הפניקס פרוטקט פוליסת ביטוח הייטק
ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר
הפוליסה מעניקה כיסוי על בסיס יום הגשת תביעה.
תביעה תחת הפוליסה חייבת להיות מוגשת נגד המבוטח המצוין ברשימה ומדווחת למבטחת במהלך תקופת הביטוח.
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 ,שנמסרו לפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן" :המבטחת"( ,מסכימה המבטחת ,תמורת דמי ביטוח,
ששולמו או התחייבו לשלמם ,ובכפוף לגבולות האחריות ,לתנאים ולהסתייגויות המפורטים בפוליסה ,כי הכיסוי הביטוחי יהיה כדלקמן:

פרק  1׀ סעיפי הביטוח
מהות הכיסוי

המבטחת תשפה את המבוטח ,עד לסה"כ גבולות האחריות הנקובים בפוליסה ,בגין כל סכום הנדרש כפיצוי
אותו מחויב המבוטח לשלם על פי חוק במסגרת תחום הפעילות של המבוטח ,בהתאם לקבוע ברשימה
ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

(1

א

תביעה שהוגשה לראשונה נגד המבוטח וזאת לאחר התאריך הרטרוקאטיבי הנקוב בפוליסה;

(2

ב

התביעה דווחה למבטחת במהלך תקופת הביטוח ,והיא נובעת מ:

 1אחריות מקצועית
.1

מעשה שלא כדין לעניין אחריות מקצועית שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה ,מצד
המבוטח או מי מטעמו:

א

בביצוע שירותי מחשב או כתוצאה מכשל בביצועם;

ב

הנובע מאי-יכולתו של המוצר הטכנולוגי של המבוטח לבצע את הפעולה לשמה הוא מיועד.

 2חבות מוצר
.2

מקרה ביטוח לעניין חבות המוצר שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה ,הנובע משימוש
במוצר הטכנולוגי של המבוטח בקשר עם הפעילות העסקית המפורטת בדף הרשימה.

פרק  2׀ הגדרות
לעניין הכיסוי הביטוחי המוקנה מכוח פוליסה זו ,תחולנה ההגדרות הבאות:
 2.1נזקי גוף
 2.2תביעה)ות( ביטוח

כל פציעה ,מחלה או חולי הנגרם לכל אדם ,לרבות מקרי מוות בכל עת ,הנגרמים כתוצאה מכך.

א

כל תביעה או הליך משפטי ,לרבות פסק דין המתקבל בעניינו ,או כל דרישה כספית או דרישה לשירותים
הנובעים מרשלנות או מנזק שנגרם בפועל או לכאורה.
הודעה בכתב למבטחת בגין מעשה שלא כדין לעניין אחריות מקצועית כלשהו ו/או מקרה ספציפי של ביטוח
מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר או נסיבות אשר יכול שיהוו עילה לתביעה או תביעות.

א

שירותי נתונים ,לרבות עיבוד נתונים ושמירתם ,ורשומות הניתנים לאחרים;

ב

שירותי תוכנה הניתנים לאחרים;

ג

שירותי תחזוקת חומרה הניתנים לאחרים.

ב
 2.3שירותי מחשב

 2.4הוצאות הגנה משפטית א
ב

הוצאות סבירות שנגבו ע"י עורך דין או יועץ משפטי הממונה ע"י המבוטח; וכן
כל הוצאה או תשלום אחר הכרוך בביצוע הליך החקירה ,הסדרים ,הגנה וערעור המלווים את התביעה.
הוצאות או תשלומים אלו חייבים להיווצר :ע"י המבוטח ,עורך הדין או היועץ המשפטי הממונים על ידי המבוטח,
עורך הדין או היועץ המשפטי הממונים על ידי המבטחת או הוצאות אחרות שהוצאו ע"י המבוטח בהסכמת
המבטחת .הוצאות ההגנה המשפטית לא תכלולנה את עלויות השכר המשולמות לטובת עובדיו הרגילים של
המבוטח ,וכן לא תכלולנה את הוצאות התקורה המשולמות על-ידו.

 2.5תקופת גילוי

1

התקופה המפורטת בהרחבה  ,4.1מיד לאחר מועד סיום הפוליסה ,שבמהלכה ניתן להגיש הודעה בכתב
למבטחת בדבר כל תביעה המוגשת נגד המבוטח במהלך התקופה הנ"ל ,בגין כל מעשה שלא כדין לעניין
אחריות מקצועית ו/או מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר שבוצע בטרם נסתיימה תקופת הביטוח ולאחר
המועד הרטרואקטיבי ,המכוסה עפ"י פוליסה זו.
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 2.6מסמכים

שטרות ,צוואות ,מסמכי העברה ,מפות ,תכניות ,רישומים ,ספרים ,מכתבים ,תעודות ,רישומי מערכות מחשב
כתובים או המאוחסנים על גבי כרטיס או קלטת או דיסק מגנטי או כל אמצעי תקשורת נתונים ,טפסים
ומסמכים או כל מסמך אחר ,הכתוב ,מודפס או ניתן לשכפול בכל דרך אחרת )מלבד איגרות חוב למוכ"ז,
קופונים ,רשומות בנקאיות ומסמכים סחירים(.

 2.7עובד

יחיד המועסק תחת המבוטח ,הממלא אחר הוראות המבוטח והמצוי תחת פיקוחו ,במהלך ביצוע שירותים
למען המבוטח.
לצורך הפוליסה ,הגדרת "עובד" כוללת ,בנוסף ,כל אדם המועסק ע"י המבוטח ,המקבל שכר כנגד חשבונית
מכוח הסכם בינו או מי מטעמו לבין המבוטח.

 2.8המבוטח

א

המבוטח המוזכר ברשימה.

ב

כל מנהל בעבר ,בהווה או בעתיד ,דירקטור ,בעל מניות ,נאמן או חבר במועצת המנהלים של המבוטח וכן
כל עובד שכיר או מתנדב המועסק ע"י המבוטח .הגדרה זו חלה על הנ"ל רק כאשר אלה פועלים במסגרת
תפקידם.

ג

כל מיזם משותף שבו ,מכוח שיעור אחזקותיו במיזם או מכוח חוזה ,המבוטח מהווה בעל שליטה.

ד

כל חברת בת של המבוטח ,אם זו נרשמה כמבוטחת ברשימה.

ה

כל לקוח או מי מטעמו אשר למענו המבוטח מבצע עבודה ,ואשר נגדו מוגשת תביעה בגין מעשה שלא כדין
לעניין אחריות מקצועית ו/או בגין מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר ,כאשר המבוטח נושא באחריות עקב
ביצוע העבודה.

ו

כל קבלן או קבלן משנה שפועל מטעם המבוטח כפי שמצוין בנספח המפרט את שמות קבלני המשנה המצ"ב,
ואשר בגינו נגבית פרמיה נוספת.
בכפוף לכך שהנ"ל יעמדו בכל ההוראות ,התנאים והמגבלות הקבועים בפוליסה זו.

 2.9המבטחת

הפניקס חברת ביטוח בע"מ.

 2.10זכויות קניין רוחני

כל סימן מסחרי ,סודות מסחריים בישראל בלבד ,זכויות השידור ,שמות המתחם ) (Domainוזכויות יוצרים של
תגיות מטא ) ,(Meta tagsאך לא כולל פטנטים.
הגדרת המושג "זכות קניין רוחני" אינה כוללת סוד מסחרי או מידע מסווג הנמסר למקבלו בטרם הלה הפך
לעובד ,מנהל או שותף של המבוטח.

 2.11תקופת הביטוח

יום תחילת הפוליסה ועד למועד סיום הפוליסה כמצוין ברשימה.

 2.12הפרת פרטיות

כל הפרה בפועל או לכאורה של כל סמכות או זכות אחרת לפרטיות המוקנית לכל צד שלישי על ידי כל מבוטח
לרבות שימוש לרעה במידע.

 2.13מקרה ביטוח לעניין
חבות מוצר

נזק גוף ו/או רכוש הנגרם על ידי המוצר הטכנולוגי של הלקוח.

 2.14מעשה שלא כדין לעניין
אחריות מקצועית

אחד מהבאים:

א

מעשה רשלנות ,טעות או מחדל ,הצגה מוטעית או מצג שווא ברשלנות,

ב

הפרה לא מכוונת של חובה ,הפרת סודיות ושימוש לרעה במידע.

ג

הפרה לא מכוונת של כל דרישה סטטוטורית משתמעת בנושא רמות איכות נדרשות ,בטיחות או כשירות.

ד

הפרה לא מכוונת של כל התחייבות חוזית משתמעת לנהוג בזהירות ובמיומנות סבירות.

ה

הפרה לא מכוונת של חוזה כתוב הנכרת עם לקוח אשר עניינו פיתוח ,תכנון ,או אספקה של תוכנה ,עקב אי
התאמה מהותית של התוכנה לדרישות השונות הקבועות בחוזה.

 2.15נזק לרכוש

נזק או אבדן או הרס של רכוש מוחשי או אבדן השימוש בו.

 2.16המועד הרטרואקטיבי

המועד הנקוב ברשימה.

2
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 2.17חברת בת

חברות שבהן המבוטח ,במישרין או בעקיפין ,באמצעות אחת או יותר מחברות הבת שלו:

א

שולט בהרכב הדירקטוריון; או

ב

שולט ב 50%-או יותר מכוח ההצבעה; או

ג

מחזיק ב 50%-או יותר מהון המניות
במקרה ואחת החברות/ישויות משפטיות תחדול מלהיות חברת-בת לפני או אחרי מועד תחילתה של
הפוליסה ,הכיסוי הביטוחי בהתייחס לאותה חברה/ישות משפטית יוותר בעינו והיא עדיין תיחשב חברת-בת,
וזאת עד לתום תקופת הביטוח ,אך רק לעניין תביעות המוגשות בגין מעשה ,טעות או מחדל שבוצע ע"י אותה
ישות טרם המועד שבו זו חדלה מלהיות חברת-בת.

 2.18מוצר טכנולוגי

א
ב

ניתוח ,תכנון או פיתוח של רכיב אלקטרוני ,מערכת או תכנית ,לרבות תוכנה ,קשחה או חומרה אשר יוצרה,
ניתנה ,הוקמה ,נמכרה ,טופלה ,הוטמעה ,סופקה ,הותקנה ,ניתן עבורה שירות ,עובדה ,הותאמה או הופצה
במסגרת התנהלותו הרגילה של העסק.
תכנת מחשב שנוצרה ,יוצרה ,נמכרה ,ניתן עבורה רישיון ,טופלה או הופצה ע"י המבוטח.

פרק  3׀ סייגים
פוליסה זו אינה מכסה חבות או אחריות כלשהי בגין:
 3.1כלי טיס/שייט/
כלי רכב

תביעות הנובעות מן השימוש בכל תכנה ,אשר למיטב ידיעת המבוטח נועדה להיטמע במבנה ,במנגנון או
באמצעי הבקרה של כל כלי טיס או כלי שיט ,אנייה או רכב המונע בכוח מכאני.

 3.2אסבסט

כל חבות בפועל או לכאורה בגין תביעה או תביעות הנובעות מנזק או אבדן הנגרם במישרין או בעקיפין
כתוצאה מ /בקשר לאסבסט מכל צורה וסוג.

 3.3אחריות או התחייבות על
פי הסכם

כל התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם )לרבות כל אחריות או ערובה מפורשת או
משתמעת( ,אלא אם התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.

 3.4נסיבות קודם למועד
הרטרואקטיבי

כל מעשה שלא כדין לעניין אחריות מקצועית או מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר ,אשר אירע לפני המועד
הרטרואקטיבי הקבוע ברשימה וכל מקרה שידע עליו המבוטח בעת הגשת הצעת הביטוח שעלול להוות עילה
לתביעה נגדו.

 3.5דירקטורים ונושאי משרה

דירקטורים ,נושאי משרה או מי מעובדי המבוטח בתפקידם כדירקטורים ,או נושאי משרה של המבוטח או
של כל ארגון אחר.

 3.6שדות אלקטרומגנטיים

תביעות בגין נזק הקשור לשדות אלקטרומגנטיים ).(EMF

 3.7קנסות

קנסות ,עיצומים כספיים ,סנקציות אזרחיות או פליליות ,פיצויי עונשין ,פיצויים לדוגמא ,פיצויים מוסכמים או כל
נזק תוצאתי הנובע מהם.

 3.8חדלות פירעון

חדלות פירעון או פשיטת רגל של המבוטח.

 3.9מעשה או מחדל מכוון

כל מעשה מכוון ,אי יושר ,הונאה ,מעשה זדוני ,פלילי או לא חוקי המבוצע ע"י המבוטח או מי מעובדיו ,לרבות,
אך לא רק ,הפרת אמונים ,גניבה או גזל.

 3.10חומר גרעיני

כל חבות ישירה או עקיפה הנובעת או קשורה לכל אחד מן הבאים:

 3.11פטנט וסודות
מסחריים מחוץ
לישראל

3

א

קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני
כלשהו.

ב

חומר נפץ רדיואקטיבי רעיל או כל תכונה מסוכנת אחרת הטמונה במערכת חומר נפץ גרעיני או בכל רכיב בנ"ל.

ג

חומרים לייצור נשק גרעיני ,או התכונות המסוכנות של החומר הגרעיני ,מקום שחבות כגון זו נובעת ממתן
שירותים ,חומרים ,חלקים או ציוד מצד המבוטח הקשורים לתכנון ,בנייה ,תחזוקה ,תפעול או שימוש בכל
מתקן גרעיני.
הפרה בפועל או לכאורה של זכות לפטנט ו/או הפרה של סודות מסחריים מחוץ לישראל.
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 3.11זיהום

נזקי גוף ,נזק לרכוש או אבדן כתוצאה ממזהמים ,כולל פריקה ,פיזור ,שחרור או בריחה של עשן ,אדים ,פיח,
חומצות ,בסיסים ,כימיקלים רעילים ,נוזלים או גזים ,חומרי פסולת או חומרים הגורמים לגירוי ,חומרים מזהמים
או מזהמים אחרים המצויים בתוך או מעל האדמה ,המשתחררים אל האטמוספירה או לכל אפיק מים או
מקווה מים.

 3.12השבת מוצרים

עלויות ,הוצאות או נזקים בקשר עם תיקון ,החלפה ,שיפוץ ,החזרה או מיון של המוצר הטכנולוגי של המבוטח.

 3.13מלחמה או טרור

אבדן או נזק הנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה )בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה( ,פלישה ,פעולות
אויב ,מעשי איבה או פעולות מלחמתיות ,מעין מלחמה ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהומות המהוות התקוממות
עממית ,התקוממות צבאית ,מרי ,מרד ,מהפכה ,כוח צבאי או הפלת משטר ,משטר צבאי ,החרמה או הלאמה
או הפקעה או הרס של או נזק לרכוש על ידי או תחת כל ממשל או על ידי כל רשות ציבורית או מקומית;
בנוסף ,הפוליסה לא תחול על כל אבדן או נזק הנגרם על ידי ,אגב או עקב כל פעולה המבוצעת ע"י כל אדם או
קבוצת בני אדם הפועלים מטעם כל ארגון או בקשר עמו אשר עלולה לגרום להפלת המשטר או אשר עלולה
להשפיע בפועל או בכוח על הממשלה באמצעות מעשי טרור או מעשי אלימות אחרים.

פרק  4׀ הרחבות
בכפוף לתנאי הפוליסה ,הכיסוי הביטוחי המוקנה מכוח הפוליסה מורחב בזאת כדלקמן:
 4.1תקופת גילוי

אם המבטחת מסרבת להציע תנאים כלשהם לצורך חידוש הפוליסה ,או אם המבוטח מסרב לחדשה ,יהא
המבוטח זכאי לתקופת גילוי בת  12חודשים לאחר המועד הקובע לאי-חידוש הפוליסה – מועד סיום הפוליסה
וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

א

המבוטח אינו מסוגל לחדש או להחליף את הפוליסה בפוליסה אחרת המעניקה כיסוי ביטוחי דומה ,או אינו
מסוגל לרכוש או להשיג פוליסה מסוג זה.

ב

בכפוף לתשלום פרמיה נוספת בגובה  75%מסך הפרמיה השנתית,או  100%מן הפרמיה השנתית במידה
והמבוטח סרב לחדש את הפוליסה.
המבוטח יהיה זכאי לתקופת גילוי של  60ימים אוטומטית ללא תשלום פרמיה נוספת ,במידה והפוליסה אינה
מחודשת על ידי המבטחת .ביקש המבוטח לרכוש תקופת גילוי ,אזי  - 60יום אלו ,יהוו חלק מתקופת הגילוי
שנרכשה ,ולא בנוסף לה.
על מנת לרכוש את תקופת הגילוי ,על המבוטח להגיש בקשה בכתב תוך  15יום ממועד סיום הפוליסה,
ולשלם את הפרמיה הנוספת בתוך  30ימים ממועד סיום הפוליסה .הפרמיה הנוספת אינה ניתנת להחזרה
ותקופת הגילוי אינה ניתנת לביטול.
לא תינתן תקופת גילוי היה והפוליסה מבוטלת עקב אי תשלום פרמיה.

 4.2לשון הרע וחדירה
לפרטיות

פוליסה זו מורחבת לכסות כל תביעה לפיצויי נזיקין נגד המבוטח ,בגין לשון הרע )הוצאת דיבה( ,שימוש לרעה
במידע או הפרת פרטיות המתרחשים במסגרת ההתנהלות העסקית הרגילה של המבוטח.
גבולות האחרית לעניין הרחבה זו מוגבלים לסכומים הנקובים ברשימה והמהווים חלק מגבולות האחריות
המקוריים ,ולא בנוסף אליהם.

 4.3אבדן מסמכים

אם במהלך תקופת ביטוח נודע למבוטח כי מסמכים אשר הופקדו בידיו ,או אשר אמורים להיות בחזקתו
של המבוטח כעת או בעתיד ,או אשר קיימת סברה כי הם בחזקתו של המבוטח ,או בחזקתו של כל אדם
אחר אשר לו נמסרו או הוגשו או הופקדו מסמכים כגון אלו ע"י המבוטח במסגרת ניהול העסקים השוטף,
ואלה הושמדו ,ניזוקו או אבדו ,ולאחר שהושקעו מאמצים רבים בחיפוש אחריהם ואלה נכשלו ,המבטחת ישפה
את המבוטח בגין כל חבות הנדרשת עפ"י כל דין והחלה על המבוטח כלפי כל אדם אחר כתוצאה מהשמדת
המסמכים ,מהנזק שנגרם להם או מאבדנם כאמור:
שיפוי זה יכלול את העלויות הבאות:

א

עלויות והוצאות שנגרמו ע"י המבוטח כתוצאה מהחלפת המסמכים או משחזורם.

ב

עלויות והוצאות הגנה משפטית או פשרה בכל תביעה לצורך קביעת חבות כאמור בס"ק א' לעיל ,בכפוף
להסכמת המבטחת בכתב.
גבולות האחרית לעניין הרחבה זו מוגבלים לסכומים הנקובים ברשימה בשל הרחבה זו והמהווים חלק
מגבולות האחריות המקוריים ,ולא בנוסף אליהם .הרחבה זו מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל
המבוטח לשאת בשל חבותו ,והוא אף מעל לסכום הנקוב ברשימה בשל הרחבה זו.
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 4.4אי-יושר עובדים

הפוליסה מורחבת לכסות תביעה המוגשת ע"י צד ג' מכוח סעיף א' ל"פרק  – 1סעיפי ביטוח"" ,אחריות
מקצועית" -רשלנות פירושה גם כל מעשה אי יושר ,הפרת אמון ,מעשה מרמה ,עבירה פלילית מחדל או מעשה
זדון מצד כל אחד מעובדי המבוטח.
הפוליסה לא תכסה כל עובד אשר ידע על כל מעשה אי יושר ,הפרת אמון ,מרמה ,עבירה פלילית מעשה זדון
או מחדל או אשר תמך בנ"ל ,ולא תחול כל חבות תחת פוליסה זו בגין כל אבדן אשר נגרם כתוצאה מכל
מעשה של אי-יושר ,מרמה ,עבירה פלילית ,מעשה או מחדל בזדון אשר בוצע ע"י עובד כאמור לאחר המועד
שבו נתגלה המעשה ע"י המבוטח.
לצורך הרחבה זו הגדרת עובד לא תכלול שותפים ודירקטורים; לעניין הרחבה זו  ,חריג  3.9לפוליסה מבוטל.
הרחבה זו בתוקף רק אם צוינה בתת גבול אחריות ברשימת הפוליסה אשר מהווה חלק מגבולות האחריות
המקוריים ,ולא בנוסף אליהם.

 4.5קניין רוחני

הפוליסה מורחבת לכסות כל תביעת נזיקין נגד המבוטח בגין הפרה בלתי-מכוונת של זכויות קניין רוחני.
הרחבה זו בתוקף רק אם צוינה בתת גבול אחריות ברשימת הפוליסה אשר מהווה חלק מגבולות האחריות
המקוריים ,ולא בנוסף אליהם.

 4.6הפרת סמכות

פוליסה זו מורחבת לכסות את המבוטח בכל מקרה של חבות הנובעת מחריגה בתום לב מן הסמכות הייצוגית
אשר הוקנתה לו ע"י אחר במסגרת העיסוק המבוטח או בהתייחס לכל חבות אחרת הנובעת מפעילותו ,אף
אם לא נקבע כי מדובר ברשלנות ,טעות או מחדל מצד המבוטח ,ובהינתן כי החריגה בוצעה בתום לב.

 4.7אחריות משווקים

הפוליסה מורחבת לכסות כמבוטח נוסף כל חברה או יחיד המוכר את המוצר הטכנולוגי של המבוטח )אשר
מצויין במפורש בהרחבה א' "אחריות משווקים" המצ"ב( .עם זאת ,הכיסוי הנ"ל יהיה תקף אך ורק לתביעות
הנובעות במישרין או בעקיפין מאספקת המוצר הטכנולוגי של המבוטח על-ידם ,וכן יחול רק על תביעות מן
הסוג המתואר בסעיף ב' לפרק " – 1חבות מוצר".

 4.8חברת בת חדשה

הפוליסה תכסה גם כל חברת-בת שהוקמה ע"י המבוטח לאחר תחילת הביטוח ,ובתנאי שחברת הבת:

א

סך נכסיה אינו עולה על  15%מסך כל נכסי המבוטח בדו"חות הכספים הקודמים למועד הרכישה;

ב

אין לה הכנסות מכל עיסוק בארה"ב או בקנדה;

ג

תעסוק באותו תחום פעילות המבוטח ,אשר אושר לביטוח תחת הפוליסה.
היה וחברת הבת החדשה אינה עומדת בתנאים א( ב( ו-ג( לעיל ,המבוטח יהא רשאי לדרוש את הרחבתה
של הפוליסה לכסות חברה בת כאמור לעיל ,ובלבד שהמבוטח יעביר למבטחת מידע מספק אשר יאפשרו
למבטחת להעריך ולאמוד את הגידול בחשיפה האפשרית שתחול עליו.
המבטחת תהיה רשאית לתקן את ההוראות והתנאים הקבועים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ,לרבות
אגב גביית דמי ביטוח סבירים נוספים.
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פרק  5׀ הוראות כלליות
 5.1גבולות אחריות

גבולות האחריות הנקובים ברשימה מהווים את סך גבולות האחריות המצטברים לחבות המבטחת בגין כל
תביעה המוגשת נגד המבוטח לפי כל סעיפי הכיסוי על פי פוליסה זו.
כמו כן ,תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה
ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה זו .היה סכום האחריות שהושת על המבוטח גבוה מגבול
האחריות על פי פוליסה זו ,תהא המבטחת אחראי לשפות את המבוטח בגין הוצאותיו אך ורק בסכום היחסי
כיחס בין גבול האחריות על פי הפוליסה לבין סכום האחריות שהושת על המבוטח ,בהתאם לסעיף  66לחוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981
מובהר כי מידת הסבירות הנ"ל תימדד על בסיס הוצאות הגנה משפטית סבירות בישראל ובהתאם לחוקי
מדינת ישראל.

 5.2טיפול בתביעות

המבטחת תהיה רשאית לחקור וליישב או להגן מפני תביעות לפי שיקול דעתה בהתייחס לכל תביעה או הליך
משפטי ,בהתאם לסעיף  68לחוק חוזה ביטוח ,התשמ"א –  .1981המבטחת מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה
עם המבוטח ,במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.
המבטחת לא תגן מפני תביעה או תשלם תביעה או תקח חלק בהוצאות הגנה משפטית במסגרת כל
תביעה ,לאחר מיצוי גבולות האחריות ,תוך תשלום הוצאות תביעה או הוצאות ההגנה המשפטית.

 5.3השתתפות עצמית

משמעה הסכום שמשולם ע"י המבוטח בגין כל תביעה והוצאות הגנה משפטית עפ"י תנאי הפוליסה.

 5.4תחלוף

למבטחת מוקנית זכות התחלוף בהתייחס לכל זכויות המבוטח לפיצויים הנדרשים לתשלום ע"י כל אדם או
ארגון ,בטרם או לאחר ביצוע כל תשלום עפ"י תנאי הפוליסה .המבוטח יחתום על כל המסמכים הנדרשים
ויעשה ככל שיידרש על מנת להבטיח זכויות אלו .אין המבוטח רשאי לבצע כל פעולה אשר עלולה לגרוע
מזכויות אלו.
לעניין פיסקה זו ,המונח "המבוטח" כולל את כל המבוטחים בהתאם להגדרות הפוליסה .ככל שתשלום
יתבצע תחת הפוליסה והמבטחת מממשת את זכות התחלוף בהתאם לתנאי הפוליסה ,המבטחת מסכימה
שלא לממש זכויות אלו נגד לקוחותיו של המבוטח ,למעט אם התביעה נובעת או נגרמת כתוצאה ,ממעשי
מרמה ,מעבירה פלילית או ממעשה או מחדל בזדון.

 5.5אחריות צולבת

המבטחת לא תכסה תביעות שהוגשו ע"י המבוטחים תחת פוליסה זו ,אחד נגד השני אלא אם תביעה
זו הוגשה על ידי מבוטח ,לפיצוי או שיפוי ,והתביעה הוגשה ישירות בשל תביעת צד שלישי נגד המבוטח
התובע ,אשר היתה מכוסה תחת פוליסה זו..

 5.6מבוטח ראשי

מבוטח ראשי יהא רשאי לקיים מו"מ מול המבוטח בשם כל הצדדים המבוטחים ,לבקש כל תיקון או הרחבה
במהלך תקופת הביטוח ואת חתימתו על גבי טופס ההצעה .בבקשה לתיקון הפוליסה במהלך תקופת הביטוח
ו/או כל מסמך הנערך ע"י המבוטח ,יהיה ניתן לקבץ את כל הצדדים המבוטחים ,וניתן יהיה לקיים מו"מ מול
המבטחת בנושא תביעות ,לקבל כל פרט מידע וליישב כל הליך משפטי בתיאום עם המבטחת .תשלומי
שיפוי אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו אך ורק למבוטח הראשי או לכל מי שיוגדר ע"י
מבוטח ראשי ,וכל הודעה הנמסרת ע"י המבטחת תישלח אך ורק למבוטח הראשי ,והודעה זו תיחשב כהודעה
שנשלחה לכל אחד מן הצדדים המבוטחים.

 5.7ביטוח כפל

היה והחבות לסיכון מסוים מבוטחת באמצעות יותר ממבטח אחד באותה עת ,על המבוטח ליידע את
המבטחת בנושא תוך פרק זמן סביר לאחר עריכת ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על קיומו של ביטוח הכפל.

 5.8המחאה

העברתה של זיקת ביטוח כלשהי תחת פוליסה זו לא תהא מחייבת כלפי המבטחת בהיעדר הסכמתה בכתב.
עם זאת ,היה והמבוטח נפטר ,ביטוח זה יחול על נציגו החוקי של המבוטח )ככל שהלה פועל במסגרת
תפקידו( או על האדם אשר בידיו יופקד רכושו של המבוטח עד אשר ימונה ויוסמך נציג חוקי כנדרש.

 5.9מידע מהותי

הכיסוי הביטוחי למי מן המבוטחים ,מסתמך על הצהרות ופרטים מהותיים בעיקר אלו הכלולים בהצעת
הביטוח ,בנוסף על צרופות ההצעה ופרטי המידע האחרים שנמסרו .הצהרות ,צרופות או פרטי מידע אלו מהווים
את הבסיס למתן הכיסוי ,והם מהווים חלק בלתי-נפרד מפוליסה זו.
המבוטח יידע את המבטחת בכתב ,בהקדם האפשרי ,בדבר כל שינוי המשפיע על הסיכונים המבוטחים.
לעניין ביטוח זה" ,שינוי מהותי" פירושו ,בין היתר:
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א

כל עובדה שהוגדרה כ"עובדה מהותית" בטופס ההצעה או בכל צרופה או מסמך אחר שעליו מתבסס הכיסוי
הביטוחי.

ב

כל שינוי בפעילות המבוטח )לרבות פעילות בחו"ל( השונה מהותית מהגדרת הפעילות המצויינת בטופס
הרשימה ,או בטופס ההצעה אשר צורף לרשימת הפוליסה.
לא השיב המבוטח תשובות מלאות ונכונות ,תישמרנה כלל זכויות המבטחת ,לרבות ביטול הפוליסה לפי לפי
סעיפים  18 ,8 ,7 ,6 ,4ו 19-לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-
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 5.10ביטול

פוליסה זו ,או כל כיסוי ביטוחי הכלול בה ,ניתנת לביטול בכל עת ע"י המבוטח ,וזאת בכפוף למשלוח הודעה
בדואר רשום למבוטח שלושים יום מראש .המבוטח יהא רשאי לקבל חזרה לידיו את החלק היחסי של דמי
הביטוח בהתאם לתקופת הביטוח שנותרה .המבוטח יהא רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת בכפוף למשלוח
הודעה בכתב ומראש למבטחת.
בביטול על פי דרישת המבוטח תשאיר המבטחת לעצמה את דמי-הביטוח הנהוגים אצלה לתקופה קצרה
עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף :בעד התקופה של עד  7ימים בהם הפוליסה בתוקף ,לרבות אם לא נכנסה
לתוקף –  5%מדמי הביטוח השנתיים .בעד התקופה העולה על  7ימים בהם היתה הפוליסה בתוקף –  5%מדמי
הביטוח השנתיים בצירוף  0.3%מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל מהיום השמיני.

 5.11יישוב מחלוקות

נתגלעה מחלוקת בדבר פירוש ההוראות ,התנאים ,גבולות האחריות ו/או הסייגים הנכללים בפוליסה זו ,מוצהר
ומוסכם ע"י המבטחת והמבוטח כי יישוב המחלוקת יתבצע לפי החוק הישראלי .הצדדים מסכימים ליישב
את המחלוקות ביניהם בפני בית המשפט המוסמך לכך בשטחי מדינת ישראל ,ומסכימים לציית לכל דרישה
שתיקבע ע"י בית המשפט הנ"ל.

 5.12תחולת הביטוח

ביטוח זה חל על תביעות שהוגשו נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח .על המבוטח ליידע את
המבטחת בדבר התביעה במהלך תקופת הביטוח .תביעה תיחשב כתביעה שהוגשה רק כאשר
נמסרת הודעה בכתב בדבר התביעה מן המבוטח .אם ,במהלך תקופת הביטוח ,נודעות למבוטח
נסיבות אשר עלולות בשלב מאוחר יותר להוביל להגשת תביעה ,ובכפוף לכך שהמבוטח מסר הודעה
בכתב למבטחת במהלך תקופת הביטוח ,אזי הודעה בכתב זו תיחשב לתביעה תחת פוליסה זו.

 5.13נוהל הגשת הודעות
ודיווח תביעות

א
ב

הודעה בדבר תביעה או בדבר נסיבות אשר עלולות להוביל לידי הגשת תביעה יש להמציא בכתב למחלקת
התביעות ,הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,דרך השלום  ,53גבעתיים  .53454היה ונמסרה ההודעה בדואר ,מועד
שליחת ההודעה ייחשב למועד שבו נמסרה ,ואישור משלוח ההודעה יהווה הוכחה מספקת לקבלתה.
המבוטח ימציא הודעה בכתב לידי המבטחת בדבר כל תביעה שהוגשה נגד מי מהמבוטחים בהקדם האפשרי:

1

בכל עת במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי; או

 2תוך שלושים יום ממועד סיום תקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,ככל שהתביעה או התביעות מדווחות
לא יאוחר מ 30-יום לאחר המועד שבו התביעה הוגשה נגד מי מהמבוטחים.
ג אם ,במהלך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,נמסרת הודעה בכתב בדבר תביעה שהוגשה נגד מי
מהמבוטחים למבטחת בהתאם לתנאי הפוליסה ,אזי כל תביעה הנובעת מן העובדות הנטענות או המבוססת
עליהן או המיוחסת להן ,אשר הודעה בעניינה נמסרה קודם לכן למבטחת ,או תביעה המציינת למעשה שלא
כדין לעניין אחריות מקצועית ו/או מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר בודד הזהה או הקשור למעשה שלא
כדין לעניין אחריות מקצועית ו/או מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר שנטען בתביעה קודמת שהודעה בעניינה
נמסר ,תיחשב לתביעה שהוגשה נגד המבוטח ושדווחה למבטחת במועד שבו התקבלה ההודעה הראשונה
בעניין.
ד אם במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הגילוי ,יובא לידיעת החברה או המבוטח כי קיימות נסיבות
אשר סביר כי יובילו להגשת תביעה נגד המבוטח ,ואלו ימסרו הודעה בכתב לידי המבטחת בדבר הנסיבות
והגורמים להגשת התביעה ,לרבות פרטים מלאים בדבר המועדים והמעורבים בנושא ,אזי כל תביעה המוגשת
לאחר מכן נגד מי מהמבוטחים והמדווחת למבטחת כל תביעה הנובעת מן העובדות הנטענות או המבוססת
עליהן או המיוחסת להן ,אשר הודעה בעניינה נמסרה קודם לכן למבטחת ,או תביעה המציינת מעשה שלא
כדין לעניין אחריות מקצועית ו/או מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר בודד הזהה או הקשור למעשה שלא
כדין לעניין אחריות מקצועית ו/או מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר שנטען או נכלל בנסיבות הנ"ל ,תיחשב
לתביעה שהוגשה נגד המבוטח ושדווחה למבטחת במועד שבו התקבלה ההודעה הראשונה בעניין.
ה המבוטח לא יישא בכל חבות בגין כל תביעה או יפעל ליישובה ללא הסכמתה בכתב של המבטחת ,אשר
תהא רשאית לנהל בשם המבוטח את הליך ההגנה או התביעה ,או לתבוע לעצמה פיצויים או תשלומי שיפוי
או תשלומים אחרים ,ויינתן לה שיקול דעת מלא בכל הקשור להליכים המשפטיים ,וכן בכל הנוגע להליכיה של
כל תביעה ,והמבוטח יידרש להעביר לידי המבטחת את כל פרטי המידע והסיוע הנדרשים על-ידה.
 5.14התאמה

היה וחלק כלשהו מן הפרמיה מחושבת על בסיס אומדן ,המבוטח ,תוך חודש ימים ממועד סיומה של תקופת
ביטוח ,יעביר לידי המבטחת את כל הפרטים שיידרשו על-ידה ,ודמי הביטוח בגין התקופה יותאמו בכפוף
לפרמיה מינימלית.

 5.15איחוד נזקים

היה והפגמים שנתגלו במוצרים או בחלקיהם אשר גרמו לנזק למספר תובעים נבעו מסדרת ייצור אחת ,אזי
כלל האירועים מסוג זה יהוו מקרה ביטוח בודד .תחת נסיבות אלו ,תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד
אשר תחול על כל התביעות.
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הרחבה א' ׀ אחריות משווקים
פוליסה זו תכסה ,כמבוטח נוסף ,כל חברה או יחיד המוכר את מוצריו של המבוטח ,אך רק לעניין תביעות הנובעות במישרין מפעילות האספקה
של מוצרי המבוטח ,ורק בהתייחס לכל תביעה מן הסוג הסוג המתואר בסעיף ב' לפרק " – 1חבות מוצר".
יתר התנאים וההוראות בפוליסה יוותרו ללא שינוי.
הרחבת המשווקים הינה בכפוף לנוסח המצורף להלן:
מס' פוליסה:
המבוטח:
גבולות אחריות:
תקופת ביטוח:
מועד רטרואקטיבי:
מובהר כי הסכום הכולל לתשלום על ידי המבטחת אינו עולה על גבולות האחריות וזאת ללא תלות במספר הצדדים התובעים שיפוי עפ"י
הפוליסה ,מוצהר ומוסכם בזאת כי פוליסה זו מורחבת לשפות את האדם או הארגון המצוין להלן )"משווק"( ,אך רק בקשר להפצה או למכירה
של מוצרים במסגרת עיסוקו כמשווק של המבוטח המצוין מטה ,בכפוף להוראות הבאות:
 1הרחבה זו ,אינה מחריגה מפורשות חבות בגין או כתוצאה מכל אחריות מפורשת או משתמעת ,או כל חבות בגין מכירה המתבצעת למטרה
שלא אושרה ע"י המבוטח.

2

הרחבה זו אינה חלה על נזק לגוף או לרכוש הנובע כתוצאה מ:-

א

כל מעשה המבוצע ע"י המשווק אשר משנה את מצבו של המוצר )לרבות אריזתו והוראות השימוש בו(.

ב

אי-היכולת לשמור על איכות המוצר כך שניתן יהיה לשווקו כיאות.

ג

אי-עמידה בדרישות היצרן )טמפרטורת אחסון ,תאריך תוקף(.

ד

אי-ביצוע כל בדיקה ,ביקורת או שירותים הנוגעים להפצת המוצר או למכירתו.

ה

מוצרים אשר להם ,לאחר הפצתם או מכירתם ע"י המבוטח ,נוספה תווית או אשר תוויתם הוחלפה ,או אשר
שימשו כאריזה ,חלק או רכיב מחפץ או חומר כלשהו על ידי או לטובת הספק.

ו

נזק לגוף או לרכוש המתרחש בבחזקת המשווק או המתרחש טרם מכירת המוצר.

 3הרחבה זו אינה חלה על כל אדם או ארגון אשר ממנו רכש המבוטח את המוצרים או כל רכיב ,חלק או מוצר אריזה ,המוטמע במוצרים או
המכיל אותם.
ספק:
מוצר:
תאריך:
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