פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -רואי חשבון
מהדורה 2021
פוליסה זו ,לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן" :הרשימה"( היא חוזה
בין:
הראל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :המבטח"(
לבין:
המבוטח ,אשר שמו נקוב ברשימה )להלן" :המבוטח"(

לפיו מסכים המבטח תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה
לשפות את המבוטח כמפורט בפוליסה זו להלן ,בכפוף לתנאיה ,לרבות החריגים הכלולים בה ובכל מקרה
עד לגבול האחריות למקרה ביטוח ועד לגבול האחריות לתקופת ביטוח ,כהגדרתם להלן.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח של המבוטח וצרופותיה ו/או בהסתמך על כל
מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח בכתב ,המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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 .1מהות הכיסוי הביטוחי
המבטח ישפה את המבוטח ,יורשיו או מנהלי עיזבונו ,הכל לפי העניין בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי
להיות חייב לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח  ,שאירע בתחום
הטריטוריאלי ,במהלך תקופת הביטוח.
בנוסף ,המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו
וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח בפוליסה.
במידה והמבטח יספק למבוטח שירותים משפטיים אלה ,באמצעות מינוי נציגיו המשפטיים אשר ימונו
לפעול בשם המבוטח ,המבטח מתחייב לשתף פעולה עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה ,על מנת
לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח ,לרבות שמו הטוב.
המבוטח יהיה זכאי להתנגד לבחירת המבטח לגבי עורך הדין שייצג אותו למטרות הגנה נגד תביעות לפי
פוליסה זו .במקרה זה יוכל המבוטח לבחור עו"ד אחר ,בכל מקרה גובה השיפוי לו יהיה זכאי
המבוטח  ,לא יפחת משכר טרחת עו"ד שהיה המבטח משלם לעו"ד שהיה ממונה על ידו.
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 .2הגדרות
למטרת פוליסה זו למונחים הבאים יהיה המשמעות כדלקמן:
.2.1

"הפוליסה"
פוליסה זו לרבות הרשימה ,ההצעה וכל תוספת או נספח לה כפי שצורפו אליה.

.2.2

"המבוטח"
כמפורט ברשימה ,רואה חשבון החבר בלשכת רואי החשבון בישראל או פירמה או חברות
יחיד או תאגיד מכל סוג שהוא בשליטה של רואי חשבון החברים בלשכת רואי החשבון
בישראל ,לרבות שותפים ,מנהלים ,בעלי מניות ,חברי דירקטוריון ,תאגיד ו/או שותפות
רשומה ,עובדים וכל אדם אחר הפועל ו/או פעל בשירות המבוטח.

.2.3

"עיסוק כרואה חשבון"
פעילותו של המבוטח בראיית חשבון או במשרד לראיית חשבון ,לרבות פעילויות שהוגדרו או
שיוגדרו מעת לעת על ידי הלשכה כתחומי פעילותו של רואה חשבון .אם יתעורר ספק האם
פעילות מסויימת כלולה בתחום העיסוק כרואה חשבון ,נשיא הלשכה יחליט בשאלה זו
והחלטתו תחייב את הצדדים.

.2.4

"תחום טריטוריאלי"
כל העולם ,למעט ארה"ב וקנדה אלא אם צויין אחרת בדף הרשימה,

.2.5

"דין"
דיני מדינת ישראל לרבות פקודת הנזיקין )נוסח חדש ( ,אלא אם צויין אחרת בדף הרשימה
לגבי פוליסה זו ,אולם פרשנות הפוליסה או כל מחלוקת בקשר אליה יעשו אך ורק על פי דיני
מדינת ישראל.

.2.6

.2.7

"תביעה"
.2.6.1

דרישה או תובענה או קבלת כתב תביעה או קבלת מידע ממקור כלשהו בדבר
כוונה להגיש דרישה או תובענה או תביעה כאמור שהוגשה לראשונה נגד
המבוטח.

.2.6.2

הודעה בכתב של המבוטח למבטח על נסיבות העלולות לגרום לתביעה נגדו
שעשויה להיות מכוסה על פי פוליסה זו.

"תקופת הביטוח"
התקופה הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת בהסכמת המבטח ,שעבורה שילם או
הסכים לשלם המבוטח את דמי-הביטוח שנקבעו תמורת תקופה נוספת זו.

.2.8

"תאריך רטרואקטיבי"
תאריך הקודם לתקופת הביטוח המצוין ברשימה ,ואם לא נקבע כזה10 ,
לתחילת תקופת הביטוח.

.2.9

"גבול אחריות למקרה ביטוח"
הסכום הקבוע ברשימה למקרה.

-4-

השנים שקדמו

.2.10

"גבול אחריות לתקופת ביטוח"
הסכום המירבי הקבוע ברשימה בגין כלל מקרי הביטוח שהוגשו במשך תקופת הביטוח.

.2.11

"מקרה הביטוח"
תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח ,בגין היפר חובה
מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה במסגרת עיסוקו כרואה חשבון,
כהגדרתו בסעיף  2.3לעיל ,שנעשו לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצויין ברשימה או אם
לא צויין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כהגדרתו בסעיף  2.8לעיל.
סדרת תביעות הנובעות מאותו מעשה רשלנות ,טעות או השמטה כאמור בסעיף זה יחשבו
כמקרה ביטוח אחד.
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 .3חריגים לחבות המבטח
פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין מקרה ביטוח ,חבות ,תביעה ,דרישה ,אובדן או נזק
הנובעים או הקשורים ,באחד או יותר מהגורמים הבאים :
 .3.1מעשה במתכוון
כוונת זדון ,פשע ,מעשה או מחדל פלילי ,תרמית ,הונאה ,מעילה באמון ,מעשה או מחדל
מתוך כוונה לגרום נזק ,שנעשו על ידי המבוטח.
למען הסר ספק ,חריג זה יחול אך ורק על מבוטח שפעל כאמור לעיל ,ולא יחול לעניין
חבות אשר תוטל על מבוטח אחר עקב כך.
 .3.2גניבה
גניבת מזומנים ,שטרות ,המחאות ,המחאות דואר  ,בטחונות ,תלושי תשלום ,שטרי חוב,
שטרי חליפין ,ניירות ערך ,כספים שהתקבלו בנאמנות ,בולי חשבון ודואר ,כן אגרות מכל
סוג ,כל נייר סחיר בעל ערך כספי נקוב וכן דברי ערך אחרים.
להסרת ספק מובהר כי האמור בחריג זה אינו חל על הנזק העקיף העלול להיות מוטל
על המבוטח בעקבות גניבה כאמור .
 .3.3נושאי משרה
חבות המוטלת על המבוטח בשל פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד ,שאינה
במסגרת אחריותו המקצועית כרואה חשבון.
 .3.4פעילויות קודמות
פעילויות כלשהן של מי מהשותפויות הקודמות של המבוטח למעט אם אושרו במפורש
על ידי המבטח וצויינו במפורש ברשימה.
 .3.5מלחמה וטרור
מלחמה ,פלישה ,פעולת אוייב זר ,איבה או פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה המלחמה
ובין אם לא הוכרזה( ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,פעולת
אנשים הפועלים בשם ו/או בקשר לארגון פוליטי ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן
בלתי חוקי ,משטר-צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי
הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור ,פעולת מחבלים ,פעולת מסתננים,
טרור ,החרמה ,הפקעה ,תפיסה ,השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת השלטון או
בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
לצורך חריג זה " -טרור" משמעו -שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש
באלימות ,שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים בין אם
הם פועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא ,העוין את המדינה.
לעניין "טרור" -יצוין כי רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הבטחון או של מנהל
מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו,
המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לשיפוי
בגין נזקי טרור.
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 .3.6התחייבות וולונטרית על פי הסכם
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו על פי הסכם ,אלא אם כן התחייבות או
אחריות כזו היתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר הסכם כזה.
 .3.7אי יכולת סילוק חובות
אי יכולתו של המבוטח לעמוד בפרעון חובותיו או מחדלות פרעון של המבוטח או
מפשיטת רגל שלו.
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 .4הרחבות ותנאים מיוחדים
מוסכם ,כי פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב
לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין ,כמפורט להלן ,בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה,
אלא אם נאמר במפורש אחרת:
יובהר ,כי ההרחבות המפורטות להלן ,כפופות לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.
 .4.1אובדן מסמכים
חבותו של המבוטח על-פי דין בשל אובדן מסמכים מכל סוג ותיאור )למעט מזומנים,
שטרות ומסמכים סחירים אחרים( ואמצעי מידע אחרים ,שנמסרו למבוטח ו/או הוכנו על ידו
ו/או הופקדו בידיו או בידי מי מטעמו במהלך עיסוקו .כמו כן ,ישופה המבוטח בגין עלות
שחזור מסמכים כאמור ואמצעי מידע אחרים לפי הצורך.
 .4.2אי יושר עובדים
חרף האמור בחריג  ,3.1פוליסה זו מורחבת לכסות את המעשים המפורטים בחריג 3.1
אשר בוצעו על ידי מי מעובדיו של המבוטח או שהיו עובדיו ובלבד שלא בוצעו על-ידי
שותפים ,בעלי מניות וחברי דירקטוריון.
 .4.3לשון הרע
תביעות כנגד המבוטח בגין השמצה ,הוצאת דיבה ,או שם רע או לשון הרע בכל צורה שהיא,
אלא אם נעשו במתכוון .
 .4.4קבלנות משנה
אחריותו של המבוטח בגין עיסוק כקבלן משנה עבור רואי חשבון אחרים.
 .4.5נציגים מורשים
אחריותו השילוחית של המבוטח בלבד עקב מקרה ביטוח בשל מעשה ו/או מחדליו של כל
אדם או גוף הפועל כמורשה מטעמו של המבוטח ,או משמש כנציגו או קבלן משנה של
המבוטח בתנאי כי הפעילות כאמור הינה במסגרת עיסוקו או מקצועו של המבוטח כאמור
ברשימה.
 .4.6חריגה מסמכות
אחריותו של המבוטח הנובעת מחריגה מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך
העיסוק של המבוטח כרואה חשבון למעט אם החריגה מסמכות נעשתה בכוונת מרמה.
 .4.7תביעות מחוץ לתחום הטריטוריאלי
אם צויין במפורש ברשימה ,ובכפוף לתנאים ולהתניות הכלולים ברשימה תחת סעיף שיפוט
– כל העולם או תחת סעיף שיפוט – כל העולם למעט ארה"ב וקנדה ,הכיסוי לפי הפוליסה
מורחב לכסות תביעות שיוגשו מחוץ לישראל ,על-פי דין זר ,בגין היפר חובה מקצועית
כהגדרתה בפוליסה זו ,ובכפוף לגבולות האחריות המפורטים ברשימה.
הרחבה זו אינה חלה על פעילות בחו"ל באמצעות חברות בנות שמקום מושבן בארה"ב
וקנדה.
 .4.8הטרדה מינית
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים שהמבוטח יחויב לשלמם על-פי דין
לטובת מי מלקוחותיו או מי מעובדיו עקב הטרדה מינית מצד מי מעובדי המבוטח או שותפיו;
בתנאי כי הרחבה זו לא תחול אם המבוטח לא נקט בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על
פי החוק למניעת הטרדת מינית ,התשנ"ח  .1998 -כמו כן הרחבה זו לא תחול לטובת
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אותו אדם אשר נטען כי הטריד מינית את הלקוח/ה או העובד/ת כאמור ,אלא אם זוכה
מהאישום בדבר הטרדה מינית או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות תלונה שהוגשה נסגר
ללא הגשת כתב אישום או שנדחתה התובענה האזרחית שהוגשה בשל כך .למען הסר
ספק יובהר כי הכיסוי בסעיף זה אינו חל במקרה שבו האדם שנטען לגביו שהטריד מינית
הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה.
הרחבה זו אינה כוללת קנס ,פיצוי ,עיצום או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין או
במסמך אחר במסגרת ההליך המשפטי.
גבול האחריות המקסימאלי של המבטח להרחבה זו הינו  ₪ 400,000למקרה ביטוח
ולתקופת הביטוח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת שגבולות האחריות בנוגע להרחבה זו הם חלק מגבולות
האחריות הכלליים על פי פוליסה זו כפי שנקבע ברשימה ולא בנוסף על כך.
 .4.9בן/בת זוג מבוטח
פוליסה זו תכסה תביעה שהוגשה נגד בן/בת הזוג של מבוטח ,הנובעת מעצם
מעמדו/ממעמדה כבן/בת הזוג של המבוטח ,בנוגע לפיצוי שניתן לגביה מתוך הרכוש
המשותף של נישואיהם או רכוש בבעלות משותפת ,על ידי המבוטח ובן/בת הזוג שלו.
למען הסר ספק ,הרחבה זו תקפה רק לגבי תביעות בשל אירוע ביטוחי המכוסה על ידי
פוליסה זו.
 .4.10הוצאות ייצוג בפני הליך מנהלי או פלילי
 .4.10.1הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים
פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:
 .4.10.1.1המבטח יעמיד ,על חשבונו ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו,
עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים ו/או מנהליים,
שיפתחו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה
זו ,ואשר אירע בתקופת הביטוח.
 .4.10.1.2כמו כן ,המבטח יעמיד ,על חשבונו ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי
מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור ,על הכרעת דין ו/או גזר דין
שיוטל עליהם בהליכים פליליים או על החלטת הרשות המנהלית ,עד
לערכאה הסופית האפשרית ולשם ייצוגם בו .המבטח יישא גם
בהוצאות הערעור.
 .4.10.1.3תנאי מוקדם להעמדת עורך דין לצורך הגשת ערעור ,הינו קבלת
חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש
הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
 .4.10.1.4היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו
המבטח ,רשאי הוא לפנות לעורך דין אחר על פי בחירתו .במקרה כזה
ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי
המבוטח ,בכפוף לכך שחבותו של המבטח לא תעלה על גבול
האחריות על פי הרחבה זו.
 .4.10.1.5המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור
בתום ההליכים הפליליים או הערעור ,הכל לפי העניין.
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גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על  ,₪ 400,000למקרה ולסה"כ
המקרים בתקופת הביטוח.
 .4.10.2הגדרות לעניין הרחבה זו:
" .4.10.2.1הליכים פליליים"
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או
מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה נגד המבוטח או מי
מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.
" .4.10.2.2הליך מנהלי"
הליכים בהם נמסרה למבוטח הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום
כספי על ידי רשות מנהלית מוסמכת או מי מטעמה נגד המבוטח או מי
מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.
" .4.10.2.3הוצאות הגנה )כולל ערעור("
אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר
מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי
הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים או מנהליים ,אך
למעט קנס ,פיצוי ,עיצום או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין או
במסמך אחר במסגרת ההליך הפלילי.
 .4.10.3חריג לעניין הרחבה זו
על אף האמור בסעיף זה לעיל ,המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין
להגנה משפטית ו/או לשאת בתשלום כלשהו ,לרבות הוצאות הגנה ,באם
ההליך הפלילי ו/או המנהלי הינם כנגד קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח
ו/או מי מעובדיהם.
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 .5תנאים כלליים
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורף לה -יקרא כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוח
שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה -תהא להם אותה
משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.
 .5.1תחולת החוק
בפוליסה זו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א) 1981 -להלן" :חוק חוזה
.5.2

הביטוח"(.
השתתפות עצמית
בכל מקרה ביטוח ישא המבוטח בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה .אולם,
המבוטח יהיה פטור מתשלום סכום ההשתתפות העצמית כאמור ,היה ומקרה הביטוח
הסתיים ללא חובת תשלום פיצוי כלשהוא לתובע.

.5.3

.5.4

.5.5

למען הסר ספק סדרת תביעות הנובעות מאותו מעשה רשלנות ,טעות או השמטה כאמור
בהגדרת "מקרה הביטוח" )סעיף  (2.11בפרק הגדרות של פוליסה זו ,ייחשבו כמקרה
ביטוח אחד.
בוררות )סעיף אופציונלי ,לפי שיקול דעת הלשכה(
המבוטח רשאי לבקש כי ,כל חילוקי דעות בין הצדדים בקשר לפוליסה זו )למעט מינוי
עורך דין מייצג למבוטח( או לתביעה המוגשת למבטח בהתאם לתנאי הפוליסה ,יוכרעו
על ידי ועדה בת שלושה חברים שתכלול את נציג המבטח ,נציג לשכת רו"ח ועורך דין
שימונה על ידי נשיא לשכת רו"ח בהסכמת הצדדים .הצדדים לא ימנעו ממתן הסכמתם
לזהותם של מי מחברי הועדה ,אלא מנימוקים סבירים שיוצגו בפני נשיא לשכת רו"ח.
הועדה תפסוק ברוב דעות ,וכל החלטה תחייב את הצדדים .המבטח והמבוטח רשאים
להחליט בהסכמה הדדית על כל הליך אחר ליישוב חילוקי הדעות ביניהם.
הרחבת שיפוי
בכפוף להתחייבות המבוטח בכתב טרם קרות מקרה הביטוח הפוליסה מורחבת לכלול
מזמיני עבודות מאת המבוטח כמבוטחים נוספים ו/או לשפותם ו/או לוותר על זכות
התביעה כלפיהם ,וזאת בגין פעילות המבוטח .האמור בסעיף זה לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון .מובהר בזאת כי זכותו של "המבוטח" על פי פוליסה זו קודמת לזכותם
של מזמיני העבודות כאמור לעיל.
ביקש המבוטח ,בהתאם לחוזה או להסכם שבין המבוטח ללקוחותיו ו/או עם אדם אחר
שהזמין עבודה אצל המבוטח ,להתייחס לאותו לקוח ו/או מזמין עבודה כאילו היה גם הוא
המבוטח בפוליסה בנוגע לכל אחריות שתנבע מביצועו של חוזה או הסכם כאמור בתנאי
שהלקוח ו/או מזמין העבודה ימלא אחר תנאי הפוליסה עד כמה שהם רלבנטיים לעניין
ובכפוף להודעה מוקדמת בכתב שתינתן למבטח.
ויתור על זכות התחלוף של המבטח
חרף האמור בחריג ) 3.6התחייבות וולונטרית על פי הסכם(.
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי אנשים בשירותו של המבוטח וכן כלפי כל אדם או
גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו לוותר על זכות
התחלוף כלפיו .האמור בסעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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.5.6

אחריות צולבת

.5.7

אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על-פי הפוליסה על
כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד )אחריות צולבת( ,כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו,
על תנאיה ,חריגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים
האחרים ,אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח ביחד או לחוד ,לא
תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.
מספר העובדים ו/או השותפים

.5.8

המידע שנמסר לגבי מספר העובדים ו/או השותפים מתייחס לתחילת תקופת הביטוח .כל
שינוי במספר העובדים ו/או השותפים במהלך תקופת הביטוח לא יפגע בהיקף הכיסוי
לפי הפוליסה.
הארכה אוטומטית של תקופת הביטוח ותקופת דיווח מוארכת
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה של המבטח והמבוטח ,אשר
תינתן במפורש למטרה זו.
במקרה שהמבטח יסרב לחדש את הפוליסה מכל סיבה שהיא ,למעט עקב מירמה מצד
המבוטח ,או שהמבוטח סירב לחדשה בתנאים שהוצעו על ידי המבטח ,יהיה המבוטח
זכאי לדרוש הארכה של תקופת הביטוח לתקופה נוספת של עד  60יום ,כנגד תשלום
פרמיה יחסית )פרו-רטה( נוספת שתחושב על בסיס הפרמיה השנתית האחרונה וזאת
על מנת לאפשר למבוטח להסדיר לעצמו ביטוח אחר.

.5.9

במקרה שהביטוח יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהיא ,למעט עקב מירמה מצד
המבוטח ,ימשיכו תנאי הפוליסה לחול על כל תביעה המכוסה בפוליסה אשר תוגש נגד
המבוטח תוך  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ,בתנאי שלא קיים ולא נערך ביטוח
אחר המכסה אותה חבות.
ביטוח אופציונאלי לתקופת דיווח מוארכת
 .5.9.1תקופת דיווח מוארכת במקרה של ביטול או אי חידוש הפוליסה:
במקרה של אי חידוש הפוליסה או ביטולה עקב כל סיבה שהיא ,למעט עקב
מירמה מצד המבוטח ,עומדת למבוטח האפשרות לרכוש תקופת דיווח
מוארכת של עד  84חודשים ,בכפוף לתשלום פרמיה נוספת בגין תקופת
הדיווח כאמור ברשימה ,אשר תשולם על ידי המבוטח למבטח תוך  30יום
מיום ביטולה או אי חידושה של הפוליסה .אם שילם המבוטח את הפרמיה
הנוספת ,אזי כל התביעות שידווחו בכתב למבטח בתוך תקופת הדיווח
המוארכת החל מיום ביטולה או חידושה של הפוליסה יהיו מכוסות על ידי
המבטח ,בתנאי שהמקרה שבגינו הוגשה התביעה אירע לאחר המועד
הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה או המוגדר בפוליסה ולפני פקיעת תוקפו של
הכיסוי שבוטל או לא חודש.
 .5.9.2תקופת דיווח מוארכת במקרה של פרישה או אובדן כושר עבודה מוחלט:
במקרה של הפסקת פעילות המבוטח בהתאם לפוליסה כתוצאה מפרישה ו/או
אובדן כושר עבודה מוחלט עקב מחלה ו/או תאונה ,יהיה האדם המבוטח זכאי
לתקופת דיווח מוארכת של  84חודשים ,בכפוף להודעה על כך מראש ובכתב
למבטח .ההארכה הנ"ל תינתן ללא תשלום נוסף ,בתנאי שביטוח האחריות
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המקצועית הניתן על ידי המבטח הנוכחי היה בתוקף במשך תקופה של לפחות
 4שנים עד להפסקת הפעילות.
 .5.10שינוי וגילוי בעניין מהותי
 .5.10.1הציג המבטח למבוטח לפני הוצאת הפוליסה ,אם בטופס של הצעת ביטוח ואם
בדרך אחרת שבכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח
סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרות אותו בתנאים המפורטים
בפוליסה זו )להלן – "עניין מהותי"( ,על המבוטח להשיב על השאלה בכתב
תשובה מלאה וכנה .הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי
הוא עניין מהותי ,דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים ,ללא אבחנה ביניהם ,אינה מחייבת
תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.
 .5.10.2ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה ,יחולו הוראות
אלה:
 .5.10.2.1המבטח רשאי תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך ,וכל עוד
לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב
למבוטח .ביטל המבטח את הפוליסה כאמור ,יהיה זכאי המבוטח
להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול ,בניכוי
הוצאות המבטח ,זולת אם המבוטח פעל בכוונת מרמה.
 .5.10.2.2קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין
המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי
שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו
לפי המצב לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא יהיה
פטור כליל בכל אחד מאלה:
 .5.10.2.2.1התשובה ניתנה בכוונת מרמה.
 .5.10.2.2.2מבטח סביר לא היה מתקשר על פי הפוליסה אף
בדמי ביטוח גבוהים יותר אילו ידע את המצב
לאמיתו .במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי
הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות
מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח.
 .5.10.3המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  5.10.2לעיל בכל אחת מאלה,
אלא אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:
 .5.10.3.1הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו במועד כריתת
הביטוח או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה.
 .5.10.3.2העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה
להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו,
על חבות המבטח או על היקפה.
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 .5.11תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים
 .5.11.1דמי הביטוח ישולמו במועדים שהוסכם עליהם.
 .5.11.2לא שולמו דמי הביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח במועד
המוסכם ,יחולו ההוראות הבאות:
 .5.11.2.1הסכום שבפיגור יישא בהפרשי הצמדה למדד ,מיום תחילת
הביטוח ועד יום התשלום בפועל.
חישוב ההצמדה יעשה בהתאם ליחס שבין המדד הידוע ביום
התשלום בפועל לבין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח.
 .5.11.2.2יישא כל תשלום דמי ביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח ריבית צמודה עבור תקופת הפיגור בהתאם
לחוק פסיקת ריבית והצמדה  ,התשכ"א  1961-והתקנות שהותקנו
מכח חוק זה .
 .5.11.3לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח
יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ,ואם
נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-חוזרת ,רשאי המבטח לבטל
את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את
הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
 .5.12ביטול הביטוח
 .5.12.1המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שמסר הודעה בכתב למבטח .הביטול יחול מהמועד בו נקב
המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה על ידי המבטח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח
שבהם המבטח מתחייב לבטל את הביטוח רק לאחר מתן הודעה מראש
לגורם הנקוב באישור ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה למתן
ההודעה באותו אישור .
במקרה כזה ,בו המבוטח ביטל את הביטוח ,יהיה המבוטח זכאי להחזר החלק
היחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
החלק היחסי כאמור יחושב על ידי מכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס
שבין מספר הימים שנותרו במועד הביטול עד תום תקופת הביטוח המקורית
לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית.
 .5.12.2מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי
בפוליסה ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח בדואר
לפחות  60ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח
יהיה זכאי להחזר החלק היחסי של דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
 .5.12.3ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין תביעה
שהוגשה נגד המבוטח קודם לביטול הביטוח כאמור.
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 .5.13ביטוחים נוספים
בעת הגשת תביעה על פי פוליסה זו ,על המבוטח להודיע למבטח על כל ביטוח נוסף
הידוע לו המכסה את החבות המבוטחת ע"פ פוליסה זו.
 .5.14הודעה על קרות מקרה ביטוח
 .5.14.1על המבוטח להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח ,בהקדם האפשרי
מהמועד שבו נודע לו על קרות המקרה ,העלול להוות עילה לתביעה על-פי
פוליסה זו.
 .5.14.2המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על תחילתם של הליכים פליליים ו/או
מנהליים ו/או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח,
אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה זו.
 .5.14.3אם במשך תקופת הביטוח יביא המבוטח לידיעת המבטח ,בכתב ,אירועים ו/או
נסיבות העלולים לאחר מכן לגרום לתביעה נגד המבוטח ,תחשב התביעה כאילו
הוגשה נגד המבוטח בתקופת הביטוח ,אף אם תוגש למעשה לאחר מכן.
 .5.14.4כל תביעה שתוגש במשך תקופת הביטוח ,גם אם האירוע לא הובא לידיעת
המבטח לפני הגשת התביעה ,תחשב כתביעה המכוסה לפי פוליסה זו ,בתנאי
שהמבוטח פעל בתום לב ולא הייתה לו במועד האירוע או לאחריו כל סיבה
סבירה להניח שהאירוע יגרום לתביעה.
 .5.15העברת מסמכים למבטח
המבוטח יעביר למבטח תוך זמן סביר ממועד קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,צו והודעה
על דיון ,או הליך כלשהו ,בקשר עם קרות מקרה-הביטוח או הליכים פליליים ומנהליים.
 .5.16שיתוף פעולה בבירור חבות המבטח
על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות של המבוטח בקשר לתביעה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור
למבטח ככל שיוכל להשיגם .יובהר כי המבוטח רשאי להגיש העתק של המסמכים
האמורים באופן דיגיטלי בהתאם לדרכים המצוינות באתר החברה בכתובת
 https://www.harel-group.co.ilתחת אפשרות הגשת תביעה בביטוחי אחריות
מקצועית.
 .5.16.1לא קוימה חובה לפי סעיפים  ,5.15 ,5.14וכן לפי סעיף זה במועדה ,וקיומה
היה מאפשר למבטח להקטין חבותו ,אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח,
אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה.
הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 .5.16.1.1החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
 .5.16.1.2אי קיומה או האיחור בקיומה לא מנע מן המבטח את בירור
חבותו ולא הכביד על הבירור.
 .5.16.2עשה המבוטח במתכוון מעשה שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור
חבותו או להכביד עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח ,אלא במידה
שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
 .5.16.3מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע
למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה-
פטור המבטח מחבותו.
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 .5.17איסור הודאה ,פשרה או התחייבות לפיצוי
מבוטח ו/או מי מטעמו לא יתנו הודאה ) (Admissionהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי
כלשהו בקשר לחבות או נזק המכוסים בפוליסה זו מבלי לקבל את הסכמתו מראש
ובכתב של המבטח .אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות מקרה הביטוח
במשטרה ,או לכל גורם מוסמך על-פי כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על מתן עדות בבית
המשפט.
 .5.18טיפול בתביעות
 .5.18.1הכיר המבטח בחבותו על-פי הפוליסה ,רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי
חייב הוא לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח
ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  30ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך
תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד כלפי הצד
השלישי.
 .5.18.2הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,ליטול לידיו
ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן
לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי נזק.
המבטח מתחייב לשתף פעולה עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה ,על מנת לשמור על
האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח ,לרבות שמו הטוב.
על המבוטח למסור למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו
בקשר עם ניהול ההגנה כאמור בסעיף זה.
היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח ,יפעלו המבטח והמבוטח תוך
תיאום הדדי ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול
ההגנה.
.5.18.3

.5.18.4
.5.18.5

.5.18.6

סירב המבוטח באופן בלתי סביר ו/או בחוסר תום לב לסילוק התביעה
לרבות במסגרת פשרה שהומלצה על ידי המבטח ,תהא חבות המבטח
מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירב המבוטח להצעה
כאמור ,בצירוף הוצאות המשפט עד למועד שבו ניתן היה לסלק את
התביעה ,ובלבד שהודיע המבטח למבוטח על הפשרה המוצעת  30יום
מראש והמבוטח סירב לאשר את הפשרה.
המבוטח רשאי לערער על החלטות המבטח בפני הועדה כמפורט בסעיף 5.3
לתנאים הכללים לפוליסה זו.
במקרה שהתעוררה מחלוקת בין המבטח למבוטח באם להתגונן או להתנגד
לדרישה או תביעה כלשהי ,המבוטח והמבטח יהיו רשאים ,בהסכמה משותפת,
לפנות לעו"ד )שזהותו תוסכם במשותף על ידי בעל הפוליסה והמבטח ,ובהיעדר
הסכמה ימונה ע"י נשיא לשכת רואי החשבון בישראל( ,אשר יחווה דעתו האם
יש להתנגד להליכים .החלטתו תחייב את המבטח והמבוטח.
במקרים בהם המבוטח התחייב או ערך הסכם עם צדדים שלישיים בו נקבע
שטענות הדדיות יוסדרו בדרך של הליך משפטי אלטרנטיבי )מו"מ ,בוררות
גישור( ,יחייב הדבר את המבטח ,בכפוף לתנאי הפוליסה.
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 .5.19תקופת ההתיישנות
תביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד
המבוטח.
 .5.20ידיעת מבוטח שהוא תאגיד
באם המבוטח הוא תאגיד ,ידיעת אחד המנהלים בתאגיד או האחראי על נושא הביטוח
בתאגיד תחשב לידיעת המבוטח לכל עניין לצורך פוליסה זו.
 .5.21הודעות
 .5.21.1הודעות למבוטח ולמוטב
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם
האחרון הידוע למבטח.
 .5.21.2הודעות למבטח
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח -תינתן למבטח לפי מען מקום עסקיו
או לסוכן הביטוח שתיווך בביטוח.
 .5.22כותרות
כותרות הסעיפים משמשות אך ורק לצורך נוחות ההגדרה וההפניה ,ואין לראותן
כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם.
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