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הפניקס

פוליסה לביטוח אחריות חברי ועד ונושאי משרה בעמותות ו/או באגודות עותומניות
פוליסה זו היא על בסיס ״יום הגשת התביעה״ ( )CLAIMS MADEאם לא צוין אחרת ,הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה מוגבל
לתביעות שהוגשו לראשונה במהלך תקופת הביטוח.
גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזק כספי הנובע מכל התביעות שהוגשו נגד כל המבוטחים במהלך תקופת הביטוח
הוא הסכום הנקוב ברשימה.
חבות המבטחת בגין כל אחת מהתביעות נגד מי מהמבוטחים כפופה לניכוי סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה.
תביעות הנובעות מאותו מעשה שלא כדין או ממעשים שלא כדין קשורים של אחד או יותר מהמבוטחים "חשבו כתביעה אחת
או סדרת תביעות .במקרה כזה ,על אף ריבוי התביעות ,ההשתתפות העצמית תחול רק פעם אחת.

סעיף הביטוח
בהסתמך על המידע וההצהרות הכלולות בטופס ההצעה ובמסמכים נלווים ,בין אם צורפו לטופס ההצעה ובין אם הוגשו
בנפרד ,שנמסרו להפניקס חברה לביטוח בע״מ (להלן" :המבטחת") ,המהווים בסיס להסכם בין המבטחת לבין התאגיד
והמבוטחים והמצורפים כחלק בלתי נפרד מפוליסה זו (להלן" :טופס ההצעה") ,מסכימה המבטחת ,תמורת דמי ביטוח
ששולמו או התחייבות לשלם דמי ביטוח ,לבטח את המבוטחים בהתאם להוראות המפורטות בפוליסה זו.
לפיכך ,מעידה פוליסה זו ,שבכפיפות לגבולות האחריות ,להשתתפות העצמית ,להוראות הפוליסה ,לרבות שינויים ,תיקונים,
הרחבות ו/או תוספות הכלולות בפוליסה או מצורפות אליה ו/או אשר יצורפו אליה על ידי תוספת ו/או נספח ,או מובעים בה
באופן אחר כלשהו ,מסכימה המבטחת כדלקמן:
1

שיפוי המבוטחים

לשלם למבוטחים או מי מטעמם בגין נזק כספי (מקרה ביטוח) בו יחוייבו המבוטחים עקב תביעה,
שהוגשה נגדם לראשונה במהלך תקופת הביטוח ,שעילתה מעשה שלא כדין אשר אירע בתקופת
הביטוח או לפניה אך אחרי התאריך הרטרואקטיבי ,למעט נזק כספי ששולם על ידי המבטחת על
פי סעיף  2להלן.
במידה והתאגיד יהיה רשאי או מחוייב על פי דין לשפות את המבוטחים וימנע מלעשות כן ,למעט
במקרה של חודל פירעון של התאגיד ,יהיה השיפוי או התשלום על ידי המבטחת כפוף להשתתפות
העצמית המיוחסת לתאגיד ונקובה ברשימה.

2

שיפוי התאגיד

המבטחת תשפה את התאגיד בגין נזק כספי אשר התאגיד שילם על פי דין למבוטחים עקב תביעה,
שהוגשה נגדם לראשונה במהלך תקופת הביטוח שעילתה מעשה שלא כדין אשר אירע בתקופת
הביטוח או לפניה אך אחרי התאריך הרטרואקטיבי.
התחייבות המבטחת לשפות את המבוטחים כאמור בסעיף  1לעיל או את התאגיד כאמור בסעיף
 2לעיל לפי המקרה ,כפופה לשני התנאים הבאים:
 .1התביעה נגד המבוטחים הוגשה לראשונה ודווחה למבטחת בתוך תקופת הביטוח.
 .2המעשה שלא כדין אירע אחרי התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה.

פרשנות
1

פוליסה זו ,נספחיה ותוספותיה והרשימה "קראו ביחד וכל מילה או ביטוי שניתן להם פירוש או מובן
מסוימים או תיוחס להם משמעות מיוחדת ,יהיה להם הפירוש או המובן המסוימים או המשמעות
המיוחדת הנ"ל בכל מקום בו יופיעו ,בין בפוליסה על נספחיה ותוספותיה ובין ברשימה.

2

כותרות סעיפי הפוליסה נועדו לנוחיות הקורא בלבד ולא ישמשו לפרשנות.

3

כל האמור בפוליסה בלשון יחיד  -אף רבים במשמע ולהפך ,וכל האמור במין זכר אף מין נקבה
במשמע ולהיפך.

הגדרות
המונחים המופיעים בפוליסה זו וברשימה יפורשו כדלקמן:
1

בעל הפוליסה

תאגיד הרשום כדין בישראל ,אשר שמו ותחום עיסוקו מפורטים ברשימה.

2

הוצאות משפט
סבירות

א .הוצאות סבירות ,עלויות וחיובים חיוניים ,שהוצאו באופן סביר לשם התגוננות בפני תביעה,
לרבות ערעורים וסעדים מוקדמים או מאוחרים לפסק הדין ,אך למעט משכורות ו/או הוצאות
של המבוטחים או עובדי החברה; או
ב .הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו על ידי או מטעם המבוטחים בשל הליכי חקירה חוקיים,
הליכים פליליים או מעין פליליים ,או הליכים משמעתיים על פי כל דין ,שנוהלו נגד המבוטחים
ואשר המבוטחים היו זכאים לשיפוי בגינם מהתאגיד על פי דין.
לצורך הגדרה זו ,סבירות ההוצאות תהיה בהתאם למקובל במדינת ישראל.

3

השתתפות עצמית

הסכום שבו יישאו המבוטחים או התאגיד ,לפי המקרה ,מתוך הוצאות משפט סבירות וסכומי
השיפוי המשולמים על פי פוליסה זו בגין נזק כספי לגבי כל תביעה או סדרת תביעות שיוגשו נגד
המבוטחים בגין אותו מעשה שלא כדין או בגין מעשים שלא כדין קשורים.
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תאגיד אשר בעת המעשה שלא כדין ,החברה מחזיקה ,במישרין על ידי בעל הפוליסה או באמצעות
 4חברה קשורה
אחת או יותר מחברות הבת ,עשרים אחוז ( )20%או יותר אך פחות מחמישים אחוז ( )50%מן
הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאית למנות עשרים אחוז
( )20%או יותר מהדירקטורים של התאגיד.

5

חדלות פירעון

מעמדו של תאגיד/תאגיד בת שהינו חברה כפי שמונח זה מוגדר בפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ״ג  1983 -ו/או חוק החברות ,התשנ״ט .1999 -

6

מעשה שלא כדין

מעשה או מחדל ,למעשה או לכאורה ,המהווים הפרת חובה ,טעות ,השמטה ,הצהרה מטעה או
כוזבת ,שכחה ,חריגה מסמכות ,רשלנות או הזנחה ,שנעשו על ידי המבוטחים ,ביחד או לחוד ,תוך
ביצוע תפקידם כמבוטחים המכהנים בתאגיד וכל פעולה אחרת המיוחסת למבוטחים בתוקף
היותם מבוטחים כאמור.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,מעשה שלא כדין כולל:
א .הפרת חובת זהירות כלפי התאגיד או כלפי אדם אחר.
ב .הפרת חובת אמונים כלפי התאגיד ובלבד שהמבוטח פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח
שהפעולה לא תפגע בטובת התאגיד.
ג .חבות כספית שתוטל על מבוטח לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו מבוטח
בתאגיד.

7

מעשים שלא כדין
קשורים

מעשים שלא כדין בעלי קשר משותף לעובדות ,נסיבות ,מצבים ,מאורעות ,עסקאות ,עילות או
סדרת עובדות בעלות קשר מקרי.

8

מבוטחים

ממלאי תפקידים בתאגיד אשר שימשו ,משמשים או ישמשו כחברי ועד ו/או נושאי משרה כהגדרתם
בפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג  ,1983 -או ,שנבחרו ,מונו" ,בחרו או ימונו כדין כנושאי
משרה ,או "חשבו לנושאי משרה ,לרבות דירקטור ,מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,משנה למנהל
כללי ,סגן מנהל כללי ,מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי ,וכל ממלא תפקיד כאמור אף
אם תוארו שונה.
במקרה של מוות ,העדר כושר משפטי או פשיטת רגל של מבוטח ,ההגדרה הנ״ל תחול גם על
עזבונו ,יורשיו ,אפוטרופסו והנאמן בפשיטת רגל של המבוטח ,אשר יבואו במקומו.

9

נזק כספי

סכום אותו יחויב המבוטח לשלם על פי דין עקב תביעה שהוגשה נגדו לראשונה בתוך תקופת
הביטוח שעילתה מעשה שלא כדין ,לרבות הוצאות משפט סבירות אך למעט קנסות ,מסים,
פיצויים ,לדוגמא ו/או עונשים כספיים אחרים שמבוטח עלול להתחייב בהם על פי כל דין.

10

רשימה

הרשימה לביטוח אליה מצורפת פוליסה זו כחלק בלתי נפרד ממנה והמהווה ביחד עם הפוליסה
את ההסכם בין המבטח לבין המבוטח ובעל הפוליסה.

11

תאגיד

בעל הפוליסה שהינו עמותה כהגדרתה בחוק העמותות ,התש״ם  1980 -או אגודה עותומנית או
תאגיד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו  1975 -וכן כל תאגיד בת.

12

תאגיד בת

א .תאגיד אשר בעת המעשה שלא כדין ,התאגיד מחזיק במישרין על ידי בעל הפוליסה או באמצעות
אחד או יותר מתאגידי הבת ,חמישים אחוז ( )50%או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות
המוצא שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או חברי
הועד של אותו תאגיד.
ב .במקרה של הקמה או רכישה של תאגיד בת חדש לאחר תחילת תקופת הביטוח" ,חשב תאגיד
הבת החדש כאמור תאגיד בת לצורך פוליסה זו רק ביחס למעשים שלא כדין שנעשו לאחר
מועד הקמתו או רכישתו על ידי התאגיד ,המאוחר מביניהם ,ובלבד שנכסי תאגיד הבת החדש
אינם עולים על  10%מסך הנכסים המאוחדים של התאגיד .בעל הפוליסה ידווח למבטח תוך
זמן סביר ,אך לא יאוחר מ 30 -יום לאחר ההקמה או הרכישה של תאגיד הבת ויספק כל מידע
שיידרש על ידי המבטח בקשר עם ההקמה או הרכישה כאמור.
במידה ונכסי תאגיד הבת החדש עולים על  15%מסך הנכסים המאוחדים של התאגיד ,המבטח
יהיה רשאי לדרוש שינויים בנוסח הפוליסה ו/או תוספת פרמיה ביחס לתאגיד הבת החדש ואף
לסרב לכלול תאגיד בת כאמור בכיסוי הביטוחי .בכל מקרה ,הרחבת הפוליסה כפופה לאישור
המבטחת ולתשלום תוספת הפרמיה ,אם תידרש.
ג .במקרה של פירוק תאגיד בת או מכירתו (בין במלואו ובין באופן חלקי כך שהתאגיד יחדל להיות
תאגיד בת) אחרי תחילת הביטוח ,תקופת הביטוח ביחס לאותו תאגיד בת תסתיים ביום הפירוק
או המכירה .אולם ,הפוליסה תמשיך לחול על המבוטחים שכיהנו בתאגיד הבת הנ״ל או בתאגיד
שחדל להיות תאגיד בת לפני תחילת הביטוח ,לגבי מעשים שלא כדין שאירעו או אירעו לכאורה
לפני שתאגיד הבת פורק או חדל להיות תאגיד בת ובלבד שהתביעה נגד המבוטחים כאמור
הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח.

13

תאריך המשכיות

תאריך המצוין ברשימה אשר החל ממנו מחזיק בעל הפוליסה ברצף כיסוי ביטוחי לאחריות
המבוטחים אצל המבטחת או מבטח אחר כלשהו ,או מועד שונה שהוסכם עליו עם המבטחת.

14

תאריך רטרואקטיבי

התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה.

15

תביעה

א .הליך שיפוטי או אדמיניסטרטיבי ,שננקט נגד המבוטחים ואשר במסגרתו עלול המבוטח
להתחייב בדין לשאת באחריות ולשלם פיצויים או סעד אחר לרבות ערעור על הליך כאמור
והליכי בוררות ,או
ב .דרישה בכתב מאת צד שלישי הטוען לאחריות המבוטח כלפיו לפיצוי כספי או סעד אחר.
יראו את המועד בו הוגשה תביעה לראשונה כמועד בו נמסרו למבוטח הזמנה לבית משפט או מסמך
דומה ,או ביום בו נתקבל לראשונה על ידי המבוטח מכתב דרישה לפי המוקדם מבין המועדים.
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למען הסר ספק תביעה לא תכלול תביעה בשל הטרדה מינית או שיפוי למבוטח עבור עלויות
שהוא יהיה מחויב לשלם למי מלקוחותיו או עובדיו ,במסגרת תביעה שהוגשה על ידי מי מהם ,לפי
החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ״ח ,1998-אלא אם נקט המבוטח בכל הצעדים שעל מעסיק
לנקוט על פי החוק האמור.
16

תקופת הביטוח

התקופה הנקובה ברשימה ,או תקופה קצרה יותר אם בוטלה הפוליסה לפני תום הביטוח.

17

תביעת יחסי עבודה

כל תביעה המתייחסת לעובד החברה בעבר ,בהווה או בעתיד ,הנובעת מהדחה או פיטורין בלתי
הוגנים או בלתי חוקיים ,בפועל או לכאורה ,או סיום של העסקה; מצג שווא באשר ליחסי העבודה;
כישלון שלא כדין להעסיק או לקדם; קיפוח לא צודק של הזדמנויות מקצועיות; הליך משמעתי
שלא כדין; כישלון בהענקת קביעות או הערכה רשלנית של עובד; הטרדה של עובד מכל סוג,
לרבות מינית (כולל יצירה לכאורה של סביבת עבודה עויינת) ,גזענית או בגין נכות; אפליה שלא
כדין ,בין אם במישרין או בעקיפין; כישלון בקביעת מדיניות או נהלי עבודה מספיקים ,והכל בתנאי
שעילת התביעה המפורטת בכתב התביעה אינה נובעת או נגזרת מהפרת חוקי עבודה ספציפיים,
או מכל התנייה בהסכם או הסדר קיבוצי אשר החברה כפופה לו;
ובכל מקרה ,הפוליסה אינה מכסה חבות לתשלום שכר עבודה ,דמי מחלה ,דמי הבראה ,הפרשות
סוציאליות מכל מן וסוג ,הפרשות לקרנות תגמולים והשתלמות או כל קרנות כיוצא באלה ,פיצויי
פיטורין ,פיצו" הלנת שכר או פיצוי הלנת פיצויים ו/או כל תשלום אחר שחב מעביד לעובדו.
למען הסר ספק תביעת יחסי עבודה לא תכלול תביעה בשל הטרדה מינית או שיפוי למבוטח עבור
עלויות שהוא יהיה מחויב לשלם למי מעובדיו ,במסגרת תביעה שהוגשה על ידי מי מהם ,לפי החוק
למניעת הטרדה מינית ,התשנ״ח ,1998-אלא אם נקט המבוטח בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט
על פי החוק האמור.

חריגים
פוליסה זו אינה מכסה כל תביעה כנגד נושאי המשרה:
1

א) כל אימת שהתביעה מבוטחת בפוליסה אחרת ,בין אם הנזק הכספי ניתן לשיפוי במסגרת
הפוליסה האחרת ובין אם לאו ,למעט סכום הנזק הכספי שהוא מעל לסכום ההשתתפות
העצמית וגבול האחריות של פוליסה אחרת זו.
ב) אשר בגינה המבוטחים קבלו או זכאים לקבל שיפוי או תשלום עקב הודעה על תביעה ,מעשה
שלא כדין או נסיבות כלשהן שעלולות להוות עילה לתביעה ,שניתנה במסגרת פוליסה שהייתה
תקפה לפני מועד תחילת פוליסה זו.

2

המוגשת או מנוהלת על ידי או מטעם מבוטח המכהן בתאגיד ו/או התאגיד ,אך למעט:
א) תביעה כאמור ,המוגשת נגד המבוטחים בדרך של הודעה לצד שלישי ועל מנת להתגונן בפני
תביעה עיקרית; או
ב) תביעה נגזרת המוגשת או מנוהלת מטעם תאגיד בת שהינו חברה על ידי צדדים שאינם נושאי
משרה וללא סיוע או השתתפות של נושאי משרה או תאגיד הבת; או
ג) תביעה המוגשת על ידי מפרק ,כונס נכסים או מנהל מורשה אשר מונה על ידי רשות מוסמכת
או על ידי בית משפט; או
ד) תביעה המוגשת בהוראה של ,או כתוצאה מדרישה של רשות ציבורית מוסמכת.
ה) תביעת יחסי עבודה;

3

המוגשת על ידי אדם או גוף משפטי כלשהו שבעת הגשת התביעה לראשונה החזיקו לפחות
באחוז( )%הנקוב ברשימה מהון המניות של התאגיד או מזכויות ההצבעה שבו ,או מהמניות
המייצגות את הזכות למנות דירקטורים בתאגיד.

4

המבוססת ,במישרין או בעקיפין ,או קשורה בצורה כלשהי ,לפגיעה גופנית ,שכלית ,רגשית ,חולי,
מחלה או מוות של מאן דהוא ,ו/או לפגיעה ,נזק פיזי או הרס לרכוש כלשהו ,לרבות אבדן יכולת
השימוש ברכוש.

5

המבוססת ,במישרין או בעקיפין ,או קשורה או נובעת בצורה כלשהי ,מזיהום אויר ,זיהום קרקע,
זיהום ים ,זיהום אגמים ,זיהום מים או כל זיהום אחר ,לרבות פליטה ,התפזרות ,שחרור או דליפה
של חומרים מזהמים ו/או גורמי גירוי ,חומצות ,כימיקלים ,רעלים ופסולת מכל סוג או בכל מצב
צבירה שהוא ומכל הוצאות ניקוי הקשורות בזיהום כאמור ,בין היתר ,כתוצאה מדרישה ,הוראה או
צו בדבר בדיקה ,פיקוח ,סילוק ,טיפול או נטרול של חומרים מזהמים מסוג כאמור.

6

המבוססת או מתיימרת להתבסס על הפרת חובה מקצועית כלשהי של התאגיד ו/או המבוטחים
ו/או על מעשה או מחדל של המבוטח במתן שירותים מקצועיים לאחרים בשכר ,למעט בעיסוקו
של המבוטח בניהול התאגיד.

7

המבוססת או מוגשת על יסוד מעשה או מחדל של המבוטח ,בהוראתו או באישורו ,שנעשו בתרמית,
אי יושר ,זדון או אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל ,או המבוססת או מיוחסת לפעילות
פלילית ,הפרה מכוונת של הוראות החוק ,מעילה או מעילה באמון.
בכפוף ליתר הוראות הפוליסה ,חריג זה לא יחול על הוצאות משפט סבירות שהוצאו לשם הגנה
על המבוטח בהליך פלילי ממנו זוכה.
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8
המבוססת על ,או מיוחסת למעשה או מחדל אשר בעטיים הושגו ,במישרין או בעקיפין ,רווח אישי,
יתרון או טובת הנאה שלא כדין למבוטח ,לבני משפחתו או לתאגיד שבבעלותו החלקית או המלאה,
למעט התאגיד ,או קבלת תשלומים או הטבות שהמבוטח לא היה זכאי להם על פי דין.
לצורך קביעת תחולתם של חריגים  7ו 8 -לעיל ,מעשה שלא כדין שמיוחס למבוטח כלשהו לא
ייוחס למבוטחים האחרים .לפיכך ,כאשר מוגשת תביעה כנגד מספר מבוטחים ,ומבוטח אחד או
יותר אינם זכאים לשיפוי בהתקיים חריג מהחריגים הנ״ל ,לא יפגע הדבר בזכאותו של מבוטח אחר
שהחריג אינו מתקיים לגביו לשיפוי על פי הפוליסה.

9

הנובעת או מבוססת ,במישרין או בעקיפין ,על:
א) נסיבות ו/או אירועים ידועים ו/או תביעות תלויות ועומדות ,ביום תחילת הביטוח או בתאריך
ההמשכיות הנקוב ברשימה ,לרבות תביעות הנובעות ו/או קשורות לאותן נסיבות או עובדות.
ב) אירועים או נסיבות שקדמו לתחילת הביטוח אשר המבוטח ידע או היה עליו לדעת באופן סביר
כי הם עלולים להוות עילה לתביעה נגדו.
ג) מעשה שלא כדין שאירע ,למעשה או לכאורה ,לפני התאריך הרטרואקטיבי ,לרבות מעשים
שלא כדין קשורים שאירעו אחרי התאריך הרטרואקטיבי הקשורים למעשה שלא כדין המוקדם
לתאריך הרטרואקטיבי.

10

הנובעת או קשורה ,במישרין או בעקיפין ,למלחמה בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא הוכרזה,
פעולת איבה ,פעולות מעין מלחמתיות ( ,)warlikeמעשה איבה ,מרד פרעות מהומות אזרחיות,
התקוממות ,מהפכה ,מעשה חבלה וטרור ,החלפת שלטון באורח בלתי חוקי או קיום מצב מלחמה
או מצור.
לעניין סעיף זה יהא פירוש המונח "טרור"  -שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק
ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון עוין כלשהו.

11

הנובעת או קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לחומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי
מדלק גרעיני כלשהוא ,או מפסולת גרעינית כלשהי וגם או מבעירת דלק גרעיני.
למטרת סעיף זה בלבד "בעירה" תכלול תהליך כלשהוא של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

12

המבוססת או קשורה במישרין או בעקיפין ,לכך שהמבוטח משמש בתפקיד כלשהו בתוכנית
פנסיה ,תוכנית משתתפת ברווחים או אופציות או תוכנית אחרת המיועדת לטובת עובדים.

13

הנובעת ,קשורה או מבוססת ,במישרין או בעקיפין לנושא משרה של תאגיד בת כלשהו בגין מעשה
שלא כדין שאירע למעשה או לכאורה בעת שהתאגיד לא היה תאגיד בת.

14

המוגשת או מנוהלת בארה"ב או קנדה (לרבות כל מדינה ,מחוז ,אזור או טריטוריה של כל אחת
מהמדינות האמורות בצפון אמריקה) ו/או על פי דינים כלשהם (כולל דיני יושר) הנהוגים בארה"ב,
בכל אחת מהמדינות שבארה"ב או בקנדה ,כולל אכיפת פסק דין שניתן בארה"ב או בקנדה ,והכל
בבית משפט ,בבית דין ובטריבונל או רשות שיפוטית אחרים.

15

פוליסה זו אינה מכסה כל תביעה נגד נושאי המשרה בגין חבות למעשה או בגין חבות לכאורה ,בגין
תביעה או תביעות בקשר עם הפסד או הפסדים ישירים או עקיפים ,המבוססים על ,עולים מתוך,
או בכל דרך שהיא נובעים מ -או קשורים אל  -או מערבים בדרך שהיא אבסטוסיס ,או כל חומר ו/
או חומרים המכיל/מכילים אסבסטוסיס בכל צורה שהיא ובכל כמות שהיא.

הרחבות
1

כיסוי רטרואקטיבי

בכפוף להוראות ולתנאים של הפוליסה ,פוליסה זו מכסה תביעות בגין מעשים שלא כדין המיוחסים
למבוטחים ,אשר אירעו בתקופת הביטוח או בכל מועד שקדם לתחילת הביטוח אחרי התאריך
הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה.

2

כיסוי לתביעות
מאוחרות

אם בתקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,במידה ומומשה ,ייודע למבוטח כלשהו ו/או תאגיד על
אירועים או נסיבות העלולים להוות עילה לתביעה נגד המבוטחים בגין מעשה שלא כדין מסוים,
וניתנה על כך הודעה בכתב למבטחת בתוך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,לפי המקרה ,אזי
תביעה כלשהי אשר תוגש נגד המבוטחים בגין אותם אירועים או נסיבות עליהם דווח בתקופת
הביטוח ,תיחשב תביעה שהוגשה תוך תקופת הביטוח אף אם הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח.

3

תקופת גילוי

במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבטחת לפני תום תקופת הביטוח או אי הסכמת המבטחת
לחדש את הפוליסה ,בעל הפוליסה יהיה רשאי להודיע למבטחת בכתב ובתוך  21ימים ממועד
הביטול ו/או אי החידוש ,על רצונו להרחיב את הפוליסה לכסות תביעות נגד המבוטחים שתוגשנה
במשך תקופת הגילוי הנקובה ברשימה לאחר סיום תקופת הביטוח (להלן" :תקופת הגילוי")
בגין מעשים שלא כדין שאירעו לפני תום הביטוח ,אשר אילולא ביטול הפוליסה או אי חידושה היו
מכוסים על פיה.
הרחבה זו כפופה לתנאים שלהלן:
א .ביטול הפוליסה על ידי המבטחת או אי הסכמתה לחידושה אינם עקב הפרת תנאי הפוליסה ו/
או אי תשלום הפרמיה.
ב .הרחבה זו תחול אך ורק באם לא נערך ביטוח אחר המכסה את חבות המבוטחים.
ג .תמורת ההרחבה ,תשולם במועד מימוש ההרחבה תוספת פרמיה בשיעור הנקוב ברשימה.
ד .אין בהרחבה זו משום הגדלת גבולות האחריות של הפוליסה מעבר לנקוב ברשימה.
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פוליסת הביטוח מורחבת לכסות מבוטחים המכהנים בכל תאגיד קשור ,אשר שמו נקוב ברשימה
 4הרחבה למבוטחים
או בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד מהרשימה (להלן" :תאגידים קשורים") עקב תביעה נגד
המכהנים בתאגידים
המבוטחים הנ״ל שעילתה במעשה שלא כדין שבוצע ,למעשה או לכאורה ,על ידם בכשירותם
חיצוניים
כמבוטחים המכהנים בתאגידים חיצוניים בכפוף לתנאים הבאים:
א) מינוי המבוטחים המכהנים בתאגידים החיצוניים בהוראתו המפורשת של התאגיד וכהונתם
בתאגיד החיצוני היא מטעמו של התאגיד;
ב) כל שיפוי שניתן על פי הרחבה זו יחול בסכום העודף שהוא מעל לגבול האחריות ולהשתתפות
העצמית של כל ביטוח או שיפוי אחר העומדים לרשות המבוטחים המכהנים בתאגידים
החיצוניים מטעם התאגיד החיצוני או לשיפוי שניתן מטעם התאגיד החיצוני או לשיפוי שניתן
מטעם התאגיד.
ג) הפוליסה לא תכסה תביעות נגד מבוטחים המכהנים בתאגידים החיצוניים אשר תוגשנה או
תנוהלנה על ידי התאגידים החיצוניים ו/או כל תאגיד בת או תאגיד קשור של התאגידים החיצוניים
על ידי מחזיק כלשהו במניות התאגידים החיצוניים או על ידי מי מהמבוטחים המכהנים בתאגידים
החיצוניים.
ד) הרחבה זו לא תחול על עובדים ו/או נושאי משרה אחרים של התאגידים החיצוניים.

5

כיסוי לחבות בני זוג

פוליסה זו מורחבת לכסות נזק כספי שנגרם כתוצאה מתביעה שהוגשה נגד המבוטח ובן זוגו
החוקי אשר צורף לתביעה אך ורק בשל מעמדו כבן זוגו או מכוח הבעלות או זכויות אחרות של בן
הזוג ברכוש משותף או נכסים המוחזקים ביחד ,מהם מבקשים להיפרע בגין מעשים שלא כדין של
המבוטחים ולא של בן הזוג ובלבד שהרחבה זו תחול אך ורק על מעשים שלא כדין של המבוטחים
ולא של בן הזוג.

6

מצגים והפרדת
אחריות

בהענקת כיסוי למבוטחים המבוטחים בפוליסה זו ,המבטחת הסתמכה על המידע וההצהרות
הכלולות בטופס ההצעה המהווה בסיס לביטוח וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
טופס ההצעה מהווה הצעה נפרדת של כל אחד מהמבוטחים .לגבי המידע וההצהרות הכלולים
בטופס ההצעה ,הצהרה שניתנה ו/או מידע בידי מבוטח כלשהו לא "זקפו לחובתו של מבוטח אחר
בקביעת אחריות המבטחת לכיסוי תביעה שהוגשה נגד המבוטח האחר.

7

כיסוי במקרים של
שינוי שליטה

הכיסוי על פי פוליסה זו ימשיך לחול על נושאי משרה ששימשו נושאי משרה בחברה לפני קרות
כל אחד מהאירועים המפורטים להל במהלך תקופת הביטוח (להלן האירועים) בגי מעשים שלא
כדין המיוחסים להם ,אשר בוצעו או נטען שבוצעו לפני קרות האירועים ,לגבי תביעות שיוגשו נגדם
לראשונה בתקופת הביטוח:
 .1בעל הפוליסה התאחד או התמזג לתוך תאגיד אן גוף אחר כך שבעל הפוליסה אינו היישות
השורדת בעקבות האיחוד או המיזוג
 50%או יותר מנכסי בעלת הפוליסה נרכשו על ידי אדם או גוף אחר; או
.2
 .3חדלות פרעון ,כינוס נכסים ,הקפאת הליכים מינוי מנהל מיוחד או נאמן ,פשיטת רגל או פירוק
התאגיד.
במקרה כזה תבוטל זכותו של בעל הפוליסה לרכוש תקופת גילוי ,כמפורט בפרק ההרחבות.
יחד עם זאת ,בעל הפוליסה יהא רשאי לבקש הצעה מהמבטחת תוך  30יום מתום תקופת
הביטוח ,לתקופת גילוי של עד  12חודש .המבטחת תציע תקופת גילוי בתנאים ובפרמיה כפי
שיוחלטו על ידה.
 .4הכיסוי המוצע על פי פוליסה זו מתוקן כך שהכיסוי יחול אך ורק למעשה שלא כדין אשר אירע
קודם לתאריך האירוע.

תנאים כלליים
1

חובת ההודעה
על מקרה ביטוח
למבטחת

א .המבוטח ו/או התאגיד יודיעו למבטחת בכתב תוך זמן סביר אך לא יאוחר מ 30-יום על כל
אירוע או מידע שיש בהם כדי להשפיע על אחריות המבטחת על פי פוליסה זו המתייחסים לשינוי
מהותי כלשהו בתאגיד.
ב .המבוטח ו/או התאגיד יודיעו למבטחת מייד אך לא יאוחר מ 15-יום מיום שנודע להם על כל
תביעה או כל מאורע ו/או נסיבה שלגביהם קיים חשש סביר שהם עלולים להוות בסיס לתביעה
לפי פוליסה זו ,וימציאו בדואר רשום למבטחת ,כל מכתב ,דרישה ,תביעה ,הזמנה לבית משפט
או מסמך אחר הקשורים לתביעה שהוגשה או עלולה להיות מוגשת או להוות בסיס לתביעה נגד
המבוטחים.
ג .אישור משלוח הדואר הרשום ,כאמור ,יהווה ראיה לתאריך מתן ההודעה .כל מסירת מידע,
כנדרש בסעיף זה ,שנמסר באמצעי אחר ולא בדואר רשום ,טעון הוכחת מסירתו ומועד המסירה
על ידי בעל הפוליסה ו/או המבוטח.

2

זכות המבטחת
לניהול הליכים
משפטיים

א .שום הודאה ( )Admissionהצעה ,הבטחה ,פשרה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא "עשו ולא
"נתנו ע״י המבוטח או מטעמו בלי הסכמתה מראש ובכתב של המבטחת ,אין הוראות סעיף
זה חלות על מסירת עובדות במשטרה או כל גורם מוסמך עפ״י כל דין לפי דרישתו וכן על מתן
עדות במשפט.
המבטחת תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לנהל בשמם של המבוטחים את ההגנה בפני
תביעה ,להגיע להסדר ו/או ליישב כל תביעה ,ולתבוע בשמם של המבוטחים פיצויים ,נזקים או
כל סעד אחר .המבוטחים והתאגיד מתחייבים לשתף פעולה עם המבטחת ולספק לה את כל
המידע והעזרה שיידרשו על ידה לשם ניהול התביעה כאמור ,בעת טיפול בתביעה המבטחת
תפעל כמיטב יכולתה ,בשיתוף פעולה ,ובתיאום עם המבוטח ,כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או
באינטרסים לגיטימיים של המבוטח.
התעוררה מחלוקת בין המבטחת למבוטחים או לתאגיד באם להתגונן בפני תביעה ,תועבר
השאלה להכרעת עורך דין ,חבר בכיר בלשכת עורכי הדין ,שזהותו תוסכם בין בעל הפוליסה
והמבטחת.
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ב.

ג.

ד.

ה.

על פי דרישת בעל הפוליסה ,המבטחת תמנה עורך דין ,אשר לזהותו יסכימו המבוטחים,
להתגונן בפני תביעה .במקרה שהמבטחת והמבוטח והתאגיד לא יגיעו להסכמה לגבי זהות
עורך הדין ,שימונה להגן על המבוטח ו/או התאגיד ,יחליט בדבר ראש לשכת עורכי הדין .היה
ויתעורר חשש לניגוד אינטרסים בין המבוטחים ,בינם לבין עצמם ו/או לבין התאגיד ,אזי ,על פי
דרישתם וכפי שיידרש באופן סביר ,ימונו עורכי דין נפרדים לשם שמירה על זכויותיהם ההדדיות.
המבטחת רשאית ,בין לפני ובין במהלכם של הליכים משפטיים לשלם למבוטחים או לתאגיד,
לפי העניין ,את גבול האחריות (לאחר שנוכו ממנו הסכומים שכבר שולמו על ידי המבטחת
וסכום ההשתתפות העצמית) ובמקרה כזה תעבור השליטה על ניהול המשפט או על ישוב
התביעה לידי המבוטחים ו/או התאגיד והמבטחת תהיה פטורה מכל חבות על פי הפוליסה.
לא לקחה על עצמה המבטחת את ניהול ההגנה ,אזי תהיה זו חובתם של המבוטחים ו/או
התאגיד להתגונן בפני התביעה ,אולם כל ההוצאות שיוציאו ,לרבות הוצאות משפט ועלויות
נלוות ,יהיו כפופות לאישור מראש של המבטחת.
ניתן אישור המבטחת כאמור ובכפוף ליתר הוראות הפוליסה ,תשפה המבטחת את המבוטחים
או התאגיד ,בהתאם למקרה ,בגין הוצאות משפט סבירות שהוציאו רק לאחר מתן פסק דין סופי
או סילוק התביעה בדרך אחרת.
למרות האמור לעיל ,על פי דרישות בעל הפוליסה ,המבטחת תקדים תשלום הוצאות משפט
סבירות ,אשר אושרו מראש על ידי המבטחת ,לפני מתן פסק דין סופי ,בכפוף לתנאים
המצטברים כדלקמן:
 .1נסיבות התביעה מבססות לכאורה את אחריותה של המבטחת על פי הפוליסה;
 .2המבוטחים והתאגיד ,יתחייבו בכתב ,ביחד ולחוד ,להשיב למבטחת ,על פי דרישתה ,את כל
התשלומים שהוקדמו על פי סעיף זה .באם יתברר במהלך ברור התביעה ,כי אין למבטחת
חבות על פי הפוליסה ,ולהבטחת החזר המקדמות כאמור ,ימציאו למבטחת ערבויות
מתאימות לשביעות רצונה;
 .3כל מקדמה תשולם על ידי המבטחת בניכוי ההשתתפות העצמית הקבועה ברשימה ותשלומה
יפחית את גבולות האחריות של הפוליסה במידה ובשיעור בו התשלומים לא יושבו למבטחת
כאמור בסעיף קטן ( )2לעיל.
לא קויימה חובה הודעה או שיתוף פעולה לפי סעיף ( 1א) או סעיף ( 2א) לעיל במועדה ,וקיומה
היה מאפשר למבטחת להקטין חבותה ,אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה
חייבת בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
( )1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
( )2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטחת את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור.
עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטחת את בירור חבותה או
להכביד עליו ,אין המבטחת חייבת בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו לא
נעשה אותו דבר.

3

הקטנת הנזק

א) אין המבטחת חייבת בתשלום נזק כספי כלשהו אותו המבוטח ו/או התאגיד יכלו למנוע או
להקטין בנקיטת אמצעים סבירים או באמצעים שהמבטחת הורה על נקיטתם.
ב) הוציא המבוטח או המוטב ,בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,הוצאות סבירות למניעת הנזק
או להקטנתו ,או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות ,חייבת המבטחת לשפותם ,בין אם
נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות ,חייבת המבטחת
בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין; והכל אף מעל לסכום הביטוח.

4

גבולות האחריות

 .1אחריות המבטחת בגין כל נזק כספי הנובע מכל התביעות בגין כל המבוטחים ו/או התאגיד לא
תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה לפי כל סעיפי הכיסוי בפוליסה זו במצטבר.
 .2נזק כספי הנובע מתביעה ,המוגשת לאחר תקופת הביטוח או לאחר תקופת הגילוי ,והנחשבת
לתביעה ,שהוגשה במהלך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי בהתאם להוראות פוליסה זו ,יכלל
אף הוא לגבול האחריות המצטבר הנקוב ברשימה ,כאמור בסעיף קטן א' לעיל.
 .3גבול האחריות לתקופת הגילוי ,אם נרכשו ,הינו חלק מגבול האחריות המצטבר לתקופת
הביטוח ואינו נוסף לו.
 .4במקרה של נזק כספי תכסה פוליסה זו גם הוצאות משפט סבירות בקשר לגבול האחריות,
כמקובל בישראל ,כאמור בסעיף  66לחוק חוזה הביטוח.

5

השתתפות עצמית

א .המבטחת תהיה אחראית אך ורק לסכום הנזק הכספי הנובע מתביעה העולה על סכום
ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה.
ב .בכל מקרה של נזק כספי תחול ההשתתפות העצמית על התאגיד ,לרבות אם התביעה נמחקה,
נדחתה או הסתיימה בפשרה ,למעט אם התאגיד נקבע כחדל פירעון .במקרה בו נקבע התאגיד
כחדל פירעון יקבל המבוטח את מלוא הנזק.
ג .סכום השתתפות עצמית אחד יחול על נזק כספי הנובע מכל התביעות הקשורות למעשה שלא
כדין יחיד.

6

חובת הגילוי

א .הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתנו המבוטח והתאגיד בכתב למבטחת על כל השאלות
שנשאלו בטופס ההצעה ,ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת ,שנתבקשו ,ועל סמך
הנחתה של המבטחת ,שהמבוטח והתאגיד גילו לה את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת
הסיכון המבוטח.
ב .המבוטח והתאגיד יגלו בכתב למבטחת כל שינוי מהותי בעניין שיש בו כדי להשפיע על מבטח
סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו באותם תנאים וסייגים בהם נכרת (להלן:
"החמרת הסיכון") מייד עם היוודע להם על כך.
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ג .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,עובדה מהותית ,לצורך ביטוח זה ,ייחשב ,בין היתר כ:
( )1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה לביטוח או בכל מסמך אחר ,ששימש בסיס
לפוליסה זו.
( )2שינוי שליטה בתאגיד.
( )3שינוי בפעילותו של התאגיד ,לרבות פעילות בחו״ל ,שלא הייתה לה ערב תוקפה של פוליסה זו.
( )4הליכי פירוק ,חיסול ,כינוס נכסים או הקפאת הליכים הנוגעים לתאגיד ,בין שננקטו מיוזמתה
ובין שלא ביוזמתה.
( )5מינוי מנהל ממונה ,מנהל מורשה או מנהל מיוחד לתאגיד על ידי בית משפט או כל רשות
מוסמכת אחרת.
( )6פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח והתאגיד ,תביעות בתחום הכיסוי לרבות ,ביטול כיסוי
של המבוטח והתאגיד בעבר או אי חידושו על ידי מבטח כלשהו ,סירוב לבטח את המבוטח
והתאגיד בעבר על ידי מבטח כלשהו או התנאת הביטוח בתנאים מיוחדים.
ד .לא ענו המבוטח והתאגיד תשובות מלאות וכנות או לא גילו למבטחת ענין מהותי הן בהצעת
הביטוח והן בהחמרת הסיכון המבוטח ,תהיה המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה ואת החבות
או להקטין את היקף חבותה בכפוף להוראות סעיפים סעיפים  ,7 ,6ו 8-לחוק חוזה הביטוח,
התשמ״א .1981 -

7

ביטוח כפל

א .בוטחה החבות המכוסה על פי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות ביטוח חופפות,
על המבוטח והתאגיד להודיע על כך למבטחת ,תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל ,או
לאחר שנודע להם עליו ,בכפוף להוראות סעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ״א .1981 -
ב .קבלו המבוטח ו/או התאגיד שיפוי בגין פוליסה אחרת המבטחת את אותו הסיכון הקיים בפוליסה
זו ,יופחת סכום השיפוי המגיע למבוטח ו/או לתאגיד בגובה הסכום ,שקיבלו.

8

ביטול הביטוח

א .בעל הפוליסה רשאי לבטל הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על כך
תשלח למבטחת בכתב בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה
כזה ,תשאיר המבטחת לעצמה את החלק היחסי של דמי הביטוח בגין התקופה בה היה הביטוח
בתוקף על פי תעריף המבטחת לתקופות קצרות ,דהיינו בעד תקופה של עד  7ימים בהם
הפוליסה בתוקף ,לרבות אם לא נכנסה לתוקף  5% -מדמי הביטוח השנתיים ובעד תקופה
העולה על  7ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף  5% -מדמי הביטוח השנתיים בצירוף %0.3
מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל מהיום השמיני.
ב .המבטחת רשאית לבטל הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על כך
תישלח לתאגיד בכתב בדואר רשום לפחות  30יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה
כזה ,יהיה בעל הפוליסה זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ,ששולם למבטחת בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

9

הרשאת בעל
הפוליסה

מוסכם בין המבטחת לבין התאגיד והמבוטחים בפוליסה זו כי בעל הפוליסה יפעל בשם התאגיד
והמבוטחים בכל הנוגע למתן וקבלה של הודעות על פי הפוליסה ,לרבות הודעות על תביעות,
תשלום פרמיה המגיעה במסגרת הפוליסה ,קבלה ואישור תוספות לפוליסה ומימוש ההרחבה
לתקופת גילוי.

10

דמי ביטוח

א .דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים למבטחת בקשר לפוליסה ,ישולמו במלואם תוך
ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח ,אלא אם כן הוסכם אחרת בין התאגיד למבטחת.
ב .לא שולם סכום כלשהו המגיע למבטחת במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית,
כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א  1961 -עבור תקופת הפיגור ,אשר ישולמו
למבטחת בעת סילוקו של הסכום בפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו.
ג .לא שולם סכום כלשהו בפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטחת דרשה מהתאגיד ו/או
מהמבוטחים בכתב לשלמו ,רשאית המבטחת להודיע לתאגיד בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור
 21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
ד .אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת התאגיד ו/או המבוטחים לסלק את הסכום
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,לרבות הוצאות המבטחת.

11

הצמדה

א .הסכומים המפורטים ברשימה נקובים במטבע חוץ וישתנו בהתאם לשינויים בשער היציג של
מטבע החוץ הנקוב ,ממועד תחילת הביטוח למועד התשלום בפועל של כל תשלום.
ב .ינקבו הסכומים כאמור בשקלים אזי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך סעיף זה ,המדד היסודי הוא המדד הידוע במועד
תחילת הביטוח.
ג .אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בגבולות האחריות ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיס
נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהא המדד
הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.
ד .תנאי ההצמדה דלעיל חלים גם על סכומי ההשתתפות העצמית המפורטים ברשימה.

12

הארכת תקופת
הביטוח

כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטחת ושל המבוטח ,אשר
תינתן במפורש ובכתב למטרה זו.
בתום תקופת הביטוח הנקובה ברשימה לא תהא הארכה אוטומטית של תקופת הביטוח .ביטוח
זה אינו ניתן להארכה כלשהי מכוח שתיקה או כל פעולה אחרת של המבטחת (זולת הסכמתה
המפורשת להארכה כאמור בסעיף זה) .הצעת המבטחת המופנית לבעל הפוליסה להאריך את
הפוליסה לא תחשב כהארכת הפוליסה.
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פוליסה לביטוח אחריות חברי ועד ונושאי משרה בעמותות ו/או באגודות עותומניות
א .המבטחת והמבוטח יפעלו בשיתוף פעולה על מנת להקצות באופן הגון ,נכון וראוי את הוצאות
 13הקצאה
המשפט הסבירות ואת כלל הנזק הכספי ,כאשר התביעה כוללת עניינים מכוסים ועניינים
)(ALLOCATION
שאינם מכוסים על פי הפוליסה .הקצאה זו תיעשה בהתחשב ביחס ,שבין החשיפה המשפטית
והפיננסית של העניינים המכוסים לבין העניינים ,שאינם מכוסים.
ב .המבטחת והמבוטח יפעלו בשיתוף פעולה על מנת להקצות באופן הגון ,נכון וראוי את הוצאות
המשפט הסבירות ואת כלל הנזק הכספי ,המשויכים למבוטח והמכוסים על פי פוליסה זו,
ואת הוצאות המשפט הסבירות וכלל הנזק הכספי ,המשויכים לתאגיד ,שאינם מכוסים על פי
פוליסה זו ,במקרים אלה:
( )1ייצוג משותף של המבוטח והתאגיד.
( )2פשרה משותפת של המבוטח והתאגיד.
( )3פסק דין חלוט הקובע אחריות ביחד ולחוד של המבוטח והתאגיד.
ההקצאה בהתאם לסעיף זה תיעשה בהתחשב ביחס ,שבין החשיפה המשפטית והפיננסית של
העניינים המכוסים לבין העניינים ,שאינם מכוסים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהיעדר הסכמה בין המבטחת והמבוטח ביחס להקצאה הראויה,
הקצאה כאמור תיקבע ע״י עו״ד בכיר מלשכת עורכי דין אשר עליו יסכימו המבוטח והמבטחת
במשותף (או בהיעדר הסכמה על כך ימונה ע״י ראש לשכת עורכי הדין) .קביעה כזו תתבסס על
הסיכומים בכתב של המבטחת והמבוטח ותהיה סופית ומחייבת.

14

תחלוף

15

הודעות

א .כל הודעה של המבטחת בכל הקשור לפוליסה זו תינתן לבעל הפוליסה לפי מענו האחרון הידוע
למבטחת.
ב .הודעה של המבוטח ו/או התאגיד למבטחת תינתן למבטחת במשרדה הראשי ,במענו המצוין
בכותרת הפוליסה או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטחת.

16

דין ושיפוט

דין הפוליסה הוא דיני מדינת ישראל והיא כפופה לחוק חוזה הביטוח ,התשמ״א .1981 -
סמכות השיפוט הבלעדית בסכסוכים או מחלוקות הנוגעים לפוליסה זו נתונה לבתי המשפט
המוסמכים במדינת ישראל.
למרות האמור לעיל ,שאלת האחריות של המבוטחים תוכרע על פי הדין שחל על אותה אחריות.
פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד.

א.

ב.

ג.

ד.
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הייתה למבוטח ו/או לתאגיד בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי,
שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטחת מששילמה תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים
ששילמה .התאגיד והמבוטח יחתמו על המסמכים הדרושים ויעשו את כל הנדרש להבטיח את
זכויות המבטחת ,לרבות חתימה על כל מסמך נדרש על מנת לאפשר למבטחת לתבוע בשם
התאגיד ו/או המבוטח.
למרות האמור לעיל ,לא תפעיל המבטחת את זכויות התחלוף שלה כנגד מבוטח או כנגד עובד
התאגיד לפי פוליסה זו ,אלא אם מבוטח או עובד כזה יבצע מעשה פלילי ,למעט מעשה פלילי
ללא מחשבה פלילית (עבירת אחריות מוחלטת) ,או מעשה תרמית או השגת כל רווח או יתרון,
שלא היה זכאי להם על פי כל דין.
המבטחת אינה רשאית להשתמש בזכות ,שעברה אליה לפי סעיף זה באופן ,שיפגע בזכות
המבוטח ו/או התאגיד לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבלו מהמבטחת.
קיבלו המבוטח ו/או התאגיד מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי ,שהיה מגיע למבטחת לפי סעיף
זה ,עליהם להעבירם למבטחת .עשו פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות ,שעברה
למבטחת ,עליהם לפצותה בשל כך.
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