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בתמורה לתשלום הפרמיה ,המבטחת מסכימה כדלקמן:

 1׀ הכיסוי הביטוחי
א אחריות דירקטורים
נושאי משרה

המבטחת תשלם את הנזק הכספי בו יחויב המבוטח הנובע מכל תביעה שהוגשה לראשונה נגד
המבוטח במשך תקופת הפוליסה ואשר עליה הודיע המבוטח למבטחת במשך תקופת הפוליסה,
עבור כל מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה ,למעט
במקרה בו שיפתה החברה את המבוטח.

ב שיפוי חברה

המבטחת תשלם את הנזק הכספי שנגרם לחברה הנובע מכל תביעה שהוגשה לראשונה כנגד
המבוטח במשך תקופת הפוליסה ואשר עליה הודיע המבוטח למבטחת במשך תקופת הפוליסה
עבור כל מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה אולם
רק במידה והחברה רשאית או מחויבת עפ"י החוק לשפות את המבוטח עבור הנזק הכספי.
בכפוף לתנאים של פוליסה זו המבטחת תשלם למפרע הוצאות הגנה הנובעות מכל תביעה לפני
סילוקה הסופי.

 2׀ הגדרות
 2.1חברה קשורה

משמעותה כל חברה אשר בזמן עריכת הפוליסה או לפני תחילת תקופת הפוליסה בעל הפוליסה
החזיק בבעלותו ,במישרין או בעקיפין באמצעות אחת או יותר מחברות הבת ,יותר מאשר  20אחוזים
אבל פחות מ 50-אחוזים ממניות ההצבעה המונפקות.

 2.2תביעה

משמעותה:
i

כל תביעה או הליך שהוגש ע"י כל אדם או ארגון נגד המבוטח עבור נזקים כספיים או סעדים אחרים;

ii

כל דרישה בכתב מכל אדם או ארגון לפיו בכוונת האדם או הארגון לראות את המבוטח אחראי
לתוצאות של כל מעשה שלא כדין;

 iiiכל תביעה פלילית המוגשת נגד המבוטח;
 ivכל הליך מנהלי או פיקוחי או חקירה רשמית בהקשר לכל מעשה שלא כדין של המבוטח;
כל תביעה או תביעות הנובעות או מבוססות או מיוחסות למעשה שלא כדין יחיד תיחשבנה כתביעה
יחידה למטרות פוליסה זו.

 2.3חברה

משמעותה בעל הפוליסה המצוין בסעיף  1ברשימה וכל חברת בת ,מחלקה ,מגזר ,אזור ,קבוצת
מוצר או מבנה או חלק פנימי אחר של חברה המפורט במסמך התרשים הארגוני ואשר ניתן לו
מעמד זה ע"י בעל הפוליסה או כל חברת בת לפני תאריך המעשה שלא כדין.

 2.4תאריך(י) המשכיות

משמעותו התאריך(ים) המפורט(ים) בסעיף  6ברשימה .תאריך ההמשכיות יהיה התאריך ממנו בעל
הפוליסה החזיק כיסוי ללא הפסקה עם המבטחת ,או עם כל מבטח אחר ,בכפוף לכך שטופס
ההצעה הראשוני שהוגש למבטחת ניתן ומקובל ע"י המבטחת בתחילת פוליסה זו ,או כל תאריך(ים)
אחר(ים) עליו(הם) הוסכם עם המבטחת.

 2.5הוצאות הגנה

משמעותם תשלומים ,עלויות והוצאות סבירות ונחוצות ,שאושר בכתב ע"י המבטחת (כולל
תשלומים עבור אגרת ערעור ,אגרת עיקול או כל אגרה דומה ,אולם ללא התחייבות לשפות בגין כל
אגרה) הנובעים רק מהחקירה ,ההתאמה ,ההגנה והערעור על כל תביעה אולם למעט שכרו של
כל מבוטח.

 2.6דירקטור או נושא
משרה

משמעותו כל אדם אשר מונה או נבחר כחוק כדירקטור ,מנהל כללי ,דירקטור מנהל ,סגן מנהל
כללי ,או משנה למנהל הכללי של החברה ,וכל נושא משרה אחר אשר באופן ישיר כפוף לסמכות
המנהל הכללי ,וכל אדם אחר הממלא את הפונקציה דלעיל ,אפילו אם תוארו שונה מהמצוין.

 2.7תקופת גילוי

משמעותה תקופת הזמן המצוינת בהרחבה  ,4.4שמתחילה מיד לאחר תום פוליסה זו אשר במהלכה
הודעה כתובה יכולה להימסר למבטחת לגבי כל תביעה אשר הוגשה לראשונה נגד המבוטח במהלך
תקופה כזו עבור כל מעשה שלא כדין שהתרחש לפני תום תקופת הפוליסה ואשר מכוסה על פי
תנאי פוליסה זו.
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 2.8תביעת יחסי עבודה

משמעותה כל תביעה או סדרה של תביעות קשורות המתייחסת לעובד החברה ,בעבר ,בהווה או
בעתיד ,והנובעת מ :הדחה או פיטורין בלתי הוגנים או בלתי חוקיים ,בפועל או לכאורה,או השעיה או
הפסקת עבודה לא הוגנת או מוטעית לכאורה ,מצג שווא הקשור לתעסוקה ,או הימנעות מוטעית
להעסיק או לקדם ,מניעה מוטעית של הזדמנות לקריירה ,הליכי משמעת מוטעים ,הימנעות מלספק
באופן מדויק המלצות לעבודה ,טעות בהענקת קביעות או הערכת עובד רשלנית ,או הטרדה מינית
או תעסוקתית או גזענית או נכות מכל סוג (כולל יצירה כביכול של סביבת עבודה טורדנית) ,או
הפליה לא חוקית ,בין אם ישירה או עקיפה ,בכוונה או ללא כוונה ,או הימנעות מלספק נהלים
הולמים לעובד ,בכפוף לכך שסיבת הפעולה הנקובה בתביעה אינה נובעת או נגזרת מהפרת כל
חוק עבודה נקוב ,או כל קביעה בהסכם קיבוצי לו החברה כפופה.
תביעת יחסי עבודה לא תכלול כיסוי חבות 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 ,וכן תביעת יחסי עבודה לא תכלול כיסוי חבות המבוטח בשל הטרדה מינית,
במקרה בו המבוטח הורשע בהטרדה מינית או הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה.

 2.9דמי הביטוח השנתיים

פירושם היקף דמי הביטוח השנתיים עד תום תקופת הביטוח.

 2.10מבוטח

משמעותו כל אדם אשר היה ,הינו או יהיה בעתיד דירקטור או נושא משרה בחברה .הכיסוי יחול
באופן אוטומטי על כל אדם אשר יהפוך לדירקטור או נושא משרה לאחר תאריך תחילת פוליסה זו.

 2.11מבטחת

משמעה הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

 2.12נזק כספי

משמעותו נזקים ,תוצאות של פסקי דין ,פשרות והוצאות הגנה; אולם ,נזק כספי אינו כולל קנסות
אזרחיים או פליליים או עונשים הקבועים בחוק ,סכומים שאינם מהווים פיצוי כגון עונשין או פיצויים
לדוגמא (למעט פיצויים הניתנים עבור הוצאת דיבה ולשון הרע) ,מסים ,כל סכום עבורו המבוטח
אינו אחראי עפ"י החוק או נושאים אשר עפ"י החוק לא ניתן לבטחם .נזקים ,פסקי דין ,פשרות
והוצאות הגנה שמקורם ביותר מתביעה אחת כנגד המבוטח אולם הנובעים ממעשה שלא כדין אחד,
יהוו נזק כספי אחד.

 2.13העדר אחריות

i

החלטה סופית על העדר האחריות שהושגה לפני המשפט לטובת כל המבוטחים כתוצאה מהמרצה
לבטל או המרצה לשיפוט מהיר לאחר מיצוי כל הערעורים; או

ii

החלטה סופית על העדר אחריות שהושגה לאחר משפט לטובת כל המבוטחים ,לאחר מיצוי כל
הערעורים.
בכל מקרה המונח העדר אחריות לא יחול על תביעה שהוגשה כנגד מבוטח ואשר בגינה הושגה
פשרה.

 2.14מוסד שלא למטרות
רווח

משמעות ישות הרשומה כחברה ללא מטרת רווח לפי סעיף 345א לחוק החברות  ,1999או רשומה
כעמותה בהתאם לחוק העמותות  1980או ישות דומה כלשהי המאורגנת תחת חוקי סמכות שיפוט
אחרת כלשהי ,או ארגון סחר אשר למטרות פוליסה זו משמעותו גוף של אנשים ,המאוגדים או לא,
אשר נוצר לקידום מטרות סחר של חבריה ,או של אנשים המיוצגים ע"י חבריה.

 2.15חברה חיצונית

משמעותו כל חברה קשורה ,כל ישות ללא מטרת רווח או כל חברה ,שותפות ,מיזם משותף או כל
ארגון אחר אשר נקוב בתוספת לפוליסה זו.

 2.16בעל פוליסה

משמעותו הארגון הנקוב בסעיף  1ברשימה.

 2.17תקופת הפוליסה

משמעותה התקופה שבין תאריך התחילה לתאריך הסיום ,המצוינים בסעיף  2ברשימה.

 2.18מזהמים

כולל (אך לא מוגבל) לחומרים המפורטים להלן :כל חומר מוצק ,נוזל ,במצב של גז ,או תרמי הגורם
לגירוי או זיהום ,כולל עשן ,קיטור ,פיח ,אדים ,חומצות ,בסיסים אלקליים ,חומרים כימיים ופסולת.
פסולת כוללת (אך לא מוגבלת) לחומר אשר עתיד להיות ממוחזר ,משופץ או שניתן לחדשו.

 2.19ניירות ערך

משמעותם כל שטר ,מניה ,אגרה ,שטר חוב ,הוכחת חוב ,הון או רכוש אחר או בטוחה אחרת לחוב
החברה ,ותכלול כל תעודת עניין או השתתפות ,קבלה עבור ,צו או כל זכות אחרת להירשם או
לרכוש תעודת נאמנות להצבעה הקשורה לתעודת הפקדה עבור ,או כל עניין אחר בכל אחד מהנ"ל.

" 2.20מעשה שלא כדין"
יחיד

משמעותה מעשה שלא כדין או כל הפעולות המוטעות שהן קשורות ,מתמשכות וחוזרות ,באם נעשו
ע"י המבוטח עצמו או ע"י יותר מאשר מבוטח אחד ובאם כוונו כלפי או השפיעו על אחד או יותר
מאדם אחד או ישות משפטית אחת.
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 2.21חברת בת

משמעותה חברות בהן לבעלי הפוליסה ,במישרין או בעקיפין באמצעות חברת בת אחת או יותר:
i

שליטה על הרכב מועצת המנהלים/דירקטוריון; או

ii

שליטה ב 50%-או יותר מכוח ההצבעה; או

 iiiאחזקה ב 50%-או יותר מהון המניות המונפק.
כיסוי לכל תביעה נגד כל דירקטור ,נושא משרה ועובד של חברת בת כלשהי יחול רק עבור מעשים
שלא –כדין ,שנעשו כאשר חברה זו הייתה חברת בת של בעל הפוליסה .אולם ,עפ"י בקשה בכתב
של בעל הפוליסה ,המבטחת תשקול ,לאחר ביצוע שומה והערכת החשיפה המוגדלת ,להעניק
כיסוי למעשים שלא כדין שנעשו לפני רכישת חברת הבת ע"י בעל הפוליסה.

 2.22טרנזקציה (עיסקה)

משמעותה כל אחד מהמקרים הבאים:
i

בעל הפוליסה מתאחד או מתמזג עם או מוכר את כל או כמעט את כל נכסיו לאדם או ישות או
קבוצה או אנשים כלשהם ו/או ישויות הפועלות בתיאום; או

ii

כל אדם או ישות ,באם לבד או ביחד ,עם כל אדם אחר או אנשים אחרים ,ישות או ישויות רוכש כמות
מהמניות המונפקות המייצגות יותר מ 50-אחוזים מכוח ההצבעה לבחירת דירקטורים של בעל
הפוליסה ,או רוכש את זכויות ההצבעה עבור סכום זה של מניות.

 2.23מעשה שלא כדין

משמעותו כל הפרת חובה ממשית או לכאורה ,הפרת אמונים ,הזנחה ,שגיאה ,הצהרה לא מדויקת,
הצהרה מטעה ,מחדל ,הפרת סמכות או פעולה אחרת של המבוטח בתפקידו כדירקטור או נושא
משרה של החברה או כדירקטור או נושא משרה של ישות חיצונית כלשהי ,או כל עניין הנטען כנגדם
רק בגלל הסטאטוס שלהם כדירקטורים או נושאי משרה של החברה.

 3׀ סייגים
המבטחת לא תהיה מחויבת לשלם עבור נזק כספי בהקשר לכל תביעה שהוגשה נגד המבוטח:

3.1

הנובעת ,מתבססת או מיוחסת ל:
i

הפקת רווח אישי או יתרון שלא כדין אשר המבוטח לא היה זכאי לו באופן חוקי;

ii

רווחים בפועל שנעשו מרכישה או מכירה ע"י המבוטח של ניירות ערך של החברה כמשמעותו
בסעיף  16ב' לחוק ניירות הערך ( 1934ארה"ב) וכל התיקונים או תנאים של חוקת מדינה כלשהי;

 iiiביצוע בפועל של פעולה לא ישרה ,תרמית או הונאה.
על מנת להגדיר האם סייגים אלה תקפים ,לא ניתן לייחס מעשה שלא כדין של מבוטח למבוטח
אחר כלשהו .סייגים אלה יחולו רק אם ברור באמצעות פסק דין ,או כל פסיקה אחרת נגד המבוטח,
או כל הודאה מצד המבוטח שההתנהגות הרלוונטית אכן התרחשה.

3.2

הנובעת ,מתבססת או מיוחסת לעובדות הנטענות או למעשים שלא כדין קשורים או נכללים בכל
תביעה אשר דווחה או בנסיבות בהן הודעה ניתנה כבר במסגרת כל פוליסה לה פוליסה זו מהווה
חידוש או תחליף או אשר תחליף עם הזמן;

3.3

הנובעת ,מבוססת או מיוחסת לכל תביעה משפטית תלויה או קודמת ביחס לתאריך ההמשכיות
לתביעות תלויות ועומדות  ,כפי שמפורט בסעיף  )i( 6ברשימה ,או תביעות הנטענות או נובעות
מעובדות זהות או זהות בעיקרן לעובדות המהוות את הבסיס לתביעות משפטיות קודמות ותלויות
ועומדות.

3.4

המוגשות ע"י החברה או מטעם אחד המבוטחים ,אולם בכפוף לכך שסייג זה לא יחול על:
i

כל תביעת יחסי עבודה המוגשת ע"י מבוטח;

ii

כל תביעה שהוגשה או מוחזקת ע"י מבוטח עבור פיצויים ,אם התביעה במישרין נובעת מתביעה
אחרת אשר מכוסה במסגרת פוליסה זו;

 iiiכל תביעה נגזרת של בעל מניות המוגשת בשם החברה ללא שידול ,עזרה או השתתפות של מבוטח
כלשהו או של החברה;
 ivכל תביעה המוגשת ע"י מפרק ,כונס נכסים ,או כונס נכסים מנהלתי במישרין או בעקיפין מטעם
החברה ללא שידול ,עזרה או השתתפות של מבוטח כלשהו או של החברה;
v

3

כל תביעה המוגשת ע"י דירקטור לשעבר או מנהל לשעבר של החברה.
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3.5

הנובעת ,מתבססת או מיוחסת או בכל דרך מערבת במישרין או בעקיפין את הפליטה ,הפיזור,
השחרור או ההימלטות הממשית ,לכאורה או האיום להם של מזהמים; או כל הדרכה או בקשה
לחפש ,לפקח ,לנקות ,להסיר ,לעצור בעד ,לטפל ,לנקות מרעלים ,לנטרל מזהמים ,חומר גרעיני
או פסולת גרעינית.
אולם ,סייג זה לא יחול לגבי כל תביעה שהוגשה נגד המבוטח ע"י כל בעל מניות בחברה במישרין
או בעקיפין ,הטוענת לנזק כספי שנגרם לחברה או לבעלי מניותיה ,אלא אם אירע לפני תאריך
ההמשכיות של הזיהום המפורט בסעיף  )ii( 6ברשימה ,ואלא אם החברה ,המבוטח או כל עובד של
החברה בעל אחריות מנהלית לגבי פיקוח או ביצוע של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה ,ידע או
באופן סביר צריך או יכול היה לצפות קיומו של מצב או נסיבות או מעשה שלא כדין שביצע אשר
יכולים להוות עילה לתביעה נגד החברה ,או המבוטח;

3.6

בתפקיד נאמן או אפוטרופוס במסגרת החוק (חוקתי או לא-חוקתי כולל משפט מקובל) או מנהל
של כל תכנית לפנסיה ,לחלוקת רווחים או תכנית תגמול עובדים ,לרבות אך ללא הגבלה להפרה
ממשית או לכאורה של אחריות ,מחויבויות או חובות המוטלות בהתאם לחוק ביחס לפרישת עובדים
(( ERISA) , 1974ארה"ב) או חוק הפנסיה ( 1995בריטניה) וכל תיקונים להם או כל תנאים דומים
של החוק ,המקובל או החוקתי ,של כל מדינה ,טריטוריה ,אזור שיפוט או חלוקת משנה פוליטית;

3.7

הנובעת ,מבוססת או מיוחסת לכל מעשה או מחדל בעת היות המבוטח דירקטור או נושא משרה
של כל ישות אחרת שאינה החברה ,או בעת היות המבוטח דירקטור או נושא משרה של הישות
האחרת ,למעט ביחס למוגדר בהרחבה ;4.3

3.8

עבור פגיעה גופנית ,חולי ,מחלה ,מוות ,כאב או סבל נפשי של כל אדם ,או נזק או הריסת כל רכוש
ממשי ,כולל אובדן השימוש בו; אולם בכפוף לכך שכל תביעה בגין נזק נפשי לא תוחרג ביחס
לתביעות יחסי עבודה.

 4׀ הרחבות
בכפוף לכל התנאים של פוליסה זו ,הכיסוי הביטוחי מורחב כדלהלן:

 4.1ייצוג בחקירות
ובדיקות

פוליסה זו תכסה את כל ההוצאות הסבירות וההכרחיות ,שאושרו בכתב ומראש ע"י המבטחת,
הנובעים מכל דרישת נוכחות עפ"י החוק של דירקטור או נושא משרה של החברה בכל חקירה
רשמית ,בדיקה רשמית ,או בכל נוהל דומה לגבי ענייני החברה.
אם לדעת הדירקטור או נושא המשרה של החברה כתוצאה מחקירה ,בדיקה ,או כל נוהל דומה
אחר ,קיימות נסיבות אשר סביר להניח שיהוו עילה לתביעה ,יש להודיע למבטחת על נסיבות אלה
והסיבות להערכה לכך שקיימות נסיבות ,כולל פרטים מלאים לגבי התאריכים והאנשים המעורבים
בכפוף לתנאי כללי .5.5

 4.2חברות בת חדשות

הכיסוי תחת פוליסה זו מורחב לכלול חברות בת אשר בעל הפוליסה רכש או הקים לאחר תאריך
תחילת הפוליסה בתנאי שחברת הבת:
i

הינה בעלת נכסים כוללים (ברוטו) בארה"ב או קנדה אשר מהווים פחות מהסכום המצוין בסעיף 7
ברשימה;
וכן

ii

אינה רשומה למסחר בבורסה כלשהי בארה"ב או קנדה.
אם חברת הבת שזה עתה נרכשה או הוקמה אינה עונה לתנאי ( )iו )ii(-לעיל ,בעל הפוליסה רשאי
לבקש להרחיב פוליסה זו עבור חברת בת שכזו בתנאי שבעל הפוליסה ימציא למבטחת את כל
הפרטים הדרושים על מנת לאפשר למבטחת להעריך את הגידול הפוטנציאלי בחשיפת המבוטח.
המבטחת תהיה רשאית לתקן את תנאי הפוליסה במשך תקופת הביטוח ,כולל חיוב דמי ביטוח
נוספים סבירים.
אלא אם הוסכם אחרת ,כיסוי כפי שניתן לדירקטורים או לנושאי משרה של כל חברת בת בזכות
הרחבה זו ,יחול רק עבור מעשים שלא כדין שנעשו בזמן שחברה זו הייתה חברת בת של בעל
הפוליסה.

4
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 4.3דירקטור חיצוני

הפוליסה מורחבת לכסות נזק כספי הנובע מתביעה כנגד מבוטח אשר היה ,משמש כרגע או ימונה
על ידי החברה כדירקטור או נושא משרה בחברה חיצונית.
הרחבה זו תחול מעבר (ולא במקום) לכל ביטוח תקף שקיים לחברה החיצונית ומעבר לכל שיפוי
הניתן ע"י החברה החיצונית .אם הביטוח האחר נעשה ע"י המבטחת או חברה השייכת לקבוצת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,הרי שהסכום המצטבר של גבול האחריות לכל נזק כספי המכוסה
מתוקף הרחבה זו יופחת מגבולות האחריות שצוינו ברשימת הפוליסה של הביטוח האחר של
המבטחת (הפניקס חברה לביטוח בע"מ) שיוענק לחברה החיצונית.
הכיסוי הניתן לפי סעיף זה לא יחול בקשר לכל תביעה שהוגשה נגד כל מבוטח ע"י החברה
החיצונית ,או על ידי כל דירקטור או נושא משרה ,או כל בעל מניות של החברה החיצונית המחזיק
ביותר מ 20-אחוז מהון מניות ההצבעה המונפק של החברה החיצונית.

 4.4תקופת גילוי

אם בעל הפוליסה יסרב לחדש פוליסה זו ,יהיה בעל הפוליסה זכאי ,עבור תשלום של דמי ביטוח
נוספים בשיעור של  25אחוז מהפרמיה השנתית המלאה ,לתקופת גילוי של  12חודשים לאחר
תאריך התוקף של אי-החידוש.
אם המבטחת תסרב להציע כל תנאי לחידוש פוליסה זו ,לבעל הפוליסה תהיה הזכות ,עבור תשלום
של פרמיה נוספת בשיעור של  25אחוז מהפרמיה השנתית המלאה ,לתקופת גילוי של  12חודשים
לאחר תאריך התוקף של אי-החידוש.
המבוטח יהיה זכאי לתקופת גילוי של  30יום ,ללא דמי ביטוח נוספים ,אם פוליסה זו לא תחודש ע”י
בעל הפוליסה או ע"י המבטחת .אם בעל הפוליסה יבחר לרכוש תקופת גילוי ,היא תכלול את 30
הימים אשר יהוו חלק מתקופת הגילוי שנרכשה ולא בנוסף לה.
על בעל הפוליסה לבקש בכתב את הרחבת הפוליסה לכלול תקופת גילוי בתוך  15ימים מתאריך
סיום הפוליסה ועליו לשלם את דמי הביטוח הנוספים בתוך  30יום מתאריך הסיום.
דמי הביטוח הנוספים אינם ניתנים להחזר ולא ניתן לבטל את תקופת הגילוי.
במקרה ובוצעה טרנזקציה( ,ראה סעיף  )2.22לבעל הפוליסה לא תהיה הזכות לרכוש תקופת גילוי
כמפורט לעיל .אולם ,לבעל הפוליסה תהיה הזכות בתוך  30יום מתאריך סיום תקופת הפוליסה
לבקש הצעה מהמבטחת עבור תקופת גילוי בת עד  72חודשים .המבטחת תציע תקופת גילוי
בתנאים ופרמיה בהתאם לשיקול דעתו.

 4.5יורשים ,ירושות
ונציגים חוקיים

אם המבוטח נפטר ,הפך לבלתי כשיר ,חדל פירעון או פושט רגל ,פוליסה זו תכסה את הנזק הכספי
הנובע מכל תביעה נגד העזבון ,היורשים ,או הנציגים החוקיים של המבוטח עבור כל מעשה שלא
כדין של המבוטח.

 4.6חבות רכוש משותף

פוליסה זו תכסה נזק כספי הנובע מכל תביעה נגד בן/בת הזוג החוקי/ת של המבוטח (באם מעמד
זה הינו עפ"י החוק ,החוק המקובל או כל סמכות שיפוטית מתאימה בעולם) עבור כל תביעה
הנובעת מהמעמד שלו או שלה כבן/בת הזוג של המבוטח כולל כל תביעה בגין נזקים כספיים
הניתנים לגבייה מהרכוש המשותף של הזוג או הרכוש המוחזק במשותף ע"י המבוטח ובן/בת הזוג;
אולם ,בכפוף לכך שהרחבה זו לא תהווה כיסוי עבור כל תביעה בגין מעשה שלא כדין של בן/בת
הזוג ושפוליסה זו תחול רק לגבי מעשה שלא כדין של המבוטח.

 5׀ תנאים כלליים
 5.1ייצוג
 5.2שינויים בסיכון בזמן
תקופת הפוליסה

5

במתן כיסוי למבוטח ,המבטחת נסמכת על הצהרות מהותיות ועל המידע בטופס ההצעה יחד
עם הנספחים וכל מידע נוסף שסופק .הצהרות ,נספחים ומידע אלה הם הבסיס לכיסוי וייחשבו
משולבים ומהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
i

אם במשך תקופת הפוליסה מתבצעת טרנזקציה (ראה סעיף  ,)2.22הרי הכיסוי הניתן במסגרת
פוליסה זו יתוקן לחול רק לגבי מעשה שלא כדין שבוצע לפני תאריך התוקף של הטרנזקציה.

ii

אם במשך תקופת הפוליסה החברה מחליטה להציע הצעה ראשונית של ניירות הערך שלה בכל
אזור שיפוט ,באם ניירות הערך שלה כבר נסחרות או לא ,בכל אמצעי ,ציבורי או פרטי ,הרי שמיד
כשהמידע הופך לנגיש לציבור ,החברה תספק למבטחת כל תשקיף או הצעת מכר ע"מ שהמבטחת
תעריך את הגידול בחשיפה של המבוטח והמבטחת תהיה זכאית לתקן את תנאי הפוליסה זו ו/או
לגבות פרמיה נוספת סבירה המשקפת את הגידול בחשיפה.
בהתאם לבקשת בעל הפוליסה ,לפני ההודעה לציבור על הצעת ניירות ערך ,המבטחת תעריך
את הגידול בחשיפה ותודיע על כל התיקונים הדרושים בתנאי הפוליסה ועל גובה הפרמיה הנוספת.
במקרה זה ולבקשת בעל הפוליסה ,המבטחת תחתום על הסכם סודיות עם בעל הפוליסה לגבי כל
מידע הניתן לגבי הצעת ניירות הערך.
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 5.3גבול אחריות

גבול האחריות המפורט בסעיף  3ברשימה הוא סך הגבול הנצבר של אחריות המבטחת עבור
כל נזק כספי הנובע מכל התביעות נגד כל המבוטחים בהתאם לכל סעיפי הכיסוי הביטוחי -
במסגרת פוליסה זו .גבול האחריות עבור תקופת הגילוי יהיה חלק מסך גבול האחריות הנצבר עבור
תקופת הפוליסה ולא בנוסף לו .נזק כספי הנובע מכל תביעה המוגשת לאחר תקופת הפוליסה או
תקופת הגילוי אשר בכפוף לאמור בסעיף  5.5נחשב כאילו נעשה בתקופת הפוליסה או בתקופת
הגילוי יהיה נתון גם כן לאותו סכום גבול אחריות נצבר .הוצאות הגנה אינן משולמות ע"י המבטחת
בנוסף לסכום גבול האחריות הנצבר .הוצאות הגנה הן חלק מהנזק הכספי וכפופות לסה"כ הסכום
הנצבר של גבול אחריות עבור נזק כספי.
למרות האמור לעיל ,ורק ביחס לתביעה המוגשת נגד מבוטח בתחום השיפוט של בתי המשפט
בישראל ,מוסכם שבמקרה של נזק כספי ,פוליסה זו תכסה הוצאות הגנה סבירות אף מעבר לגבול
האחריות ,ומוסכם כי סכום זה מייצג "הוצאות משפטיות סבירות" למטרת סעיף  66לחוק חוזה
הביטוח.1981 - ,

 5.4השתתפות עצמית

המבטחת תהיה אחראית רק על סכום הנזק הכספי הנובע מתביעה מעבר לסכום ההשתתפות
העצמית המצוינת בסעיף  4ברשימה לגבי כל נזק כספי במסגרת כל סעיפי הביטוח של פוליסה
זו אשר עבורם החברה שיפתה או רשאית או נדרשת לשפות את המבוטח .סכום ההשתתפות
העצמית ישולם ע"י החברה ויישאר לא מבוטח .השתתפות עצמית אחת בלבד תחול על נזק כספי
הנובע מכל התביעות המיוחסות למעשה שלא כדין אחד.
ההשתתפות העצמית לא תחול והמבטחת תפצה לאלתר בכל הוצאות ההגנה ששולמו ע"י
החברה ,במקרה של:
i

קביעת העדר אחריות של כל המבוטחים ,או

ii

דחייה או קביעת התנאים לדחיית התביעה בלי לפגוע בזכויות וללא תשלום של תמורה כלשהי ע"י
המבוטח.
אולם ,בכפוף לכך שבמקרה ( )iiלעיל ,פיצוי כזה יהיה  90יום לאחר תאריך הדחייה או קביעת
התנאים כל עוד התביעה אינה מוגשת מחדש (או כל תביעה אחרת הכפופה לאותה השתתפות
עצמית יחידה בזכות תנאי כללי  5.4זה אינה מוגשת) בתקופת זמן זו ,וכן כפופה להתחייבות של
החברה בצורה המקובלת על המבטחת שפיצוי כזה יוחזר ע"י החברה למבטחת במקרה והתביעה
(או כל תביעה אחרת הכפופה לאותו שייר יחיד במסגרת תנאי כללי  5.4זה) מוגשת לאחר תקופת
 90יום זו.

 5.5נוהל הדיווח על
תביעה

i

הודעה על תביעה או על נסיבות אשר יתכן ויובילו להגשת תביעה תינתן בכתב לחברת הפניקס
חברה לביטוח בע"מ רח' דרך השלום  53גבעתיים או באמצעות פקסמיליה לפקס מספר:
( 03-7338827אם ההודעה נשלחה בדואר ,תאריך המשלוח יהווה את תאריך מתן ההודעה ,והוכחת
משלוח תהיה מספקת כהוכחה למתן הודעה).

ii

החברה או המבוטח ,כתנאי הקודם להתחייבות המבטחת במסגרת פוליסה זו ,יודיעו בכתב
למבטחת על כל תביעה המוגשת נגד המבוטח מייד שהדבר ניתן  ,וכן:
א בכל עת במשך תקופת הביטוח או במשך תקופת הגילוי;
או
ב בתוך  30יום לאחר גמר תקופת הפוליסה או תקופת הגילוי ,כל עוד תביעות כאלה מדווחות לא
יותר מאוחר מאשר  30יום לאחר התאריך שתביעה כזו הוגשה לראשונה נגד המבוטח.

 iiiאם ,במשך תקופת הפוליסה או במשך תקופת הגילוי נמסרה הודעה בכתב על תביעה נגד המבוטח
למבטחת בהתאם לתנאי פוליסה זו ,אזי כל תביעה הנובעת או מבוססת או מיוחסת לעובדות
הנטענות בתביעה עליה יידעו את המבטחת קודם לכן או הטוענת למעשה שלא כדין יחיד אשר
זהה או קשור לכל מעשה שלא כדין הנטען בתביעה המיודעת ,ייחשב כאילו נעשתה נגד המבוטח
ומדווחת למבטחת בזמן שניתנה ההודעה הראשונה.
 ivאם במשך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי ,יודעו לחברה או למבוטח נסיבות אשר באופן סביר
ניתן לצפות שיגרמו לתביעה נגד המבוטח ,ותועבר הודעה בכתב למבטחת לגבי הנסיבות והסיבות
לתביעה הצפויה בצירוף פרטים מלאים לגבי תאריכים ואנשים מעורבים ,הרי כל תביעה אשר
תוגש בעקבות זאת נגד המבוטח ואשר דווחה למבטחת ,הנובעת ,מבוססת או מיוחסת לנסיבות או
הטוענת לכל מעשה שלא כדין אשר זהה או קשורה לכל מעשה שלא כדין הנטען או כלול באותן
נסיבות ,הרי תביעה זו תיחשב כאילו הוגשה נגד המבוטח ומדווחת למבטחת בזמן שההודעה על
הנסיבות ניתנה לראשונה.
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 5.6מקדמה ע"ח הוצאות

המבטחת תשלם למבוטח או לחברה מקדמות ע"ח הוצאות הגנה בכפוף לכיסוי הביטוחי של
פוליסה זו לפני הכרעה סופית של התביעה.
במקרה ובמידה שהחברה או המבוטח לא יהיו זכאים לתשלום האבדן במסגרת תנאי פוליסה
זו ,המקדמות המשולמות ע"י המבטחת יוחזרו למבטחת ע"י החברה או המבוטח ,ובאם קיימים
מבוטחים רבים אזי בהתאם לעניינם בהתאמה.
במקרה ובמידה שהחברה רשאית או נדרשת לפצות את המבוטח אך בשל סיבה כלשהי אינה עושה
זאת ,המבטחת תשלם את כל הוצאות ההגנה למבוטח מטעם החברה .אולם במקרה זה סכום
ההשתתפות העצמית המצוין בסעיף  4ברשימה יוחזר ע"י החברה למבטחת ,אלא אם החברה הנה
חדלת פירעון.

 5.7אופן ניהול ההגנה

תהיה למבוטח הזכות להגן ולערער על כל תביעה .למבטחת תהיה הזכות לחבור אל המבוטח
והחברה בהגנה ובהסדר של כל תביעה אשר סביר להניח תערב את המבוטח ,כולל במו"מ של כל
הסדר .המבוטח לא יודה ולא יקבל על עצמו כל אחריות ,יחתום על הסכם הסדר ,יקבע תנאים
להחלטה או ייטול על עצמו הוצאות הגנה ללא הסכמה בכתב ומראש של המבטחת כתנאי מוקדם
לאחריות המבטחת עבור נזק כספי הנובע מהתביעה .רק הסדרים ,פסקי דין ,והוצאות הגנה עליהן
הסכימה המבטחת ייחשבו כנזק כספי כהגדרתו בפוליסה זו .המבטחת לא תמנע באופן לא סביר
את הסכמתה ,בכפוף לכך שהמבטחת תהיה זכאית להשתתף בהגנה ובמו"מ לכל הסדר של כל
תביעה על מנת להגיע להחלטה לגבי סבירותם.
המבטחת תקבל את מלוא שיתוף הפעולה של החברה והמבוטח וכל מידע אותו תדרוש באופן סביר
כתנאי הקודם לאחריות המבטחת לנזק כספי הנובע מכל תביעה .במקרה ומתעוררת מחלוקת
בין המבטחת והמבוטח לגבי עצם ההליך משפטי ,לא המבוטח ולא החברה יידרשו להחליט לגבי
ההליך המשפטי אלא אם כן עורך דין מוסמך או אדם אחר במעמדו (אשר זהותו תוסכם בין בעל
הפוליסה והמבטחת) ייעץ ביחס להליך המשפטי הנכון .העלות בגין אותו עורך דין מוסמך תחול על
המבטחת.

 5.8הקצאה

i

למבטחת אין כל התחייבות במסגרת פוליסה זו להוצאות הגנה שהתהוו לחברה או כל פסק דין
הניתן נגד החברה או הסדרים שהושגו על ידה  ,או כל התחייבות לשלם נזק כספי הנובע מכל
אחריות משפטית שיש לחברה כלפי תובע צד שלישי במקרים אלה:
א הוצאות הגנה משותפות שנתהוו לחברה ולמבוטח;
ב כל הסדר משותף (פשרה משותפת) שנעשה; ו/או

ג

כל פסיקה שנקבעה על אחריות ביחד ולחוד כנגד החברה והמבוטח.

החברה המבוטח והמבטחת מסכימים להשקיע את מיטב מאמציהם לקבוע הקצאה מתאימה
והוגנת של הסכומים בין החברה המבוטח והמבטחת ,תוך כדי לקיחה בחשבון את החשיפה
המשפטית והכלכלית היחסית וההטבות היחסיות שהושגו ע"י המבוטח והחברה.
ii

במקרה ותביעה כלשהי מערבת עניינים מכוסים ועניינים שאינם מכוסים במסגרת פוליסה זו,
ההקצאה בהתאם לסעיף זה תיעשה ביחס שבין החשיפה המשפטית והפיננסית.

 iiiבמקרה ולא ניתן להגיע להסכמה בעניין סכום הוצאות ההגנה שיש להקדים למבוטח למפרע
במסגרת פוליסה זו ,אזי המבטחת תקדים הוצאות משפט אשר מהווה עפ"י הצהרת המבטחת
סכום הוגן ומתאים עד אשר יסכימו על סכום אחר או עד אשר יוגדר בהתאם לתנאי פוליסה זו ועפ"י
חוק סכום אחר.

 5.9סעיף ביטול

7

בעל הפוליסה רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטחת בכתב
בדואר או ע"י ויתור על פוליסה זו למבטחת או לסוכן המהווה נציגו המוסמך.
המבטחת רשאית לבטל פוליסה זו ובלבד שהודעה על כך תישלח לבעלת הפוליסה באמצעות
דואר רשום ,מהיר או כל שרות דואר אחר מדרגה ראשונה ,לכתובת בעלת הפוליסה כפי שמופיעה
בסעיף  1ברשימה ,לפחות  60יום לפני התאריך בו התבטל הביטוח .משלוח בדואר של הודעה זו
כאמור לעיל תהיה הוכחת הודעה מספקת .תקופת הפוליסה מסתיימת בתאריך ובשעה המצוינים
בהודעה כזו ,או ביום ובתאריך הויתור.
אם פוליסה זו תבוטל ע"י בעלת הפוליסה ,תשאיר המבטחת לעצמה את החלק היחסי של דמי
הביטוח בגין התקופה בה היה הביטוח בתוקף על פי תעריף המבטחת לתקופות .באם פוליסה זו
תבוטל ע"י המבטחת ,בעלת הפוליסה תהיה זכאית להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ,ששולם
למבטחת בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
תשלום או הצעה לשלם את יתרת הפרמיה שנוצרה עקב הביטול  ,ע"י המבטחת ,לא תהווה תנאי
מוקדם לתוקף הביטול ,אולם תשלום שכזה ייעשה בהזדמנות הראשונה.
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 5.10תחלוף

במקרה של תשלום כלשהו תחת פוליסה זו ע"י המבטחת ,למבטחת קיימת זכות לתחלוף בהתאם
לזכויות החברה והמבוטח להחזר כשיעור התגמולים ששילמה ,.והחברה והמבוטח ימלאו את
כל המסמכים הדרושים ויעשו כל שיידרש על מנת להבטיח את זכויות המבטחת כולל המצאת
מסמכים הדרושים ע"מ לאפשר למבטחת לתבוע באופן יעיל בשם החברה ו/או המבוטח.

 5.11ביטוח כפל

א בוטחה החבות המכוסה על פי פוליסה זו אצל יותר ממבטחת אחת לתקופות ביטוח חופפות,
על המבוטח והחברה 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 החברה שיפוי בגין פוליסה אחרת המבטחת את אותו הסיכון הקיים בפוליסה
זו ,יופחת סכום השיפוי המגיע למבוטח ו/או לחברה בגובה הסכום ,שקיבלו.

 5.12הודעה וסמכות

מוסכם בזאת שבעלת הפוליסה תפעל מטעם חברות הבת וכל המבוטחים בכל הנוגע למתן וקבלת
הודעות במסגרת פוליסה זו ,כולל מתן הודעת תביעה ,תשלום הפרמיה המגיעה במסגרת פוליסה
זו ,קבלה ואישור תוספות המופקות ומהוות חלק מפוליסה זו ,והסכמה או סירוב להפעיל כל זכות
לתקופת גילוי.

 5.13המחאה

פוליסה זו וכל זכות על פיה לא ניתן להמחות ללא הסכמה בכתב של המבטחת.

 5.14סמכות שיפוט
ותחולת חוק

כל פרשנות על פוליסה זו הקשורה למבנה שלה ,תקפותה ותפעולה ייעשו בהתאם לחוקים של
מדינת ישראל.
הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במדינת ישראל (תל-אביב או
ירושלים).

 5.15רבים וכותרות

הכותרות של פסקאות אלה הן לנוחות בלבד ואינן מקנות כל משמעות לחוזה זה .בפוליסה זו מלים
באותיות נטויות הן בעלות משמעות מיוחדת ומוגדרות.
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