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פולי+ה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי (מהדורת פי+גה 9/2017)

מבוא

1. פולי7ה זו היא חוזה בי# הפניק7 חברה לביטוח בע"מ - (להל#: "המבטח") לבי# המבוטח*, ששמו נקוב ברשימה (להל#: 
"המבוטח"), המצורפת לפולי7ה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

2. הואיל והמבוטח, פנה אל המבטח בהצעת הביטוח, ובה7תמC על המידע שנמ7ר למבטח בהצעת הביטוח, ו/או במ7מכי@ 
נו7פי@ שהועברו למבטח, והמהווי@ חלק בלתי נפרד מפולי7ה זו, בי# א@ צורפו להצעת הביטוח ובי# א@ הוגשו בנפרד, 

ה7כי@ המבטח לקבל את המבוטח לביטוח, בכפוF לאמור להל#:

3. תמורת התחייבותו של המבוטח לשל? את דמי הביטוח הנקובי? ברשימה והמצאת אמצעי תשלו? בתוק=, ישפה המבטח 
את המבוטח, כמפורט ב7עיF הביטוח להל#, וזאת בכפו= לגבול האחריות על פי הפולי+ה, תנאיה ו+ייגיה.

4. פולי7ה זו, הרשימה וכל מ7מC אחר המצורפי@ לה, יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוח7ה לה@ משמעות מיוחדת 
בכל חלק של הפולי7ה או של הרשימה, תהיה לה@ אותה המשמעות המיוחדת בכל מקו@ בו ה@ מופיעי@.

5. הכותרות המופיעות בפולי+ה זו משמשות אE ורק לצורE נוחות והפניה, ואיD לראותD בשו? פני? כמשפיעות בצורה כלשהי 
על תוכD הכתוב ופרשנותו בפולי+ה, הD ב+עיפיה השוני?, והD בטק+ט המופיע בה.

.Cבכל מקו@ בו מצוי# לשו# זכר הכוונה ללשו# נקבה ו/או זכר כאחד, ולהפ *

1. +עי= הביטוח

די#, כתוצאה  יהיה חייב לשל@ לצד שלישי בתור פיצויי@ על פי  המבטח ישפה את המבוטח בגי# ה7כומי@ אשר המבוטח 
ממקרה ביטוח שאירע בגבול הגיאוגרפי במהלE תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. 

בנוF7, המבטח ישפה את המבוטח בגי# הוצאות משפט 7בירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, להגנה מפני תביעה לפיצוי 
בגי# מקרה ביטוח, וזאת אF מעל לגבול האחריות בפולי7ה. 

2. הגדרות

(1) ה+כו? הנקוב ברשימה כגבול האחריות למקרה ביטוח.גבול אחריותא

תקופת   Eבמהל שאירעו  הביטוח,  מקרי  כל   Dבגי האחריות  כגבול  ברשימה  הנקוב  ה+כו?   (2)
הביטוח.

מדינת ישראל, והשטחי@ המוחזקי@ על ידה, אלא א@ צוי# במפורש אחרת בפולי7ה או ברשימה גבול גיאוגרפיב
(למעט שטחי האוטונומיה). שטחי ישובי@ ישראליי@ ושטח ב7י7י@ ו/או עמדות צה"ל בתחומי@ 

שבאחריות הרשות הפל7טינית ייחשבו כשטחי@ מוחזקי@ לצורC פולי7ה זו. 

חוזה  יישו@  בחוק  כמשמעות@  ה"אזורי@"  בתחומי  ג@  תחול  זו  פולי7ה  לעיל,  האמור  למרות 
השלו@ בי# מדינת ישראל לבי# הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה – 1995.

דיני מדינת ישראל.דיDג

הוצאות משפט +בירות שעל המבוטח לשאת לצורC הגנתו, וזאת אF מעבר לגבול האחריות.הוצאות משפטד

ה7כו@ המירבי, כמפורט ברשימה, בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי, אשר מעבר לו ישולמו השתתפות עצמיתה
ידי  יישא המבוטח מתוC 7כו@ ההוצאות שיעמדו לתשלו@ על  בו  ו/או ה7כו@  תגמולי הביטוח, 

המבטח, עקב מקרה ביטוח המכו7ה לפי פולי7ה זו, לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.

 Eג? לגבי הוצאות שהוציא המבטח במהל יחול  יישא המבוטח  בו  +כו? ההשתתפות העצמית 
הטיפול בתביעה ו/או בדרישה לפיצוי ו/או בהודעה על כל אירוע העלול לגרו? למקרה ביטוח, 

וזאת א= א? לא שולמו תגמולי ביטוח בגינ?, וא= א? לא הוטלה חבות על המבוטח. 

אירוע בלתי צפוי שגר@ לנזק לצד שלישי.מקרה ביטוחו

(1) היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.נזקז

(2) היזק ו/או אבד# לרכוש צד שלישי, לרבות נזק שהינו תוצאה ישירה שלה@ (נזק תוצאתי).

האחדת נזקי?:

א? מקרה הביטוח ו/או מ+פר מקרי ביטוח, הנובעי? ממקור אחד או מ+יבה מקורית אחת, גרמו 
נזקי? למ+פר צדדי? שלישיי?, אזי ייחשבו כל הנזקי? הללו כמקרה ביטוח אחד.

(1) מדדמדדח

מדד המחירי@ לצרכ# שמפר7מת הלשכה המרכזית ל7טטי7טיקה אF א@ יתפר7@ ע"י כל 
אות@  בנוי על  בי# שהוא  שיבוא במקומו,  כל מדד רשמי אחר  ולרבות  מו7ד ממשלתי אחר, 
נתוני@ שעליה@ בנוי המדד הקיי@ ובי# שלא. במקרה שיוחלF המדד במדד אחר כאמור, תקבע 

הלשכה המרכזית ל7טטי7טיקה את היח7 שבי# המדד האחר למדד.

(2) המדד הידוע

לגבי מועד מ7וי@ - המדד שפור7@ לאחרונה 7מוC לפני אותו מועד.
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3. +ייגי? לחבות המבטח

למעט א? נקבע במפורש אחרת בהרחב כלשהו בפולי+ה, פולי+ה זו אינה מכ+ה את חבותו של המבוטח בגיD או בקשר ע?:

(1) נזק לעובדי המבוטח תוE כדי ו/או עקב עבודת? אצל המבוטח.נזק לעובדא

(2) תביעות המו+ד לביטוח לאומי בגיD נזק לעובד, שחלה על המבוטח חובה לשל? בגינו דמי 
.Dביטוח לאומי למו+ד לביטוח לאומי ו/או לדווח עליו למו+ד לביטוח לאומי, והוא לא עשה כ

7ייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אד@, שאינו כלול ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח 
אינו חב בתשלו@ דמי ביטוח לאומי בגינו, אשר ייחשב לצד שלישי לצורC פולי7ה זו, וזאת בתנאי 

שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפולי+ת חבות מעבידי?.

נזק בקשר לכלי ב
תחבורה

(1) חבות שחובה לבטחה על פי כל דיD בגיD שימוש ברכב מנועי, לרבות חבות של גופי? ומו+דות 
הפטורי? מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.

(2) חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגר? במהלE ו/או עקב 
תאונת דרכי? בחו"ל (מחוI לגבול הגיאוגרפי), היה והפולי+ה הורחבה לכ+ות פעילות בחו"ל.

(3) חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי, בגיD נזק שנגר? לרכוש צד שלישי.

(4) נזק הנובע משימוש ברכבת, כלי טי+ וכלי שיט מנועי.

חבות מוצר, אחריות ג
מקצועית, אחריות 

נושאי משרה

נזק הנובע מ:

(1) מוצרי? שיוצרו, נמכרו, +ופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או שווקו על ידי המבוטח, או על ידי כל 
איש בשירותו, לאחר שאות? מוצרי? יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.

(2) אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או מי מטעמו, הנובעת משרותי ייעוI ו/או תכנוD ו/או פיקוח 
ו/או שירותי? רפואיי?, שניתנו על ידו לצד שלישי במ+גרת מקצועו ו/או עי+וקו של המבוטח.

(3) אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשירותו, הניתנת לכי+וי על פי פולי+ה לביטוח 
חבות נושאי משרה.

זיהו? אוויר או זיהו? מי? או זיהו? קרקע, למעט זיהו@ שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי זיהו?ד
ובלתי-צפוי מראש.

נזק לרכוש שהמבוטח ה
בעל זיקה אליו

(1) נזק שנגר? לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח, הניתD לכי+וי 
תחת פולי+ה לביטוח רכוש. 7ייג זה לא יחול על כל נזק תוצאתי.

(2) נזק שנגר? לאותו חלק ברכוש שהמבוטח, או כל איש בשירותו, פעלו בו בעת קרות מקרה 
הביטוח, בתנאי, שהנזק נגר? במישריD ע"י אותה הפעולה האמורה.

כל חבות המוטלת על המבוטח מכוח חוזה, ואשר לא הייתה מוטלת על המבוטח אלמלא קיומו חבות חוזיתו
של החוזה.

יותר +יכוני? גרעיניי?ז או  לאחד   Dבעקיפי או   Dבמישרי כלשהו,  ו/או הקשור בקשר  הנובע  ו/או  ידי  שנגר? על  נזק 
מהגורמי? הבאי?, א= א? גור? או גורמי? אלו אינ? ה+יבה הבלעדית או היחידה לנזק: חומר 
(Any Nuclear Material), תגובה גרעינית כלשהי, קרינה גרעינית או מייננת או  גרעיני כלשהו 

זיהו? רדיואקטיבי מכל +יבה שהיא.

7ייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטג#, ועל שימוש בחומרי@ רדיו-אקטיביי@ במעבדות מחקר, 
ובלבד שהשימוש הינו לצורE ביצוע בדיקות לא  בתי חולי@, אוניבר7יטאות ולשימוש בתעשייה, 

הר+ניות. 

על א= האמור לעיל, עבודה ע? או שימוש בדלק גרעיני מוחרגי?. 

נזק קרינה ושדות ח
אלקטרומגנטיי?

נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיי?. 

נזק שנגר? במישריD או בעקיפיD, עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה או פעולות +יכוני מלחמה וטרורט
מ+וג מלחמה (ביD א? הוכרזה מלחמה, ביD א? לאו), פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחי?, 
מרידה, מרי, מהפיכה, מרד, שלטוD צבאי או תפישת שלטוD בלתי-חוקית, התקוממות צבאית או 
עממית, משטר צבאי או לקיחת שלל, ביזה, שוד הקשורי? בנ"ל, החרמה או השמדה על ידי כל 

ממשלה או רשות ציבורית.

לצורC 7ייג זה - "טרור" משמעו - שימוש באלימות לצרכי@ פוליטיי@, לרבות שימוש באלימות, 
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשי@ הפועלי@ מטע@ או בקשר 

ע@ ארגו# העוי# את המדינה.

לעניי# "טרור", כהגדרתו לעיל, שאירע בשטח מדינת ישראל ו/או השטחי@ המוחזקי@ על ידה, 
רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחו# או של מנהל מ7 רכוש וקר# פיצויי@, 
כי הנזק נגר@  1961 על כל תיקוניו, המאשר   - פיצויי@, תשכ"א  וקר#  כמוגדר בחוק מ7 רכוש 

במישרי# ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

קנ+ות, עיצומי? כ+פיי?, פיצויי עונשיD ופיצויי? לדוגמא.תשלומי? עונשיי?י

נזק בגיD מקרה ביטוח שמקורו או +יבתו נובעי? במישריD או בעקיפיD ו/או שהינו קשור בדרE כלשהי א+ב+טיא
ובלבד שמקרה הביטוח  וכמות,  ו/או בחומרי? כלשה? המכילי? א+ב+ט בכל צורה  בא+ב+ט 

נבע או הושפע מתכונותיו המ+וכנות של הא+ב+ט.

רשלנות רבתי (רשלנות פושעת) של המבוטח. רשלנות רבתי יב

נזק פיננ+י, למעט א? מדובר בנזק תוצאתי, שהינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש מוחשי נזק פיננ+ייג
של צד שלישי שניזוק.
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4. הרחבי?

הביטוח על פי פולי7ה זו מורחב לשפות את המבוטח בהתא@ לאמור בהרחבי@ המפורטי@ להל#, וזאת, בכפו= לכל תנאי 
הפולי+ה ו+ייגיה, ועד לגבול האחריות הייחודי המצויD להלD בכל הרחב, ובמידה שלא צויD בו – עד לגבול אחריות המבטח 

המצויD ברשימה, ובכל מקרה, מעל ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה.

למעD ה+ר +פק, מובהר בזאת, כי השיפוי על פי כל ההרחבי? המפורטי? להלD הינו בכפו= לגבול האחריות ולא מעבר לו. 

לגבי כל הרחב ישל@ המבטח הוצאות משפט, וזאת אF מעבר לגבול האחריות על פי הפולי7ה, או מעבר לגבול האחריות 
הייחודי, א@ נקבע לגבי הרחב מ7וי@.

נזק בעת שהות זמנית א
בחו"ל

בניגוד לאמור בהגדרת הגבול הגיאוגרפי ב7עיF ההגדרות לעיל, הביטוח על פי פולי7ה זו מורחב 
לשפות את המבוטח בגי# 7כומי@ אשר המבוטח יהיה חייב לשל@ לצד שלישי בגי# מקרה ביטוח 
זמני אל מחוM לגבול   Dבאופ ידי מי שנשלח מטע@ המבוטח  שנגר@ מחוM לגבול הגיאוגרפי על 

הגיאוגרפי. הרחב זה כפו= במפורש לדיD ולשיפוט ישראלי. 

למניעת +פק מובהר בזאת כי הרחב זה אינו מכ+ה חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה או 
ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגר? במהלE ו/או עקב תאונת דרכי?.

א@ ש@ המבוטח כולל יותר מאד@ או גוF משפטי אחד, יחול הכי7וי על פי הפולי7ה, על כל אחד אחריות צולבתב
ובלתי תלויה  נפרדת  כשהיא  בלבד,  שמו  על  הוצאה  הפולי7ה  כאילו  בנפרד,  המבוטח  מיחידי 

בקיומ@ של המבוטחי@ האחרי@.

מובהר כי אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות 
הנקובי? ברשימה.

הרחב זה לא יחול על קבלני? וקבלני משנה, ג? א? נו+פו לש? המבוטח.

למרות האמור ב7ייג 3(א') לעיל – נזק לעובד, רכוש השייC לעובדי המבוטח, ייחשב כרכוש צד רכוש עובדי המבוטחג
שלישי לעניי# פולי7ה זו.

חבות המבוטח בגיD ד
פעילות קבלני משנה

בגי# פעילויות של קבלני@  הפולי7ה מורחבת לכ7ות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי 
וקבלני משנה.

למעD ה+ר +פק מובהר בזאת כי הרחב זה אינו מכ+ה חבות של קבלני? ו/או קבלני משנה.

חבות המבוטח בקשר ה
Iלעבודות בנייה ושיפו

בניה,  עבודות  צד שלישי, בקשר ע@  כלפי  מורחבת לכ7ות את חבותו של המבוטח  הפולי7ה 
הרחבה, שיפור ושיפוM, המבוצעות עבורו.

למניעת +פק מובהר בזה כי הרחב זה אינו מכ+ה חבות של קבלני? ו/או קבלני משנה.

עובדי המבוטח, משפחותיה@ ומוזמני@ אחרי@ יחשבו כצד שלישי בעת השתתפות@ באירועי@ חבות בגיD אירועי?ו
ו/או  ו/או אירועי@ 7פורטיביי@ המאורגני@ ע"י המבוטח לרווחת עובדיו  ו/או קהילתיי@  חברתיי@ 
לרווחת הקהילה. לגבי עובדי המבוטח, הכי+וי על פי +עי= זה יחול אE ורק א? המקרה לא יוכר 

ע"י המו+ד לביטוח לאומי, כתאונת-עבודה.

חבות בגיD נזק רכוש ז
הנובע משימוש בכלי 

רכב מנועי

על אF האמור ב7ייג 3(ב')(3) – נזק לרכוש בגי# שימוש בכלי רכב מנועי, הביטוח על פי הפולי7ה 
מורחב לכ7ות את חבותו של המבוטח בגי# נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי 

של המבוטח או מטעמו.

ההשתתפות העצמית המיוחדת להרחב זה, תהיה ב+E של 1,000,000 ₪ או גבולות האחריות על 
פי פולי+ה לביטוח כלי רכב צד שלישי של המבוטח, הנמוE מביניה?. 

 (₪  Dמיליו (שני   ₪  2,000,000 של   E+ יעלה על  לא  זה  הייחודי להרחב  המבטח  אחריות  גבול 
למקרה ביטוח ולכל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.

על אF האמור בהגדרת "נזק" ב7עיF 2(ז')(1), הפולי7ה מורחבת לכ7ות חבות בגי# פגיעה אישית, פגיעה אישיתח
Personal Injury, הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוC כדי ועקב פעילותו של המבוטח.

(כולל  הפרט  חדירה לתחו@  בשל  חבות  הרצו#,  של  באוטונומיה  פגיעה  פירושה  אישית  פגיעה 
של  בתו@ לב  הפרה  בשל  חבות  וכ#  שווא,  מעצר  אד@,  העלבת  הרע,  לשו#  בפרטיות),  פגיעה 
חובת 7ודיות, אE למעט חבות כלשהי בקשר ע? זכויות קנייD רוחני והטרדה מינית. גבול אחריות 
וב+ה"כ לתקופת  ביטוח  בגיD מקרה   ₪ 200,000 E+ יעלה על זה לא  הייחודי להרחב  המבטח 

הביטוח.

על אF האמור בהגדרת "נזק" ב7עיF 2(ז')(2), הפולי7ה מורחבת לכ7ות מניעת גישה לחצרי ו/מניעת גישה לחצרי?ט
או לרכוש צד ג' ו/או אובד# שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח 

ו/או לרכוש שבאחריותו – כתוצאה מאירוע בלתי צפוי. 

המבטח  אחריות  מגבול   25% של   E+ על  יעלה  לא  זה  הייחודי להרחב  המבטח  אחריות  גבול 
למקרה ביטוח כמצויD ברשימה.

פולי7ה זו מכ7ה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אד@ אחריות שילוחיתי
או גוF הפועל מטעמו עבור הע7ק המבוטח.

של הרעלת מזוDיא מורחבת לכ7ות את חבותו  זו  פולי7ה  מוצר,  – חבות  לעיל  3(ג')(1)  ב7ייג  על אF האמור 
המבוטח בגי# הרעלה ממזו# וממשקאות שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו.

הרחב לחבות עובדי יב
המבוטח

הפולי7ה מורחבת לכ7ות את חבותו האישית של כל אד@ המוע7ק על ידי המבוטח, בגי# מקרה 
ביטוח הנגר@ בעת היותו שלוחו של המבוטח תוC כדי ועקב עי7וקו אצל המבוטח.

למניעת +פק מובהר בזה כי הרחב זה אינו מכ+ה חבות? של קבלני? ו/או קבלני משנה ועובדיה?.
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המבטח מוותר על כל זכות תחלוF כלפי ב# משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, אד@ בשרותו ויתור על תחלו=יג
וכ#  בני משפחותיה@,  וכ#  דירקטוריו# המבוטח,  של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי 
כנגד כל אד@ או גוF, אשר קוד? לקרות מקרה הביטוח, התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו 
או  כלפיו  התביעה  זכות  על  בכתב  ויתר  שהמבוטח  או  לטובתו,   Fתחלו זכות  על  ויתור  יכללו 

התחייב בכתב לשפותו.

.Dהויתור על זכות התחלו= לא יחול כלפי אד? אשר גר? למקרה הביטוח בזדו

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פולי7ה זו לא תפגע עקב כC שהמבוטח, לפני קרות מקרה 
הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אד@ ו/ או גוF כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, 
אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוF כלפי אותו אד@ 

  .Fאו גו

אד? או גו= משפטי יד
שהמבוטח התחייב 
לבטחו או לשפותו 

בגיD תביעת צד שלישי

פולי7ה זו מורחבת לשפות כל אד@ או גוF 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, בגי# תביעת צד שלישי, וזאת בגי# פעילות הנעשית על 
ידי אותו אד@ או גוF עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או במשותF עמו בקשר לעי7וקו 
של המבוטח ו/או לעניי# נכ7י@ השכורי@ על ידי המבוטח ו/או נכ7י@ שהמבוטח משכיר לאחרי@.

למניעת +פק מובהר בזה כי הרחב זה אינו מכ+ה חבות? של קבלני? ו/או קבלני משנה.

הביטוח על פי פולי7ה זו מורחב לכ7ות את חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק על כלי נשקטו
ידו או על ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו ובאישור המבוטח, וזאת בתנאי, כי כל המחזיק בנשק היה 

בזמD האירוע בעל רישיוD תק= לנשיאת כלי נשק.

הגנה בהליכי? טז
פליליי? והליכי? 

מנהליי?

הפולי7ה מורחבת לשפות את המבוטח בגי# הוצאות משפט בהליכי@ פליליי@ או הליכי@ מנהליי@, 
המתנהלי@ נגדו בגי# מקרה ביטוח המבוטח על פי פולי7ה זו, באופ# ובהיקF כדלקמ#:

המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו, עורC די# לש@ מת# הגנה 
ביטוח  מקרה  בעקבות  מה@,  מי  נגד  שיוגשו  מנהליי@,  הליכי@  או  פליליי@  בהליכי@  משפטית 

מכו+ה שאירע בתקופת הביטוח של פולי+ה זו.

כמו כ#, המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורC די# לש@ הגשת 
עליה@  שיוטל  די#  גזר  ו/או  די#  הכרעת  האפשרית, על  ה7ופית  לערכאה  עד  בו  וייצוג@  ערעור 

בהליכי@ פליליי@ או הליכי@ מנהליי@ ויישא ג@ בהוצאות הערעור.

הערעור,  בשלב  מנהליי?,  הליכי?  או  פליליי?  בהליכי?  משפט  הוצאות  ושיפוי   Dדי  Eעור מינוי 
כאמור, מותני? בקבלת חוות דעת מאת עורE הדיD אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, 

כי יש ב+י+ ענייני ו+יכוי טוב להצלחת הערעור.

המבוטח  רשאי  המבטח,  לרשותו  שהעמיד  הדי#   Cעור של  בשירותיו  מעוניי#  אינו  והמבוטח  היה 
משפט  בהוצאות  המבוטח  את  המבטח  ישפה  כזה,  במקרה  בחירתו.  פי  על  די#   Cלעור לפנות 

7בירות ששולמו על ידי המבוטח, כל הנ"ל בכפו= לגבול האחריות הייחודי להרחב זה.

ו/או הוצאות הערעור  והליכי@ מנהליי@  ישל@ את הוצאות המשפט בהליכי@ פליליי@  המבטח 
בתו@ ההליכי@ הפליליי@ או המנהליי@ או הערעור, הכול לפי העניי#.

הגדרות לענייD הרחב זה: 

הליכי? פליליי? או הליכי? מנהליי?:

הליכי@ בה@ נפתחה חקירה פלילית או מנהלית, לרבות חקירת 7יבת מוות ו/או מוגש כתב אישו@ 
על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו.

הוצאות משפט בהליכי? פליליי? והליכי? מנהליי? (כולל ערעור):

ושכר מומחי@, כפי  ביול מ7מכי@, העתקת פרוטוקולי@, שכר עדי@  שכר טרחה, אגרות, דמי 
שיקבע על ידי בית המשפט או בהתא@ לקבוע ב7דרי הדי# הפלילי הנדרשי@ בעבור הגנה בהליכי@ 
פליליי@ או הליכי@ מנהליי@, כולל ערעור על פ7ק די#, אE לא כל קנ+, עיצו?, פיצוי או תשלו? 

.Dעונשי המוטלי? על פי כל די

+ייגי? לענייD הרחב זה:

המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורE דיD להגנה משפטית או לשאת בתשלו? כלשהו בא?:

(1) ההליE או החקירה ו/או הגשת כתב האישו? הינ? בגיD אירוע המוחרג מפורשות בפולי+ה.

(2) ההליE או החקירה ו/או הגשת כתב האישו? הינ? בגיD אירוע בו פעל (ביD במעשה וביD במחדל) 
המבוטח או מי מעובדיו מתוE כוונה לגרו? למקרה הביטוח.

(3) ההליE או החקירה ו/או הגשת כתב האישו? הינ? כלפי קבלני? ו/או קבלני משנה של המבוטח 
ו/או מי מעובדיה?. 

גבול האחריות הייחודי להרחב זה לא יעלה על 200,000 ₪ למקרה ביטוח ו- 400,000 ₪ ל+ה"כ 
מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.
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5. תנאי? כלליי?

תשלו? דמי הביטוח א
ו+כומי? אחרי?

1. דמי הביטוח וכל יתר ה7כומי@ המגיעי@ מהמבוטח למבטח בקשר לפולי7ה זו ישולמו במלוא@, 
כמפורט ברשימה.

המ+י?   Dוכ למבטח  המשתלמי?  הדמי?  כולל  הפרמיה  הינ?  ביטוח  דמי  זו  פולי+ה   Dלעניי  .2
וההיטלי?, הכל לפי הנקוב ברשימה.

3. א@ דמי הביטוח ישולמו במלוא@ ע"י המבוטח בתוC 28 ימי@ מתחילת הביטוח, לא ייגבו דמי 
האשראי המצויני@ ברשימה.

4. לא שולמו דמי הביטוח תוC פרק הזמ# האמור לעיל, נית# יהיה לשלמ@ במועדי@ אחרי@ עליה@ 
הו7כ@ במפורש, כדלקמ#: 

לגבי פולי7ה הנקובה בשקלי@ – בתו7פת הפרשי הצמדה, לרבות דמי אשראי, כנקוב ברשימה, 
עבור תקופת האשראי, שיחושבו מיו@ תחילת הביטוח, וישולמו למבטח בעת 7ילוק כל חלק 

מדמי הביטוח. ההצמדה הינה למדד הידוע ביו@ תחילת הביטוח.

5. לא שולמו דמי הביטוח במועד המו7כ@, יישא ה7כו@ שבפיגור בנוF7 להפרשי הצמדה כמפורט 
לעיל, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור, כמפורט ברשימה, ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה 
על שיעור הריבית המירבי בהתא@ לחוק הריבית, התשי"ז–1957 ובכפוF לה7דר התחיקתי. 
הפרשי ריבית אלה ישולמו למבטח בעת 7ילוקו של ה7כו@ שבפיגור, וכחלק בלתי נפרד ממנו.

ועד למועד  6. תקופת הפיגור תחושב החל מהיו@ בו היה על המבוטח לשל@ את דמי הביטוח 
תשלו@ דמי הביטוח בפועל.

7. לא שול? +כו? כלשהו שבפיגור כאמור תוE חמישה עשר ימי? לאחר שהמבטח דרש בכתב 
מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימי? 
והקביעה  נקבע מוטב שאינו המבוטח,  כD. א?  י+ולק לפני  נו+פי?, א? ה+כו? שבפיגור לא 
הפיגור  על  למוטב  בכתב  הודיע  א?  הביטוח  את  המבטח לבטל  רשאי  חוזרת,  בלתי  היתה 
לו  שנמ+רה  מהיו?  ימי?  עשר  חמישה   Eתו ה+כו? שבפיגור  את  +ילק  לא  והמוטב  האמור 

ההודעה האמורה.

8. אי# בביטול הביטוח כאמור ב7עיF קט# 7 לעיל כדי לגרוע מחובת המבוטח לשל@ למבטח את 
ה7כו@ שבפיגור המתייח7 לתקופה שעד הביטול האמור, וכ#, את הוצאות המבטח.

9. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפולי7ה בגי# מקרה ביטוח שארע קוד@ 
לביטול הביטוח.

10. דמי ביטוח, והחזרי@ של דמי ביטוח, הצריכי@ להשתל@ עקב שינוי ברכוש המבוטח, ב7כומי 
הביטוח או בתנאי@ אחרי@ של הביטוח, ישתנו לפי השינויי@ שיחולו במדד, בי# המדד הידוע 

ביו@ תחילת השינוי לבי# המדד הידוע ביו@ התשלו@ בפועל.

ה7כומי@ המפורטי@ להל# יותאמו לשיעור השינוי במדד, כאמור ב7עיF זה.הצמדה למדדב

(1) הצמדת גבול האחריות

בי# המדד, שפור7@  ישתנו בהתא@ לשינויי@ במדד,  זו  גבולות האחריות הנקובי@ בפולי7ה 
נגד  תביעה  תשלו@  לפני   C7מו שיפור7@  המדד  לבי#  הביטוח  תקופת  תחילת  לפני   C7מו

המבוטח.

א@ במשC תקופת הביטוח יחולו הגדלות בגבולות האחריות על פי בקשת המבוטח, תהווה כל 
הגדלה כזאת 7כו@ ב7י7י נוF7 עליו חלי@ תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.

(2) הצמדת +כו? ההשתתפות העצמית

 C7כו@ ההשתתפות העצמית ישתנה בהתא@ לשינויי@ במדד בי# המדד האמור שיפור7@ 7מו
לפני תחילת תקופת הביטוח לבי# המדד שיפור7@ 7מוC לפני תשלו@ ההשתתפות העצמית 

על ידי המבוטח.

הארכת תקופת ג
הביטוח

אשר  והמבוטח,  של המבטח  בכתב  טעונה ה7כמה  הפולי7ה,  פי  הביטוח על  של  הארכה  כל 
תינת# במפורש למטרה זו.

(1) מבלי לגרוע מזכויות המבטח, עפ"י די# או עפ"י הוראה אחרת כלשהי בפולי7ה, רשאי המבטח ביטול הביטוחד
לבטל את הפולי7ה בכל עת, לפני תו@ תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על 
כC תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשו@ לפחות 60 ימי@ לפני התאריC בו תתבטל הפולי7ה.

התקופה  בעד  למבטח  ששיל@  הביטוח  דמי  להחזר  זכאי  יהיה  המבוטח  כאמור,  במקרה 
שלאחר ביטול הפולי7ה. 

(2) המבוטח רשאי לבטל את הפולי7ה בכל עת שהיא לפני תו@ תקופת הביטוח, לפי שיקול 
דעתו, ובלבד שהודעה על כC תישלח למבטח בכתב לפחות שלושה ימי@ לפני התאריC בו 
 Cתארי לפני  לא   Cא בהודעתו,  המבוטח  נקב  בו  מהמועד  יחול  הביטול  הפולי7ה.  תתבטל 

קבלת ההודעה על ידי המבטח.

ו/או שעבוד,  ביטוח  אישורי  והמבוטח דרש מהמבטח לחתו? על  היה  לעיל,  על א= האמור 
בה? נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר מתD הודעה מראש למקבל 
ההתחייבות, תבוטל הפולי+ה בכפו= למתD הודעה כאמור, רק לאחר תו? התקופה, שצוינה 

כמועד ביטולה באותו אישור או ב+עי= השעבוד.

בביטול על פי דרישת המבוטח יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה 
בהפחתת ה+כומי? הבאי?: בעד התקופה של עד 7   ,Fשלאחר מועד כני7ת הביטול לתוק
ימי? בה? הפולי+ה בתוק=, לרבות א? לא נכנ+ה לתוק= – 5% מדמי הביטוח השנתיי?, 
ובעד תקופה העולה על 7 ימי?, בה? הייתה הפולי+ה בתוק= – 5% מדמי הביטוח השנתיי? 

בצירו= 0.3% מדמי הביטוח השנתיי? בעד כל יו? ביטוח, החל מהיו? השמיני. 
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(3) א@ המבטח יבטל את הביטוח לפני תו@ תקופת הביטוח המו7כמת, והעילה לביטול אינה 
שהמבוטח הפר את החוזה או ני7ה להונות את המבטח, ישל@ המבטח למבוטח את ה7כו@ 
שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו 7וג ביטוח ביו@ הביטול, יח7ית לתקופה שנותרה עד תו@ 

תקופת הביטוח המו7כמת.

הפרת חובת הגילוי ו/ה
Dאו החמרה ב+יכו

מבלי לגרוע מהאמור ב+עי= 5(ד') לתנאי? אלה – ביטול הביטוח, המבטח יהיה רשאי לבטל את 
ו/או לכל תרופה אחרת בהתא? להוראות +עיפי? בחוק   הפולי+ה בהתא? לתנאי? הקבועי? 

8 – 6 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (להלD: "חוק חוזה ביטוח"), בהתייח+ לחובת הגילוי 
ו/או   Dב+יכו בהתייח+ להחמרה  הביטוח,  חוזה  לחוק   17  –  19 +עיפי?  להוראות  בהתא?  ו/או 

בהתא? לכל הוראה שתבוא במקומD ובנו+= להD בהתא? לה+דר התחיקתי.

הודעה על קרות ו
מקרה ביטוח ובירור 

החבות

1. קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע למבטח, תוC זמ# 7ביר מהמועד בו נודע לו על קרות 
מקרה הביטוח.

2. כל תביעה לתשלו@ תגמולי ביטוח, על פי הפולי7ה תוגש למבטח בכתב.

והמ7מכי@  המידע  את   ,Cלכ שנדרש  מעת  7ביר  זמ#   Cבתו למבטח,  למ7ור  המבוטח  על   .3
הנדרשי@ לבירור החבות והיקפה, וא@ אינ@ ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיג@.

4. ככל שהופרה חובת המבוטח להודיע על קרות מקרה הביטוח תוC זמ# 7ביר מעת היוודע לו 
עליו, בהתא@ ל7עיF 22 לחוק חוזה ביטוח ו/או למ7ור למבטח, תוC זמ# 7ביר, לאחר שנדרש 
למבטח,  לעזור  ברשותו,  אינ@  וא@  החבות,  הדרושי@ לבירור  והמ7מכי@  המידע  את   ,Cלכ
ככל שיוכל, להשיג@, בהתא@ ל7עיF 23(ב') לחוק חוזה ביטוח, המבטח יהיה זכאי לתרופות 
בהתא? ל+עיפי? 25 – 24 לחוק חוזה ביטוח, באופD שיוכל לשלול תגמולי ביטוח או להפחית? 
בהתא? להוראות חוק זה, לרבות כל הוראה שתבוא במקומ? ובנו+= להD. א@ המבוטח הינו 
ממנהליו  לאחד  שנודע  מרגע  כנ"ל,  הביטוח  מקרה  על  המבוטח  של  ידיעה  תחשב  תאגיד, 

המו7מכי@ של המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

הודעה על הליכי? ז
פליליי?, הליכי? 

מנהליי? או חקירה 
אחרת

יודיע למבטח, תוE זמD +ביר, על כתב אישו? שהוגש נגדו או על הליכי? פליליי? או  המבוטח 
הליכי? מנהליי? או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת להתנהל נגדו בקשר ע? 
מקרה ביטוח, אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה עפ"י פולי+ה זו.א? המבוטח הינו תאגיד, 
תחשב ידיעה של המבוטח על הענייני? המנויי? לעיל, מרגע שנודעו למי מהנהלת המבוטח או 

לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. +עי= 5(ו') לעיל יחול בשינויי? המחויבי?.

העברת מ+מכי? ח
מהמבוטח למבטח

 Cהמבוטח יעביר למבטח, מיד ע@ קבלת@, כל מכתב, הזמנה לדי#, צו והודעה על דיו#, או הלי
כלשהו, בקשר ע@ תביעת פיצויי@ או הליכי@ פליליי@ או הליכי@ מנהליי@, עקב קרות מקרה 

הביטוח.

ה7כו@ המירבי, כמפורט ברשימה, בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי, אשר מעבר לו ישולמו השתתפות עצמיתט
ידי  יישא המבוטח מתוC 7כו@ ההוצאות שיעמדו לתשלו@ על  בו  ו/או ה7כו@  תגמולי הביטוח, 

המבטח, עקב מקרה ביטוח המכו7ה לפי פולי7ה זו, לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.

 Eג? לגבי הוצאות שהוציא המבטח במהל יחול  יישא המבוטח  בו  +כו? ההשתתפות העצמית 
הטיפול בתביעה ו/או בדרישה לפיצוי ו/או בהודעה על כל אירוע העלול לגרו? למקרה ביטוח, 

וזאת א= א? לא שולמו תגמולי ביטוח בגינ?, וא= א? לא הוטלה חבות על המבוטח. 

+כו? זכות הקיזוזי כל  הביטוח  מקרה  בקרות  למבוטח  המגיעי?  הביטוח  מתגמולי  לקזז  רשאי  המבטח 
שהמבוטח חייב למבטח, ביD שחובו מתייח+ לפולי+ה זו וביD לפולי+ה אחרת.

יתרת דמי  יהא המבטח רשאי לקזז את  זו,  פי פולי+ה  גבולות האחריות על  במקרה של מיצוי 
הביטוח המגיעי? לו לפי פולי+ה זו, ג? א? טר? הגיע מועד תשלומ?.

(1) הכיר המבטח בחבותו על פי הפולי7ה רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא לשל@ טיפול בתביעותיא
בכתב   Cכ על  שהודיע  ובלבד  למבוטח,  חייב  שהמבטח  הביטוח  תגמולי  את  השלישי  לצד 
למבוטח 30 ימי@ מראש והמבוטח לא התנגד תוC תקופה זו. אול@ טענה שהמבטח יכול לטעו# 

כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי. 

ל7ילוק תביעת הצד  ידי המבטח  באופ# בלתי 7ביר להצעה שהומלצה על  7ירב המבוטח   (2)
השלישי, תהא חבות המבטח מוגבלת ל+כו? אותו היה משל? המבטח אלמלא +ירובו של 
המבוטח, בצירוF הוצאות משפט עד למועד שבו נית# היה ל7לק את תביעת הצד השלישי, 

בהתא@ להצעת המבטח.

את  המבוטח  בש@  ולנהל  לידיו  ליטול  רשאי  יהיה  הפולי7ה,  פי  בחבותו על  המבטח  הכיר   (3)
ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה. על הצדדי? לשת= פעולה בניהול ההגנה 
ועל המבוטח למ+ור למבטח את כל המידע והמ+מכי? שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש 

ממנו בקשר ע? הענייני? הנדוני? ב+עי= זה.

האינטר7י@  על  לשמור   Mבמאמ המבוטח,  ע@  פעולה   Fבשיתו לפעול  מתחייב  המבטח 
הלגיטימיי@ של המבוטח לרבות שמו הטוב. 

(4) היה ו7כו@ התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח, יפעלו המבטח והמבוטח תוC תאו@ 
באופ#  ההגנה  בניהול   Fזכות להשתת למבוטח  האמור תינת#  מכלליות  ומבלי לגרוע  הדדי, 

פעיל.

אי+ור הודאה, פשרה יב
או התחייבות לפיצוי

שו? הודאה (admission), הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא יינתנו ע"י 
זה חלות על  הוראות +עי=   Dאי ובכתב של המבטח.  בלי ה+כמתו מראש  או מטעמו  המבוטח 
 Dעל מת Dלפי דרישתו, וכ ,Dעפ"י כל די Eמ+ירת עובדות תאונה במשטרה או בפני כל גור? מו+מ

עדות במשפט .
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מבוטח ראשי יג
בפולי+ה

כל  את  הראשי  המבוטח  רק  ייצג  ראשי,  מבוטח  ונקבע  מבוטחי@  מ7פר  בפולי7ה  נרשמו  א@ 
המבוטחי@, ורק הוא יהא רשאי לבקש כל שינוי או תו7פת במהלC תקופת הביטוח, ודי בחתימתו 
 Cכל מ7מ ו/או על  הביטוח  במהלC תקופת  בפולי7ה  לשינויי@  בקשות  ההצעה, על  טופ7  על 

שיוציא המבטח (כולל במפורש הודעת ביטול) כדי לחייב את כל המבוטחי@.

תגמולי ביטוח אשר אינ@ משולמי@ ישירות לצדדי@ שלישיי@ ישולמו למבוטח הראשי בלבד או 
כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח בכתב.

כמו כ#, כל הודעה אשר ישלח המבטח למבוטח הראשי בלבד,יראו אותה כאילו נשלחה לכל אחד 
מיחידי המבוטח.

ייחשב  המבוטחי@  ברשימת  ראשו#  מצוי#  ששמו  המבוטח  ראשי,  מבוטח  ברשימה  צוי#  לא  א@ 
כמבוטח ראשי. 

(1) הייתה למבוטח, בשל מקרה הביטוח, ג@ זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד  שלישי, שלא מכוח תחלו=יד
זו למבטח, מששיל@ למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולי@  חוזה ביטוח, עוברת זכות 

ששיל@.

בזכותו של  שיפגע  באופ#  זה   F7עי לפי  אליו  בזכות שעברה  רשאי להשתמש  אינו  (2) המבטח 
המבוטח לגבות מ# הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולי@ שקיבל מהמבטח.

(3) קיבל המבוטח מD הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי +עי= זה, עליו להעבירו 
שעברה  בזכות  הפוגעת  אחרת  פעולה  עשה  או  ויתר  או  התפשר  המבוטח  בא?  למבטח. 

למבטח, עליו לפצותו בשל כE עד כדי נזקו של המבטח.

פולי+ה זו כפופה לדיD הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המו+מE תהא +מכות שיפוט בלעדית דיD ו+עי= שיפוטטו
בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפולי+ה זו או הנוגעת לה.

(1) הודעות של המבטח למבוטחהודעות טז

הידוע  האחרו#  מענו  לפי  תינתנה  זו,  לפולי7ה  הקשור  בכל  למבוטח  המבטח  של  הודעות 
למבטח

(2) הודעות למבטח מהמבוטח 

המצוי#  המבטח,  של  משרדו  למע#  בכתב  למבטח  תינתנה  למבטח,  המבוטח  של  הודעות 
יודיע המבטח בכתב למבוטח, מזמ#  בכותרת לפולי7ה, או לכל מע# אחר בישראל, שעליו 

לזמ#. 


