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חתמי לוידס )להלן: "המבטח"(
באמצעות

סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ

פוליסה	זו	מעידה	כי	תמורת	התחייבות	שנעשתה	על	ידי	המבוטח	ששמו	צויין	ברשימה	)להלן:	"המבוטח"(	למשלוח	דמי	
הביטוי	המצויינים	ברשימה	הכלולה	בזה	)להלן:	"הרשימה"(	לידי:

חתמי לוידס )להלן: "המבטח"( באמצעות סקוריטס ביטוח בע"מ

המבטח	ישפה	את	המבוטח,	בגין	חבותוט	של	המבוטח	כלפי	צד	שלישי	על	פי	דין,	בשל	מקרה	ביטוח	שתביעה	או	דרישה	
בגינו	הוגשה	לראשונה	במשך	תקופת	הביטוח	המצויינת	ברשימה,	עקב	עיסוקו	של	המבוטח	ובכל	שטח	מדינת	ישראל	

והשטחים	המוחזקים	על	ידה,	בכפיפות	לכל	התנאים	והחריגים	הכלולים	בה.
שטחי	ישובים	ישראלים	וכן	שטחי	בסיסים	ו/או	עמדות	צה"ל	בתחום	"האוטונומיה"	)שטחי	"B"	ו-	"C"(,	יחשבו	לשטחים	
מוחזקים	לצורך	פוליסה	זו,	אלא	אם	כן	צויין	במפורש	אחרת	ברשימה	לפוליסה.	למען	הסר	ספק,	שטח	"A"	לא	יחשב	

כשטח	מוחזק	של	מדינת	ישראל.

גבולות אחריות:

אחריות	המבטח	לא	תעלה	על:
1.	הסכום	המצויין	ברשימה	כגבול	האחריות	למקרה	ביטוח	אחד.

ב.	הסכום	המצויין	כגבול	האחריות	לכל	הפיצויים	בגין	כל	מקרה	הביטוח	שאירעו	במשך	תקופת	הביטוח.

הוצאות:

במקרה	של	תביעת	שיפוי	בגין	חבות	המכוסה	על	פי	פוליסה	זו,	ישא	המבטח	בנוסף	לסכום	השיפוי	גם	בהוצאות	סבירות	
לניהול	ההליכים	המשפטיים,	אף	מעבר	לגבולות	האחריות	המצויינים	ברשימה.

היה	והמבוטח	יהיה	זכאי	לקבלת	כספים	)ובכלל	זה	החזר	הוצאות	ו/או	שכ"ט	עו"ד	וכיוצ"ב(	בקשר	עם	ההליכים	המשפטיים,	
יהיה	המבטח	זכאי	לגבות	את	הסכומים	הנ"ל	לטובתו	עד	כמה	שהמבטח	הוציא	סכומים	אלו.	סעיף	זה	מהווה	סעיף	המחאת	

זכותו	של	המבוטח	לקבלת	כספים	אלה	לטובת	המבטח.
מסכום	השיפוי	ו/או	ההוצאות	ינוכו	דמי	השתתפות	עצמית	כמפורט	ברשימה.

הפוליסה	הוצאה	על	סמך	הצעת	ביטוח	ו/או	כל	מסמך	או	מידע	אחר	שהוגש	ו/או	הומצא	למבטח,	ואשר	מהווים	את	הבסיס	
לפוליסה	וחלק	בלתי	נפרד	ממנה.
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פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם:

1.  חריג כלי רכב מנועי
א.		חבות	בגין	נזק	גוף	שחובה	למבטחה	על	פי	כל	דין	בגין	כלי	רכב	מנועי,	לרבות	מי	שיש	לו	פטור	לפי	סעיף	6	לפקודת	רכב	

מנועי	)נוסח	חדש(	תש"ל-1970.
ב.		חבות	בגין	נזק	לרכוש	צד	שלישי	הנובעת	משימוש	בכלי	רכב	מנועי.

ג.		חבות	כלשהי	שעשויה	לחול	עקב	שימוש	ברכבת,	כלי	טיס	או	כלי	שיט.

2.  חריג חבות מעבידים
חבות	בגין	נזק	גוף	לעובדי	המבוטח	תוך	כדי	ו/או	עקב	עבודתם	אצל	המבוטח.

3.  חריג הוצאת דיבה
השמצה,	הוצאת	דיבה	או	שם	רע	או	לשון	הרע	או	פגיעה	בפרטיות.

4.  חריג מעשה בכוונה תחילה
כל	מעשה	פלילי,	זדוני,	פשע,	תרמית,	הונאה,	חריגה	מסמכות	ביודעין	שנעשה	על	ידי	המבוטח	כהגדרתו	על	פי	פוליסה	זו.

5.  חריג מקרה טרם תחילת הביטוח
כל	עניין	או	מקרה	שהמבוטח	ידע	או	יכול	היה	לדעת	לפני	מועד	תחילת	ביטוח	זה,	כי	אותו	עניין	או	מקרה	עלול	לשמש	עילה	

לתביעה	נגדו	על	פי	פוליסה	זו.

6.  חריג חבות המוצר
חבות	כלשהי,	שעשוי	לחול	על	המבוטח,	והנובעת	מ:	מוצרים	שיוצרו,	נמכרו,	סופקו,	תוקנו,	טופלו,	הורכבו,	יובאו	או	שווקו	

על	ידי	המבוטח	או	בקשר	עימו,	או	כל	איש	בשירותו,	לאחר	שאותם	מוצרים	יצאו	מחזקתו	הישירה	של	המבוטח	ו/או	חבות	
כלשהי	הנובעת	מהחלפתו	ו/או	תיקונו	של	המוצר	גם	אם	טרם	יצא	מחזקת	המבטח.

7.  חריג התחייבות על פי הסכם
א.		התחייבות	או	אחריות	שהמבוטח	מקבל	על	עצמו	לפי	הסכם,	אלא	אם	כן	התחייבות	או	אחריות	כזו	היתה	מוטלת	על	המבטח	

גם	בהיעדר	הסכם	זה.
ב.		סכום	כלשהו	אשר	המבוטח	היה	רשאי	לתבוע	מגורם	כלשהו,	והוא	מנוע	מכך	לפי	הסכם	שהוא	צד	לו.

המבוטח	יחזיר	למבטח	כל	סכום	ששילם	המבטח	ויכול	היה	לגבותו	בהיעדר	הסכם	כזה.
ג.		חבות	הנובעת	מהתחייבות	לספק	חומרים,	מוצרים	או	שירותים	מקצועיים	במועד	כלשהו.

8.  חריג אובדן שימשו או עיכוב
אובדן	שימוש	או	עיכוב	הנובעים	מאי	עמידה	בלוח	זמנים	מצד	המבוטח.

9.  חריג פיצויים וקנסות
פיצויי	עונשין,	קנסות	ופיצויים	לדוגמא.

הגדרות

למטרת פוליסה זו:

					פקודת	הנזיקין	)נוסח	חדש(. 		 דין:		

מקרה הביטוח:										דרישה	או	תובענה	שהוגשה	לראשונה	נגד	המבוטח	במהלך	תקופת	הביטוח	בשל	היפר	חובה	מקצועית	
שמקורה	במעשה	רשלנות,	טעות	או	השמטה,	במסגרת	מקצועו	ועיסוקו	כמפורט	ברשימה	של	הפוליסה	

ובכפוף	לדינים	החלים	עליו,	שנעשו	לאחר	התאריך	הרטרואקטיבי	המצויין	ברשימה	על	ידי	המבוטח	או	אם	
לא	צויין	ברשימה	תאריך	רטרואקטיבי	כזה,	לאחר	תחילת	תקופת	הביטוח	המצויינת	ברשימה.

				כמפורט	ברשימה,	או	עובדיו,	עובדיו	לשעבר,	או	שותפיו,	שותפיו	לשעבר. המבוטח:		

				לרבות	הרשימה,	הצעת	הביטוח	וכל	נספח	או	תוספת	לפוליסה. הפוליסה:		

				החלק	בפוליסה	הנושא	את	הכותרת	"הרשימה". הרשימה:		

השתתפות עצמית:		המבוטח	ישא	על	עצמו	את	הסכום	הראשוני,	המצויין	ברשימה,	מכל	תביעה	ומכל	סכום	ההוצאות	העומדים	
לתשלום	לפי	פוליסה	זו.	בגין	כל	תביעה	בנפרד,	מובהר	במפורש	כי	סכום	ההשתתפות	העצמית	המצויין	

ברשימה	חל	גם	לגבי	הוצאות	שהוציא	המבטח	במהלך	הטיפול	בתביעה	ו/או	בירור	התביעה	וזאת	אף	אם	
לא	שולמו	פיצויים	בגינם.

חריגים לחבות המבטח
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20.  חריג מלחמה וסיכונים פוליטיים
חבות	הנובעת,	במישרין	או	בעקיפין,	על	ידי:

א.	מלחמה,	פלישה,	פעולה	של	אויב	זר,	פעולות	איבה	או	פעולות	מלחמתיות	)בין	אם	הוכרזה	מלחמה	או	אם	לאו(	ומלחמת	
אזרחים.

ב.	מרידה,	מרד,	מרי,	מהומות	אזרחיות	ו/או	התקוממות	צבאית	או	עממית,	התקוממות	המונית,	מהפכה,	הפיכה	צבאית,	
קשר,	מהפכה	צבאית	או	תפיסת	השלטון	באורח	בלתי	חוקי	על	ידי	הצבא	או	גורם	אחר,	החרמת	רכוש,	עיקול,	הפקעה,	

החרמה	והלאמה,	משטר	צבאי	או	מצב	של	מצור	או	מאורעות	או	גורמים	כלשהם	המביאים	לידי	הכרזה	או	קיום	של	
משטר	צבאי	או	מצב	של	מצור.

ג.	פעולות	טרור	המבוצעות	על	ידי	אדם	או	על	ידי	אנשים	הפועל/ים	מטעם	או	בקשר	עם	ארגון	כלשהו,	העוין	את	המדינה.
לצורך	חריג	זה	"טרור"	משמעו:	שימוש	באלימות	לצרכים	פוליטיים,	לרבות	שימוש	באלימות	שמטרתו	להפחיד	את	

הציבור	או	כל	חלק	ממנו.
מוסכם	כי	רק	אישור	של	משרד	הביטחון,	או	של	משטרת	ישראל	או	של	מנהל	מס	רכוש	על	פי	חוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים	

1961	על	כל	תיקוניו	כמוגדר	בחוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים	המאשר	כי	הנזק	נגרם	במישרין	על	ידי	פעולת	טרור,	ישמש	עילה	
לדחיית	תביעת	המבוטח	על	סמך	חריג	זה.

21.  חריג פטנטים וקניין רוחני
הפרה	בפועל	או	נטענת	של	פטנט,	זכויות	יוצרים,	סימן	מסחרי,	סימן	רשום,	סימן	שורות,	גניבת	עין,	גניבה	או	שימוש	שלא	

כדין	במידע	סודי	או	קניין	רוחני	אחר,	מערכות	מחשב	או	תוכנות	של	אחרים.

תנאי מיוחד

תביעה ייצוגית
אם	היתה	התביעה	שהוגשה	נגד	המבוטח	תביעה	ייצוגית,	תחול	לגביו	השתתפות	עצמית	כפולה	מן	ההשתתפות	העצמית	

המצויינת	בפוליסה	ולא	פחות	מסך	השווה	ל-	40,000	ש"ח.

10.  חריג החזר שכר טרחה
שכר	טרחה	והוצאות	שהמבוטח	גבה	מלקוחותיו	ונדרש	להחזירם.

11.  חריג תיקונים ושינויים
הוצאות	שהוצאו	על	ידי	המבוטח	בגין	תיקון	ו/או	שינוי	של	העבודה	עצמה	שביצע,	בטרם	ארע	מקרה	הביטוח.

12.  חריג כספים
אובדן	כספים,	המחאות	מכל	סוג	שהוא,	שקים	ושטרות	לרבות	כספים	שהתקבלו	בנאמנות.

13.  חריג אי יכולת סילוק חובות
אי	יכולתו	של	המבוטח	לסלק	את	חובותיו.

14.  חריג ערבות
כל	תביעה	או	דרישה	שתוגש	נגד	המבוטח	בגין	ערבות	כשלהי	שניתנה	על	ידו	ולכל	התוצאות	הנובעות	מכך.

15.  חריג נושאי משרה
היותו	נושא	משרה	בתאגיד.

)ASBESTOS( 16.  חריג אזבסט
חבות	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.

17.  חריג זיהום
חבות	הנובעת	במישרין	או	בעקיפין	מזיהום	אוויר,	מים	או	קרקע	או	זיהום	של	רכוש	אך	למעט	זיהום	אשר	נבע	מאירוע	שהוא	

תאונתי	ובלתי	צפוי.
במידה	והפוליסה	הורחבה	לכסות	מקרה	ביטוח	שאירע	בארה"ב	או	בקנדה,	אין	כיסוי	לזיהום	הנובע	מכל	סיבה	שהיא.

18.  חריג "פל-קל"
חבות	הנובעת	במישרין	או	בעקיפין	מבניה	בשיטת	ה"פל-קל"	ו/או	מהתמוטטות	תקרת	"פל-קל".

19.  חריג סיכונים גרעיניים וחומרים ביולוגיים וכימיים
א.		חבות	הנובעת	במישרין	או	בעקיפין	מחומר	גרעיני	כלשהו,	קרינה	מייננת,	ביקוע	גרעיני,	היתוך	גרעיני	או	זיהום	רדיואקטיבי	

מדלק	גרעיני	כלשהו	או	מפסולת	גרעינית	כלשהי,	מבעירת	דלק	גרעיני	או	מתהליך	כלשהו	המכלכל	עצמו	של	ביקוע	גרעיני.
חריג	זה	לא	יחול	על	שימוש	בקרני	רנטגן,	ועל	שימוש	בחומרים	רדיואקטיביים	במעבדות	מחקר	ובתי	חולים	ולשם	ביצוע	

בדיקות	אל	הרסניות	בתעשייה.	על	אף	האמור	לעיל	עבודה	עם	או	שימוש	בדלק	גרעיני	מוחרגים.
ב.		חבות	הנובעת	מחומרים	ביולוגיים	או	כימיים,	שנעשה	בהם	שימוש	שלא	למטרות	שלום.



89

1.  תחולת חוק חוזה הביטוח
על	פוליסה	זו,	חריגיה,	תנאיה	והוראותיה,	חל	חוק	חוזה	הביטוח,	התשמ"א-1981.

2.  גילוי ושינוי בעניין מהותי
א.		המבוטח	יודיע	למבטח	בכתב,	במשך	תקופת	הביטוח,	על	כל	שינוי	בעניין	מהותי	תוך	זמן	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.		עניין	מהותי	הוא	עניין	ששאלה	לגביו	הוצגה	בהצעת	הביטוח	או	בכל	דרך	אחרת,	לרבות:

1(		אירועים	העלולים	להיות	בסיס	לתביעה	על	פי	פוליסה	זו	קודם	להוצאתה.
2(		שינוי	במקצועו	של	המבוטח.

3(		הרחבת	תחומי	התעסקותו	של	המבוטח.
4(		תביעות	שהוגשו	בעבר	נגד	המבוטח	ו/או	המבוטחים	בגין	היפר	חובה	מקצועית.

ג.		היה	והמבוטח	הוא	תאגיד	תחשב	לידיעת	המבוטח	לעניין	סעיף	זה	ולכל	עניין	אחר	לצורך	פעולה	זו	לאחר	היוודע	הדבר	
לאחר	המנהלים	בתאגיד	או	לאחראי	על	נושא	הביטוח	בתאגיד.

3.  אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח	ינקוט	את	כל	האמצעים	להקלת	הסיכון	המבוטח	ותוך	הזמן	שנקבע	לכך,	כמפורט	בפוליסה	ו/או	ברשימה	וכפי	

שיוסכם	בין	הצדדים	במשך	תקופת	הביטוח.
לא	נקט	המבוטח	אמצעי	להקלת	הסיכון	כאמור,	או	לא	נקט	אותו	תוך	הזמן	שנקבע	לכך,	יהיה	המבטח	רשאי	לבטל	את	

ההסכם	בהתאם	להוראות	חוק	חוזה	הביטוח.
לא	נקט	המבוטח	אמצעי	להקלת	הסיכון	כאמור	או	לא	נקט	אותו	תוך	הזמן	שנקבע	לכך,	וקרה	מקרה	הביטוח,	עשוי	המבטח	

להיות	פטור	מתשלום	תגמולי	הביטוח	או	חייב	בתגמולי	ביטוח	מופחתים	בלבד,	בהתאם	להוראות	החוק.

4.  תשלומי דמי הביטוח ודמים אחרים
א.	דמי	הביטוח	והדמים	האחרים	המגיעים	מהמבוטח	למבטח	בקשר	לפוליסה,	ישולמו	במועדים	ובתנאים	שהוסכמו	בין	

המבוטח	לבין	המבטח.
ב.	לא	שולמו	דמי	הביטוח	כפי	שהוסכם,	יישא	כל	תשלום	בגינם	הפרשי	שער	או	הפרשי	מדד	לפי	העניין	מיום	תחילת	הביטוח	

ועד	יום	התשלום	בפועל,	וכן	ריבית	לפי	השיעור	המקובל	אצל	המבטח	ודמי	טיפול.
ג.	לא	שולם	סכום	כלשהו	שבפיגור,	כאמור,	תוך	15	ימים	לאחר	שהמבטח	דרש	מהמבוטח	בכתב	לשלמו,	רשאי	המבטח	

להודיע	למבוטח	בכתב,	כי	הביטוח	יתבטל	כעבור	21	ימים	נוספים.	אם	הסכום	שבפיגור	לא	סולק	לפני	כן.

5.  הודעה על מקרה נזק
על	המבוטח	להודיע	למבטח	בהקדם	האפשרי	על	קבלת	מידע	כלשהו	בדבר	קרות	מקרה	ביטוח	או	בדבר	כוונה	להטיל	עליו	
את	האחריות	למקרה	ביטוח	העלול	להוות	עילה	לתביעה	על	פי	פוליסה	זו.	כן	יודיע	המבוטח	למבטח	בהקדם	האפשרי	מרגע	

שייוודע	לו	כי	עומדים	להתקיים	הליכים	משפטיים,	חקירה	משטרתית,	חקירה	משפטית	או	כל	חקירה	אחרת	בקשר	לכל	
אירוע	אשר	בגינו	תיתכן	תביעה	לפי	פוליסה	זו.	כל	מכתב	למבוטח,	דרישה,	הזמנה	ומסמך	משפטי	–	ימסרו	למבטח	בהקדם	

האפשרי.
באם	המבוטח	הינו	תאגיד,	תיחשב	ידיעה	של	המבוטח	על	העניינים	המנויים	לעיל,	מרגע	שנודעו	לאחד	ממנהלי	המבוטח	או	

לאחראי	על	נושא	הביטוח	אצל	המבוטח.

ההרחבות	המצויינות	להלן	הינן	בכפוף	לתנאי	הפוליסה	והחרגותיה.

1.  תביעות שיוגשו
הודעה	שנמסרה	על	ידי	המבוטח	בכתב	למבטח	במשך	תקופת	הביטוח	בדבר	נסיבות	העלולות	לשמש	עילה	לתביעה	על	פי	

פוליסה	זו,	תחשב	לעניין	פוליסה	זו	כתביעה	שהוגשה	נגד	המבוטח	במשך	תקופת	הביטוח.

2.  אובדן מסמכים
פוליסה	זו	מורחבת	לכסות	את	חבותו	של	המבוטח	על	פי	דין	בשל	אובדן	מסמכים	)למעט	מזומנים,	שטרות	ומסמכים	

סחירים	אחרים(	ואמצעי	מידע	אחרים,	אשר	הופקדו	בידיו	במהלך	עיסוקו.	הרחבה	זו	אינה	כוללת	אובדן	או	נזק	שנגרמו	
כתוצאה	מהתבלות,	בלאי,	או	הרעה	הדרגתית	הנובעת	מתנאים	אקלימיים	או	אטמוספריים	רגילים.

סה"כ	גבול	אחריות	המבטח	בגין	הרחבה	זו	לא	יעלה	על	סך	של	20%	מגבול	אחריות	למקרה	המצויין	ברשימה.

3.  נציגים מורשים
פוליסה	זו	מורחבת	לכסות	את	אחריותו	השילוחית	של	המבוטח	בלבד	עקב	החבות	המוגדרת,	בגין	מעשיו	ו/או	מחדליו	של	
כל	אדם	או	גוף	הפועל	כמורשו	של	המבוטח	או	משמש	כנציגו,	בתנאי	כי	הפעילות	כאמור	הינה	בגדר	עיסוקו	או	מקצועו	של	

המבוטח	כאמור	ברשימה.

4.  פעילות מחוץ למדינת ישראל
הפוליסה	מורחבת	לכלול	את	חבותו	של	המבוטח	ו/או	של	עובדיו	כתוצאה	מפעילותם	בשירות	המבוטח	בשעת	שהייתם	

הזמנית	מחוץ	לגבולות	מדינת	ישראל,	בכפוף	לדין	ושיפוט	ישראליים.ץ
מוצהר	ומוסכם	כי	סעיף	20	–	חריג	מלחמה	וסיכונים	פוליטיים,	יחול	בכפוף	לאישורים	הנהוגים	באותה	מדינה	בה	שוהה	

המבוטח	ו/או	העובד.

5.  תקופת גילוי
היה	והפוליסה	תבוטל	או	לא	תחודש	על	פי	הוראת	המבטח,	מוסכם	בזה	כי	המבטח	מתחייב	לשפות	את	המבוטח	בגין	

תביעות	שתוגשנה	נגדו	לראשונה	במשך	שישה	חודשים	שלאחר	תום	תקופת	הביטוח	אצל	מבטח	בגין	אירוע	שנגרם	לפני	
הפסקת	הביטוח	או	אי	חידושו.	תנאי	מוקדם	ולהתחייבות	המבטח	לשיפוי	כאמור	הוא	כי	לא	נערך	ביטוח	אחר	המכסה	את	

חבותו	של	המבוטח	בגין	אותן	תביעות.

6.  מוות, פסלות דין או פשיטת רגל
בכל	מקרה	של	מוות,	פסלות	דין	או	פשיטת	רגל	של	המבוטח	ו/או	כל	אדם	אחר	הזכאי	לשיפוי	על	פי	פוליסה	זו,	אזי	פוליסה	

זו	תחול	על	כל	תביעה	המוגשת,	בשל	היפר	חובה	מקצועית	שמקורה	במעשה	רשלנות,	טעות	או	השמטה	שנעשו	לפני	מקרה	
המוות,	פסלות	דין	או	פשיטת	רגל	של	המבוטח,	נגד	העיזבון,	היורשים,	הנציגים	המשפטיים	או	האפוטרופוס	של	אותו	אדם,	

אשר	אלמלא	המוות,	פסלות	הדין	או	פשיטת	הרגל	כאמור,	היה	זכאי	לשיפוי	על	פי	הפוליסה	כאמור.
העיזבון,	היורשים,	הנציגים	המשפטיים	או	האפוטרופוס	כאמור,	יהיו	כפופים	לתנאים	והגבלות	של	פוליסה	זו,	כאילו	היו	

בעצמם	במקום	המבוטח	ו/או	כל	אדם	אחר	הזכאי	לשיפוי	כאמור.

תנאי הפוליסההרחבות
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ב.		אם	גבולות	האחריות	ודמי	ההשתתפות	העצמית	מצויינים	במטבע	ישראלי:
תגמולי	הביטוח	וההשתתפות	העצמית	יחושבו	בהתאם	ליחס	שבין	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	סמוך	לפני	תחילת	

תקופת	הביטוח	לבין	מדד	המחירים	לצרכן	שיפורסם	סמוך	לפני	מועד	תשלום	תגמולי	הביטוח	בפועל	לידי	המבוטח	או	
הצד	השלישי,	או	מועד	תשלום	ההשתתפות	העצמית	על	ידי	המבוטח,	לפי	העניין.

13.  זכות הקיזוז
המבטח	רשאי	לקזז	מתגמולי	הביטוח	המגיעים	למבוטח,	כל	סכום	שהמבוטח	חייב	לו,	ואשר	פקע	זמן	פרעונו,	כל	זאת	

בכפוף	להוראות	כל	דין.

14.  הארכת תקופת הביטוח
כל	הארכה	של	הביטוח	על	פי	הפוליסה	טעונה	הסכמה	בכתב	של	המבטח	אשר	תינתן	במפורש	למטרה	זו.

15.  סעיף ההתאמה
במידה	ודמי	הביטוח	המצויינים	ברשימה	חושבו	על	יסוד	אומדן	הכנסות	המבוטח	מהעיסוק	המפורט	ברשימה,	על	המבוטח	

למסור	למבטח	הצהרה	בכתב	בדבר	הכנסותיו	המשך	תקופת	הביטוח,	על	פי	דיווחיו	התקופתיים	לשלטונות	המתאימים.
המבוטח	מתחייב	לשלם	למבטח	בהתאם	למקרה	–	את	ההפרש	שבין	דמי	הביטוח	הראשוניים	לבין	דמי	הביטוח	הסופיים	

המגיעים.

16.  ביטוח הביטוח
א.		המבוטח	רשאי	לבטל	פוליסה	זו	בכל	עת	שהיא	לפני	תום	תקופת	הביטוח,	לפי	שיקול	דעתו,	ובלבד	שהודעה	על	כך	

תישלח	בדואר	רשום	לפחות	21	יום	לפני	התאריך	בו	יתבטל	הביטוח.
על	אף	האמור	לעיל	היה	והמבוטח	דרש	מהמבטח	לחתום	על	אישורי	ביטוח	בהם	ישנה	התחייבות	לבטל	הביטוח	רק	

לאחר	הודעה	מראש	למקבל	ההתחייבות,	תבוטל	הפוליסה	רק	לאחר	תום	התקופה	המצויינת	באותו	אישור.
במקרה	כזה	יהיה	המבוטח	זכאי	להחזר	החלק	היחסי	של	דמי	הביטוח	ששילם	למבטח	בעד	התקופה	שלאחר	ביטול	הביטוח.
ב.		המבטח	רשאי	לפי	שיקול	דעתו,	לבטל	את	הפוליסה	בכל	עת	לפני	תום	תקופת	הביטוח,	ובלבד	שהודעה	על	כך	תישלח	

למבוטח	בכתב,	לפי	כתובתו	האחרונה	הידועה	לפחות	60	יום	לפני	מועד	ביטול	הפוליסה.
ג.		ביטל	המבטח	את	הפוליסה	לפני	תום	תקופת	הביטוח	המוסכמת	והעילה	לביטול	אינה	שהמבוטח	הפר	את	תנאי	
הפוליסה	או	ניסה	להונות	את	המבטח,	יחזיר	ו/או	ישלם	המבטח	למבוטח	את	הסכומים	המגיעים	לו	על	פי	כל	דין.

17.  סעיף שיפוט
פוליסה	זו	כפופה	לסעיף	שיפוט	כמפורט	להלן:

א.		תביעות	כנגד	המבוטח	או	חילוקי	דעות	שבין	המבוטח	למבטח	בקשר	לפוליסה	זו	יתבררו	אך	ורק	בבית	משפט	בישראל	
ועל	פי	דין	ישראל.

ב.		המבטח	לא	יהא	חייב	לשלם	תגמולי	ביטוח	בעד	כל	סכום	שהמבוטח	יהיה	מחוייב	לשלם	לפי	פסק	דין	שיתנן	נגדו	על	ידי	
בית	משפט	שמחקום	מושבו	מחוץ	לתחום	שיפוטם	של	בתי	משפט	ישראליים	)להלן:	"פסק	דין	זר"(	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	יהא	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.

6.  בירור חבותו של המבטח
על	המבוטח	למסור	למבטח,	תוך	זמן	סביר	לאחר	שנדרש	לכך,	את	המידע	והמסמכים	הדרושים	לברור	החבות,	ואם	אינם	

ברשותו	עליו	לעזור	למבטח	ככל	שיוכל	באופן	סביר	להשיגם.

7.  איסור הודאה
לא	ייעשו	ולא	ינתנו	על	ידי	המבוטח	או	מטעמו	כל	הודאה,	הצעה,	התחייבות,	הבטחה,	פיצוי,	סידור	או	תשלום	ביחס	לכל	

מקרה	בגינו	תיתכן	תביעה	לפי	פוליסה	זו	ללא	הסכמת	המבטח	מראש	ובכתב.	אין	הוראות	סעיף	זה	חלות	על	מסירת	
עובדות	הנובעות	למקרה	הביטוח	למשטרה	או	לכל	גורם	מוסמך	על	פי	כל	דין,	וכן	על	מתן	עדות	במשפט	פלילי.

8.  טיפול בתביעות
א.		הכיר	המבטח	בחבותו	על	פי	הפוליסה,	יהיה	רשאי	לפי	שיקול	דעתו,	ליטול	לידיו	ולנהל	בשם	המבוטח	את	ההגנה	כלפי	
כל	תביעה	או	יישובה	של	כל	תביעה	וגן	לתבוע	ולקבל	בשם	המבוטח	שיפוי,	פיצוי,	השתתפות,	דמי	נזק.	למבטח	יהיה	

שיקול	דעת	מוחלט	בנוגע	לסידור	כל	הליכים	או	בנוגע	לסידור	או	יישוב	כל	תביעה.
ב.		על	המבוטח	יהיה	לתת	למבטח	את	כל	המידע	שיש	לו	ולהושיט	לו	כל	עזרה	שתידרש	ממנו.

ג.		היה	וסך	התביעה	חורג	מגבולות	האחריות	של	המבטח	יפעלו	המבטח	והמבוטח	תוך	תיאום	הדדי,	ומבלי	לגרוע	בכלליות	
האמור	תינתן	למבוטח	זכות	להשתתף	בניהול	ההגנה.

ד.	המבטח	רשאי,	לפי	דרישות	הצד	השלישי	חייב	הוא	–	לשלם	את	תגמולי	הביטוח	שהמבטח	חייב	למבוטח,	ובלבד	שהודיע	
על	כך	למבוטח	30	ימים	מראש	והמבוטח	לא	התנגד	תוך	תקופה	זו;	אולם	טענה	שהמבטח	יכול	לטעון	כלפי	המבוטח	

תעמוד	לו	גם	כלפי	הצד	השלישי.
ה.		בכפוף	לסעיף	68	לחוק,	לא	יידרש	המבטח	לשאת	בסכום	הגבוה	מסכום	הפשרה	הניתנת	להשגה	עם	הצד	השלישי,		
אם	עו"ד	ב"כ	המבטח	יעץ	כי	בהסכם	הפשרה	עם	הצד	השלישי	יש	משום	הקטנת	הנזק	בו	חייב	לשאת	המבטח	על	פי	

הפוליסה,	ובלבד	שהודיע	המבטח	למבוטח	על	הפשרה	המוצעת	30	יום	מראש	והמבוטח	סירב	לאשר	את	הפשרה.

9.  תשלום סכום בגבול האחריות
המבטח	יהיה	רשאי,	בקשר	לכל	תביעה	או	תביעות	כלפי	המבוטח	הנובעות	ממקרה	אחד	או	מסדרת	מקרים	שאפשר	

לייחסם	למקור	אחד	או	לסיבה	מקורית	אחת	או	הבאות	כתוצאה	מהם,	לשלם	למבוטח	את	סכום	גבול	האחריות	על	פי	
פוליסה	זו,	לאחר	שנוכה	ממנו	כל	סכום	או	סכומים	שכבר	שולמו	בתור	פיצויים,	וכן	דמי	השתתפות	העצמית.	במקרה	כזה	

יוותר	המבטח	על	הניהול	והפיקוח	של	תביעה	או	תביעות	כאלה	והיה	פטור	מכל	אחריות	נוספת	בגינן.

10.  ביטוחי כפל
בוטחה	אחריות	בפני	סיכון	אחד	אצל	יותר	ממבטח	אחד	באותה	עת,	על	המבוטח	להודיע	על	כך	למבטח	בכתב,	תוך	זמן	

סביר	מעת	שנעשה	ביטוח	הכפל	או	לאחר	שנודע	לו	על	כך.

11.  התיישנות
תביעה	לתגמולי	ביטוח	אינה	מתיישנת	כל	עוד	לא	התיישנה	תביעת	הצד	השלישי	נגד	המבוטח.

12.  הצמדה
א.		אם	גבולות	האחריות	ודמי	ההשתתפות	העצמית	מצויינים	בדולרים	של	ארה"ב:

תגמולי	הביטוח	וההשתתפות	העצמית	יחושבו	במטבע	ישראלי,	בהתאם	לשער	היציג	של	הדואר	בבנק	ישראל,	אשר	
יחול	במועד	התשלום	בפועל	לידי	המבוטח	או	הצד	השלישי.
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18.  מקרה שנגרם בכוונה או רשלנות רבתי
המבטח	יהיה	פטור	מאחריות	אם	נגרם	הנזק	או	מקרה	הביטוח	על	פי	המבוטח	בכוונה	או	ברשלנות	רבתי	אשר	לוותה	ביסוד	

נפשי	מסוג	פזיזות	או	אי	אכפתיות.
נגרם	מקרה	הביטוח	או	הנזק	ברשלנות	גרידא	של	המבוטח	לא	יהיה	המבטח	פטור	מאחריות.

למען	הסר	ספק	מובהר	בזאת	כי	אין	באמור	לעיל	גדי	לגרוע	מהגנה	שעומדת	למבטח	על	פיה	המבוטח	לא	קיים	את	תנאי	
הפוליסה	כולם	או	חלקם.

19.  הודעות
א.	הודעות	למבוטח:	הודעה	של	המבטח	למבוטח	בכל	הקשור	לפוליסה	תישלח	לפי	מענו	האחרון	הידוע	למבטח.	בהיעדר	

הודעה	בכתב	ומטעם	המבוטח	על	שינוי	מענו,	ייחשב	כמענו	האחרון	הידוע	למבטח	המען	הרשום	ברשימה.
ב.	הודעה	למבטח:	הודעה	של	המבוטח	למבטח	בכל	הקשור	לפוליסה	תישלח	בכתב	למשרדיו.
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