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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -על בסיס הגשת התביעה
מבוא
1

פוליסה זו היא חוזה בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ ( -להלן" :המבטח") לבין המבוטח*,
ששמו ,כתובתו ,מקצועו ,עיסוקו או משלח ידו הם אך ורק כמפורט ברשימה (להלן" :המבוטח") ,
המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

2

הואיל והמבוטח פנה אל המבטח בהצעת הביטוח ,ובהסתמך על המידע שנמסר למבטח בהצעת
הביטוח ,ובמסמכים נוספים שהועברו למבטח  ,והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,בין אם
צורפו להצעת הביטוח ובין אם הוגשו בנפרד ,הסכים המבטח לקבל את המבוטח לביטוח ,בכפוף
לאמור להלן:

3

תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום
בתוקף ,כאמור בסעיף  17לתנאים הכלליים לפוליסה ,ישפה המבטח את המבוטח עד לגבולות
אחריות המבטח הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,אשר חלים מעבר לסכומי
ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה בגין חבותו של המבוטח על פי חוק כלפי צד שלישי,
בשל מקרה הביטוח ,כמוגדר להלן בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 .1התביעה נגד המבוטח הוגשה נגדו לראשונה ונמסרה למבטח בתוך תקופת הביטוח ,הנקובה
ברשימה.
 .2מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת הביטוח או אם מצוין ברשימה תאריך רטרואקטיבי  -מקרה
הביטוח ארע גם בכל תקופה קודמת לתקופת הביטוח (להלן :תקופת הכיסוי הרטרואקטיבי),
אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי.
כמו כן ישפה המבטח 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 הפוליסה ,יהא המבטח אחראי לשפות את המבוטח בגין
הוצאותיו אך ורק בסכום היחסי כיחס בין גבול האחריות על פי הפוליסה ובין סכום האחריות
שהושת על המבוטח.

4

הרשימה והתוספות המצורפות לפוליסה זו מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.

5

הכיסוי הביטוחי ,לרבות ההרחבים ,תקף אך ורק לגבי אותם הרחבים וכיסויים ,שהמבוטח ביקש
בהצעת הביטוח ושפורטו במפורש ברשימה ,לרבות גבולות אחריות המבטח וההשתתפות
העצמית .זאת ,בכפוף להגדרות ,לתנאים ,ולסייגים הכלליים לפוליסה.

* בכל מקום בו מצוין לשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר כאחד ,ולהפך.

גבולות אחריות
1

אחריות המבטח לא
תעלה

א .על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתביעה אחת או מספר תביעות הנובעות מסיבה
מקורית אחת של מקרה הביטוח ,מעבר לסכום ההשתתפות העצמית ,הנקוב ברשימה.
ב .על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל התביעות בתקופת הביטוח ,מעבר לסכום
ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה.
ג .גבול האחריות של המבטח לפי הפוליסה יקטן בסכום תגמולי הביטוח ששולמו על פי הפוליסה
ביום תשלום אותם תגמולי ביטוח.

2

הצמדה

א .גבולות האחריות ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח
לבין המדד שיפורסם סמוך לפני תשלום תביעה נגד המבוטח .דמי ההשתתפות העצמית ישתנו
בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם
סמוך לפני תשלום סכום ההשתתפות העצמית.
ב .למען הסר ספק מוצהר בזה כי חישוב הצמדת גבולות האחריות ייעשה מתאריך תחילת
הביטוח כפי שצוין ברשימה ולא מהתאריך הרטרואקטיבי אם צוין כזה.
ג .היו סכומי גבול אחריות המבטח נקובים במטבע חוץ ,יחושבו סכומים אלו בהתאם לשער היציג
ביום תשלום תגמולי הביטוח.

הגדרות למטרת פוליסה זו
1

המבטח

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

2

המבוטח

המבוטח ששמו צוין ברשימה.

3

חוק

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) התשכ"ח .1968 -

4

מקרה הביטוח

הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ,אשר מקורה ברשלנות ,מחדל ,טעות או השמטה
של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח ,עיסוקו או משלח ידו ואשר עבורם ניתן הביטוח לפי
פוליסה זו .מקרה ביטוח או מקרי ביטוח ,הנובעים מאותו מעשה או מחדל ,יהוו לצורך פוליסה זו
מקרה ביטוח אחד.
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
לרבות הרשימה ,הצעת המבוטח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.
 5פוליסה
6

הרשימה

החלק בפוליסה הנושא את הכותרת “הרשימה“.

7

תביעה

תובענה או קבלת מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהוא שנמסרו למבוטח או הובאו לידיעתו
בדבר קרות מקרה הביטוח או הודעה בכתב על כל אירוע העלול לגרום לתביעה ,ובלבד שנמסרו
למבטח.

8

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד
רשמי אחר שיבוא במקומו ,אף אם הוא מתפרסם על ידי גוף רשמי אחר.

9

השתתפות עצמית

הסכום המירבי ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי ,אשר מעבר לו ישולמו
תגמולי הביטוח ,ו/או הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום ההוצאות שיעמדו לתשלום ע“י המבטח,
עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח במהלך
הטיפול בתביעה ו/או בדרישה לפיצוי ו/או בהודעה על כל אירוע העלול לגרום למקרה ביטוח,
וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח בגינם ,ואף אם לא הוטלה חבות על המבוטח.

 10הוצאות משפט

לרבות הוצאות דין וטורח.

 11תחום טריטוריאלי

מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ,אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או ברשימה,
(למעט שטחי האוטונומיה) .שטחי יישובים ישראלים ושטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחומים
שבאחריות הרשות הפלסטינית ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

סייגים לחבות המבטח
מותנה בזה כי הפוליסה אינה מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם חבות כלשהי שלו או בגין או בקשר עם תביעה כלשהי
כנגדו הנובעים במישרין או בעקיפין מכל אחד מאלה:
א

אבדן מסמכים ,אבדן השימוש בהם או עיכובם.

ב

השמצה או דיבה או שם רע או לשון הרע בכל צורה שהיא.

ג

חוסר תום לב ,כוונת זדון ,אי יושר ,פשע ,מעשה או מחדל פלילי ,רשלנות פושעת ,תרמית,
הונאה ,חריגה ביודעין מסמכות ,דין ,תקן ,התחייבות או הנחיית לקוחות .מעילה באמון ,מעשה
במתכוון על ידי המבוטח או על ידי כל אחד מן השותפים של המבוטח או מנהליו או עובדיו ,או
קודמיהם בעסק.

ד

כל עניין או מקרה שקדמו להצעת המבוטח ואשר המבוטח ידע או אמור היה לדעת בעת הגשת
הצעת הביטוח ,כי הם עלולים לשמש עילת תביעה נגדו.

ה

הפסד הנובע מגניבת כספים ,מסמכים סחירים ,בטחונות או כל אחד מהם.

ו

מלחמה ,פלישה ,פעולות אויב ,מעשי איבה או פעולות מסוג פעילות מלחמה (בין אם הוכרזה ובין
אם לא הוכרזה) ,מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה,
מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או
מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור,
ופעולות טרור המבוצעות ע״י אדם או ע״י אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהוא.
לצורך סייג זה טרור משמעו השימוש באלימות לצרכים פוליטיים לרבות השימוש באלימות
שמטרתו היא להפחיד הציבור או חלק ממנו.
כל מאורע היכול לשמש עילת-תביעה נגד המבוטח שאירע כתוצאה מאחת הנסיבות הנ״ל או
בהשתתפות איתן או בקשר אליהן (הן במישרין והן בעקיפין) ייחשב כמאורע שאינו מכוסה על
ידי ביטוח זה ,אלא אם כן המבוטח יוכיח לכאורה כי המאורע ארע באופן בלתי תלוי במציאות
התנאים המפורטים ברישא של סעיף קטן זה.

ז

ערבות כלשהי שניתנה על ידי המבוטח וכל התוצאות הנובעות מכך.

ח

אי יכולתו של המבוטח לשלם את חובותיו.

ט

קרינה מכל סוג שהוא לרבות קרינה רדיואקטיבית ו/או קרינה מייננת ו/או קרינה אלקטרומגנטית.

י

חבות המבוטח כלפי עובדיו.

יא

התחייבות המבוטח לאספקת חומרים ,להסדרתם או לטיפול בהם.

יב

מקרה ביטוח שנגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי ,או תביעה שהוגשה לערכאה משפטית מחוץ
לתחום הטריטוריאלי.

יג

א .התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם התחייבות או אחריות
כזו היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
ב .סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא וויתר על זכותו בהסכם
שהוא צד לו .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר
הסכם כזה.

יד

נזק לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח.

טו

הנפקת תשקיף של חברה כלשהי.
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
טז
זיהום מכל סוג שהוא ,לרבות זיהום אויר ו/או זיהום של מים ו/או זיהום של קרקע ו/או זיהום של
רכוש ו/או זיהום של גוף ,לרבות זיהום רדיואקטיבי ו/או זיהום הנובע מפסולת גרעינית ו/או זיהום
הנובע משימוש בדלק גרעיני.
יז

אסבסט ו/או צורן (סיליציום) ו/או חומרים המכילים אסבסט ו/או צורן ,ובלבד שהנזק נובע
מתכונותיו המסוכנות של האסבסט ו/או מתכונותיו המסוכנות של הצורן.

יח

כשל חיסוני נרכש ( ,)HIVאלא אם כן ,המבוטח נקט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הידבקות
בכשל חיסוני נרכש.

יט

היות המבוטח נושא משרה בתאגיד.

כ

הוצאות שהוצאו לתיקון ו/או להשבה לקדמות של העבודה עצמה שביצע המבוטח ו/או מי מטעמו,
ותקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו.

כא

נזקים לתכנה או לחמרה הנובעים משמוש באינטרנט או מדיה אלקטרונית דומה.

כב

שימוש מוטעה בכתובת אינטרנט או כתובת אחרת באמצעות מדיה אלקטרונית.

כג

וירוס מחשבים או מכשלה מושתלת בתוכנה ,אלא אם נקט המבוטח באמצעי הגנה סבירים.

כד

הפרה של זכויות יוצרים ,קניין רוחני ,סמל מסחרי או פטנט.

כה

קנסות ,עיצומים כספיים ,פיצוי עונשין ,פיצויים לדוגמא ,פיצויים מוסכמים.

כו

מחקר ו/או יצור ו/או הפצה של אורגניזמים ,שעברו הנדסה גנטית
(.)GMO - Genetically Modified Organism

כז

חבות הנובעת או הקשורה לפעילות כלי רכב מנועי מכל סוג שהוא ,ציוד מכני הנדסי ,רכבות ,כלי
שיט או כלי טיס.

כח

חבות שעילתה תקרות שנבנו בשיטת "פל-קל".

כט

רשלנות רבתי (רשלנות פושעת) או פעולות זדון .

הרחבים בתוספת דמי ביטוח (למעט אם נרשם אחרת ברשימה)
הכיסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים להלן הינו בתוקף אך ורק אם צוין ההרחב במפורש ברשימה ,תמורת פרמיה
מתאימה בגינו ,ובכפוף לכל תנאי הפוליסה ,סייגיה והוראותיה ,אלא אם .שונו במפורש על ידי הרשום בהרחב .למען הסר
ספק ,מובהר בזאת כי אין באי רכישת הרחב/ים כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים.
1

הרחב הוצאות הגנה
בהליכים פליליים
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אם צוין ברשימה ,כי הרחב זה כלול ,מורחב הביטוח לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה
בהליכים פליליים באופן ובהיקף ,כדלקמן:
א .הגדרות
( )1הליכים פליליים :הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,לרבות
חקירת משטרה ,חקירת סיבת מוות ,והליכי קדם תביעה המופעלים על ידי המדינה,
המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו ,בתנאי
שהביטוח לפי פוליסה זו בתוקף.
( )2הוצאות הגנה (כולל ערעור) :שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול ,מסמכים ,העתקת פרטיכלים,
שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע ע״י בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין
הפלילי ולמעט כל קנס ,פיצוי או תשלום עונש המוטלים בגזר הדין.
( )3שכר טרחה :שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי
הדין (התעריף המינימאלי) תשכ״ה  ,1965 -או כללי תעריף מינימאלי של שכר טרחת
עורכי הדין ,כפי שהחוק יחייב מעת לעת ,או בהתאם לתקרת שכ"ט המוסכמת בין המבטח
לעורך הדין ,לפי הגבוה מביניהם.
ב .הכיסוי הביטוחי
( )1המבטח ,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 על פי פוליסה זו .
( )2כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם
הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,עד הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל
עליהם בהליכים פליליים ויישא גם בהוצאות הערעור.
( )3היה והמבוטח אינו מעוניין בשרותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי המבוטח
לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במצב כזה ,ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה
ובהוצאות שישלמו על ידי המבוטח .כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטח ,שצוין ברשימה
להרחב זה.
ג .סייגים
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו אם:
( )1הביטוח לפי פוליסה זו אינו בתוקף.
( )2כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
( )3כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל (בין במעשה ובין במחדל)
המבוטח ו/או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח .המבוטח ימציא ערבויות
מתאימות ,בהתאם לדרישת המבטח ,לכך ,שאם ייקבע בפסק דין חלוט על ידי הערכאה
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המוסמכת ,כי מקרה הביטוח בוצע בכוונה על ידי המבוטח ו/או מי מעובדיו ,יוחזרו כל
הוצאות ההגנה ,ששולמו על פי הרחב זה ,למבטח.
( )4כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי ו/או בגין קבלנים ו/או קבלני משנה.
2

הרחב אבדן מסמכים סייג א' מפרק הסייגים לחבות המבטח מבוטל בזה ,והפוליסה תורחב לשפות את המבוטח בגין
תביעה נגדו הנובעת מאובדן מסמכים ,למעט מסמכים סחירים ,ניירות ערך ,שטרי חוב ואמצעים
כספיים אחרים .גבול אחריות המבטח לגבי הרחב זה ,לא יעלה על  10%מגבול האחריות הנקוב
ברשימה למקרה ביטוח.

3

הרחב הוצאת דיבה

סייג ב'הוצאת דיבה מפרק הסייגים לחבות המבטח מבוטל בזה ,והפוליסה תורחב לשפות את
המבוטח בגין תביעה נגדו עבור השמצה או דיבה או שם רע או לשון הרע.
גבול אחריות המבטח להרחב זה לא יעלה על  10%מגבול האחריות הנקוב ברשימה למקרה
ביטוח.

4

הרחב תקופת גילוי

בהתאם לבקשת המבוטח ,מורחבת הפוליסה לשפות את המבוטח בגין דרישה או תובענה ,אשר
הוגשה לראשונה נגדו במשך תקופת הגילוי הנקובה ברשימה לאחר מועד ביטול הביטוח או תום
תקופת הביטוח ,בהתאם למקרה ,עקב מקרה ביטוח ,שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה
בפוליסה ,בכפוף לתנאים מצטברים אלו:
א .הפוליסה לא בוטלה או לא נמנע חידושה על פי הוראת המבוטח או על ידי המבטח תוך מתן
הודעה מתאימה למבוטח בכתב  30יום מראש .
ב .הפוליסה לא בוטלה או לא נמנע חידושה עקב תביעה כוזבת של המבוטח או ניסיון של המבוטח
להונות את המבטח או אי עמידת המבוטח בחובת הגילוי או אי תשלום דמי הביטוח .
ג .לא קיים ביטוח אחריות מקצועית אחר שנערך על ידי המבוטח או לטובתו ואשר חל על אותה
תביעה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לא יהיה כסוי בפוליסה לתביעה אשר הביטוח האחר לא
חל עליה כתוצאה מקיום חריג בביטוח האחר.
אין בהרחב זה כדי לשנות מגבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח.

5

הרחב אי יושר בגין
עובדי המבוטח

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אי יושר ,תרמית או מעילה באמון של
עובדו/עובדיו ,שנעשו שלא בידיעתו .הכיסוי על פי הרחב זה לא יחול בגין מעשה כזה של אדם
שהינו בעל מניות בתאגיד או נושא משרה בתאגיד או שותף של המבוטח.
סייג ג' לפוליסה בטל.
אין בהרחב זה כדי לשנות מגבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח.

תנאים כלליים
1

נקיטת אמצעים
להקלת הסיכון
ושמירה על חובת
הזהירות

א .מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ,על המבוטח לוודא ולהקפיד על ביצוע כל
הנדרש בפוליסה ו/או ברשימה לגבי התקנתם והפעלתם המלאה של האמצעים ,שפורטו בהן,
להקלת הסיכונים ,המבוטחים בפוליסה זו .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת
הסיכון ,ו/או לא הפעילם ,בהתאם למפורט בפוליסה או ברשימה ,יהא המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את חבותו ,הכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 -
ובמגבלותיו.
ב .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל ,על המבוטח:
( )1לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים להקלת הסיכון המבוטח לפי פוליסה זו ,לרבות
התקנתם והפעלתם השוטפת ,כנדרש ,וכן לעשות או להימנע מלעשות כל מעשה או מחדל
אשר קיומם או אי קיומם עלול לגרום באופן סביר לסיכונים המבוטחים ,כאמור .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,המבוטח ינקוט בכל האמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי
שהמבטח יודיע למבוטח בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך הזמן שנקבע לכך
בהודעתו ,או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי בפוליסה או ברשימה ,בהתאם למקרה,
מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך זמן סביר ,או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי
בפוליסה או ברשימה ,בהתאם למקרה.
( )2להעסיק עובדים מיומנים.
( )3לקיים כל חובה המוטלת עליו על פי כל דין.

2

הודעה על מקרה
ביטוח

בהיוודע למבוטח על קרות מקרה העלול להוות עילה לתביעה על פי פוליסה זו ,עליו -
א .להודיע למבטח בכתב ,בהודעה מיידית ,על כל תביעה שתוגש נגדו או על כל אירוע העלול
להביא בתוצאותיו לידי תביעה כזו ,ולציין בהודעה את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר
הפוליסה.
ב .אם ניתנה הודעה בעל פה – תינתן הודעה בכתב למבטח ,סמוך ככל האפשר לקרות מקרה
הביטוח.
ג .להודיע מיד למשטרה על המקרה  -אם ארע עקב מעשה פלילי או חשד למעשה פלילי,
ולהמציא אישור על כך למבטח.
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 3כתובת למתן הודעות כל הודעה הדרושה על פי תנאי הפוליסה חייבת להיעשות בכתב כדלהלן:
א .על ידי המבטח למבוטח –
( )1לפי כתובתו המעודכנת של המבוטח ,הידועה למבטח באותו מועד ,כפי שניתנה על ידי
המבוטח בכתב למבטח.
( )2בהעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו ,ייחשב כמענו האחרון הידוע למבטח,
המען הרשום ברשימה.
( )3בכל מקרה של שינוי כתובת ,על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב .לא הודיע
המבוטח למבטח על השינוי ,הודעה שתישלח על ידי המבטח לכתובת האחרונה הידועה לו
של המבוטח תיחשב כהודעה שנמסרה כהלכה.
ב .על ידי המבוטח למבטח –
בכתב למשרד הראשי של המבטח או על פי כתובתו המופיעה על גבי הפוליסה או בכתובת
אחרת שעליה יודיע המבטח בכתב למבוטח מזמן לזמן (אם יודיע).
4

שינויים בפוליסה

כל שינוי בפוליסה זו ,או בתנאיה ,ייכנס לתוקפו רק אם המבטח והמבוטח הסכימו לכך בכתב
והמבוטח קיבל רשימה מעודכנת תוך זמן סביר .

5

הודעה על הליכים

א .המבוטח יודיע למבטח מיד לאחר שיוודע לו על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה
משטרתית או אחרת או על חקירת סיבות מוות או כל חקירה אחרת ,או הליך משפטי
המתנהלים או עומדים להתנהל נגדו ,בקשר עם כל מקרה ביטוח ,העלול להוות עילה לתביעה
על פי פוליסה זו.
ב .אם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל מעת שנודעו לאחד
ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

6

העברת מסמכים
מהמבוטח למבטח

המבוטח יעביר למבטח עם קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,הזמנה לקיום הליך בוררות ,הודעה
על דיון ,צו והליך כלשהו ,בקשר עם תביעה הנובעת או קשורה לקרות מקרה הביטוח.

7

שיתוף פעולה

על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את מלוא המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור ככל שיוכל להשיגם.
א .לא קויימה חובה לפי סעיף  1,2,5,6לעיל וכן לפי סעיף זה במועדה ,וקיומה היה מאפשר
למבטח להקטין את חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח ,אלא אם כן היה חייב בהם אילו
קויימה החובה ,הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה -
 .1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות.
 .2אי קיומה או האיחור בקיומה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
ב .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו,
אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח ,אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
ג  .על המבוטח לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק ,בכפוף לסעיף  61לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א  .1981 -אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או
להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח
הורה לו לנקוט.

8

מרמה בתביעת
תגמולים

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע
לחבות המבוטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח מחבותו.

9

מקרה שנגרם בכוונה

נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במכוון  -פטור המבטח מחבותו.

 10איסור הודאה

שום הודאה ( )Admissionהצעה ,הבטחה ,פשרה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא
יינתנו ע“י המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח ,אין הוראות סעיף זה
חלות על מסירת עובדות במשטרה או כל גורם מוסמך עפ“י כל דין לפי דרישתו ,וכן על מתן עדות
במשפט.

 11גילוי ושינוי בענין
מהותי

א .הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת
בכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל
או לכרותו בתנאים שבו (להלן – "עניין מהותי") ,על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה
מלאה וכנה.
ב .הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל
בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתו של
המבטח ,שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
ג .לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח כאמור בס"ק א' לעיל ,יחולו
ההוראות הבאות.:
 .1המבטח רשאי ,תוך  30ימים מהיום שנודע לו על כך ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח לבטל
את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.
 .2ביטל המבטח את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,יחזיר למבוטח את דמי הביטוח ששולמו
לו בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח ,זולת אם פעל המבוטח
בכוונת מרמה .לא ביטל המבטח את החוזה ,רואים אותו כמסכים להמשך קיומו.
ד .קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין המבטח חייב אלא בתגמולי
ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו
לפי המצב לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
 .1התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה למבטח על החמרת הסיכון נעשו בכוונת
מרמה.
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 .2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח מרובים יותר ,אילו ידע את המצב
לאמיתו :במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות
מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח.
ה .המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף זה בכל אחת מאלה ,אלא אם התשובה שלא
היתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:
 .1המבטח ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך
שהתשובה לא היתה מלאה וכנה.
 .2העובדה שעליה ניתנה תשובה ,שלא היתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה
הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו ,על חבות המבטח או על היקפה.
ו .המבוטח יגלה בכתב למבטח במשך תקופת הביטוח כל שינוי מהותי ,מיד עם היוודע לו על כך.
לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את
היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א  ,1981 -ובמגבלותיו.
ז .הנושאים המפורטים להלן ייחשבו כעובדות מהותיות לצורך ביטוח זה ,ובלבד שהמבוטח נשאל
עליהם בהצעת הביטוח:
 .1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או כל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו.
 .2שינוי מהותי בהיקף הפעילות של המבוטח ו/או במספר העובדים אצלו
 .3שינוי בעיסוקו ,במשלח ידו ,או בהתמחותו של המבוטח.
 .4תביעות נזיקין שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין חבות.
 .5אי עמידה באמצעים להקלת הסיכון ,שהוגדרו בפוליסה ו/או ברשימה ,כאמצעי להקלת
הסיכון ,במהלך תקופת הביטוח.
 .6פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול ביטוח של המבוטח בעבר ,אי חידושו
על ידי מבטח כלשהו ,סירובו של מבטח אחר לבטח את המבוטח או התניית הביטוח על ידי
מבטח כזה בתנאים מיוחדים.
 12טיפול בתביעות

א .המבטח רשאי  -ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא  -לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח
שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  30ימים מראש והמבוטח לא
התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי
הצד השלישי.
ב .הכיר המבטח בחבותו עפ“י הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,בכפוף לאמור בסעיף 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 .על המבטח והמבוטח
לשתף פעולה בניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור
למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים
בסעיף זה .המבוטח יהיה חייב ,בין השאר ,לחתום על ייפוי כח ,תצהירים ו/או על כל מסמך
אחר הדרוש לשם הגנה או תביעה וכן לשתף פעולה עם עורך דין המבטח ולהתייצב בבית
המשפט ,אם יידרש ,לשם מתן עדות.
ג .מוצהר בזה כי המבטח יפעל כמיטב יכולתו שלא לגרום נזק למבוטח ולשמור על שמו הטוב.
המבוטח לא יידרש להתנגד לכל תובענה ,אלא אם כן עו“ד ,שעליו יוסכם באופן הדדי ע“י
המבטח וע“י המבוטח ,או אשר ,במקרה ולא יסכימו על עו“ד תוך  10ימים מיום קבלת דרישה
לכך ,יתמנה לפי בקשת אחד הצדדים ע“י מי שיהיה אז יושב ראש לשכת עורכי הדין ,יחווה
דעתו כי לפי העובדות של המקרה הנדון יש להתנגדות סיכוי סביר להצלחה כאשר תובא
התובענה לערכאות ולמבוטח אין טעם סביר לא להתנגד.

 13המועד לתשלום
תגמולי ביטוח

א .תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30ימים מהיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע והמסמכים,
הפרטים והראיות ,הדרושים לברור חבותו .תגמולי ביטוח ,שאינם שנויים במחלוקת בתום לב
ישולמו תוך  30ימים מהיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו,
כאמור בסעיף ( 23א') לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  ,1981 -והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר
התגמולים.
ב .על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א
–  ,1961מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א
–  1981מתום שלושים ימים מיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור
חבותו.

 14תשלום סכום בגבול
אחריות

א .לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה ,בקשר עם כל תביעה או סדרה של
תביעות ,רשאי המבטח לשלם למבוטח את סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים,
לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח ,ובמקרה כזה יוותר
המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל אחריות נוספת
בקשר אליה או אליהן.
ב .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן מיום התשלום החלקי
ועד ליום תשלום גבול האחריות ,או אם הסכומים נקובים במטבע חוץ– בהתאם לשערו היציג
של המטבע הרלוונטי ביום תשלום תגמולי הביטוח.

 15זכות הקיזוז

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת.

 16ביטוחים נוספים

א .על המבוטח להודיע למבטח על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות המבוטחת על פי פוליסה זו.
ב .בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף.
ג .המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.
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א .דמי הביטוח וכל יתר התשלומים המגיעים מן המבוטח למבטח ישולמו תוך  28יום מתאריך
 17דמי ביטוח
תחילתה של תקופת הביטוח ,או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה (אם בכלל) ,בהתאם
למקרה.
ב .לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים
וההיטלים ,הכל לפי הנקוב ברשימה.
ג .אם דמי הביטוח ישולמו במלואם ע"י המבוטח בתוך  28יום מתחילת הביטוח ,לא ייגבו דמי
האשראי המצוינים ברשימה.
ד .אם צוינו דמי הביטוח בדולר ארה"ב יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי השער היציג ביום
התשלום.
ה .לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ,ניתן יהיה לשלמם במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש ,כדלקמן:
( )1לגבי פוליסה הנקובה בשקלים – בתוספת הפרשי הצמדה ,לרבות דמי אשראי ,כנקוב
ברשימה ,עבור תקופת האשראי ,שיחושבו מיום תחילת הביטוח ,וישולמו למבטח בעת
סילוק כל חלק מדמי הביטוח .הפרשי הצמדה יחושבו עפ“י השינוי בין המדד הידוע ביום
בו חייב היה המבוטח לשלם כל תשלום והמדד הידוע ביום בו שילם המבוטח תשלום זה
הלכה למעשה.
( )2לגבי פוליסה הנקובה בדולר ארה"ב – לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק מדמי
הביטוח ,לרבות דמי אשראי ,כנקוב ברשימה ,עבור תקופת האשראי ,שיחושבו מיום
תחילת הביטוח ,וישולמו למבטח בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח.
ו .לא שולמו דמי הביטוח המגיעים מהמבוטח למבטח במועדם ,יישא הסכום שבפיגור בנוסף
להפרשי הצמדה ,כמפורט לעיל ,הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור ,כמפורט ברשימה,
ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על שיעור הריבית המרבי בהתאם לחוק הריבית,
התשי"ז– 1957ובכפוף להסדר התחיקתי .הפרשי ריבית אלו עבור תקופת הפיגור ,ישולמו
למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.
ז .תקופת הפיגור תחושב החל מהיום בו היה על המבוטח לשלם את דמי הביטוח ועד למועד
תשלום דמי הביטוח בפועל.
ח .לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח
לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם
הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
ט .אין בביטול הביטוח עפ"י סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור לרבות הוצאות המבטח.
י .ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שארע
ודווח למבטח קודם לביטול הביטוח.
י"א .דמי ביטוח ,והחזרים של דמי ביטוח ,הצריכים להשתלם עקב שינוי בגבולות האחריות או
בתנאים אחרים של הביטוח ,ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד ,בין המדד הידוע ביום תחילת
השינוי לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.
י"ב .אם צוין ברשימה ,כי דמי הביטוח (הפרמיה) כפופים להתאמה:
דמי הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים וחושבו על יסוד אומדן הכנסות המבוטח מהעיסוק
המפורט במשך תקופת הביטוח .המבוטח מתחייב למסור למבטח תוך  60יום מתום תקופת
הביטוח הצהרה בכתב בדבר הכנסותיו במשך תקופת הביטוח .הדיווח יתבסס על דיווחיו
התקופתיים של המבוטח לשלטונות המכס (מע"מ) .דמי הביטוח הסופיים המגיעים על פי
פרק זה יותאמו על-ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח הנקובים ברשימה במחזור הכנסותיו
של המבוטח .אם הפרמיה מחושבת בדולרים יומר מחזור הכנסותיו של המבוטח לדולרים
בהתאם לשער היציג החל במחצית התקופה לכל דיווח תקופתי ,כאמור .המבוטח מתחייב
לשלם למבטח והמבטח מתחייב להחזיר למבוטח  -בהתאם למקרה  -את ההפרש שבין
דמי הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים המגיעים ,בכפוף לפרמיה המינימאלית,
הנקובה ברשימה.
 18תחלוף
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א .הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי ,שלא מכוח חוזה
ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם .המבוטח
יעשה כל שביכולתו על מנת להבטיח את זכויות המבטח ,לתבוע בשם המבוטח ,לרבות
חתימה על כל מסמך נדרש.
ב .למרות האמור לעיל ,לא יפעיל המבטח את זכויות התחלוף שלו כנגד עובדי המבוטח לפי
פוליסה זו ,אלא אם מי מעובדי המבוטח יבצע מעשה פלילי או מעשה תרמית למעט מעשה
פלילי ללא מחשבה פלילית (עבירת אחריות מוחלטת).
ג .המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
ד .קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה ,עליו להעבירו
למבטח; עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח ,עליו לפצותו
בשל כך.
ה .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ב' לעיל ,הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא
בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע כפיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס
של מעביד ועובד שביניהם.

מהדורת מאי 2016

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

7

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
א .כל הארכה של תקופת הביטוח עפ“י הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח,
 19הארכת תקופת
אשר תינתן במפורש למטרה זו,ובכפוף להסדר התחיקתי.
הביטוח
ב .בכפוף לאמור בס"ק א' לעיל ,מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח
מאליו וכן הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכוח שתיקה או פעולה אחרת של המבטח (זולת
הסכמתו ,כאמור בסעיף זה) ,אף אם הציע המבוטח למבטח בצורה ובמועד כלשהם ,להאריכו.
ג .ההסדר התחיקתי פירושו :החוקים ,התקנות ,הצווים ,החוזרים והוראות המפקח על הביטוח,
לרבות החוקים שהוזכרו בפוליסה ,כפי שיחולו מעת לעת ,אשר יסדירו את התנאים החלים על
המבוטח והמבטח ,בפוליסה זו.
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א .המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח
לפחות שלושה ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח
בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע“י המבטח .במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח
בהקדם ,ולא יאוחר מ –  30ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף ,את דמי הביטוח ששולמו
בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף ,בהפחתת סכומים אלה:
( )1בעד תקופה של שבעה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף ,לרבות אם לא נכנסה לתוקף
–  5%מדמי הביטוח השנתיים.
( )2בעד תקופה העולה על שבעה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף –  5%מדמי הביטוח
השנתיים בצירוף  0.3%מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל ביום השמיני.
ב .ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע ודווח
למבטח קודם לביטול הביטוח.
ג .מבלי לפגוע בזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,יהיה המבטח
רשאי לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח
בכתב לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין תביעה שהוגשה נגד
המבוטח ודווחה למבטח קודם לביטול הביטוח.
ד .ביטל המבטח את הפוליסה ,יחזיר המבטח לא יאוחר מ –  30ימים מהמועד שבו נכנס הביטול
לתוקף ,את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו.
ה .כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים שחלו במדד ,או בשער המט"ח
המוסכם ,מהמדד או משער המט״ח המוסכם שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי
הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח .אם דמי
הביטוח שולמו לשיעורין ,ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד או בשער המט"ח המוסכם
בין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבין המדד או
שער המט"ח המוסכם שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח.

 21התיישנות

תביעה לתגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו אינה מתיישנת כל עוד לא
התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

 22הוראות חוק חוזה
הביטוח

על פוליסה זו ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א– .1981

 23שיפוט

א .פוליסה זו כפופה לדין החל בישראל ,ולבית משפט בישראל תהיה סמכות שיפוט ייחודית לדון
בחילוקי דעות הנובעים מחוזה זה.
ב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,המבטח לא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח בגין כל סכום
שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין ,שיינתן נגדו ע"י בית משפט שמקום מושבו מחוץ
לתחום שיפוט של בתי משפט ישראליים (להלן "פסק דין זר") או בגין כל סכום שהמבוטח
יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין של בית משפט ישראלי ,הנותן תוקף לפסק דין זר או שמבוסס
במישרין או בעקיפין על פסק דין זר ,שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח.
ג .אם יהיה המבוטח חייב בתשלום פיצויים לפי פסק דין ,שניתן נגדו על ידי בית משפט ישראלי,
ובית משפט זה אימץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה הנהוגות מחוץ לישראל ,לא יהיה
המבטח חייב לשלם תגמולי ביטוח בגין הסכום העודף על גובה הפיצויים שהיו נפסקים כנגד
המבוטח ,לו היה בית המשפט מאמץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה הנהוגות בישראל.
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