
 

 
 

 
 ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון, חברי לשכת רו"ח בישראל 

 תמצית כיסוי ביטוחי 
 

חובתו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון מכסה את אחריותו של המבוטח בגין כשל בביצוע  
, הגורמים נזק לצד שלישי שהינו לקוח של בעל  במעשה רשלנות, טעות או השמטה, שמקורה  המקצועית

 המקצוע או אדם אחר.
 

י לתביעות המוגשות נגדו במהלך פוליסת הביטוח מחסה חבות זו ומאפשרת לרואה החשבון לקבל שיפוי כספ
 תקופת הביטוח.

 
 : יתרונות התכנית שלנו המומלצת ע"י לשכת רואי החשבון בישראל

 
רחבה ביותר, לרבות פעילותו של רואה חשבון בעיסוקים נלווים   –  הגדרת פעילותו של רואה חשבון  .1

יפסוק נשיא הלשכה והחלטתו ופעילות המוגדרת ע"י לשכת רואה החשבון מעת לעת. בעת מחלוקת  
 תחייב את חברת הביטוח. 

 
במקרה של מחלוקת לגבי הכיסוי הביטוחי, בידי המבוטח האפשרות להפעיל סעיף   –   סעיף בוררות  .2

 ו, וועדה פריטטית הכוללת את נציגי הלשכה. בוררות היינ
 

שבשליטה .3 תאגידים   –  תאגידים  באמצעות  המבוטח  של  פעילותו  בגין  הרחבה  כולל  הכיסוי 
 שבשליטתו ובכפוף לדיווח ע"ג טופס הצטרפות לביטוח. 

 
הפרמיה לתשלום מייצגת את מצבת כח האדם )בעלים/ שותפים/ עובדים( ליום   –   פרמיה קבועה .4

 .כל שינוי בנתונים אלו במהלך תקופת הביטוח לא יגרע מהיקף הכיסויח. עריכת הביטו
 

תביעות  .5 העדר  המבוטח   -   הנחת  יזוכה  שלישית  שנה  לחידוש  ובכפוף  השנייה  השנה  מתום  החל 
 בפרמיית החידוש בהנחת העדר תביעות כדלקמן:

 15%                שנה ג' 
 20%               שנה ד' 

 22.5%                שנה ה'  
 25%                שנה ו'  

 
או    שנות ביטוח רצופות במדנס  5רו"ח אשר יפרוש לגמלאות לאחר    –  תנאים מיוחדים בעת פרישה .6

לתקופת   זכאי  מחלה/תאונה,  עקב  מוחלט  עבודה  כושר  מאבדן  כתוצאה  במקצועו  לעסוק  שיחדל 
 . שנים בחינם 7של ביטוח מוארכת 

 
של    –  כיסוי רטרואקטיבי .7 הפוליסה לתוקף,    10לתקופה  כניסת  לפני מועד  בגבול האחריות שנים 

 שנבחר לכיסוי. 
 

ומנהליים .8 פליליים  בגין   –  הוצאות משפט בגין הגנה בהליכים  הפוליסה מעניקה הוצאות משפט 
 ₪ למקרה ולתקופה.  400,000הגנה בהליכים פליליים ומנהליים בגבולות של 

 
 כיסוי בגין הוצאות סבירות בהגנה משפטית. – הגנה משפטית .9

 
אחריות שילוחית, חריגה מסמכות, הוצאת דיבה ולשון הרע, נאמנות עובדים,   –   הרחבות נוספות .10

חברה לביטוח   הראלוית אישית, ועוד ... כמפורט בפוליסה לרואי חשבון של  אובדן מסמכים, אחר
 מדנס סוכנות לביטוח בע"מ. בע"מ באמצעות 

 
התוכנית תורחב לתת מענה גם לרו"ח שכירים וחשבים שכירים בחברות )לא משרד רו"ח( והפרמיה   .11

 מפרמיית הבסיס של רו"ח.  50%תעמוד על 
 

 העצמית ההשתתפות בסכום המבוטח א ייש ביטוח מקרה בכל"    –השתתפות עצמית  -חדש  .12

 היה ,כאמור העצמית ההשתתפות סכום  מתשלום פטור המבוטח יהיה  ,אולם, ברשימה הנקוב
 ". לתובע כלשהוא תשלום פיצוי חובת ללא הסתיים הביטוח ומקרה

 
 

 היחידה לביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון.  לשרותכם, 


