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(מהדורה פיסגה  1/2012שיקלית)

הואיל והמבוטח ,אשר שמו ,ועיסוקו נקובים ברשימה ו/או במפרט (להלן" :הרשימה"),
פנה אל:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

(להלן – "המבטח")

בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו,
והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח ,כאמור ,תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם
את דמי הביטוח הנקובים ברשימה,
על כן הוסכם והותנה בזאת ,כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בעד הסכומים אשר
המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין ,כתוצאה ממקרה ביטוח
כמוגדר להלן ,שיגרם בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בכפיפות לכל התנאים והסייגים
הכלולים בה וגם או אשר יוספו לה בהסכמת הצדדים.
אחריות המבטח לא תעלה על:
א .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק;
ב .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל הנזקים שארעו במשך
תקופת הביטוח.
הוצאות
המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל
חבותו וזאת אף מעל לגבול האחריות בפוליסה.
היה לסילוק התביעה יידרש סכום העולה על גבולות האחריות הנ"ל ,תוגבל אחריות
המבטח להוצאות אלו ביחס שבין גבול האחריות לבין סך כל הסכום שנדרש כאמור לעיל
לסילוק התביעה.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע אחר
שהוגשו למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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הגדרות
למטרת פוליסה זו:
מקרה ביטוח:

אירוע בלתי צפוי שגרם ל:
 .1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
 .2היזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי.

נזק:

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה
מקורית אחת.

דין:

דיני מדינת ישראל.

הפוליסה:

לרבות הרשימה ,הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי
שצורפו אליה.

השתתפות עצמית:

הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו ע"י
המבטח עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו – לגבי כל מקרה
ביטוח בנפרד.
כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות
שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או
הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו
פיצויים בגינם.
מוסכם בזה כי אם ניהלה החברה משא ומתן עם התובע ויישבה
תביעתו בסך כלשהו העולה על סך ההשתתפות העצמית של
המבוטח ישלם לה המבוטח את סך ההשתתפות העצמית הנקוב
בפוליסה מיד עם דרישתה הראשונה בכתב .אם חלק התביעה
המוצע על חשבון החברה (מתוך סך כל התביעה) נמוך מן החלק בו
ישא המבוטח כהשתתפות עצמית מותנה יישוב התביעה על ידי
החברה בתיאום מוקדם עם המבוטח .אם לא הסכים המבוטח ליישוב
התביעה בסך המוצע על ידי החברה .לא תהא החברה אחראית
לתשלום כל סך העולה על הסך המוצע על ידה ועל חשבונה.
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סייגים לחבות המבטח
מותנה בזה – אלא אם הוסכם בכתב אחרת – כי פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין או
בקשר עם:
 .1א .חבות בגין נזק גוף לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.
ב .תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין עובד שחלה על המבוטח חובה לשלם בגינו דמי
ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי ו/או לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי והוא לא
עשה כן.
 .2א .חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי ו/או חבות כלשהי שבוטחה
בביטוח חובה ,לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח
רכב מנועי.
ב .חבות בגין נזק גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי
כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו.
ג.

חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי ,בגין נזק לרכוש צד שלישי.

ד .חבות כלשהי ,שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת ,כלי טיס וכלי שיט מנועי.
 .3חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מ:
א .מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו על ידי המבוטח או
בקשר עימו ,או כל איש שבשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של
המבוטח.
ב .אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשרותו ,בשל שרותי ייעוץ ו/או
תכנון ו/או פיקוח ו/או הדרכה – שניתנו על ידו או מטעמו לצד שלישי במסגרת
מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן אחריותו המקצועית בשל שירותים רפואיים
ופרה-רפואיים כלשהם (למעט אחריותו של המבוטח ,הנובעת מטיפול רפואי שניתן
ו/או הוזמן על ידו או באמצעותו שלא בהיותו ספק של שרותים רפואיים ,המהווה
עזרה ראשונה בעת חרום) וכן אחריות שילוחית בשל כל הנ"ל.
חבות בגין מקרה ביטוח (כהגדרתו בפוליסה) שארע עקב כשל בעבודות המבוטח,
לאחר השלמתן ו/או מסירתן אינה מחוסה על פי פוליסה זאת.
ג.

חבות כלשהי בגין זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,מחוץ לחצרי המבוטח,
אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי-צפוי מראש.

 .4נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו וגם או בשליטתו וגם או
בהשגחתו של המבוטח והניתן לכיסוי תחת פוליסה לביטוח רכוש של המבוטח .סייג זה
לא יחול על כל נזק גרר ,אלא אם עסק המבוטח באחסנה או בהובלה.
 .5נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח ,או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות
מקרה-הביטוח ,בתנאי ,שהנזק נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.
 .6התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן התחייבות או
אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.
 .7חבות כלשהי ,בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן ,במישרין
או בעקיפין :בגין חומר גרעיני ( )Any Nuclear Materialכלשהו ,קרינה מייננת או זיהום
רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני
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כלשהו .לעניין סייג זה יהא מובן המילה "בעירה"  -תהליך כלשהו ,המכלכל עצמו של
ביקוע גרעיני.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ,ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות
מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
על אף האמור לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.
 .8נזק שנגרם במישרין או בעקיפין ,עקב מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת-איבה
(בין אם הוכרזה מלחמה ,בין אם לאו) ,פעולות חבלה וטרור ,מלחמת-אזרחים ,מרידה,
מרי ,מהפכה ,מרד ,שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי-חוקית ,התקוממות צבאית או
עממית ,משטר צבאי או לקיחת שלל ,ביזה ,שוד הקשורים בנ"ל ,החרמה או השמדה על-
ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
לצורך סייג זה – "טרור" משמעו – שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש
באלימות ,שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים
מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על ידה ,רק
אישור של מדינת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים
כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם
במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.
 .9פיצוי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
 .10חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים
במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם
המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו
המסוכנות של אזבסט.
 .11חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים שמקורם במתקנים וציוד
תקשורת וכח.
 .12שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה .שטחי ישובים
ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו כשטחים
מוחזקים לצורך פוליסה זו.
 .13נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על-פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
 .14נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.
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הרחבות
 .1פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין נזקים שנגרמו בחו"ל ע"י אנשים
הנשלחים מטעמו מחוץ לגבולות המדינה – בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי ,לעניין הרחבה
זו סייג  12ישונה בהתאם.
 .2למען הסר ספק מובהר בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות
ו/או תרנים ו/או שלטים בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.
 .3כל אדם ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,
בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 .4אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי הפוליסה ,על
כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד (אחריות צולבת) ,למעט קבלנים וקבלני משנה ,כאילו
הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו ,על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי
תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים ,אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי
המבוטח יחד ,לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה .זכאותו של המובטח
שחוזה הביטוח נכרת עימו או מטעמו (המבוטח הראשי)קודמת לזכאות המבוטחים
האחרים.
 .5רכוש השייך לעובדי המבוטח ,ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.
 .6הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של
קבלנים וקבלני משנה.
 .7הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,בקשר עם עבודות
בניה ,הרחבה ,שיפור ושיפוץ ,אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו.
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבות  6-7לעיל אינן מעניקות כיסוי כלשהו לקבלנים
ו/או לקבלני המשנה.
 .8עובדי המבוטח ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם
באירועים חברתיים ו/או קהילתיים כולל אירועים ספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח
לרווחת עובדיו ו/או הקהילה .לגבי עובדי המבוטח ,הכיסוי על-פי סעיף זה יחול אך ורק
אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי ,כתאונת-עבודה.
 .9על אף האמור בסייג (2ג) ובניגוד לכך ,מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של
המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי וזאת מעבר לגבולות
האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של המבטח הנהוגה ביום קרות
מקרה הביטוח או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי רכוש
אחרת (באם הם גבוהים יותר) שברשותו של המבוטח.
סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של ₪ 1,000,000
(מיליון  )₪לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח.
למניעת ספק ,מובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסת כלי הרכב ,כנזכר לעיל ,מהווה
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה עפ"י הרחבה זו ,ותנאי אותה
פוליסה מהווים בסיס לשיפוי עפ"י הרחבה זו.
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 .10על אף האמור בסעיף  1של הגדרת "מקרה ביטוח" ,מוצהר כי הפוליסה מורחבת לכסות
חבות בגין פגיעה אישית( Personal Injury ,להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה)
הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח ,מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לרבות חבות בשל חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות) ,לשון הרע,
העלבת אדם ,מעצר שווא( ,אך לא הטרדה מינית ופגיעה בזכות ) וכן חבות בשל הפרה
בתום לב של חובת סודיות אך למעט זכויות קניין רוחני .אחריות המבטח לא תעלה על סך
 ₪ 200,000בגין מקרה ביטוח אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 .11על אף האמור בסעיף  2של הגדרת "מקרה ביטוח" ובסייג ( 14נזק פיננסי) לפוליסה,
מוצהר בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אובדן
שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או באחריותו –
מארוע בלתי צפוי.
סך גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  25%מגבול אחריות
המבטח למקרה ביטוח כמצוין בדף הרשימה של הפוליסה.
 .12פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של
כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח.
 .13בניגוד לאמור בסעיף 3א' לסייגים לחבות המבטח ,מוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת
לכסות את אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד בחצרי
המבוטח ו/או מטעמו.
 .14הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח,
למעט קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של
המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.
 .15המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי אנשים בשרותו של המבוטח ,בעלי מניותיו של
המבוטח ,חברי דירקטוריון המבוטח ,כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח
התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו.
זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח ,לפני קרות
מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו /או גוף כלשהו ו/או התחייב
בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות
תחלוף כלפי אותו אדם או גוף .אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה
הביטוח במתכוון.
 .16א .פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב ,לפני
קרות מקרה הביטוח ,לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח
ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו ,וזאת בגין פעילות
הנעשית על – ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או
במשותף עמו (למעט קבלנים וקבלני משנה) בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין
נכסים שמבוטח משכיר לאחרים.
נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או
ב .זכות המבוטח אשר שמו נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מאת המבטח תהיה קודמת
לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על-פי האמור לעיל.
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 .17הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק
על ידו או על ידי עובדיו .זאת בתנאי ,כי כל מחזיק בנשק באישור המבוטח היה בזמן
האירוע בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי נשק.
 .18הגנה בהליכים פליליים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים
באופן ובהיקף כדלקמן:
המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן
הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה
שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין
לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר
דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת
עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב
להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי
המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ,ישפה המבטח את המבוטח
בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לגבול
האחריות המבטח.
המבטח ישלם את שכר הטרחה וההוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,הכול לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ,נגד המבוטח או מי
מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.
הוצאות הגנה (כולל ערעור):
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים
כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור
הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,פיצוי או תשלום עונש
המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף
המינימאלי) התש"ס .2000
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סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
.1
.2
.3

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג בפוליסה.
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל (בין במעשה ובין
במחדל) המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של
המבוטח.

גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על  ₪ 200,000למקרה ו₪ 400,000-
לסה"כ המקרים בתקופת הביטוח.
.19

למניעת ספק מובהר בזה כי אם לא צוין אחרת ברשימה במפורש ,גבולות
האחריות של כל ההרחבות הן חלק מגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה
כמצוין בדף הרשימה ולא בנוסף להם.
תנאי הפוליסה

 .1הודעה על מקרה נזק
על המבוטח להודיע למבטח ,תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה הביטוח ,העלול
להוות עילה לתביעה על פי פוליסה זו .באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של
המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל ,מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על
נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .2כתובת למתן הודעות
הודעות למבוטח
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו.
הודעות למבטח
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי ,המצוין בכותרת
לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל ,עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) ,מזמן
לזמן.
 .3הודעה על הליכים
המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי
חקירה משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת
נגדו או שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח ,אשר בגינו תיתכן
תביעה עפ"י פוליסה זו .באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על
העניינים המנויים לעיל ,מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא
הביטוח אצל המבוטח.
 .4העברת מסמכים מהמבוטח למבטח
המבוטח יעביר למבטח ,מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,צו והודעה על דיון ,או
הליך כלשהו ,בקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.
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.5

איסור הודאה
שום הודאה ) ,(ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו
ולא יינתנו ע"י המבוטח או מטעמו ,בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח .אין
הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך
עפ"י כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על מתן עדות במשפט פלילי.

.6

חובת זהירות
על המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח המכוסים על פי
הפוליסה.

 .7שינוי בעניין מהותי
המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי ,בתוך זמן
א.
סביר מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח
רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.
ב.
.8

עניין מהותי הינו עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או מופיע במידע
כתוב אחר שהועבר למבטח ע"י המבוטח לצורך עריכת הביטוח.

טיפול בתביעות
א.

ב.

ג.

הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה רשאי הוא ולפי צד השלישי חייב הוא
לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע
על כך בכתב למבוטח  30ימים ראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו .אולם
טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.
סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעת המבטח לתשלום תגמולי הביטוח לצד
השלישי ,לא ישלם המבטח סכום הגבוה מהסכום בו היה נושא אלמלא סירובו
של המבוטח.
הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול-דעתו ובכפוף לסעיף
א' לעיל ,ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה
של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי-
נזק .למבטח יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע
לסידור או לישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו
ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה.
יחד עם זאת ,מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח
כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק.
היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח
תוך תאום הדדי ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף
בניהול ההגנה באופן פעיל.

 .9ביטוח כפל
בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,יודיע על כך
המבוטח למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
 .10תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי הביטוח והדמים האחרים המגיעים
א.
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים
מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים עליהם
ב.
הוסכם במפורש ,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד יום
9
פיסגה מהדורת ינואר ( 2012שיקלית) אחריות כלפי צד שלישי

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ג.
ד.

ה.

התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי הצמדה בין המדד הידוע ביום תחילת
הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל ובתוספת דמי אשראי.
לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית
עבור תקופת הפיגור לפי השיעור שנקבע בסעיף  1בחוק פסיקת ריבית
והצמדה.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח
יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם
נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח
לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא
סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את
הסכום שבפיגור והפיצוי המוסכם ,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור
וכן את הוצאות המבטח.

 .11הצמדה
גבולות האחריות בפוליסה (לרבות הרחבותיה) יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד
המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן
שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום התביעה .דמי ההשתתפות העצמית הנקובים
בשקלים יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור ,שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
 .12זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת.
במקרה של מיצוי גבולות האחריות על פי פוליסה זו ,יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת
דמי הביטוח המגיעים לו לפי פוליסה זו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם
 .13הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.
 .14ביטול הפוליסה
מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,עפ"י דין או עפ"י הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
א.
רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות  60ימים
לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי
הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה.
ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח
שאירע קודם ביטול הביטוח ,כאמור.
ב.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני
התאריך בו יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישור ביטוח בו
ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות,
תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור.
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ג.

בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים
אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף (דהיינו  10%מהפרמיה
השנתית עבור כל חודש או חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי).
אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול
אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח
למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול,
יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

 .15תחולת החוק
הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל
שיתחייב עפ"י העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו ,וככל שהדבר לא נאסר
בחוק.
 .16אישורי קיום ביטוח
מובהר ,כי אם יתבקש המבטח לאשר את קיום הביטוח בנוסח שיומצא לו ,יהא רשאי
לתקן את הנוסח לפי שיקול דעתו אם סבר שהנוסח אינו תואם את גידרי הביטוח על פי
פוליסה זאת ,ולא יחוב בשל כך.
 .17מבוטח ראשי בפוליסה
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,ינהל הוא כל משא ומתן עם
המבטח בשם כל המבוטחים ,והוא יבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי
בחתימתו על טופס ההצעה ,על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או
על כל מסמך שיוציא המבטח כדי לחייב את כל המבוטחים .תגמולי ביטוח אשר אינם
משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה
המבוטח הראשי למבטח וכן כל הודעה אשר ישלח המבטח תשלח למבוטח הראשי
בלבד (כולל במפורש הודעת ביטול) ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי
המבוטח.
 .18כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.

11
פיסגה מהדורת ינואר ( 2012שיקלית) אחריות כלפי צד שלישי

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

▶art:▶name:sag▶size:a4+5mmshidraץרמ ץרמרמרמ ץרממ 1ץרמ▶MacintoshHD:Users:kerenbusirahamim:Documents:Macintosh HD:Users:kerenbusirahamim:D

מק"ט300203060 :

מוקד קשרי לקוחות הפניקס לשירותך בכל שאלה
בשעות הפעילות הרגילות.
ובמקרים דחופים  24שעות ביממה בטלפון:
| 03-7332222 | *3455
מהדורת ינואר 2012
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
משרד ראשי :דרך השלום  ,53גבעתיים www.fnx.co.il | info@fnx.co.il | 53454

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
מהדורת פיסגה  1/2012שיקלית

