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פוליסת מטריה אישית לביטוח אחריות נושאי משרה
פוליסה זו היא על בסיס “יום הגשת התביעה" (".)"CLAIMS MADE
הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה מוגבל לתביעות ,שהוגשו לראשונה במהלך תקופת הביטוח.
הכיסוי על פי פוליסה זו יחול רק מעל לכל סכום שהמבוטח יקבל כשיפוי מהחברה ו/או על פי פוליסת ביטוח אחרת המכסה
את חבות המבוטח.
פוליסה זו הינה פוליסת מטריה אישית שנועדה להגן על המבוטח במקרה שבו הוא אינו מקבל שיפוי מהחברה או שאין פוליסת
נושאי משרה אחרת שחלה על העניין.

מבוא
בהסתמך על המידע וההצהרות הכלולות בטופס ההצעה ובמסמכים נלווים ,המהווים בסיס לפוליסה וחלק בלתי נפרד
ממנה( ,בין אם צורפו לטופס ההצעה ובין אם הוגשו בנפרד) ,ואשר נמסרו להפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן“ :המבטחת"),
מסכימה המבטחת ,תמורת דמי ביטוח ,ששולמו או התחייבות לשלמם ,ובכפוף לגבולות האחריות ,לתנאים ולהסתייגויות
המפורטים בפוליסה ,כי הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה יהיה כדלקמן:

סעיף הכיסוי הביטוחי
אחריות נושאי משרה

המבטחת תשפה את המבוטח בגין נזק כספי (מקרה הביטוח) בו יחויב המבוטח עקב תביעה,
שהוגשה נגדו לראשונה ודווחה למבטחת במהלך תקופת הביטוח ,אשר עילתה מעשה שלא כדין
של המבוטח במסגרת תפקידו כנושא משרה בחברה בלבד ,ואשר אירע בתקופת הביטוח ולאחר
התאריך הרטרואקטיבי ובתנאי שהמבוטח לא קיבל שיפוי מהחברה ושאין ביטוח נושאי משרה
אחר אשר על פי תנאיו מכסה את אותה תביעה נגד נושא המשרה.

פרשנות
1

פוליסה זו על נספחיה ,תוספותיה והרשימה ,ייקראו 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 ,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 ,ולהפך.

הגדרות
המונחים המופיעים בפוליסה זו וברשימה יפורשו כדלקמן:
1

בעל הפוליסה

המבוטח ,כמפורט בדף הרשימה.

2

הוצאות משפט
סבירות

א .הוצאות סבירות והכרחיות ,שהוציא המבוטח ,הדרושות לשם התגוננות בפני תביעה ו/או
תביעת יחסי עבודה ו/או תביעת ניירות ערך ,לרבות ערעורים ובקשות סעדים טרם או לאחר
פסק הדין.
ב .הוצאות התדיינות סבירות ,שהוצאו על ידי או מטעם המבוטח ,בשל הליכי חקירה על פי דין,
הליכים פליליים או מעין פליליים ,או הליכים משמעתיים על פי כל דין ,שנוהלו נגד המבוטח.
שכר ו/או הוצאות שוטפות של המבוטח לא ייחשבו כהוצאות משפט סבירות.
לצורך הגדרה זו ,סבירות ההוצאות תהיה בהתאם למקובל במדינת ישראל.

3

החברה

החברה אשר שמה מצוין ברשימה ואשר המבוטח מכהן בה כנושא משרה.

4

המבוטח

אדם אשר שמו מפורט ברשימה.

5

המבטחת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

6

השתתפות עצמית

הסכום שבו ישא המבוטח ,מתוך סכומי הנזק הכספי (לרבות הוצאות המשפט הסבירות) על
פי פוליסה זו בקשר עם תביעה .יובהר כי המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית גם אם
התביעה נמחקה ,נדחתה או נסתיימה בפשרה והמבטחת תהיה אחראית אך ורק בגין סכום הנזק
הכספי הנובע מתביעה אשר עולה על סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה.
סכום השתתפות עצמית אחד יחול על נזק כספי הנובע מכל התביעות הקשורות למעשה שלא
כדין יחיד.
בכל מקרה של נזק כספי תחול ההשתתפות העצמית על המבוטח ,למעט אם הוכרז כפושט
רגל.
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מעשה או מחדל ,למעשה או כנטען ,המהווים הפרת חובה ,טעות ,מחדל ,השמטה ,הצהרה מטעה
 7מעשה שלא כדין
או כוזבת ,שכחה ,חריגה מסמכות ,הוצאת דיבה ,לשון הרע ,השמצה ,רשלנות או הזנחה שנעשו
על ידי המבוטח ,בכשירותו כנושא משרה בחברה ותוך ביצוע תפקידו כנושא משרה בחברה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מעשה שלא כדין כולל:
א .הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
ב .הפרת חובות אמונים כלפי החברה ובלבד שהמבוטח פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח
שהפעולה לא תפגע בטובות החברה;
ג .פעולה אחרת ברת ביטוח על פי דין המיוחסת למבוטח ,בגינה תוטל חבות כספית על המבוטח
לטובת אדם אחר.
מעשה שלא כדין לא יכלול מעשה שאינו בר-ביטוח על פי הוראות חוק החברות ,התשנ"ט–.1999
8

מעשה שלא כדין יחיד מעשה שלא כדין או מעשים שלא כדין קשורים ,מתמשכים או חוזרים ,בין אם נעשו או השפיעו על
אדם אחד או יותר או על אישיות משפטית אחת או יותר.

9

דירקטור ,מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,משנה למנהל הכללי ,נשיא ,מבקר פנימי ,יועץ
משפטי פנימי ,מזכיר החברה ,חשב החברה ,סגן מנהל כללי ,מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל
הכללי וכל ממלא תפקיד ,כאמור ,בחברה ,אף אם תוארו שונה.

נושא משרה

 10נזק כספי

סכום בו יחויב על פי דין המבוטח עקב תביעה ,שהוגשה נגדו לראשונה בתוך תקופת הביטוח
ודווחה למבטחת ,שעילתה מעשה שלא כדין ,וכן הוצאות משפט סבירות ,אך למעט קנסות,
מסים ,עיצומים כספיים ,תשלומים שאינם ברי ביטוח על פי הדין החל על הפוליסה ,תשלומים
שאינם לשם פיצוי (כגון :השבה) פיצויים לדוגמא ,פיצויים עונשיים,ריבית עונשית ו/או עונשים
כספיים אחרים שהמבוטח עלול להתחייב בהם על פי כל דין .נזק כספי והוצאות משפט סבירות,
שהוצאו ביותר מתביעה אחת נגד המבוטח ,אך נבעו ממעשה שלא כדין יחיד ,ייחשבו כנזק כספי
אחד.

 11פוליסה

לרבות הרשימה ,טופס הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת ,המהווים את חוזה הביטוח בין
המבטחת למבוטח.

 12רשימה

דף פרטי הביטוח המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 13שינוי שליטה

קיום כל אחד מאירועים אלה:
א .מיזוג החברה עם אישיות משפטית אחרת ו/או רכישת מרבית נכסיה ע"י אישיות משפטית
אחרת.
ב .רכישת  50%או יותר מהון המניות של החברה או רכישת  50%או יותר מזכויות ההצבעה של
החברה או מהזכות לשלוט במינוי הדירקטורים הרשאים להפעיל את רוב קולות ההצבעה
בחברה על ידי אישיות משפטית אחרת.
ג .העברת גרעין השליטה בחברה לאישיות משפטית אחרת.
ד .חדלות פירעון ,כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,מינוי מנהל מיוחד או נאמן ,פשיטת רגל או פירוק
של החברה.

 14תאריך המשכיות

תאריך המצוין ברשימה ,אשר החל ממנו מחזיק המבוטח ברצף כיסוי ביטוחי לאחריות נושאי
משרה אצל המבטחת או מבטחת אחרת כלשהי ,או מועד שונה ,שהוסכם עליו עם המבטחת.

 15תאריך רטרואקטיבי

התאריך המצוין ברשימה כתאריך רטרואקטיבי ,אשר רק תביעות בגין מעשים שלא כדין שנעשו
ממנו ואילך יכוסו בהתאם לתנאי פוליסה זו ,למען הסר ספק מובהר בזאת כי לגבי תביעה
בגין מעשה שלא כדין מתמשך ,תהיה המבטחת אחראית רק לחלק שנעשה החל מהתאריך
הרטרואקטיבי ואילך.

 16תביעה

א .תובענה או תביעת יחסי עבודה ו/או תביעת ניירות ערך ,הליך משפטי אזרחי ,לרבות הודעת
צד ג' ,תביעה שכנגד ,וכן הליכי בוררות או גישור שנעשו בהסכמה מוקדמת של המבטחת,
שננקטו נגד המבוטח בגין מעשה שלא כדין ואשר במסגרתו עלול המבוטח להתחייב בדין
לשאת באחריות ולשלם פיצויים או סעד אחר ,לרבות ערעור על הליך כאמור;
ב .דרישה בכתב מאת צד שלישי הטוען לאחריות המבוטח כלפיו לפיצוי כספי או סעד אחר בגין
מעשה שלא כדין.
ג .אישום פלילי או הליך פלילי המוגשים נגד המבוטח.
ד .חקירה אזרחית ,פלילית ,מנהלית או כל חקירה על ידי רשות מוסמכת בגין מעשה שלא כדין
מסוים של המבוטח.
יראו את המועד בו הוגשה תביעה לראשונה כמועד בו נמסרה למבוטח הזמנה לבית משפט או
מסמך דומה או כיום בו נתקבלה לראשונה על ידי המבוטח הודעה בכתב ,בדבר התביעה או
שנודע לו עליה בדרך אחרת לפי המוקדם מבין המועדים.
כל התביעות הנובעות ,מבוססות או מיוחסות למעשה שלא כדין יחיד ,תיחשבנה כתביעה
אחת.
למען הסר ספק ,תביעה לא תכלול תביעה בשל הטרדה מינית או שיפוי למבוטח עבור עלויות
שהוא יהיה מחוייב לשלם למי מלקוחותיו או עובדיו ,במסגרת תביעה שהוגשה על ידי מי מהם,
לפי החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח –  ,1988אלא אם נקט המבוטח בכל הצעדים
שעליו לנקוט על פי החוק האמור.
ה .תביעת יחסי עבודה  -כל תביעה או סדרה של תביעות קשורות ,המתייחסת לעובד החברה
בעבר ,בהווה או בפוטנציה ,שעילתה :הדחה ,פיטורין או סיום העסקה בלתי הוגנים או שלא
כדין ,מצג שווא באשר ליחסי העבודה ,הימנעות שלא כדין מהעסקה או קידום ,קיפוח לא צודק,
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פגיעה שלא כדין בהזדמנויות מקצועיות ובקריירה ,הליך משמעתי שלא כדין ,אי מתן קביעות
או הערכה רשלנית של עובד ,מתן או אי מתן המלצות נכונות ,מדויקות ,הטרדה של עובד מכל
סוג ,על רקע מין ,גזע או נכות (כולל יצירה לכאורה של סביבת עבודה עוינת) ,אפליה שלא
כדין ,אי קביעת מדיניות או נהלי עבודה ראויים.
הכיסוי בגין תביעת יחסי עבודה אינו כולל תשלום פיצויי פיטורין ,תשלום פנסיה ,שכר ,זכויות
סוציאליות ,וכל תשלום אחר האמור להשתלם על פי דין ובתמורה להעסקתו.
למען הסר ספק ,תביעת יחסי עבודה לא תכלול תביעה בשל הטרדה מינית או שיפוי למבוטח
עבור עלויות שהוא יהיה מחוייב לשלם למי מעובדיו ,במסגרת תביעה שהוגשה על ידי מי מהם,
לפי החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח –  ,1988אלא אם נקט המבוטח בכל הצעדים
שעליו לנקוט על פי החוק האמור.
ו .תביעת ניירות ערך  -תביעה המוגשת בבית משפט בישראל על פי דיני מדינת ישראל ,שעילתה
הפרת דיני ניירות ערך ,בגין מעשה שלא כדין של המבוטח בקשר עם מכירה או רכישה של
ניירות ערך או הנפקת ניירות ערך של החברה ,למעט תביעה ,שעילתה תשלום מחיר או
תמורה בלתי מספקים או בלתי הוגנים על ידי החברה לצורך רכישת ניירות הערך שלה.
 17תקופת הביטוח

התקופה הנקובה ברשימה ,או תקופה קצרה יותר אם בוטלה הפוליסה לפני סיום תקופה זו.

 18תקופת גילוי

התקופה הנקובה ברשימה.

הרחבות
1

כיסוי לתביעות
מאוחרות

אם בתקופת הביטוח ייוודע למבוטח לראשונה על אירועים או נסיבות ,העלולים להוות עילה
לתביעה נגדו בגין מעשה שלא כדין ,ותינתן על כך הודעה בכתב בתוך תקופת הביטוח למבטחת
בצירוף פרטים ביחס לסיבות לציפייה לתביעה ,אופי המעשה שלא כדין המיוחס למבוטח
ומועדיו ,שמות התובעים הפוטנציאלים ,האופן בו נודע למבוטח לראשונה על הנסיבות העלולות
להביא לתביעה ו/או כל פרט חיוני אחר הקשור בנסיבות אלו ,אזי תביעה כלשהי ,אשר תוגש נגד
המבוטח בגין אותם אירועים או נסיבות עליהם דווח ,כאמור ,תיחשב תביעה ,שהוגשה במהלך
תקופת הביטוח אף אם הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח .זאת ,בכפוף לכך ,שהמעשה שלא
כדין המיוחס למבוטח התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי ,ובכפוף לשאר הוראות הפוליסה.

2

תקופת גילוי

במקרה של ביטול הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח או אי חידוש הפוליסה על ידי המבטחת או
על ידי המבוטח ,יהיה המבוטח רשאי להודיע למבטחת בכתב ובתוך  30יום ממועד הביטול ו/או אי
החידוש ,על רצונו להרחיב את הפוליסה לכסות תביעות נגד המבוטח שתוגשנה במשך התקופה
הנקובה ברשימה כתקופת גילוי ,בגין מעשים שלא כדין ,שאירעו לפני ביטול או אי חידוש הפוליסה
ולאחר התאריך הרטרואקטיבי אשר אילולא ביטול הפוליסה או אי חידושה היו מכוסים על פיה.
הרחבה זו כפופה לתנאים המצטברים להלן:
א .ביטול הפוליסה על ידי המבטחת או אי הסכמתה לחידושה אינם עקב הפרת תנאי הפוליסה,
אי-גילוי ,מרמה או אי תשלום דמי הביטוח ע"י המבוטח.
ב .הרחבה זו תחול אך ורק באם לא נערך כל ביטוח אחר המכסה את חבות המבוטח בתקופה
הרלוונטית.
ג .באם בוטלה הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח או לא חודשה על ידי המבטחת תשולם
תמורת הרחבה זו במועד מימושה תוספת לדמי הביטוח בשיעור של  75%מהפרמיה השנתית
האחרונה .באם בוטלה הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח או לא חודשה על ידי המבוטח,
תשולם תמורת ההרחבה במועד מימושה תוספת לדמי הביטוח בשיעור של  100%מהפרמיה
השנתית האחרונה.
ד .גבול האחריות המצרפי לתקופת הביטוח ולתקופת הגילוי לא יעלה על גבול האחריות הנקוב
ברשימה.
המבוטח זכאי לתקופת גילוי בת  60יום ,בכפוף לתנאים המצטברים לעיל ,אך ללא תשלום
פרמיה נוספת ,אם פוליסה זו לא תחודש על ידי המבטחת בתום תקופת הביטוח.
אם בחר המבוטח לרכוש תקופת גילוי ,כאמור לעיל ,תהיה תקופת הגילוי בת ה 60 -יום חלק
מתקופת הגילוי הנרכשת ,ולא תתווסף לה.
במקרה בו נרכשה תקופת גילוי יהיה המבוטח רשאי לבטלה ,על ידי הודעה בכתב למבטחת
והביטול יכנס לתוקפו בתוך  3ימים מיום קבלת ההודעה אצל המבטחת .במקרה של ביטול
כאמור ,יהיה המבוטח זכאי להחזר פרמיה כדלקמן:
א .ביטול בתוך  3חודשי תקופת גילוי ראשונים – החזר פרמיה בשיעור  50%מהפרמיה היחסית
לתקופה שנותרה.
ב .ביטול בתקופה שבין  3ל 6 -חודשי תקופת גילוי – החזר פרמיה בשיעור  35%מהפרמיה
היחסית לתקופה שנותרה.
ג .ביטול בתקופה שבין  6ל 9 -חודשי תקופת גילוי – החזר פרמיה בשיעור  20%מהפרמיה
היחסית לתקופה שנותרה.
ד .ביטול בתקופה שבין  9ל 12 -חודשי תקופת גילוי – החזר פרמיה בשיעור  10%מהפרמיה
היחסית לתקופה שנותרה (אם נותרה).

3

שינוי שליטה

הכיסוי לפי פוליסה זו ימשיך לחול על המבוטח ,ששימש נושא משרה בחברה בגין מעשים שלא
כדין המיוחסים לו ,אשר בוצעו או נטען שבוצעו ,לפני קרות שינוי השליטה ולאחר התאריך
הרטרואקטיבי ,לגבי תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה בתקופת הביטוח.
הפוליסה לא תחול על תביעות שעילתן מעשים שלא כדין שבוצעו או שנטען שבוצעו לאחר שינוי
השליטה בפועל.

300203092
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פוליסת מטריה אישית לביטוח אחריות נושאי משרה
פוליסה זו מורחבת לכסות נזק כספי ,שנגרם כתוצאה מתביעה שהוגשה נגד המבוטח ובן זוגו
 4כיסוי לחבות בני זוג
על פי דין ,בגין מעשה שלא כדין של המבוטח בלבד ,כאשר בן הזוג צורף לתביעה אך ורק בשל
הסטאטוס שלו כבן זוג וכדי לרדת לנכסים ולרכוש המשותף של בני הזוג.
5

אי כשרות משפטית

במקרה מותו של המבוטח או במקרה שאיבד את כשירותו המשפטית ,תכסה הפוליסה נזק
כספי הנובע מתביעה שתוגש כנגד עזבונו ,יורשיו ,אפוטרופסו ,או הנאמן בהליכי פשיטת רגל של
המבוטח בגין מעשה שלא כדין של המבוטח.

6

הקדמת הוצאות
משפטיות

המבטחת תקדים תשלום הוצאות משפט סבירות למבוטח ,בגין תביעה שהוגשה נגדו ,לפני מתן
פסק דין סופי ,בכפוף לתנאים המצטברים כדלקמן:
א .נסיבות התביעה מבססות לכאורה את אחריות המבטחת על פי הפוליסה.
וגם -
ב .המבוטח יתחייב בכתב ,להשיב למבטחת ,על פי דרישתה ,את כל התשלומים שהוקדמו על פי
הרחבה זו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,1961 -
אם יתברר במהלך בירור התביעה ,כי אין למבטחת חבות על פי הפוליסה.
וגם -
ג .המבוטח ימציא למבטחת ערבויות מתאימות לשביעות רצונה להבטחת החזר המקדמות כאמור
וגם -
ד .כל מקדמה תשולם על ידי המבטחת בניכוי ההשתתפות העצמית הקבועה ברשימה ותשלומה
יפחית את גבולות האחריות של הפוליסה במידה ובשיעור בו לא הושבו התשלומים למבטחת
כאמור בסעיף קטן ב' לעיל.

7

הרחבת מעשה שלא
כדין

בכפוף להוראות חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-תורחב הגדרת מעשה שלא כדין המכוסה
בפוליסה זו לכלול גם עבירה פלילית בה הורשע המבוטח ובתנאי ,שנקבעה כעבירה מוחלטת
בפסק דין חלוט ,ושנעשתה ללא מחשבה פלילית מצד המבוטח .הרחבה זו תהיה תקפה לגבי
תביעות בבתי משפט ישראליים ולפי דיני ישראל בלבד .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הרחבה
זו לא תחול על קנסות מכל סוג שהוא ,כופר ,פיצויים עונשיים והוצאות לדוגמא או עיצום כספי.

8

תשקיפים ,הנפקות
וגיוסי הון (למעט
ארה"ב וקנדה)

הפוליסה תורחב לכסות תביעה נגד המבוטח שתוגש ותדווח במהלך תקופת הביטוח בגין כל
תשקיף או הנפקה של מניות או אג"ח או הנפקת זכויות או גיוס הון ,לרבות תהליך ההנפקה או
הגיוס ,שנערכו במהלך תקופת הביטוח ,למעט הנפקות או גיוסי הון בארה"ב ובקנדה .הרחבה זו
מותנית בכך ,שהחברה הציגה למבטחת כל מידע ,שיידרש בנוגע לתשקיף או להנפקה או לגיוס
ההון וקיבלה את אישורה של המבטחת בכתב ,ושילמה כל תוספת דמי ביטוח שנדרשה על ידי
המבטחת והסכימה לכל תיקון של הוראה מהוראות פוליסה זו .למען הסר ספק מובהר בזאת,
כי הרחבה זו לא תחול על תשקיפים ,הנפקות או גיוסי הון בצפון אמריקה ,דהיינו :ארה"ב וקנדה.

חריגים
פוליסה זו אינה מכסה:
1

ידע ומעשים קודמים

2

מרמה ,חוסר תום לב א .תביעה 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
ורווח אישי
או המלאה ,למעט החברה ,או קבלת תשלומים או הטבות ,שהמבוטח לא היה זכאי להם על פי דין.
ב .תביעה המבוססת או מוגשת על יסוד מעשה או מחדל שנעשה על ידי המבוטח או בהוראתו או
באישורו ,בתרמית ,אי יושר ,זדון או אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל ,או המבוססת
או מיוחסת לעבירה פלילית ,הפרה מכוונת של הוראות דין ,מעילה או מעילה באמון ,הפרת
חובת אמון ופעולה בחוסר תום לב.

3

נזק לגוף או לרכוש

תביעה המבוססת ,במישרין או בעקיפין ,או קשורה בצורה כלשהי ,לפגיעה גופנית ,נפשית,
שכלית ,רגשית ,חולי ,מחלה או מוות של מאן דהוא עקב נזק פיזי כאמור ,ו/או לפגיעה ,נזק פיזי או
הרס לרכוש כלשהו ,לרבות אבדן יכולת השימוש ברכוש כתוצאה ממנו ,אך למעט פגיעה רגשית,
הנובעת מתביעת יחסי עבודה.

4

זיהום

תביעה 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 ,אסבסט ,רעלים ופסולת מכל
סוג או בכל מצב צבירה שהוא ,לרבות הוצאות ניקוי הקשורות בזיהום כאמור ,בין היתר ,כתוצאה
מדרישה ,הוראה או צו בדבר בדיקה ,פיקוח ,סילוק ,טיפול או נטרול של חומרים מזהמים מסוג
כאמור.
חריג זה לא יחול על תביעה שהוגשה כנגד המבוטח על ידי בעל מניות בחברה ,במישרין או
כתביעה נגזרת ,בה נטען כי נגרם נזק כספי לחברה או לבעלי מניותיה.

5

זיהום גרעיני וקרינה

תביעה הנובעת או קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לחומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מכל סוג שהוא
או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו ,או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני.
למטרת סעיף זה בלבד “בעירה" תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
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א .כל תביעה הנובעת מתביעה ,הליך משפטי ,משמעתי ,סטטוטורי או חקירה שהחלו טרם
תחילת תקופת הביטוח על פי פוליסה זו או טרם מועד ההמשכיות המצוין ברשימה לפי
המוקדם מביניהם.
ב .אירועים או נסיבות שקדמו לתחילת תקופת הביטוח על פי פוליסה זו ואשר המבוטח ידע
או שהיה עליו לצפות באופן סביר כי הם עלולים להביא לתביעה נגדו טרם תחילת תקופת
הביטוח.
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פוליסת מטריה אישית לביטוח אחריות נושאי משרה
תביעה המבוססת או קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לכך ,שהמבוטח משמש כמנהל או כנאמן
 6פנסיה
בתוכנית פנסיה ,תוכנית משתתפת ברווחים או תוכנית אופציות או הטבות או כל תוכנית אחרת
המיועדת לטובת עובדים ,לרבות הטבות לעובד או נושא משרה בחברה.
7

מלחמה וטרור

תביעה הנובעת או קשורה ,במישרין או בעקיפין ,למלחמה בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא
הוכרזה ,וכן לפעולת איבה ,פעולה מעין מלחמתית ( ,)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 טרור ,פירושו :שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו על ידי איש
או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו.

8

אסבסטוס

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 כלשהי אסבסט ,או כל חומר ו/או חומרים המכיל/
מכילים אסבסט ,בכל צורה שהיא ובכל כמות שהיא ובלבד שהתביעה קשורה או נובעת מתכונותיו
המסוכנות של האסבסט.

תנאים כלליים
1

חובת ההודעה
על מקרה ביטוח
למבטחת

א .המבוטח יודיע למבטחת מייד ,אך לא יאוחר מ 30 -יום מהיום ,שנודע לו על כך או מהיום,
בו הוגשה לראשונה נגד המבוטח על כל תביעה או כל מאורע ו/או נסיבות ,שלגביהם קיים
חשש סביר שהם עלולים להוות בסיס לתביעה על פי פוליסה זו ,בצירוף פרטים ביחס לסיבות
לציפייה לתביעה ,האופי והתאריכים של המעשה שלא כדין לכאורה ,שגרם לה לכאורה ,שמות
התובעים הפוטנציאליים ושם כל המבוטחים המעורבים בתביעה ,האופן בו נודע למבוטח
לראשונה על הנסיבות העלולות להביא לתביעה ו/או כל פרט חיוני אחר הקשור בנסיבות אלה.
ב .המבוטח ו/או החברה ימציאו בדואר רשום למבטחת ,מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,דרישה,
תביעה ,הזמנה לבית משפט או מסמך אחר הקשורים לתביעה ,או העלולים להוות בסיס
לתביעה נגד המבוטח.
ג .המועד הנקוב באישור משלוח ההודעה כאמור בדואר רשום ,יהווה ראיה לתאריך מתן ההודעה.
כל מסירת מידע ,כנדרש בסעיף זה ,שנמסר באמצעי אחר ולא בדואר רשום ,טעון הוכחת
מסירתו ומועד המסירה על ידי המבוטח.

2

זכות המבטחת
לניהול הליכים
משפטיים וחובת
שיתוף פעולה

א .שום הודאה ( )Admissionהצעה ,הבטחה ,פשרה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא
יינתנו 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.
ב .המבטחת תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לנהל בשמו של המבוטח את ההגנה בפני תביעה,
להגיע להסדר ו/או ליישב כל תביעה ,ולתבוע בשמם פיצויים ,נזקים או כל סעד אחר .כתנאי
מקדים לחבות המבטחת בגין נזק כספי כתוצאה מתביעה ,מתחייב המבוטח לשתף פעולה
עם המבטחת ולספק לה את כל המידע והעזרה שידרשו 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.
ג .התעוררה מחלוקת בין המבטחת למבוטח באם להתגונן בפני תביעה ,תועבר השאלה להכרעת
עורך דין ,שזהותו תוסכם בין המבוטח והמבטחת .המבטחת תישא בתשלום לעורך דין זה.
ד .במקרה שבו נסיבות התביעה מבססות לכאורה את אחריות המבטחת על פי הפוליסה ועל
פי דרישת המבוטח ,תמנה המבטחת עורך דין ,אשר על זהותו יסכימו המבוטח והמבטחת,
להגן על המבוטח מפני התביעה .במקרה שהמבוטחת והמבוטח לא יגיעו להסכמה לגבי זהות
עורך הדין ,שימונה להגן על המבוטח ,יחליט בדבר ראש לשכת עורכי הדין .למען הסר ספק,
הוראת הרחבה מס' ( 6הקדמת הוצאות) יחולו על תשלום שכר טרחתו של עורך הדין שמונה
ע"י המבטחת.
ה .המבטחת רשאית ,בין לפני ובין במהלכם של הליכים משפטיים לשלם למבוטח ,את גבול
האחריות (לאחר שנוכו ממנו הסכומים שכבר שולמו על ידי המבטחת וסכום ההשתתפות
העצמית) ובמקרה כזה תעבור השליטה על ניהול המשפט או על יישוב התביעה לידי המבוטח,
והמבטחת תהיה פטורה מכל חבות על פי הפוליסה ,למעט תשלום הוצאות משפט סבירות
בגין ההליכים שאירעו עד למועד בו שילמה למבוטח את גבול האחריות וזאת אף מעל גבול
האחריות.
ו .לא קויימה חובה הודעה או שיתוף פעולה לפי סעיף ( 1א) או סעיף ( 2ב) 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 המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
ז .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

גבולות האחריות

א .אחריות המבטחת בגין כל נזק כספי הנובע מכל תביעה נגד המבוטח לא תעלה על גבולות
האחריות הנקובים ברשימה.
ב .נזק כספי הנובע מתביעה ,תביעת יחסי עבודה או תביעת ניירות ערך ,שהוגשה במהלך תקופת
הביטוח או תקופת הגילוי בהתאם להוראות פוליסה זו ,יהא כפוף אף הוא לגבול האחריות
המצטבר הנקוב ברשימה ,כאמור בסעיף קטן א' לעיל.
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ג .גבול האחריות לתקופת הגילוי ,אם נרכשה ,הינו חלק מגבול האחריות המצטבר לתקופת
הביטוח ואינו נוסף לו.
ד .ההשתתפות העצמית מהווה חלק מגבולות האחריות המצוינים ברשימה ולא תתווסף עליהם
ה .במקרה של נזק כספי ,תכסה פוליסה זו גם הוצאות משפט סבירות בקשר לגבול האחריות,
כמקובל בישראל ,כאמור בסעיף  66לחוק חוזה הביטוח.
4

חובת הגילוי

5

ביטוח אחר ושיפוי על הכיסוי על פי פוליסה זו הינו מעבר ומעל לכל שיפוי אשר המבוטח זכאי לקבל מהחברה או מכל
ביטוח נושאי משרה או ביטוח אחר .המבוטח יהא זכאי לשיפוי על פי הפוליסה ,רק לגבי סכומים
ידי החברה
העודפים על כל שיפוי שהמבוטח זכאי לקבל [קיבל בפועל] מהחברה ו/או על פי כל ביטוח תקף
אחר החל על העניין.
קבל המבוטח שיפוי מהחברה ו/או על פי פוליסה אחרת המבטחת את אותו הסיכון הקיים
בפוליסה זו ,יופחת סכום השיפוי המגיע למבוטח בגובה הסכום ,שקיבל.

6

הצמדה

א .במידה שסכומי דמי הביטוח ,גבולות הכיסוי או ההשתתפות העצמית המפורטים ברשימה,
נקובים במטבע חוץ סכומים אלה ישתנו בהתאם לשינויים בשער היציג של מטבע החוץ
הנקוב ,ממועד תחילת הביטוח למועד התשלום בפועל של דמי הביטוח או תגמולי הביטוח או
ההשתתפות העצמית.
ב .היה שסכומי דמי הביטוח ,גבולות הכיסוי או ההשתתפות העצמית המפורטים ברשימה נקובים
בשקלים ,יהיו סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,וישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן ,שפורסם סמוך
לפני תחילת הביטוח לבין המדד ,שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח לבין המדד שפורסם
סמוך לפני תשלום דמי הביטוח ,תגמולי הביטוח או ההשתתפות העצמית.
ג .אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות של סכומי גבולות האחריות ,תהווה כל הגדלה כזו
סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה
יהא המדד הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.

7

הארכת תקופת
הביטוח

א .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 של המבוטח ושל המבטחת להארכה בכפוף לתנאים שיפורטו על ידה),
וזאת אף אם הציע המבוטח למבטחת בצורה ובמועד כלשהם להאריכו.
ב .חודשה הפוליסה ,יהוו ההצעה לביטוח והמסמכים ,שנמסרו על ידי המבוטח לצורך הליכי
החיתום שנדרשו לפוליסה זו ,חלק בלתי נפרד מהפוליסה החדשה .יחד עם כל מידע ומסמכים
נוספים שיועברו על ידי המבוטח למבטחת במסגרת הליך החידוש.

8

ביטול הביטוח

א .המבוטח 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
 %0.3מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל מהיום השמיני.

300203092

א .הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטחת על כל השאלות שנשאלו
בטופס ההצעה ,ששימש בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת ,שנתבקש ,ועל סמך הנחתה של
המבטחת ,שהמבוטח גילה לה את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
ב .המבוטח יגלה 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.
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 בחברה.
 .3הצעת רכש למניות החברה  -שינוי במצבת בעלי המניות.
 .4שינוי בפעילותה העסקית של החברה ,לרבות פעילות בחו”ל ,שלא הייתה לה ערב תוקפה
של פוליסה זו.
 .5תשקיפים ,הנפקות וגיוסי הון של החברה.
 .6הליכי פירוק ,חיסול ,כינוס נכסים או הקפאת הליכים הנוגעים לחברה ,בין שננקטו מיוזמתה
ובין שלא ביוזמתה.
 .7מינוי מנהל ממונה ,מנהל מורשה או מנהל מיוחד לחברה על ידי בית משפט או כל רשות
מוסמכת אחרת.
 .8פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח והחברה ,תביעות בתחום הכיסוי לרבות ,ביטול
כיסוי של המבוטח והחברה בעבר או אי חידושו על ידי מבטח כלשהו ,סירוב לבטח את
המבוטח והחברה בעבר על ידי מבטח כלשהו או התנאת הביטוח בתנאים מיוחדים.
 .9כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.
ד .לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטחת ענין מהותי הן בהצעת הביטוח
והן בהחמרת הסיכון המבוטח ,תהיה המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה ואת החבות או
להקטין את היקף חבותה בכפוף לסעיפים  ,7 ,6ו 8-לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-
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ב .המבטחת רשאית לבטל הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על
כך תישלח למבוטח בכתב בדואר רשום לפחות  60יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
במקרה כזה ,יהיה המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ,ששולם למבטחת בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח .ביטול הביטוח על ידי המבטחת ייעשה אך ורק בגין אי תשלום
דמי ביטוח או על פי עילות הביטול המפורטות בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-לרבות
מרמה בתביעת ביטוח.
א .במידה שהתביעה כוללת עניינים מכוסים ועניינים שאינם מכוסים ,על פי הפוליסה המבטחת
 9הקצאה
והמבוטח יפעלו בשיתוף פעולה על מנת לקבוע באופן הגון ,וראוי חלוקה של הוצאות המשפט
()ALLOCATION
הסבירות ושל כלל הנזק הכספי ,בין העניינים המכוסים לבין אלה שאינם מכוסים ,חלוקה
זו תיעשה בהתחשב ביחס שבין ,החשיפה המשפטית והפיננסית של המבוטח לגבי העניינים
המכוסים לבין זו שלגבי העניינים ,שאינם מכוסים.
ב .במקרים בהם בקשר עם תביעה יתקיימו:
 .1ייצוג משותף של המבוטח והחברה.
 .2פשרה משותפת של המבוטח והחברה.
 .3פסק דין חלוט הקובע אחריות ביחד ולחוד של המבוטח והחברה.
אזי המבטחת והמבוטח יפעלו בשיתוף פעולה על מנת לקבוע באופן הגון וראוי חלוקה של הוצאות
המשפט הסבירות ושל כלל הנזק הכספי המשויכים למבוטח והמכוסים על פי פוליסה זו לבין
הוצאות המשפט הסבירות וכלל הנזק הכספי המשויכים לחברה שאינם מכוסים על פי פוליסה
זו .החלוקה בהתאם לסעיף זה תיעשה בהתחשב ביחס ,שבין החשיפה המשפטית והפיננסית
של החברה לבין אלה של המבוטח וכן בהתחשב בהטבות היחסיות כתוצאה מהעניינים נשוא
התביעה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהיעדר הסכמה בין המבטחת והמבוטח ביחס לחלוקה הראויה ,זו
תיקבע ע"י עו"ד בכיר מלשכת עורכי דין בישראל אשר עליו יסכימו המבוטח והמבטחת במשותף.
בהיעדר הסכמה על כך ימונה עורך הדין בכיר ע”י ראש לשכת עורכי הדין .קביעה כזו תתבסס
על הסיכומים בכתב של המבטחת והמבוטח ותהיה סופית ומחייבת.
 10תחלוף

א .הייתה למבוטח 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.
המבוטח יחתום על המסמכים הדרושים ישתף פעולה ויעשה את כל הנדרש להבטיח את
זכויות המבטחת ,לרבות חתימה על כל מסמך נדרש על מנת לאפשר למבטחת לתבוע
במקום המבוטח.
ב .המבטחת אינה רשאית להשתמש בזכות ,שעברה אליה לפי סעיף זה באופן ,שיפגע בזכות
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבלו מהמבטחת.

 11הודעות

א .כל הודעה של המבטחת בכל הקשור לפוליסה זו תישלח למבוטח לפי מענו האחרון שנמסר
על ידו למבטחת.
ב .הודעה של המבוטח למבטחת ,תינתן למבטחת במשרדה הראשי ,במענה המצוין
בכותרת הפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל של המבטחת הנקוב ברשימה.

 12הדין החל

א .פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד.
ב .על הפוליסה יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981-
ג .כל מחלוקת או הליך משפטי בקשר עם פוליסה זו יתברר אך ורק בבתי המשפט בישראל ועל
פי דיני ישראל בלבד.

 13איסור המחאת זכויות לא ניתן להמחות פוליסה זו וכל זכות על פיה ללא הסכמה מראש ובכתב של המבטחת.
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