשה כנגד 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( מפורש אחר לפי חוזה או הסכם מבוטחאו של כל החברה 
או כל הסכם לפיצוי שיש " מצנח זהב"או הסכם , כל הסכם בדבר פיצויי פיטורין, לא רק

חריג זה לא יחול אם החבות אינה ,  אולם. כלשהומבוטחלשלם עם הפסקת עבודתו של 
 .או מהפרה בפועל או נטענת שלו, זה או הסכם מפורש כאמורנובעת מחו

 
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, םלרבות דיני חוזי, 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 , תביעה הנובע מהנזק הכספיסכום גבי  רק לתחוב המבטחת

 שפתה או החברה אשר בגינו ,כלשהו   כספינזק לגבי ,ברשימת הביטוחהעצמית שצויין 
 . המבוטחרשאית או נדרשת לשפות את 

 
 . בוטחמ אינו אשר , בסכום ההשתתפות העצמיתושאאו שניהם יהמבוטח או  החברה

 
 מעשה שלא כדיןל ותהטוענהתביעות  הנובע מכל נזק יחול על דסכום השתתפות עצמית אח

 .יחיד
 
 
 
 
 


