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פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה
בין:

מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "המבטח"(

לבין:

המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"(

לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה לשפות את המבוטח כמפורט 
בפוליסה זו להלן, בכפוף לתנאיה, לרבות החריגים הכלולים בה ובכל מקרה עד לגבול האחריות למקרה ביטוח ועד 

לגבול האחריות לתקופת ביטוח, כהגדרתם להלן.

ו/או בהסתמך על כל  וצרופותיה  ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח של המבוטח  זו הוצאה על  פוליסה 
מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח בכתב, המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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מהות הכיסוי הביטוחי  .1

המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין, כתוצאה ממקרה ביטוח 
שיתרחש בתחום הטריטוריאלי במהלך תקופת הביטוח.

בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת אף מעבר לגבול האחריות 
למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח בפוליסה.
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הגדרות  .2

למטרת פוליסה זו למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:

פוליסה זו, לרבות הרשימה, וכל תוספת או נספח לה, כפי שצורפו אליה."הפוליסה"2.1

2.2.1  היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי."נזק"2.2

2.2.2  היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי, לרבות נזק שהינו תוצאה ישירה שלהם.

אירוע בלתי-צפוי שגרם לנזק או לסדרת נזקים הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, "מקרה ביטוח"2.3
הקשורים לעיסוקו של המבוטח.

דיני מדינת ישראל.“דין”2.4

"גבול אחריות 2.5
למקרה ביטוח"

הסכום הקבוע ברשימה למקרה ביטוח.

"גבול אחריות 2.6
לתקופת ביטוח"

הסכום  המירבי הקבוע ברשימה בגין כלל מקרי הביטוח שאירעו במשך תקופת הביטוח.

"התחום 2.7
הטריטוריאלי"

כמשמעותם  האזורים  תחומי  וכן  ידה,  על  המוחזקים  השטחים  לרבות  ישראל,  מדינת  שטחי 
בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995. 
 "B" ו/או עמדות צה"ל בתחום האוטונומיה )שטחי  וכן שטחי בסיסים  שטחי ישובים ישראליים 
ו-"C"( יחשבו לשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.  למען הסר ספק, שטח "A" לא יחשב כשטח 

מוחזק של מדינת ישראל.

התקופה הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת שנקבעה בהסכמת המבטח, שעבורה שילם "תקופת הביטוח"2.8
המבוטח או התחייב לשלם את דמי-הביטוח שנקבעו בגינה.



2016     410120070
מגדל חברה לביטוח בע"מ

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- 6 -

חריגים לחבות המבטח  .3

פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח, הנובעת במישרין או בעקיפין, בגין או בקשר עם:

נזק לעובדי המבוטח  3.1

נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.  3.1.1

תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, בגין תשלום לנפגע כאשר:  3.1.2
דיווח למוסד לביטוח  ולא שילם דמי ביטוח לאומי בגין הנפגע או לא  המבוטח נדרש   3.1.2.1

לאומי על הנפגע כעובדו, כנדרש על פי דין;

כל אדם, שהחבות בגינו מבוטחת בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח, גם אם לא   3.2.1.2
מתקיימים בינו לבין המבוטח יחסי עובד מעביד.

נזק שחובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי  3.2
חבות שחובה לבטחה על-פי כל דין בגין כלי רכב מנועי, לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח 

עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל-1970.

נזק בקשר לכלי תחבורה  3.3

חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי, בגין נזק לרכוש צד שלישי.  3.3.1

חבות כלשהי, שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת, כלי טיס וכלי שיט מנועי.  3.3.2

חבות מוצר, אחריות מקצועית, אחריות נושאי משרה  3.4
נזק הנובע מ:

מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או שווקו על-ידי המבוטח או בקשר עימו,   3.4.1
או כל איש שבשירותו, לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.

אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או כל איש שבשרותו בשל שרותי ייעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח,   3.4.2
שניתנו על ידו לצד ג' במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן, אחריותו המקצועית בשל 
שירותים רפואיים ופרה-רפואיים כלשהם לרבות שירותי רפואה משלימה ורפואה אלטרנטיבית.

אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש שבשירותו, הניתנת לכיסוי על פי פוליסת ביטוח   3.4.3
חבות נושאי משרה.

נזק כתוצאה מזיהום  3.5
נזק כתוצאה מזיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע, מחוץ לחצרי המבוטח, אולם למעט זיהום שהינו 

תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי-צפוי מראש.

נזק לרכוש בחזקה, פיקוח, השגחה  3.6
נזק שנגרם לרכוש הנמצא  בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח. חריג זה לא 

יחול על נזק שנגרם כתוצאה מהרכוש האמור ואשר מכוסה על פי תנאי הפוליסה.

נזק לרכוש עליו פועלים  3.7
נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח, או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה-הביטוח, 

בתנאי, שהנזק נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.

התחייבות וולונטרית על פי הסכם  3.8
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה 

מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.

נזק מסיכונים גרעיניים, ביולוגיים או כימיים   3.9
נזק שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהגורמים הבאים, גם אם 

אינם הסיבה היחידה לקרות הנזק הבאות: 

מפסולת  או  כלשהו  גרעיני  מדלק  רדיואקטיבי  זיהום  או  מייננת  קרינה  כלשהו,  גרעיני  חומר   3.9.1
גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו. 
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למטרת סעיף זה, המונח "בעירת דלק גרעיני" כולל  תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני  המכלכל   
את עצמו.

חריג זה, למעט החלק הנוגע לדלק גרעיני, לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים   
רדיו-אקטיביים במעבדות מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה. 

חומרים ביולוגים או כימיים ,שנעשה בהם שימוש שלא למטרות שלום.  3.9.2

נזק ממלחמה וטרור  3.10
מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה מלחמה, 
בין אם לא הוכרזה(, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, פעולת אנשים הפועלים 
או  משטר-צבאי  חוקי,  בלתי  באופן  שתפסוהו  שלטון  או  צבאי  שלטון  פוליטי,  לארגון  בקשר  ו/או  בשם 
מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב 
של מצור, פעולת מחבלים, פעולת מסתננים, טרור, החרמה, הפקעה, תפיסה, השחתה או גרימת נזק 

לרכוש בפקודת השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי. 

לצורך חריג זה - "טרור" משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות, שמטרתו 
להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים בין אם הם פועלים מטעם או בקשר עם ארגון  

כלשהו ובין אם לא העוין את המדינה.

יצוין, כי רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, כמוגדר 
בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961 על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש 

עילה לדחיית תביעה לשיפוי בגין נזקי טרור.

תשלומים עונשיים  3.11
פיצויי ענישה, קנסות, עיצומים כספיים ופיצויים לדוגמא.

נזק מאסבסט  3.12
נזק 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 הושפע מתכונותיו המסוכנות של  

אזבסט.

נזק מקרינה ושדות אלקטרומגנטיים  3.13
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.

נזק פיננסי  3.14
נזק כספי כלשהו שאינו נזק פיזי, ישיר לרכוש צד שלישי.

נזק מבניית "פל–קל"  3.15
במבנה  "פל–קל"  תיקרת  התמוטטות  ו/או  ה"פל–קל"  בשיטת  מבניה  בעקיפין,  או  במישרין  הנובע,  נזק 

שבבעלות ו/או בחזקת המבוטח.

אחזקת כלי נשק ללא רישיון   3.16
בקרות  כאשר  עובדיו,  על-ידי  או  על-ידו  בכלי-נשק  כלשהו  שימוש  ו/או  מאחזקה  המבוטח  של  חבותו 
מקרה הביטוח מחזיק הנשק או המשתמש בו לא היה בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי- נשק מאותו סוג.

נזק שנגרם במתכוון או עקב רשלנות רבתי   3.17
נזק שנגרם בכוונה או ברשלנות רבתי המלווה ביסוד נפשי של פזיזות או באי איכפתיות. לעניין זה רשלנות 

רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.
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הרחבות  .4

יהיה חייב לשלם לצד שלישי   זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח  כי פוליסה  מוסכם, 
כפיצויים על פי דין, כמפורט להלן, בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, אלא אם נאמר במפורש אחרת: 

יובהר, כי אין בהרחבות המפורטות להלן, בכדי לשפות את המבוטח מעבר לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.

אחריות שילוחית מחוץ לתחום הטריטוריאלי  4.1
חבות המבוטח מכוח אחריותו השילוחית בגין נזקים שנגרמו מחוץ לתחום הטריטוריאלי ע"י אנשים הנשלחים מטעמו 
באופן זמני מחוץ לתחום הטריטוריאלי, ובלבד שהחבות היא על פי דיני מדינת ישראל ובתחום השיפוט שלה. 

הרחבה זו לא תחול על היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, במהלך ו/או עקב 
תאונת דרכים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.

אחריות צולבת  4.2
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על-פי הפוליסה על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד 
)אחריות צולבת(, למעט קבלנים וקבלני משנה, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו, על תנאיה, חריגיה והוראותיה, 
כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים, אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי 

המבוטח ביחד או לחוד, לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

רכוש עובדים  4.3
על אף האמור בסעיף 3.1.1 )נזק לעובדי המבוטח(, רכוש השייך לעובדי המבוטח, ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה 

זו. 

חבות המבוטח בגין פעילות של קבלני משנה  4.4
חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של קבלנים וקבלני משנה. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהרחבה זו כדי להעניק כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה 
בגין חבותם שלהם לפעולותיהם.

חבות המבוטח בגין עבודות שיפוץ ובנייה  4.5
חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי, אגב ביצוע עבודות בניה, הרחבה, שיפור ושיפוץ, אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו, 

ובלבד שערכן של העבודות אינו עולה על 2,000,000 ₪ .
למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהרחבה זו כדי להעניק כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה 

בגין חבותם בקשר עם העבודות האמורות.

אירועי חברה  4.6
או  ו/  חברתיים  באירועים  השתתפותם  בעת  שלישי  כצד  ייחשבו  אחרים  ומוזמנים  משפחותיהם  בני  המבוטח,  עובדי 
קהילתיים, לרבות אירועים ספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח לרווחת עובדיו ו/ או הקהילה. לגבי עובדי המבוטח, 

הכיסוי על-פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי, כתאונת-עבודה.

נזק רכוש משימוש בכלי רכב מנועי  4.7
על אף האמור בסעיף 3.3.1 )נזק בקשר לכלי תחבורה(, מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק 

לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי.
סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 2,000,000 ₪ לנזק ולכל הנזקים שאירעו 

בתקופת הביטוח.
ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה עפ"י הרחבה זו תהיה בסך של 1,000,000 ₪.

)ׂPersonal Injury( פגיעה אישית  4.8
הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח בשל חדירה 
לתחום הפרט )לרבות פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה של חובת סודיות, 

ובלבד שהמבוטח פעם בתום לב . 

למען הסר ספק הרחבה זו לא מכסה פגיעה אישית בשל הטרדה מינית ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני.

אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של 200,000 ₪  בגין מקרה ביטוח אחד ובסה"כ לכל 
תקופת הביטוח.
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מניעת גישה לחצרים ו/או רכוש  4.9
פוליסה זו מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אובדן שימוש של רכוש צד ג' כלשהו שנגרמו עקב 

נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או לרכוש באחריותו כתוצאה ממקרה ביטוח
סך גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 25% מגבול אחריות המבטח למקרה ביטוח, 

כמצוין ברשימה.

אחריות שילוחית  4.10
פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו 

עבור העסק המבוטח.

אחריות אישית לשלוחי המבוטח המועסקים על ידו  4.11
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על-ידי המבוטח, למעט קבלנים וקבלני משנה 

ועובדיהם, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו של המבוטח.

ויתור על זכות התחלוף של המבטח  4.12
חברי  כלפי  המבוטח,  של  מניותיו  בעלי  כלפי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  כלפי  תחלוף  זכות  כל  על  מוותר  המבטח 
דירקטוריון המבוטח, וכלפי כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח כלפיו בכתב, כי ביטוחיו 

יכללו ויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפיו.
זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על 
זכות התביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה 

להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.
למען הסר ספק, יובהר כי הוויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם אשר גרם למקרה ביטוח בזדון.

שיפוי בגין התחייבויות המבוטח לבטח חבות של אדם או גוף משפטי בקשר עם עיסוקו   4.13
ו/או נכסיו של המבוטח 

על אף האמור בסעיף 3.8 )התחייבות וולונטרית עפ״י הסכם(, פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח 
התחייב בכתב, לפני קרות מקרה הביטוח, לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או התחייב בכתב לשפותו, 
וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו )למעט 
קבלנים וקבלני משנה( בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או נכסים שהמבוטח 

משכיר לאחרים.

הגנה בהליכים פלילים ומנהליים עקב קרות מקרה ביטוח   4.14

מינהליים,  ו/או  פליליים  בהליכים  משפטית  להגנה  הוצאות  בגין  המבוטח  את  לשפות  מורחבת  הפוליסה   4.14.1
כהגדרתם להלן, באופן ובהיקף כדלקמן:

דין לשם מתן הגנה  מי מעובדיו, עורך  ו/או לרשות  יעמיד, על חשבונו, לרשות המבוטח  המבטח   4.14.1.1
משפטית בהליכים פליליים ו/או מנהליים, שייפתחו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על 

פי פוליסה זו, ואשר אירע בתקופת הביטוח.

כמו כן, המבטח יעמיד, על חשבונו, לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת   4.14.1.2
ערעור, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או על החלטת הרשות המנהלית, 

עד לערכאה הסופית האפשרית. ולשם ייצוגם בו, המבטח יישא גם בהוצאות הערעור.

תנאי מוקדם להעמדת עורך דין לצורך הגשת ערעור כאמור, הינו קבלת חוות דעת   4.14.1.3
מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי 

טוב להצלחת הערעור.

היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי הוא  לפנות   4.14.1.4
לעורך דין אחר על פי בחירתו, במקרה כזה ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירים 
ששולמו ע״י המבוטח, בכפוף לכך שחבותו של המבטח לא תעלה על גבול האחריות על 

פי הרחבה זו. 

המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או   4.14.1.5
הערעור, הכל לפי העניין.

ו- 400,000 ₪   זו לא תעלה על 200,000 ₪  למקרה  גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה   
לסה"כ המקרים בתקופת הביטוח.
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הגדרות לעניין הרחבה זו:  4.14.2
״הליכים פליליים״  4.14.2.1

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת   
ישראל או מטעמה נגד המבוטח או מי מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.

״הליך מנהלי״  4.14.2.2

ידי רשות מנהלית  עיצום כספי על  הליכים בהם נמסרה למבוטח הודעה על הכוונה להטיל עליו   
מוסמכת או מי מטעמה נגד המבוטח או מי מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.

״הוצאות הגנה״ )כולל ערעור(  4.14.2.3

ידי  על  שיקבע  כפי  מומחים,  ושכר  עדים  שכר  פרוטוקולים,  העתקת  מסמכים,  ביול  דמי  אגרות,   
בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים או 
מנהליים, אך למעט קנס, פיצוי, עיצום או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין או במסמך 

אחר במסגרת ההליך הפלילי.

חריג לעניין הרחבה זו  4.14.3
על האמור בסעיף זה לעיל, המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית ו/או לשאת בתשלום 
כלשהו, לרבות הוצאות הגנה, באם ההליך הפלילי ו/או המנהלי  הינם כנגד קבלנים ו/או קבלני משנה של 

המבוטח ו/או מי מעובדיהם.

הרחב עבודות חוץ  4.15

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  4.15.1

המבוטח  לחצרי  מחוץ  עבודות  ביצוע  לכסות  מורחבת  הפוליסה  ברשימה,  במפורש  צוין  אם   
)להלן: "עבודות חוץ"( על ידי המבוטח בכפוף להרחבות ולחריגים המפורטים להלן:

חריג צינורות, כבלים, מתקנים או התקנים תת קרקעיים כלשהם  4.15.1.1

תת  התקנים  או  מתקנים  כבלים,  לצינורות,  נזק  או  אובדן  של  במקרה   4.15.1.1.1
את  המבטח  ישפה  קרקעיים(,  תת  "אביזרים  )להלן:  כלשהם  קרקעיים 
תת  לאביזרים  הנזק  לתיקון  הישירות  ההוצאות  בגין  ורק  אך  המבוטח 
קרקעיים. למען הסר ספק, יובהר כי הכיסוי לפי סעיף זה אינו חל על נזק 

תוצאתי כלשהו. 

המבטח ישפה את המבוטח  לפי סעיף 4.15.1.1.1 לעיל, אך ורק אם בטרם   4.15.1.1.2
החלו העבודות, בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את דבר המיקום 

המדוייק של אביזרים תת קרקעיים באזור של אתר העבודות.

חריג הפסקת עבודה  4.15.1.2

הפסקת עבודה רצופה של המבוטח מעל 21 יום.  

הרחבת רכוש עליו עובדים במישרין  4.15.1.3

בניגוד לאמור בחריג 3.7 )נזק לרכוש עליו פועלים( הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח   
בגין אובדן או נזק לאותו חלק הרכוש עליו מתבצע התיקון ו/או שיפוץ ו/או החלפה.

גבול האחריות להרחבה זו לא יעלה על  50,000 ₪   

ביטוח אחריות מקצועית  4.15.2

אם צוין במפורש ברשימה, חריג 3.4.2 )חבות מוצר, אחריות מקצועית, אחריות נושאי משרה( מבוטל עד   
לגבול אחריות הנקוב בדף הרשימה למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח.

הרחב זה לא יכסה :

אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח זמנים מצד המבוטח.  4.15.2.1

החזר שכר טרחה - שכר טרחה והוצאות שהמבוטח גבה מלקוחותיו ונדרש להחזירם  4.15.2.2

תיקונים ושינויים - הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בגין תיקון ו/או שינוי של העבודה   4.15.2.3
עצמה שביצע, בטרם ארע מקרה הביטוח.

ערבות - כל תביעה או דרישה שתוגש נגד המבוטח בגין ערבות כלשהי שניתנה על ידו   4.15.2.4
ולכל התוצאות הנובעות מכך.
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ביטוח אחריות המוצר - עבודות שנמסרו  4.15.3

אם צוין במפורש ברשימה, הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע   
המבוטח ואשר אינה בגדר מוצר כהגדרתו בפוליסה, ובלבד שהנזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה 
ונמסרה לצד שלישי. למען הסר ספק, חבות כלשהי בגין נזק למוצר עצמו, לרבות נזקים הנובעים 

מהחלפה או תיקון של המוצר או חבות בגין עלותם או שווים של המוצרים עצמם אינו מכוסה. 

גבולות אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על הסכום הנקוב בדף הרשימה והם כלולים   
בגבולות האחריות של צד שלישי.

הרחב זה כפוף ליתר תנאי הפוליסה וחריגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל.  
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תנאים כלליים לפוליסה  .5

פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורף לה - יקרא כחוזה אחד, וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות 
מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה - תהא להם אותה משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.

תחולת החוק  5.1
פוליסה זו כפופה להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 )להלן: "חוק חוזה הביטוח"( אלא אם נקבע בפוליסה 

במפורש אחרת, מקום בו ניתן להתנות על הוראות החוק. 

השתתפות עצמית  5.2
הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום הפיצויים וההוצאות שישולמו ע"י המבטח עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה 
זו - לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד. כמו כן המבוטח יישא בסכום ההשתתפות העצמית בגין הוצאות שכ"ט של מומחים ו/או 
ייצוג משפטי, שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל מקרה ביטוח העלול לגרום 

לתביעה על פי פוליסה זו, וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.

הודעה על קרות מקרה ביטוח  5.3

על המבוטח להודיע למבטח על קרות מקרה ביטוח,  מיד עם היוודע לו על קרות המקרה, העלול להוות עילה   5.3.1
לתביעה על-פי פוליסה זו. 

המבוטח יודיע למבטח, בהקדם האפשרי, על תחילתם של הליכים פליליים ו/או מנהליים  או על כל חקירה   5.3.2
אחרת המתנהלת נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח, אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה זו. 

העברת מסמכים למבטח  5.4
המבוטח יעביר למבטח, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, צו והודעה על דיון, או על הליך כלשהו, בקשר עם  

קרות מקרה-הביטוח או הליכים פליליים ו/או מנהליים.

הכשלה של בירור החבות  5.5

לא קויימה חובה לפי סעיף 5.3 ו-5.4 לעיל במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו,   5.5.1
אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא 

תחול בכל אחת מאלה:
החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;  5.5.1.1

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.  5.5.1.2

או  חבותו  בירור  את  המבטח  מן  למנוע  כדי  בו  שהיה  דבר  במתכוון  המוטב  או  המבוטח  עשה   5.5.2
נעשה  לא  אילו  בהם  חייב  שהיה  במידה  אלא  ביטוח  בתגמולי  חייב  המבטח  אין  עליו,  להכביד 

אותו דבר. 

איסור הודאה, פשרה או התחייבות לפיצוי  5.6
, בקשר לחבות או  )ADMISSION(, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו  יתנו הודאה  ו/או מי מטעמו לא  מבוטח 
נזק המכוסים בפוליסה זו, מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת 

עובדות מקרה הביטוח במשטרה או לכל גורם מוסמך עפ"י כל דין, לפי דרישתו, וכן על מתן עדות במשפט פלילי.

טיפול בתביעות  5.7

הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא לשלם לצד השלישי את   5.7.1
תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא 

התנגד תוך תקופה זו. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי. 

הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול-דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה   5.7.2
כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות, דמי-נזק. 

מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה, כדי שלא לפגוע   
בשמו הטוב או לגרום לו נזק.

ניהול  לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם  ולהושיט  לו  על המבוטח למסור למבטח את כל המידע שיש   
ההגנה כאמור בסעיף זה. 
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תאום  תוך  והמבוטח  המבטח  יפעלו  המבטח,  של  האחריות  מגבולות  חורג  התביעה  וסך  היה   5.7.3
הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, תינתן למבוטח זכות להשתתפות בניהול ההגנה.

סירב המבוטח באופן בלתי סביר ו/או בחוסר תום לב לסילוק התביעה לרבות במסגרת פשרה,   5.7.4
שהומלצה על ידי המבטח, תהא חבות המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא 
את  לסלק  היה  ניתן  שבו  למועד  עד  המשפט  הוצאות  בצירוף  כאמור,  להצעה  המבוטח  סירב 
התביעה, ובלבד שהודיע המבטח למבוטח על הפשרה המוצעת 30 יום מראש והמבוטח סירב 

לאשר את הפשרה.

שינוי וגילוי בעניין מהותי  5.8

הציג המבטח למבוטח לפני הוצאת הפוליסה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין   5.8.1
שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרות אותו בתנאים המפורטים 
בפוליסה זו )להלן: "עניין מהותי"(, על המבוטח להשיב על השאלה בכתב תשובה מלאה וכנה. הסתרה בכוונת 

מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה. 

שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה   
בעת כריתת החוזה.

ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, יחולו הוראות אלה:  5.8.2
המבטח רשאי תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל   5.8.2.1
המבוטח  זכאי  יהיה  כאמור,  הפוליסה  את  המבטח  ביטל  למבוטח.  בכתב  בהודעה  הפוליסה  את 
אם  זולת  המבטח,  הוצאות  בניכוי  הביטול,  שלאחר  התקופה  בעד  ששילם  הביטוח  דמי  להחזר 

המבוטח פעל בכוונת מרמה.

אלא  חייב  המבטח  אין  זה,  סעיף  מכוח  החוזה  שנתבטל  לפני  הביטוח  מקרה  קרה   5.8.2.2
בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים 
כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו, לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא יהיה פטור כליל 

בכל אחד מאלה:

התשובה ניתנה בכוונת מרמה.  5.8.2.1.1

יותר  גבוהים  ביטוח  בדמי  אף  זו  בפוליסה  מתקשר  היה  לא  סביר  מבטח   5.8.2.1.2
אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח 
הוצאות  בניכוי  הביטוח,  מקרה  קרות  שלאחר  התקופה  בעד  ששילם 

המבטח.

המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 5.8.2 לעיל בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא הייתה   5.8.3
מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו במועד כריתת הביטוח או שהוא גרם לכך שהתשובה   5.8.3.1
לא הייתה מלאה וכנה.

מקרה  שקרה  לפני  להתקיים  חדלה  וכנה  מלאה  הייתה  שלא  תשובה  ניתנה  שעליה  העובדה   5.8.3.2
הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה.

תשלום דמי-הביטוח וסכומים אחרים  5.9

אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי-הביטוח וסכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה,   5.9.1
ישולמו במלואם בשקלים תוך 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח.

לא שולמו דמי הביטוח תוך 30 הימים האמורים לעיל, אלא במועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש, יישא כל   5.9.2
תשלום הפרשי הצמדה למדד. הפרשי ההצמדה יחושבו לפי השינוי בין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת 

הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום בפועל, ובתוספת דמי אשראי, כקבוע ברשימה.

ההוראות  יחולו  המוסכם,  במועד  למבטח  מהמבוטח  המגיעים  אחרים  סכומים  ו/או  הביטוח  דמי  שולמו  לא   5.9.3
הבאות:

הסכום שבפיגור יישא בפרשי הצמדה למדד, מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל.   5.9.3.1
חישוב ההצמדה ייעשה בהתאם ליחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין המדד הידוע   

ביום תחילת הביטוח.

צמודה עבור  ריבית  למבטח  מהמבוטח  המגיעים  אחרים  סכומים  ביטוח ו/או  דמי  תשלום  כל  יישא   5.9.3.2
תקופת הפיגור בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 והתקנות שהותקנו מכח חוק זה.
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לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי   5.9.4
המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני 
אם  הביטוח,  את  לבטל  המבטח  רשאי  בלתי-חוזרת,  הייתה  והקביעה  המבוטח,  שאינו  מוטב  נקבע  ואם  כן, 
הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו 

ההודעה האמורה.

אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור, בגין תקופה שעד   5.9.5
לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.

הצמדת גבולות אחריות ודמי השתתפות עצמית  5.10
הידוע  לצרכן  המחירים  מדד  שבין  ליחס  בהתאם  ישתנו  ברשימה  הנקובים  העצמית  וההשתתפות  האחריות  גבולות 
הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח  לצרכן  לבין מדד המחירים  “המדד היסודי”(  )להלן:  בתחילת תקופת הביטוח 

בפועל לידי המבוטח או הצד שלישי, או מועד תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח, לפי העניין. 
אם במשך תקופת הביטוח יחולו שינויים בגבולות האחריות ו/או בהשתתפות העצמית, המדד היסודי יהיה המדד הידוע 

במועד תחילת תוקף השינוי.

המרת תגמולי הביטוח למטבע הפוליסה  5.11
בקרות מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, יחושבו תגמולי הביטוח על ידי המרת הסכומים שהוצאו בפועל למטבע 
ידי  על  ההוצאה  נעשתה  שבו  במועד  החלים  לשערים  או  לשער  בהתאם  וזאת  אחר,  במטבע  שהם  ככל  הפוליסה, 

המבוטח בפועל.
על אף האמור לעיל, בפוליסה בה מטבע הפוליסה אינו שקלי, תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח ייעשה במטבע 

ישראלי בלבד בהתאם ל"שער" במועד התשלום בפועל על ידי המבטח.
"שער" לעניין פוליסה זו פירושו, השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל.

"מטבע הפוליסה" - המטבע שבו נקובים סכום הביטוח, דמי הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח, 
כל עוד לא נקבע אחרת ברשימה.

הארכת הביטוח  5.12
במפורש  תינתן  אשר  המבטח,  של  בכתב  מראש  הסכמה  טעונה  זו  פוליסה  על-פי  הביטוח  תקופת  של  הארכה  כל 

למטרה זו.

ביטול הביטוח  5.13

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי  שיקול-דעתו, ובלבד שמסר   5.13.1
הודעה בכתב למבטח לפחות 21 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. 

המבטח  שבהם  ביטוח  אישורי  על  לחתום  מהמבטח  דרש  והמבוטח  היה  לעיל  האמור  אף  על   
מתחייב לבטל את הביטוח רק לאחר מתן הודעה מראש לגורם הנקוב באישור, תבוטל הפוליסה 

רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.

במקרה כזה, בו המבוטח ביטל את הביטוח, יהיה המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם   
למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח, בהתאם להוראות כל דין.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, רשאי המבטח   5.13.2
לבטל את הביטוח בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול-דעתו, ובלבד שהודעה על 
כך תשלח למבוטח בדואר רשום לפחות 60 ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח, ובמקרה כזה 

המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

אינה  לביטול  והעילה  המוסכמת,  הביטוח  תקופת  תום  לפני  הביטוח  את  יבטל  המבטח  אם   5.13.3
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, כהחזר דמי 
ביטוח, את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה 

שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

זכות הקיזוז  5.14

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח, כל סכום שהמבוטח חייב לו, ואשר הגיע זמן פירעונו,   5.14.1
כל זאת בכפוף להוראות כל דין. 

במקרה של תשלום תגמולי ביטוח הממצה את כל גבולות האחריות, על-פי פוליסה זו, רשאי המבטח לקזז את   5.14.2
יתרת דמי-הביטוח המגיעים לו, לפי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
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ביטוח כפל  5.15

בוטחה החבות המכוסה בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך   5.15.1
למבטח בכתב, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על כך.

בוטחה החבות ביטוח כפל, ועלו סך גבולות האחריות באופן בלתי סביר על החבות הפוטנציאלית של המבוטח,   5.15.2
רשאים המבוטח וכל אחד מהמבטחים, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתת גבולות האחריות עד לגובה 
החבות בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה זו, ייפחתו גבולות האחריות לפי היחס שביניהם, ובמקביל יפחתו גם 

דמי הביטוח מיום הדרישה.

בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי גבול האחריות החופף.  5.15.3

המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין גבולות האחריות.  5.15.4

מבוטח ראשי בפוליסה   5.16

אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, מסכימים כל המבוטחים כי רק המבוטח הראשי   5.16.1
יהיה רשאי לפעול למול המבטח בשם כל המבוטחים, ובכלל זה, לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת 
הביטוח, וכי די יהיה בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/ או 

על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל הודעת ביטול( כדי לחייב את כל המבוטחים. 

ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה  ישירות לצדדים שלישיים,  תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים   5.16.2
המבוטח הראשי למבטח. 

כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד   5.16.3
מיחידי המבוטח/ים.

אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים יחשב כמבוטח ראשי.  5.16.4

ידיעת מבוטח שהוא תאגיד  5.17
באם המבוטח הוא תאגיד, ידיעת אחד המנהלים בתאגיד או האחראי על נושא הביטוח בתאגיד תחשב לידיעת המבוטח 

לכל עניין לצורך פוליסה זו.

הודעות  5.18

הודעות למבוטח ולמוטב  5.18.1

הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח.  

הודעות למבטח  5.18.2

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח - תינתן למבטח למען משרדו, או לכל מען אחר בישראל עליו   
הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

כותרות   5.19
ואין לראותן כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן  נוחות ההגדרה וההפנייה,  ורק לצורך  כותרות הסעיפים משמשות אך 

הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם.
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