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הגדרת דין:
כל דין ישראלי.
מקרה הביטוח:
היפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב ,שמקורו במעשה ו/או במחדל ,רשלנות ,בטעות או
בהשמטה ,שנעשו או שנטען שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח ,כמפורט ברשימה ,
ובכלל זה אחריותו השילוחית של המבוטח בגין הפר חובה ,כאמור לעיל ,על ידי מי מטעמו ,
ובתנאי מפורש שאירע תוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי ,כמוגדר ברשימה .
כל מקרה ביטוח או מקרי ביטוח ,הנובעים מאותן נסיבות ,יהוו לצורך פוליסה זו מקרה ביטוח
אחד.
המבוטח:
המבוטח ,ששמו נקוב ברשימה וכן בעלי מניות ,שותפים ,חברי מועצת המנהלים ,מנהלים ועובדי
המבוטח ,לרבות עובדים על חשבונית ,בהווה ובעבר וזאת בגין פעילותיהם עבור המבוטח בלבד.
תביעה:
כתב תביעה ,תובענה ,מכתב דרישה ,הודעה בדבר הליך כלשהו או מידע ממקור כלשהו שנתקבל
על ידי המבוטח בדבר קרות מקרה הביטוח או הודעה לחברה על קרות אירוע ,שעלול להוביל
לתביעה כנגד המבוטח ,ובלבד שהתביעה ,כאמור ,הוגשה למבוטח או נודע לו על נזק שנגרם עקב
מקרה ביטוח ,כאמור לעיל ,לראשונה ,ונמסרה למבטחת בתקופת הביטוח ,או בכל מועד אחר על
פי תנאי הפוליסה או הרחבותיה.
הוצאות משפטיות:
כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים עד לערכאה סופית ואחרונה לרבות
לאחר קבלת רשות ערעור ו/או דיון נוסף אשר הוצאו ע"ח המבטח או ע"י המבוטח ,לשם ניהול
ההגנה בפני תביעה המכוסה עפ"י פוליסה זו ,שהינן בנוסף לגבולות האחריות המכוסים לפי
פוליסה זו ,לרבות שכ"ט עורך הדין ,אגרות ,דמי ביול ,מסמכים ,העתק פרוטוקולים ,שכר טרחת
עדים ,שכר טרחת מומחים וכד'.
למרות האמור לעיל ,כאשר הפוליסה הורחבה לכלול סעיף שיפוט בארה"ב ו/או בקנדה ,ההוצאות
המשפטיות ,הסבירות להגנה בפני כל תביעה המתבררת בפני בימ"ש שמקום מושבו בארה"ב ו/או
בקנדה ,תהיינה אף מעבר לגבול האחריות ,כאשר ההוצאות המשפטיות תיבחנה בהתאם
להוצאות הנהוגות בבתי משפט בישראל ובהתאם לדין הישראלי.
השתתפות עצמית:
הסכום בו יישא המבוטח לפני סכום הפיצוי שישולם על ידי המבטחת עקב תביעה או מספר
תביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת והמכוסה/ות לפי פוליסה זו.
סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך כל הוצאות הישירות של המבטח בקשר עם ניהול
ההגנה ותשלום השיפוי בקשר עם תביעה על פי פוליסה זו ,או הסכום הנקוב ברשימה ,הנמוך
מבניהם.
במקרה של תשלום הוצאות בלבד ,ללא תשלום פיצוי בפועל ,יוקטנו סכומי ההשתתפות העצמית
ב.50% -
חבות המבוטח בשל הפועלים מטעמו:
הפוליסה מורחבת לכסות חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המבוטח על פי דין בשל מעשה ו/או
מחדל רשלני או מכוון של כל אדם או גוף כלשהו הפועל מטעמו ו/או מכוחו ו/או בשיתוף עם
המבוטח
במסגרת עיסוקו .כמו כן ,מבלי לגרוע מהאמור מורחבת הפוליסה לכסות את חבותו של האדם
אשר מועסק או הועסק על ידי המבוטח ו/או מועסק או הועסק על ידי שותפות בה חבר המבוטח ,
בעת שפעל בתום לב מטעמו ו/או מכוחו של המבוטח .
חבות בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים:
פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח על פי דין בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע
אחרים ,אשר הופקדו בידיו במהלך עיסוקו למעט מזומנים ,שטרות ומסמכים סחירים אחרים.
מעשה ו/או מחדל בתום לב:
הפוליסה מורחבת לכסות חבות המוטלת על המבוטח על פי דין כלפי לקוחו ו/או צד שלישי אחר
כלשהו בשל מעשו או מחדל כלשהו במסגרת עיסוקו ,למרות שאין במעשה או במחדל כאמור בכדי
להוות רשלנות ,טעות או השמטה ובלבד שהמבוטח פעל בתום לב.
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ויתור על זכות תחלוף:
המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי עובדי ו/או מנהלי המבוטח ,כלפי שותפות כלשהי ו/או כלפי
כל מי שהמבוטח התחייב כלפיו טרם קרות מקרה הביטוח בתנאי כי האמור לעיל בדבר ויתור על
זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם אשר פעל בזדון.
חריגה מסמכות:
פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בשל חבות המוטלת עליו על פי דין עקב חבות הנובעת
מחריגה בתום לב מסמכות כלשהי שהוקנתה לו במהלך עיסוקו.
בני זוג ו/או עזבון ו/או יורשים:
פוליסה זו תכסה תובענה שהוגשה כנגד בן/בת הזוג ו/או עזבונו ו/או יורשיו של המבוטח ,הנובעת
אך ורק ממעמדו כבן/בת הזוג ו/או עזבון ו/או יורש של המבוטח ,בגין פיצויים שניתן לגבותם
מהרכוש המשותף מחיי הנישואין או רכוש המוחזק במשותף על ידי המבוטח ובן/בת הזוג ו/או
רכוש המצוי בעיזבונו ו/או הועבר ליורשיו .למען הסר ספק ,הרחבה זו חלה רק לגבי תביעה
שעילתה מקרה ביטוח על פי פוליסה זו.
גבול אחריות מוגדל:
המבוטח רשאי לפנות למבטחת בבקשה כי ייקבעו גבולות אחריות מוגדלים בגין פרויקטים
מסוים/ים המבוצע/ים על ידו וזאת תמורת דמי ביטוח נוספים ,כפי שיקבעו על ידי המבטחת
בעקבות כל בקשה ,כאמור .הסכימו המבטחת והמבוטח לקביעת גבול/ות אחריות מוגדלים ,
כאמור ,יחול/ו גבול/ות האחריות המוגדל/ים ,ביחס לאותו/ם פרויקט/ים בלבד.
ככל שהפרויקט כרוך בזכייה במכרז ו/או הזמנה להציע הצעות ו/או תחרות תכנונית ינפיק
המבטח אישור על הרחבה זו כנדרש על ידי המציע ו/או המזמין ו/או מסמכי התחרות לפי בקשת
המבוטח ויפרט את עלותה וכי תוקפה הנו החל מזכיית המבוטח ובכפוף לתשלום תוך  30יום
מיום הזכייה.
תקופת גילוי:
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם המבטחת תסרב לחדש פוליסה זו או תדרוש בעת החידוש הגדלת
הפרמיה מעבר לנדרש ולמקובל בסוג ביטוח כזה ממבוטח עם נתוני חיתום דומים ,יורחב הכיסוי
(לפי דרישת המבוטח ,שתימסר למבטחת תוך  30יום ממועד אי החידוש ו/או הסירוב לחידוש ,
כאמור לעיל )ויכלול שיפוי למבוטח בגין תביעות ,שתוגשנה נגד המבוטח לראשונה במשך תקופה
של עד  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח .זאת בתנאי מפורש כי לא קיים כל ביטוח אחר
המכסה את אותה חבות וכי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים ,שעילתם לפני תום
תקופת הביטוח המקורית ,או לפני מועד אי החידוש ,לפי העניין .גבול האחריות על פי הרחבה זו
לא יעלה על גבות האחריות המכוסה בפוליסה זו .אין באמור לעיל כדי להגדיל את גבולות
האחריות המצטברים ,כמצוין בפוליסת הביטוח ,בגינה ניתנת הרחבה זו .מימוש זכותו של
המבוטח להפעלת הרחבת הכיסוי לפי סעיף זה אינה כרוכה בתוספת פרמיה.
הגנה בהליכים פליליים ו/או משמעתיים (לעיל ולהלן" :פליליים"):
פוליסה זו מורחבת לכסות גם הוצאות הגנה בהליכים פליליים ו/או משמעתיים כמפורט להלן:
א .הגדרה מיוחדת להרחבה זו הוצאות הגנה והוצאות ערעור לרבות אגרות ,דמי ביול מסמכים ,
העתק פרוטוקולים ,שכר עדים ו/או שכר מומחים שהמבוטח יישא בהם בקשר להליכים
הפליליים או להליכי ערעור ,אולם למעט קנסות ,פיצויים או תשלומי עונשין ,המוטלים בגזר
הדין.
ב .כל מכתב ,תביעה פלילית ,הזמנה או הודעה משפטית ,יישלחו למבטחת בהקדם לאחר קבלתם
על ידי המבוטח .כן תינתן למבטחת הודעה בכתב עם היוודע למבוטח כי הליכים משפטיים
פליליים ,חקירה משפטית או חקירת סיבת המוות ,עומדים להתקיים בקשר למקרה כלשהוא ,
העלול לגרום לתביעה על פי פוליסה זו.
ג .המבטחת תעמיד למבוטח על חשבונה עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים
(לרבות יעוץ משפטי טרם הופעה לחקירה ו/או חקירת סיבות מוות )שהוגשו נגד המבוטח בעקבות
מקרה ביטוח ,המכוסה על פי פוליסה זו ,ותישא ובהוצאות ההגנה בקשר להליכים אלה
ד .המבטחת תעמיד למבוטח על חשבונה עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגו בו עד לערכאה
הסופית האפשרית ותישא בכל ההוצאות הדרושות לכך.
ה .היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך דין שהעמידה המבטחת לרשותו בהתאם
לסעיפים ג 'ו-ד 'לעיל ,רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .גם במקרה כזה ,תשפה
המבטחת את המבוטח בשכר טרחת עורך הדין ובמלוא הוצאות ההגנה.
ו .אחריותה הכוללת של המבטחת בגין הרחבה זו לא תעלה על  ₪ 600,000בגין מקרה ביטוח
אחד ו ₪ 1,000,000 -סה"כ במשך תקופת הביטוח .סכום זה הינו מעל סכום ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה.
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כיסוי לאחר הפסקת פעילות ): (RUN OFF
 )1מוסכם ומוצהר בזאת ,כי בגין כל שנת ביטוח של המבוטח על ידי המבטחת (שלא במסגרת ה-
 ,(RUN OFFצובר המבוטח הנחה בשיעור  14%מהפרמיה הנדרשת לשם רכישת כיסוי
לתקופת ה .RUN OFF -צבירת הזכות משנה לשנה מותנית ברצף ביטוחי מלא (ללא
הפסקה) עד מועד תחילת תקופת ה–  RUN OFFוהינה עד מקסימום של  7שנים ( 7שנים X
 .)89% = 11%למרות האמור לעיל  ,מבוטח אשר בוטח אצל המבטחת ברצף של  7שנים וחפץ
לרכוש כיסוי לתקופת ה RUN OFF -בת  7שנים  ,לא יחויב בפרמיה כלשהי  -בכפוף לניסיון
תביעות נקי לכל תקופת הביטוח .גבול האחריות העומד לזכות המבוטח על פי הרחבה זו
במסגרת כיסוי ה  RUN OFFהינו גבול האחריות הנקוב בפוליסה האחרונה טרם הפסקת
פעילותו .הכיסוי כאמור לתקופת ה RUN OFF -יהיה במסגרת פוליסה אחת שתוצא למלוא
תקופת ה  7 - RUN OFF -שנים ,שתקבע על ידי המבוטח .זכותו של המבוטח לזיכוי
בפרמיה בגין צבירת ההנחות כאמור  ,מותנית ברכישת תקופת כיסוי שלא תפחת מ - 3שנים
ולא תעלה על  7שנים ,אשר יחלו עם הודעת המבוטח למבטחת בכתב על הפסקת כל פעילותו
ועיסוקיו בתחום העיסוק בגינו הוצאה פוליסה זו.
הכיסוי בתקופת ה  RUN OFF -יחול על תביעה שתוגש נגד המבוטח לראשונה במועד כלשהו
לאחר מסירת הודעתו למבטחת על הפסקת פעילותו כאמור ולא יאוחר מסיום תקופת
הכיסוי על פי הפוליסה שתוצא לתקופת ה  , RUN OFF-בתנאי שעילת התביעה הינה מקרה
ביטוח שאירע במועד כלשהו טרם תחילת תקופת ה RUN OFF-ולאחר התאריך
הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה ושלמבוטח לא הייתה כל ידיעה מוקדמת על האירוע המהווה
עילה להגשת התביעה בעת שכיסוי ה–  RUN OFFהחל.
 )2הפרמיה שתחויב בגין הכיסוי לתקופת ה  RUN OFFשהמבוטח יחפוץ לרכוש ) 3-7שנים)
תחושב על בסיס הפרמיה המפורטת להלן בסעיף זה ,בניכוי אחוזי ההנחה שנצברו לזכות
המבוטח על בסיס האמור בסעיף יח' ) (1לעיל .הפרמיה הבסיסית (למי שאינו זכאי להנחות)
תחושב על בסיס האמור להלן:
מפרמיית השנה האחרונה
75%
עבור שנה ראשונה
 67%מפרמיית השנה האחרונה
עבור שנה שנייה
מפרמיית השנה האחרונה
46%
עבור שנה שלישית
מפרמיית השנה האחרונה
33%
עבור שנה רביעית
מפרמיית השנה האחרונה
עבור שנה החמישית 17%
מפרמיית השנה האחרונה
8%
עבור שנה השישית
מפרמיית השנה האחרונה
4%
עבור שנה שביעית
250%
בסה"כ ל  7-שנים
אם גבול האחריות הנדרש על ידי המבוטח לתקופת ה  RUN OFF-שונה מגבול האחריות
בפוליסה האחרונה (אך אינו גבוה ממנו) ,תחושב הפרמיה על בסיס הפרמיה המתאימה לגבול
האחריות הנדרש ועל פי השיעורים הנקובים לעיל.
 )3כינון גבולות האחריות בתקופת ה  RUN OFF-לאחר הודעת המבוטח למבטחת על מקרה
ביטוח ,רשאי המבוטח לפנות למבטחת בכתב ולבקש כינון גבול האחריות לתקופת הביטוח
שנותרה .כינון גבול האחריות יבוצע על ידי המבטחת תמורת פרמיה נוספת .מוסכם כי
פרמיית המינימום בגין הרחבה זו תהיה  20%מפרמיית ה  RUN OFFהמקורית שהיה משלם
המבוטח ללא הנחת הרצף הביטוחי.

יז.

רובד "מטריה" מעל הפוליסה הבסיסית שיש לכל מבוטח – ללא תשלום:
גבולות האחריות המכוסים עפ"י פוליסת ה"מטריה":
 - ₪ 10,000,000למקרה ובמצטבר לשנה שיחולו מעל הכיסוי בפוליסה הבסיסית לגבי כל אחד
מהמבוטחים בנפרד.
 - ₪ 15,000,000למקרה ובמצטבר לשנה שיחולו מעל הכיסוי בפוליסה הבסיסית לגבי כל אחד
מהמבוטחים בנפרד שלהם ביטוח בגבולות אחריות מעל ₪ 2,000,000
 - ₪ 30,000,000למקרה ובמצטבר כסה"כ הכיסוי שיינתן על פי פוליסת המטריה בגין כלל
המבוטחים בשנת הביטוח הרלבנטית.
הכיסוי ע"פ פוליסת המטריה כפוף לתנאי וסייגי הפוליסה הבסיסית של המבוטח.
יתווספו התנאים הבאים:







.i

לא יימסר כל אישור ביטוח על בסיס הכיסוי לפי פוליסת המטריה למזמיני עבודות.

.ii

הכיסוי על פי הפוליסה הנו לאחריות מקצועית בלבד ואינו מכסה תביעות מצד שלישי שאינן
אחריות מקצועית
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יח.

יט.

תנאים והרחבות:
 .1הרחבת הוצאת דיבה ולשון הרע 111% -מגבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .2הרחבת אי יושר עובדים 111% -מגבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .3הרחבת אובדן מסמכים 111% -מגבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .1הרחבת הוצאות הגנה בהליכים פליליים ₪ 011,111 -למקרה ו ₪ 1,111,111במצטבר על פי
הפוליסה ובכל מקרה הסכום לא יעלה על גבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .5הרחבת הפרת חובת סודיות 111% -מגבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .0הרחבת הגנת הפרטיות 111% -מגבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .7הרחבת כיסוי לקניין רוחני לרבות זכויות יוצרים וסימני מסר (למעט פטנטים)111% -
מגבול האחריות בפוליסה וללא השתתפות עצמית.
 .9הרחבת חריגה מסמכות -כיסוי מלא ,ללא השתתפות עצמית.
 .8החרבת אחריות שילוחית -כיסוי מלא ,ללא השתתפות עצמית.
 .11הרחבה לתקופת גילוי – כפי הנוסח המפורט בסעיף יד' לעיל.
 .11אופציה לכיסוי פעילות לאחר הפסקת הפעילות – -RUN OFFכפי המפורט בסעיף טז' לעיל
ואולם במידה ומחזור ההכנסות נמוך מ ₪ 100,000 -בשנה האחרונה  -עלות  RUN OFFל -
 7שנים תהיה כיסוי בשיעור של  50%מהפרמיה השנתית.
 .12הרחבה לשותפים יוצאים/נכנסים -כיסוי מלא ,ללא השתתפות עצמית.
 .13השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של  51%במקרה בו הוגשה תביעה ולא נפסק/שולם
פיצוי לצד ג'.
 .11כיסוי רטרואקטיבי -בלתי מוגבל.
 .15הכיסוי מורחב לחול על עבודות בחו"ל בתנאי שבסיס עסקו של המבוטח נמצא בישראל.
 .10חריג ביצוע עבודה חוזרת (ככל שקיים) מבוטל בכפוף לחריג  11לנוסח הפוליסה
 .17חריג פלקל  -מבוטל
 .19תנאי הפוליסה בסעיף  :2חובת המבוטח -במקום המיליה "מיידית" ישונה ל "תוך זמן
סביר".
חריגים:
 .1חריג  :1חריג מקרה ביטוח טרם תחילת הביטוח -יבוטלו המילים "ואשר המבוטח...עילת
תביעה נגדו".
 .2חריג  :1חריג פעילות שאינה ייחודית למקצוע המבוטח  -מבוטל.
 .3חריג  :5חריג רישוי -מבוטל.
 .1חריג  :0חריג נושאי משרה -יוספו המילים "אלא אם החבות נובעת מפעילות של המבוטח
הקשורה לעסוק בגינו הוצאה הפוליסה".
 .5חריג  :9חריג הוצאת דיבה – מבוטל.
 .0חריג  :8חריג אובדן מסמכים -מבוטל.
 .7חריג  :12חריג זיהום  -זיהום תיאונתי-מבוטל
 .9חריג  :13חריג בן משפחה -מבוטל.
 .8חריג  :15חריג תביעות שיבוב מל"ל – מבוטל.
 .11חריג  :19חריג תחום טריטוריאלי :בסוף הפסקא יוסף "אלא אם הוסכם עם החברה ובכתב".
 .11חריג פלקל  -מבוטל3.
 .12חריג ביצוע עבודה חוזרת (ככל שקיים) מבוטל ,בכפוף לחריג  11לנוסח הפוליסה.
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