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 רשימת הפוליסה: כמפורט לעיל

 ביטוח אחריות מקצועית כולל נאמנות עובדים עבור מוסדות פיננסיים :הכיסויסוג 

דש גמל ופנסיה בע"מ( )לשעבר: ד"ש מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )לשעבר:  (6 המבוטח:

 ניהול קופות גמל בע"מ(

  : וכן  

מועד המיזוג  - 30.7.2013)כיסוי בגין פעילות עד בע"מ מיטב גמל ופנסיה 

 )לשעבר: דש גמל ופנסיה בע"מ( (עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מועד  - 30.7.2013ניהול קופות גמל בע"מ )כיסוי בגין פעילות עד  איפקס  

 )לשעבר: דש גמל ופנסיה בע"מ( (המיזוג עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 run-off –מיטב ישיר גמל בע"מ )לשעבר: ישיר )ניהול קופות גמל( בע"מ   

 מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ - 25.12.2011בגין פעילות עד 

 31.3.12בגין פעילות עד  run-offמיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ )  

 מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ(שהינו 

כיסוי   (פנסיה בע"מ )לשעבר יובלים ניהול קרנות פנסיה בע"מדש קרנות   

run-off  עד המיזוג עם דש גמל ופנסיה בע"ממו - 30.9.12בגין פעילות עד 

מועד  - 1.11.2008בגין פעילות עד  run-offכיסוי מיטב פנסיה בע"מ )  

 הרכישה ע"י מיטב גמל ופנסיה בע"מ(

מועד המיזוג  28.4.2010בגין פעילות עד  run-offגאון קופות גמל בע"מ )  

-runעם מיטב גמל ופנסיה בע"מ( ישיר בית השקעות )קופות גמל( בע"מ )

off  מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ( 8.7.2010בגין פעילות עד 

מועד  2.8.2011בגין פעילות עד  run-offמילניום גמל והשתלמות בע"מ )  

 יה בע"מ(המיזוג עם מיטב גמל ופנס

 )כולל( 18.1.2016עד  19.8.2014מ  תקופת הביטוח:

לתביעה או סדרה של תביעות הנובעות ממקור אחר ובסה"כ ₪  58,500,000 גבול האחריות:

 ת הביטוחלתקופ

  

 לתביעה או סדרה של תביעות הנובעות ממקור אחר₪  180,000 השתתפות עצמית:

  

היקף הפעילויות 

 של המבוטח:

ושיווק של קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות פיצויים, ניהול 

קופות פיצויים מרכזיות, ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני ו/או כל פעילות אחרת 

 תואר בטופס ההצעה.מכ
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 )מתוקן( מצ"בלידרים  FI/PIפוליסה ה עפ"י נוסח תנאים:

 

 :למלל הפוליסה חריגים נוספים

 מבוטח / חברת אםמבוטח כנגד חריג 

 המבטח לא יהיה אחראי לשלם סכום כלשהו בגין תביעה כלשהי שמוגשת ע"י או מטעם:

של מבוטח כלשהו,  או ממונה הבא אחריו או נמחהכלשהו גורם ע"י , או יםמבוטחמי מה )א(

ר בתור לקוח של מי אלא אם כן התביעה כאמור מוגשת ע"י או מטעם המבוטח כאמו

 .מהחברות המבוטחות

ת או גוף כלשהו שמופעל, מנוהל או בשליטה של ומבוטחה מי מהחברותחברת האם של  )ב(

 .יםמבוטחמי מה

מי / הודעת צד שלישי שמוגשת ע"י  שלישיחריג זה לא יחול בגין תביעה שמוגשת ע"י צד 

 ע"י צד שלישי שלא בעזרת המבוטח. מהמבוטחים בעקבות תביעה שהוגשה

 

 של הפוליסה:חוק ושיפוט 

 .העולם למעט ארה"ב וקנדהכל 

 גבול אחריות  בתת למרות האמור לעיל, הפוליסה מורחבת לכלול חוק ושיפוט בארה"ב וקנדה 

 בכל פוליסה בנפרד. לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח, ₪ 6,000,000 בסך 

 לא יחול בגין הרחבה זו. 14למען הסר הספק, חריג 

הפוליסה הינה לפי החוק הישראלי בלבד והצדדים בכל חילוקי דעות בין הצדדים, פרשנות 

 מקבלים על עצמם את הסמכות הבלעדית של בתי משפט בישראל בלבד.

 מועד רטרואקטיבי:

 .בלתי מוגבל: 6מבוטח מספר 

  :גבולות טריטוריאליים

 .כל העולם
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  למוסדות פיננסיים פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 )מתוקן( (04/2010מהדורת )

 

 מבוא .א

טופס " -למבטח )להלן טופס הצעה  הגישבזאת ברשימה המצורפת  נקובוהמבוטח ששמו  הואיל

 אשר מהווים ההצהרות את הפרטים ואת כוללימה ונקוב ברשהאת התאריך ההצעה"( אשר נושא 

 הפרמיהאת או התחייב לשלם למבטח  ושילםזה זה וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו, את הבסיס לחו

 ברשימה. כמפורט

 סעיף הביטוח . ב

נגד לראשונה כת ומוגשר שתביעות אתביעה או  בגיןו/או עובדיו  המבטח ישפה את המבוטח

ו/או במשך תקופת הגילוי בגין חבות חוקית הנובעת תקופת הביטוח  במשך ו/או עובדיוהמבוטח 

 בשל או כתוצאה מ: המבוטח או עובדיומתביעות המוגשות כנגד 

, הצהרה מטעה, הודעה מטעה, חריגה מסמכות, הפרת חובה מקצועית, מעשה נאמנותהפרת  )א(

 או מחדל. טעות רשלנות, 

אובדן מסמכים וכן העלויות וההוצאות הכרוכות בהחלפה או בשחזור המסמכים הללו. סכום  )ב(

תביעה  בגין עלויות וההוצאות הכרוכות בהחלפה או בשחזור המסמכים הללו יהיה סכום ה

 חשבוניות וקבלות. סביר, כנגד

 לשון הרע, הוצאת דיבה או השמצה. )ג(

ו/או אדם של מי מעובדיו של המבוטח או מעשה מכוון מרמה  ,יושר-מעשה או מחדל של אי )ד(

כלשהו  אדםהמבוטח אחראי. המבטח לא ישפה  עבורוח ו/או כלשהו הפועל מטעם המבוט

מרמה אם הדבר הוכח יושר או -שביצע, פעל או העלים עין מכל מעשה או מחדל של אי

 דין סופי.-בפסק

 אדם כלשהו הפועל, ע"י המבוטח או ע"י של המבוטח אשר בוצעו או שנטען שבוצעו בקשר לעיסוק

 אחראי.טעמו או בגינו המבוטח בשם המבוטח או מ

 עלויות והוצאות .2

בחוק  כמוגדרוזאת , של הפוליסה מעבר לגבול האחריות הוצאות הגנהגם מכסה  הפוליסה 

 .1981-"אמחוזה הביטוח, התש
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 הגדרות . ג

 קוסיעה .1

כמפורט ברשימה או  כמפורטכל הפעילויות המקצועיות של המבוטח  :משמע – ק"וסי"ע 

 .בזאתבטופס ההצעה החתום אשר מצורף 

 תביעה .2

 :משמע - "תביעה" 

או כוונה  פיצוילתשלום כוללת דרישה המאת צד שלישי כלשהי הודעה בכתב  א(

כלשהו או בקשה לסעד  אובדן או נזקבגין  םראיחאו/או עובדיו מבוטח להחזיק את ה

הצהרתי )אשר עשויה באופן סביר להוות עילה לתביעה של צד שלישי בגין אובדן או 

 נזק(.

אשר כלשהן נסיבות בדבר על ידי המבוטח למבטח  נמסרהאשר  כלשהי הודעה בכתב ב(

נגד כ, להוות עילה לתביעה באופן סבירעלולות, אשר והמבוטח מובאות לידיעת 

והאנשים הרלבנטיים  עם פרטים מלאים בדבר המועדיםטח ו/או עובדיו, המבו

 בקשרלאחר מכן שמוגשת כל תביעה הודעה כזו כנדרש,  מסירתלאחר המעורבים. 

תקופת  במשך תיחשב כתביעה שהוגשהנובעת מכך שאו הודעה שכבר נמסרה העם 

 הביטוח.

תביעה תיחשב כתביעה שהוגשה כראוי מרגע קבלתה על ידי המבטח, ובלבד   

אירעו במשך תקופת  ,שהנסיבות אשר גרמו, מתייחסות או מהן נובעת התביעה

 הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימת הפוליסה.

 :יימסר דיווח בגין תביעה  

 כל עת במשך תקופת הביטוח או במשך תקופת הגילוי )לפי העניין(, אוב )א(

ימים  90תוך  יום מתום תקופת הביטוח בלבד שהתביעה מדווחת 30תוך  )ב(

 ראשונה כנגד המבוטח ו/או עובדיו.לאחר הגשת התביעה ל

או שהן  מספר תביעות או סדרה של התביעות הקשורות זו בזו, או שנובעות זו מזו, 

 ייחשבו כתביעה אחת. ,סיבה מקורית אחתאו נובעות מממקור אחד, או שהן תוצאה 

 השתתפות עצמית .3

בקשר לתביעה לתשלום  ותח ישלם מתוך סכום השיפוי או ההוצאות העומדטוהסכום שהמב 

 על פי פוליסת זו.
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לצורך  ,אחתתביעה חלק מאותה ייחשבו כ אחתמתביעה  ותאשר נובעהתביעות כל  

 עצמית.ההשתתפות ה

 מסמכים .4

, תעודותכניות, רישומים, ספרים, מכתבים, שטרות, צוואות, הסכמים, מפות, ת -משמע  

 ת מחשבים, ניירות ערך, ערבויות, טפסים ומסמכים מכל סוגורישומים של מערכאישורים, 

אגרות חוב  למעט)כלשהו  באופן אחר משוחזריםאו  , בין אם הם בכתב, בדפוסשהוא

 למוכ"ז, קופונים, שטרי כסף ומסמכים סחירים(.

 הוצאות הגנה . 5

בכתב  המבטח הוצאו בהסכמתונחוצים אשר  סבירים עלויות והוצאותשכר טרחה,  -משמע  

 ה שלהוצאעמלות ופרמיות ל)לרבות  הסבירהמבטח לא יסרב לשלם מסיבה שאינה וש

לא אולם מובהר כי ערבות בקשר לערעור, ערבות בקשר לעיקול או ערבות דומה אחרת, 

היישוב בירור, הנובעות אך ורק מ( אשר כלשהי ערבותבה לבקש או להמציא חומוטלת 

כולל שכ"ט לבוררות, גישור תביעה, מפני כל הגנה וערעור התביעה או משל סילוק וה

 ם של רשות מוסמכת כלשהי אשר עלוליםו/או הליכיחקירה הוהוצאות הקשורות להתנהלות 

 משכורתו של מי מהמבוטחים. למעט ,להוות עילה לתביעה כנגד המבוטח

 או זדוןמרמה יושר, -אימעשה או מחדל של  .6

יושר,  -באי נעשואו זדון פירושם מעשה או מחדל אשר  מרמהיושר, -אימעשה או מחדל של  

אשר אינו שותף )בשכר או שלא בשכר( של המבוטח, כלשהו או בזדון על ידי עובד  במרמה

 העניין, לפי, לא נעשואו  נעשואשר 

 עבור עצמם או עבור שותפיהם למעשים; או שלא כדיןרווח כספי  להשיגמתוך כוונה    )א(

כספי לצד  נזקל לגרום יגרמו, או עלולים כאמורכי המעשה או המחדל  הידיעהמתוך   )ב(

)אם מעשים או מחדלים כלפי צד שלישי באחריות המבוטח עשוי לשאת  בגינושלישי 

כלפי אותו צד  אלה יתגלו בעתיד, וכתוצאה מכך תוגש תביעה על ידי צד שלישי(

 שלישי; או 

 .כלשהוצד שלישי אובדן או נזק למתוך כוונה לגרום   )ג(

או  יושר-אישל  אחדמעשה או מחדל מנובעת אם סדרה של תביעות של צדדים שלישיים 

ללא (, אזי, מרמהאו  יושר-אישל זו בזו קשורים ה)או סדרה של פעולות או מחדלים  מרמה

ייחשבו שלישיים הצדדים ההתביעות של אותן , כל בסך הכל מספר התביעותל קשר

 ההשתתפות העצמית.ת ווהאחרי ותגבולהחלת לצורך  אחת"תביעה "כ
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 "עובד" או "עובדים" .7

 :משמע 

חלקית במשרה נושאי המשרה ועובדים אחרים של המבוטח במשרה מלאה או  )א(

במשכורת המתוגמלים  )בעבר, בהווה ובעתיד במשך תקופת הביטוח ותקופת הגילוי(

ביצוע תפקידיהם )לרבות דירקטור ולהנחות בלפקח  זכאימבוטח או בשכר, עליהם ה

עבודתם אצל  יתוך כדשל המבוטח אשר מועסק כנושא משרה או עובד בשכר(, 

 , חברי וועדת ההשקעות, חברי וועדת האשראי וחברי וועדת הביקורת.המבוטח

כעובד המבוטח  כנושא משרה או  מי שמועסק על ידי  למעטהמבוטח )דירקטור של  )ב(

 אולם רק בעת)בעבר, בהווה ובעתיד במשך תקופת הביטוח ותקופת הגילוי( בשכר( 

הרגילים כעובד מכח החלטה של הדירקטוריון של  תפקידיו במסגרתת יווביצוע פעיל

 המבוטח.

 כל תפקיד אחר.בסטודנטים המתארחים אצל המבוטח במסגרת לימודים או  )ג(

תפקידים של עובד עבור  לצורך ביצועכח אדם  חברתעל ידי  מועסקאדם אשר  )ד(

)בעבר, בהווה ובעתיד במשך תקופת הביטוח  המבוטח תחת פיקוחו של המבוטח

אדם אשר  למעט, בחצרי המבוטח או מתוך חצריו של המבוטח, ופת הגילוי(ותק

לן תוכנה או אדם אשר ממלא בד נתונים, מתכנת, קבכמע עבודהע וציבמועסק לצורך 

 .תפקיד דומה

 המבוטח .8

  –משמע מבוטח" "ה

חברה וכן שותפות, חברה או קרן האו  משרדהשותפות, האנשים או האדם או ה )א(

 ברשימה; אומפורטים  שמותיהםאשר נאמנות של חברת בת כלשהי 

 עתדירקטור בכל להתמנות כמי שעשוי כל או  שותף, דירקטור או דירקטור לשעבר )ב(

 .הביטוחתקופת  במשך

 פטירתובפשיטת רגל או לאחר  כונס הנכסיםנאמן או האישיים, הנציגים ההעזבון או  ג()

 אדם כאמור, או הפיכתו לבלתי כשיר.השל 
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 חריגים .ד

להיות המבוטח עשוי בגינו המבטח לא ישפה את המבוטח או כל מי שפועל בשמו או מטעמו או 

 :כלשהן תביעה או תביעותנובע מאשר  לנזק, בקשר אחראי

 או נסיבות אשר: אירועמכל  נובעותאשר  .1

להוות עילה לתביעה  עלולים כי הםוביטוח ה תחילתלמבוטח בתאריך  ידועיםהיו  )א(

 ליסה.עפ"י הפו

 לפני תחילת הביטוח עפ"י פוליסה זו.   תביטוח אחרפוליסת  במסגרתדווחו אשר  )ב(

חריג  על ידי המבוטח אולם נערכהש  תביטוח אחרפוליסת  עפ"יהמבוטח זכאי לשיפוי  בגינם .2

 .ת כאמורביטוח אחרפוליסת  עפ"יבפועל  מקבל שיפויזה לא יחול אם המבוטח אינו 

או משנה -מעשה זדוני של קבלןאו עבירה פלילית , מרמה, יושר-אישל מעשה או מחדל  בגין .3

 הסוכןבית המשפט יקבע כי קבלן המשנה או  אםשל המבוטח. חריג זה לא יחול  סוכן

של לוחית השי ואחריות בגין כמו כן חריג זה לא יחולנחשבים כעובדים של המבוטח. 

 המבוטח.

, טעות נובעים ממעשה רשלנותהם  או נזק לרכוש, למעט אם היזק נפשיגוף,  ימוות, נזקבגין  .4

 חובה מקצועית. בביצועאו מחדל 

 מ: ותעל ידי, או שנובע אשר נגרמים .5

מכל דלק גרעיני או מכל פסולת גרעינית או  קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי )א(

 מבעירה של דלק גרעיני; או 

אחרות של כל המסוכנות התכונות האו הנפיצות רעילות, הרדיואקטיביות, התכונות ה )ב(

 או רכיב גרעיני שלו. נפיץהתקן גרעיני 

 לדוגמה. ענישה או פיצויים פיצוייקנסות, בגין  .6

 .נתבע להשיב על ידי לקוחותיו שהמבוטח שכר עמלות / בגין  .7

תנודות בשוק ההון מ כתוצאההנובעים  מאבדן ערך שנגרם במישרין או בעקיפיןנזקים  בגין .8

 .או בבורסה

  - תאו משתמע תמפורש -כלשהן ערבות או הבטחה או תחזית מאחריות שנובעת בגין  .9

 בקשר לביצועים של השקעות.

חברת אם, חברת בת, חברה של מניות של המבוטח או הי /מטעם בעל שמוגשת תביעה .10

 של המבוטח. בשליטהקשורה או חברה 



9 

ניסיון כל או ממביצוע הפעולות הבאות  כלשהו שנובעתבשם צד שלישי  תביעה אשר מוגשת .11

 :לבצע אותן

רכישה של עסק אחר על ידי המבוטח )האמור לא יחול בגין שירותי  מיזוג, קניה או )א(

 או המבוטח(,  הניתנים ע"יחיתום 

חברת אם, חברת בת, חברה של המבוטח או עסקת רכישה או מכירה של מניות  )ב(

 של המבוטח. בשליטהקשורה או חברה 

פשיטת רגל של לחדלות פירעון או ל, במישרין או בעקיפין, ותאו קשור תונובעש תביעות .12

 המבוטח.

או בעקיפין, למלחמה,  ןקשורים, במישריאשר נובעים או כלשהם בשל אובדן או נזק  .13

מלחמה ובין אם ה פלישה, פעולה של אויב זר, מעשי טרור, מעשי איבה )בין אם הוכרז

או התקוממות עממית, תפיסת  מהומות(, מלחמת אזרחים, מרד, הפיכה, התקוממות, ולא

ה או שלטון על ידי גורמים צבאיים או אחרים, או הפקעה או הלאמה או החרמה או השמד

 .רשות מקומיתממשלה או רשות ציבורית או או בפקודת כל נזק לרכוש על ידי 

 או בקנדה.ת בבית משפט בארצות הברית ומוגשאשר  תביעות .14

במישרין או בעקיפין  ות, או כרוכ-ל ות, או קשור-מ ותעל, או נובע ותאשר מבוססתביעות  .15

על ידי ברנרד ל. מאדוף  שווקובניירות ערך ו/או השקעות אשר  שקעותהשהיא בבכל צורה 

אשר היו  כלשהו ו/או כל גוף קשור ו/או גוף קשור Madoff Investment Securitiesו/או 

החקירה המתמשכת של הרשות לניירות ערך של ארצות הברית בפרשה עקב מעורבים 

(SEC ) בכל רשות ריבונית כלשהי  רשות מקבילה אחרתשמנוהלת על ידי ו/או כל חקירה

 אחרת.

 חריג הלבנת הון .16

פעולה , או בקשר לכל -, כתוצאה מבמישרין או בעקיפיןאשר נובעת, כלשהי  חוקית חבות 

ו/או  מהוות הפרהאשר  פעולה ממשית או נטענתשל הלבנת הון או כל ממשית או נטענת 

מהוות עבירה או עבירות על פי החקיקה בנוגע לאיסור הלבנת הון )או כל הוראות ו/או 

 .או רשות על פי חקיקה זו( רגולטוריאשר נקבעו על ידי כל גוף או תקנות  םכללי

איסור הלבנת הון יחול שמתייחס להנטל להוכיח כי תביעה כלשהי אינה נופלת בגדר החריג 

 על המבוטח.

 פירושה:לצורך חריג זה, , "הלבנת הון"



10 

או המרה, או העברה או הוצאה של רכוש שמקורו בעבירה  ,הסתרה או הסוואה )א(

)לרבות הסתרה או הסוואה של אופיו, מקורו, מיקומו, העברתו, תנועתו או הבעלות 

 בו או זכויות כלשהן בקשר אליו(; או 

קיים חשד כאשר ידוע שהוא מאפשר, או  לגביובהסדר  מעורבות כלשהםאו  קשר )ב(

ברכוש שהושג  הטוש או שלימה, שיקה, ההחזשרכידרך(:  שהוא מאפשר )בכל

 על ידי אדם אחר או עבור אדם אחר; או  באופן בלתי חוקי

 ; או באופן בלתי חוקירכישה, שימוש או החזקה של רכוש אשר הושג   )ג(

דול לבצע כל פעולה מבין הפעולות אשר כל פעולה אשר מהווה ניסיון, קשר או שי )ד(

 ; או )א(, )ב( או )ג( לעילבסעיפים קטנים  מוזכרות

כל פעולה אשר מהווה סיוע, עזרה, ייעוץ או גרימה לביצוע כל פעולה או פעולות  )ה(

  .לעיל)א(, )ב( או )ג( בסעיפים קטנים  מוזכרותמבין הפעולות אשר 

 וש אשר מהווה טובת הנאה אשר הושגרכ " פירושובאופן בלתי חוקי"רכוש שהושג 

, כתוצאה או בקשר למעשה פלילי או אשר מייצג טובת הנאה כזו )באופן מלא או -מ

( ואו בעקיפין( שהמבוטח )או כל אדם או גוף אשר פועל בשמ ןחלקי, או במישרי

מהווים או לדעת באופן סביר או לחשוד כי הם צריכים יודעים או חושדים, או היו 

 .ם טובת הנאה כזומייצגי

יתה להוות( עבירה יפירושה התנהגות אשר מהווה )או עשויה ה ""התנהגות פלילית

 עולם.בכל מקום בכלשהו במקום 

מעבר לאחריות שהייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר  ,בגין אחריות על פי  חוזה או הסכם .17

 הסכם או חוזה כזה.

לכל יתר תנאי הפוליסה, חריג זה לא יחול בגין )ד( לעיל, ובכפוף -בכפוף לסעיף ביטוח )א( 

 ו/או בקשר עם:

 תקנון כלשהו של קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות ו/או קרן פיצויים מרכזית. )א(

 הסכם לשירותי ניהול תיק השקעות, ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות. )ב(

פוליסה זו אינה מכסה תביעות או חקירות רגולטוריות המבוססות, קשורות או נובעות  .18

עסקיים בעניין הגבלים במישרין או בעקיפין מהפרה ממשית או נטענת של חוקים או תקנות 

או פעילות שלא כדין בהקשר להגבלים עסקיים בין המבוטח וגוף חיצוני כלשהו. אולם, 

יושר או מרמה של מי -הקשורה למעשה או מחדל של אי חריג זה לא יחול בגין תביעה

או של אדם כלשהו הפועל מטעם המבוטח או  המבוטח ע"י מועסק או היה מועסק בעברש
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בגינו המבוטח אחראי. המבטח לא ישפה מבוטח כלשהו שביצע, פעל ביודעין או העלים עין 

 יושר או מרמה.-מכל מעשה או מחדל של אי

 

  בותחהר  ה.

 על תביעה הודעה .1

טח בכתב בדבר תביעה המבוטח יודיע למב ,נקובה ברשימההביטוח  תקופת במשךאם 

 להוות עילה ותנסיבות כלשהן אשר עלול בדבראו , עובדיוכנגד ו/או  כלשהי שהוגשה נגדו

והאנשים  המועדים בדבר, עם פרטים מלאים בגינן התביעה צפויהתביעה, לרבות הסיבות ל

כאמור לעיל,  שדווחונסיבות ה, אשר נובעות מאו תביעות כאמור , אזי תביעההרלבנטיים

של תקופת הגילוי בו/או תקופת הביטוח  במשךהוגשו  כאילוייחשבו, לצורך פוליסה זו, 

 פוליסה זו.

 תקופת גילוי .2

 במשךלראשונה  מוגשותתכסה תביעות אשר פוליסה הזו לא תחודש, אזי  פוליסהבמידה ו

התאריך לאחר ממקרה שאירע נובעות התום תקופת הביטוח לאחר חודשים  12תקופה של 

 פוליסה זו. עפ"יתום תקופת הביטוח ברשימה )אם בכלל( ולפני  כמפורט הרטרואקטיבי

 .מהפרמיה השנתית המלאה 120% הגילוי המוארכת תהיהעבור תקופת  הפרמיה הנוספת

הפרמיה הנוספת . פוליסה זומתום תקופת הביטוח של יום  30 תשולם תוךהפרמיה הנוספת 

את  אינו מגדילזה  סעיףאינה ניתנת לביטול.  הגילוי המוארכתלהחזר ותקופת  אינה ניתנת

על מנת להפעיל את תקופת הגילוי, על המבוטח להודיע  זו. פוליסה עפ"יהאחריות גבול 

י לאחר מכן ההצעה לתקופת הגילו –ימים לאחר תום תקופת הביטוח  30למבטח בכתב תוך 

 תפוג מעליה.

ימים ללא תוספת פרמיה אם הפוליסה לא תחודש  30המבוטח יהיה זכאי לתקופת גילוי בת 

גילוי בת שנה אזי תקופת לרכוש תקופת חליט אם המבוטח י ע"י המבטח או ע"י המבוטח.

  ימים תהווה חלק מתקופת הגילוי בת שנה ולא בנוסף לה. 30הגילוי בת  

 מיזם משותף .3

את המבוטח בשל אחריותו המבטח המבטח,  ישפה קבלתה על ידי להודעה מוקדמת ובכפוף 

בגין עבודות שבוצעו ע"י כל משרד, חברה או אדם איתם המבוטח פועל בשיתוף פעולה וכן 

כל מיזם משותף ו/או קונסורציום שכולל את המבוטח וזאת בגין אחריותו של המבוטח 

 בלבד.
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 דוע/ה בציבורתובענה נגד בת/בן זוג או י .4

בן זוג או ידוע/ה בציבור של המבוטח  / מוגשת נגד בתההפוליסה מכסה נזק הנובע מתביעה 

)לפי החוקים של כל מקום  בגין תביעה כלשהי וזאת אך ורק מתוקף היותם בעלי סטאטוס זה

פיצויים שניתן לגבות מרכוש  אולרבות תביעה כלשהי כנגד רכוש משותף של הללו בעולם( 

/ה עשל בן/בת הזוג או הידו בגין האחריותמשותף כאמור, אולם הרחבה זו לא מכסה תביעה 

 בציבור עצמו/ה של המבוטח והפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בלבד.

 הוצאות הגנה בהליכים פליליים .5

מבוטח בהליכים פליליים התדיינות וייצוג של הלההוצאות הקשורות את הפוליסה מכסה  

ביצוע -מעשה או מחדל הקשור לביצוע או אילרבות כל ההוצאות הקשורות לכך, בקשר עם 

 יימצא חף מפשע. יזוכה ו בתנאי שהמבוטחשל העיסוק של המבוטח וזאת 

 אחריות שילוחית .6

הכיסוי או גבול האחריות במסגרתה,  הפוליסה ומבלי להרחיב את היקף בכפוף לתנאי וחריגי

המבוטח התחייב בכתב לשפות, ככל  אשר זו מורחבת לשפות אדם או גוף כלשהו פוליסה 

 מכוסה עפ"י פוליסה זו.ההם אחראים בגין מעשה או מחדל של המבוטח  ש

 תנאים ו.

 תחולת החוק .1

חוק חוזה הביטוח,  כולל במפורשמדינת ישראל,  ם שלזו כפופה לחוקיפרשנות פוליסה 

כל מחלוקת בין המבוטח לבין המבטח תהיה כפופה לסמכות , על פי העניין. 1981-התשמ"א

 ישראל.מדינת בשל בתי המשפט  הבלעדיתהשיפוט 

 אחריותה גבול .2

תקופת הביטוח לא תעלה על גבול  במשךאחריותו של המבטח בקשר לכל התביעות 

יעה אשר עולה על תבה סכוםעבור המבטח יהיה אחראי  ברשימה. האחריות הנקוב

 ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה.

 יחולקפנסיה  וקרנותקרנות נאמנות, קופות גמל על פי פוליסה זו בגין גבול האחריות 

)ב( של תקנות ההשקעות המשותפות בנאמנות )הון עצמי וביטוח של מנהל 4בהתאם לסעיף 

, כדלקמן: 1995 - קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות(, התשנ"ו

מגבול  70% -ו הפוליסה)ד( של  בעובדים על פי סעיף  יושר-אילמגבול האחריות  30%

 )א( עד )ג(. 2יטוח ב צועית על פי סעיפימקלאחריות  לביטוחהאחריות 
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 ביטול .4

יום מראש.  30על ידי מתן הודעה בכתב לפחות  עתבכל המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה 

 . תשולם למבטח פרמיה על בסיס פרו סקאלה.במקרה של ביטול הפוליסה ע"י המבוטח 

או במקרה ו/תשלום הפרמיה ע"י המבוטח -במקרה של איפוליסה את ההמבטח רשאי לבטל 

יום  45לפחות  בכתבלמבוטח על ידי מתן הודעה המבטח וזאת את המבוטח ניסה להונות ש

 לכתובתו הידועה האחרונה.  ,מראש לפני הביטול

החלק היחסי של פרמיה את ישאיר לעצמו , המבטח ע"י המבטח הפוליסה של ביטולבמקרה 

 עבור התקופה שבה הפוליסה הייתה בתוקף. 

 טיפול בתביעות .5

ו שיפוי ללא הסכמה ייתן כל הודאה, הצעה, הבטחה, תשלום איעשה או בוטח לא מה )א(

אשר יהיה זכאי ליטול לידו את הניהול של כל תביעה בשם בכתב של המבטח, 

של  יישובוההליכים המלא בניהול  עתדשיקול  ולמבטח יהיההמבוטח לתועלת עצמו 

 כל תביעה.

על פי דרישת המבטח ייכשל בשל התנגדות חוקית אחריות  תיישוב של תביעאם  )ב(

המבוטח, אזי המבטח לא יישא בהוצאה נוספת עבור נזקים, ריבית ועלויות אשר 

 התנגדות.הלאחר תאריך  מויגר

כפי שהמבטח ידרוש למבטח ע יסייף פעולה ואת המידע, ישתלמבטח  ימסורהמבוטח  )ג(

זו ללא הסכמה בכתב דם כלשהו את דבר קיומה של פוליסה באופן סביר ולא יגלה לא

 של המבטח.

, בקשר לכל תביעה או סדרה של תביעות עתהמבטח יהיה רשאי לשלם למבוטח בכל  )ד(

 ולאחרשולמו(, כבר סכומים אשר ה בניכויזו, את גבול האחריות ) העל פי פוליס

וספת בקשר לתביעות אלה, מלבד המבטח לא יישא בכל אחריות נ ,תשלום האמורה

או בקשר לתשלום  לפני תאריך התשלום האמור העלויות והוצאות אשר הוצאו

 בסעיף הביטוח לעיל. 2הוצאות הגנה כמפורט בסעיף 

 תחלוף .6

השיבוב של כל זכויות , כלשהי תביעהבגין תשלום על פי פוליסת ביטוח זו ביצוע  לאחר

נגד המבוטח, חברות כ השיבובעל כל זכויות  מוותר בזאתמבטח. המבטח המבוטח יועברו ל

 וכןלמבוטח באמצעי בעלות או שליטה  הקשורותת ואחר או חברות או חברות קשורותבת 

 ,המבוטח אחראי או בגינם כל מי שפועל בשם המבוטחכנגד כל עובד של המבוטח או כנגד 

מעשה , או מרמה, יושר-אימעשה או מחדל של מ נובעתאלא אם התביעה הוגשה בשל, או 

 דין סופי,-או מחדל זדוניים או פליליים אם הדבר הוכח בפסק
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 שינוי מהותי .7

על זו, בסיס לפוליסה האת מהווים ה הסיכונים מהותבנסיבות או בבמקרה של שינוי מהותי 

 זה.כיוודע לו על שינוי ודיע על כך למבטח מייד כאשר המבוטח לה

 הודעות .8

 כתובת הידועה האחרונה.למבוטח או למבטח תינתן בכתב לכל הודעה 

 תנאי רישוי רגולטורי  .9

בטופס  תגבלה מהרגולטור בגין הפעילות המתוארעל המבוטח להחזיק רישיון בתוקף ללא ה

 ההצעה או במידע האחר שנמסר והתקבל ע"י המבטח.


