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EMPLOYERS LIABILITY POLICY OF INSURANCE 

(BIT 2015 NIS DENOMINATED POLICY) 

Whereas the insured whose name address and business are stated in the 

policy schedule (hereinafter "the schedule") has applied to  

Certain Underwriters at Lloyd's as specified in the list of insurance 

attached hereo (hereinafter the "Insurer"). 

with a request to effect the insurance detailed in this policy,  

and whereas the insurer has agreed to effect the insurance, as 

aforementioned, in consideration of the undertaking of the insured to pay 

the premium stated in the schedule.  

It is therefore hereby noted and agreed that the insurer undertakes to 

indemnify the insured for amounts which the insured is held liable to pay 

to his employees as compensation according to law as a consequence of an 

insured event as defined hereunder, which occurs during the period of 

insurance stated in the schedule, subject to all of the conditions and 

exclusions contained herein and/or which are endorsed hereto with 

the agreement of the parties. 

 

Limits of liability: 

The liability of the insurer shall not exceed: 

A. The sum stated in the schedule as the limit of liability for any 

one occurrence. 

B. The sum stated in the schedule as the aggregate limit of 

liability for all losses which occur during the period of 

insurance. 

Expenses: 

The insurer will also indemnify the insured for reasonable legal expenses 

that the insured incurs due to his liability and this in excess of the limit of 

liability in the policy. 

This policy was issued by the insurer relying upon a proposal form and/or 

any other documentation and/or information provided to the insurer and 

constituting a basis and integral part of this policy. 

 

DEFINITIONS  

FOR THE PURPOSE OF THIS POLICY: 

Law:   1. The Law of Damages (new version). 

   2. The Defective Products Law – 1980. 

Insured event: An insured event is bodily or mental injury 

or death to one of the insured's employees 

described in the schedule who is in the 

service of the insured – whether salaried or 

not – as a consequence of an accident which 

occurs during or due to their work in the 

insured's business and also as a consequence 

of an illness which occurs during and due to 

their work in the insured's business. 

The policy: Including the schedule, the proposal form 

and any other addendum or endorsement 

attached thereto. 

Deductible: The amount paid by the insured out of the 

indemnity and expenses payable by the 

insurer due to an insured event in respect 

of each insured event separately, however 

 פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

 שקלית( 2015ביט   המבטחת)מהדורה 

והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו/או  הואיל

 -במפרט )להלן "הרשימה"( פנה אל:

חתמי לוידס מסוימים, כמפורט ברשימת הביטוח המצורפת )להלן: 

 "המבטחת"(.

 בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו,

את  הביטוח, כאמור, תמורת התחייבותו  הסכימה לערוך המבטחתוהואיל ו

 הביטוח הנקובים ברשימה.-של המבוטח לשלם את דמי

מתחייבת לשפות את המבוטח  המבטחתכי  כן הוסכם והותנה בזאת,-על

בעד הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם למי מעובדיו בתור פיצויים 

עפ"י החוק, כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן, שיגרם במשך תקופת 

בכפיפות לכל התנאים והסייגים הצדדים הביטוח הנקובה ברשימה, 

 ם.הכלולים בפוליסה, וגם או אשר יוספו אליה בהסכמת הצדדי

 

 גבולות האחריות: 

 לא תעלה על: המבטחתאחריות 

 הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרה ביטוח אחד. א. 

הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות לכל הפיצויים בגין כל  ב. 

 מקרי הביטוח שארעו במשך תקופת הביטוח.

ג. נקבע בפוליסה גבול אחריות  שונה לפרק ספציפי, יחול גבול 

 האחריות הספציפי ולא גבול האחריות הנקוב ברשימה.

 

 הוצאות:

תשפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל  המבטחת

 המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.

על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך  המבטחתפוליסה זו הוצאה על ידי 

והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד  תו/או מידע אחר שהוגשו למבטח

 מפוליסה זו.

 ה ג ד ר ו ת

 למטרת פוליסה זו

 . פקודת הנזיקין )נוסח חדש(;1 חוק: 

 -. חוק האחריות למוצרים פגומים תש״ם2  

מקרה ביטוח הוא היזק גופני, נפשי או שכלי  : מקרה ביטוח

או מוות לאחד או יותר מעובדי המבוטח, 

בשירותו של המתוארים ברשימה, ושהוא 

 -בין אם בשכר ובין אם לא  -המבוטח 

כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב 

עבודתו בעסק המבוטח וכן כתוצאה ממחלה 

אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסק 

 המבוטח.
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for the purpose of “occupational illness”, 

the deductible will apply to each injured 

party separately. 

 Similarly, the deductible shall apply to 

external expenses incurred by the insurer 

in the course of handling the claim and/or 

demand for compensation and/or 

notification of an event liable to result in 

a claim even if no indemnity payments 

are made in respect thereof. 

Index: The Consumer Price Index published by 

the Central Bureau of Statistics. 

 

 

 

 

 

EXCLUSIONS TO THE LIABILITY OF THE INSURER: 

The insurer will not be liable in accordance with this policy for: 

A. An undertaking or liability which the insured accepted upon 

himself in accordance with an agreement, unless such undertaking 

or liability would have applied to the insured even in the absence 

of such an agreement. 

B. 1. Any amount claimed from the insured by the National 

Insurance Institute. This exclusion shall not apply to such 

claims if the cause arises from a fault committed by the 

employer in good faith and relying a legal opinion 

provided to him regarding the exemption from the 

payment of national insurance contributions in respect of 

such employees. 

2. Any amount which the National Insurance Institute is 

obliged to pay in respect of a claim or which the National 

Insurance Institute is obliged to pay however does not pay 

due to the non-fulfilment of a directive or directives in the 

National Insurance Law or in its regulations or due to the 

fact that a claim was not lodged at all. However the 

aforementioned shall not apply if the omission of fulfilling 

the legal directives or in lodging the claim was performed 

in good faith by the insured, and relying upon a legal 

opinion provided to him regarding exemption from the 

payment of national insurance contributions for such 

employees. 

3. Any amount for which the insured is liable to compensate 

an employee due to an insured event under this policy in 

respect of whom there is no obligation on the insured to 

pay national insurance contributions. The insurer shall 

indemnify the insured in respect of such claims solely for 

the surplus amount which should have been paid by the 

National Insurance Institute in accordance with the 

National Insurance Law (new version) – 1968. 

C. Any liability which is liable to apply to the insured in respect of an 

insured event whose origin or cause arises directly or indirectly 

and/or which is connected in any manner to asbestos or any 

materials containing asbestos in any form or amount if the insured 

event arose or was affected by its hazardous characteristics. 

D. Any liability arising from and/or connected to silicosis. 

לרבות הרשימה, הצעת הביטוח וכל נספח או  :הפוליסה

 תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.

ום בו יישא המבוטח מתוך סכום הסכ השתתפות עצמית:

 המבטחתהשיפוי וההוצאות שישולמו ע״י 

הביטוח, לגבי כל מקרה ביטוח -עקב מקרה

בנפרד, אך לעניין ״מחלה מקצועית״, 

תהיה ההשתתפות העצמית לגבי כל נפגע 

 ונפגע בנפרד.

כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית   

 המבטחתלגבי הוצאות חיצוניות שהוציאה 

במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי 

ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום 

לתביעה וזאת אף אם לא שלמו פיצויים 

 בגינם.

מדד:                       מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה.

 המבטחתסייגים לחבות 

 לא תהיה אחראי לפי פוליסה זו ל: המבטחת

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא  א.

אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על המבוטח גם 

 בהעדר הסכם כזה.

ידי המוסד לביטוח -סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על .1 ב. 

ם עילתן נובעת לאומי. סייג זה לא יחול לגבי תביעות כאלה, א

דעת -ממחדל שחדל המעביד בתום לב ובהסתמכו על חוות

משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי 

 בגין אותם עובדים.

סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגין עילת  .2 

קיום -התביעה או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי

יטוח הלאומי או בתקנותיו או הוראה או הוראות בחוק הב

מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל. אולם הנ״ל לא יחול אם 

-המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת התביעה נעשו בתום

דעת משפטית שהומצאה -לב מצד המבוטח, ובהסתמך על חוות

לאומי בגין אותם עובדים -בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לו

 או בדבר הגשת התביעה.

סכום כלשהו בו יחוייב המבוטח עקב מקרה ביטוח במסגרת  . 3 

פוליסה זו לפצות עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום 

תפצה את המבוטח בגין  המבטחתביטוח לאומי לגביו. -דמי

תביעות אלה רק בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם, 

ע״י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח 

 .1968-משולב( תשכ"ח 

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו  ג. 

בדרך או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור 

כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה 

וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות 

 של האזבסט.
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E. Damage caused directly or indirectly by war, invasion, action of 

foreign enemies, hostile act (whether or not war is declared), acts 

of sabotage and terrorism, civil war, revolt, mutiny, military 

control or the illegal seizure of control, popular or military 

uprising, military regiment or taking of bounty, looting, robbery 

connected to the aforementioned, confiscation or destruction by 

any government or public authority. 

 For the purpose of this clause "terrorism" means the use of 

violence for political aims, including the use of violence by a 

person or persons acting on behalf of or in connection with an 

organisation which is hostile to the government whose aim is to 

intimidate the public or part thereof. 

 In respect of "terrorism" as defined above within the boundaries of 

the State of Israel and/or the Occupied Territories, only an explicit 

certification of the Israeli Police or of the Ministry of Defence or 

of the Manager of the Property Tax and Compensation Fund as 

defined in the Property Tax and Compensation Fund 1961 and all 

of its regulations, confirming that the damage was directly caused 

by an act of terrorism, shall serve as a cause for the repudiation of 

a claim for terrorism damage. 

F. Liability of any sort in respect of one or more of the following 

causes, or arising therefrom directly or indirectly: Any nuclear 

material, ionising radiation or radioactive pollution from any 

nuclear fuel or from any nuclear waste and/or from the combustion 

of any nuclear fuel. In respect of this clause the word “combustion” 

means any self-sustaining process of nuclear fission. 

 This exclusion shall not apply to the use of x-rays or radioactive 

materials in research laboratories and hospitals and for the purpose 

of conducting non-destructive tests in industry.  

Notwithstanding the aforementioned, the work with or the use of 

nuclear fuel is excluded. 

G. Liability which there is a legal obligation to arrange for motor 

vehicles and/or any liability which is covered under statutory 

motor bodily injury insurance, including entities and institutions 

which are exempt from arranging insurance in accordance with the 

Motor Vehicle Insurance Ordinance. 

H. Damage caused outside of the boundaries of the State of Israel and 

the occupied territories. Israeli settlements as well as Israel 

Defence Force bases and/or outposts in the boundaries of the 

Palestinian Authority are considered as Occupied Territories for 

the purpose of this policy. 

 

EXTENSIONS 

A. This policy is extended to cover the liability of the insured towards 

his employees whilst they are located temporarily overseas – 

subject to Israeli law and jurisdiction. In respect of this 

extension - exclusion I is altered accordingly. 

B. 1. The policy also covers employees engaged by the insured in 

accordance with special contracts whose wages are paid by 

others and/or where the insured does not pay their wages, on 

the express condition that if the National Insurance 

Institute is not obligated to pay compensation in respect of 

these employees, the amount of compensation (or its 

capitalisation) which would have been paid by the 

National Insurance Institute will be deducted from any 

compensation which the insurer pays to such employees in 

accordance with the policy conditions, were the injured 

employees entitled to such compensation. 

 חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה בצורנית )סיליקוזיס(. ד. 

 אויב פעולת פלישה, מלחמה, עקב בעקיפין, או במישרין שנגרם היזק ה.

 פעולות לאו(, אם בין מלחמה, הוכרזה אם )בין יבהא-פעולת זר,

 שלטון מרד, מהפכה, מרי, מרידה, אזרחים,-מלחמת וטרור, חבלה

 עממית, או צבאית התקוממות חוקית,-בלתי שלטון תפישת או צבאי

 או החרמה בנ״ל, הקשורים שוד, ביזה, שלל,-לקיחת או צבאי-משטר

 ציבורית. רשות או ממשלה כל ידי-על השמדה

 לצרכים באלימות שימוש - משמעו ״טרור״ - זה סייג לצורך 

 או הציבור את להפחיד שמטרתו באלימות, שימוש לרבות פוליטיים,

 עם בקשר או מטעם הפועלים אנשים או איש ידי על ממנו חלק כל

 המדינה. את העוין ארגון

 השטחים ו/או ישראל מדינת בשטח לעיל כהגדרתו ״טרור״ לעניין 

 של או ישראל משטרת של מפורש אישור רק ידה, על המוחזקים

וקרן פיצויים כמוגדר בחוק  רכוש מס מנהל של או הביטחון משרד

על כל תקוניו, המאשר כי הנזק נגרם  1961פיצויים -מס רכוש וקרן

 במישרין ע״י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

ת הבאות או הנובעת מהן חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבו ו.

 Any Nuclear)          במישרין או בעקיפין: חומר גרעיני כלשהו 

Material קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני ,)

כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני 

תהליך כלשהו,  –כלשהו. לעניין סייג זה יהא מובן המילה ״בעירה״ 

 .המכלכל את עצמו, של ביקוע גרעיני

סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים  

אקטיביים במעבדות מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות -רדיו

 לא הרסניות בתעשייה. 

  על אף האמור לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים. 

רכב מנועי ו/או חבות -פי כל דין בגין כלי-חבות שחובה לבטחה על ז.

כלשהיא שבוטחה בביטוח חובה, לרבות גופים ומוסדות הפטורים 

 מחובת ביטוח עפ״י פקודת ביטוח רכב מנועי. 

ישראל והשטחים המוחזקים על -נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ח.

ו/או עמדות צה״ל ידה. שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים 

 בתחום ״האוטונומיה״ ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו

 

 

 

 ת ו ב ח ר ה

 בעת עובדיו כלפי המבוטח של אחריותו את לכסות מורחבת הפוליסה א.

 ולשיפוט לדין בכפוף המדינה, לגבולות מחוץ זמנית שהותם

 בהתאם. ישונה לעיל חי סייג זה סעיף לעניין ישראלי.

 פי-על המבוטח ידי-על המועסקים עובדים גם מכסה הפוליסה  (1 .ב

 ו/או אחרים, ע״י משתלמת משכורתם אשר מיוחדים חוזים

 אם שגם מפורש, בתנאי שכרם, את משלם אינו המבוטח אשר

 יופחת אלה, לעובדים ביחס בפיצויים חייב לא לאומי ביטוח

 אלה, לעובדים לשלם יהיה המבטחת על אשר פיצוי מכל

 שהיה לפיצוי השווה סכום הפוליסה, לתנאי םבהתא
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2. The amount of wages paid to the aforementioned employees 

by any entity shall be included in the annual wage declarations 

which the insured provides to the insurer for the purpose of 

the insurance in accordance with this policy.  

C. This policy applies at all times in which the employee is in the 

service of the employer, including – but not limited to – work 

breaks, whilst the employee is commuting to and from work and 

from one place of work to another, as well as whilst the employee 

is performing another activity for the purpose of performing his 

work or in connection therewith, as long as he acted within the 

framework of his duties and needs as an employee of the insured, 

including sport and social activities and provided that for the 

purpose of sport and/or social activities the insured event is 

recognised by the National Insurance Institute as a work accident. 

D. This policy is extended to cover the personal liability of the 

employees of the insured in respect of an event which occurs 

during and due to their employment in the insured's business. 

E. The cover in accordance with this policy also applies to the 

liability of the insured arising from the handling of weapons by the 

insured or his employees. This is on condition that each 

individual holding a weapon does so with the authorisation of 

the insured and holds a valid weapons license at the time of the 

event. 

F. This policy is extended to cover the liability of the insured to 

contractors, sub-contractors and their employees if the insured is 

considered to be their employer, on condition that there is no 

other employers' liability insurance arranged by the insured 

or to his benefit. In respect of this clause the definition 

"insured event" is amended to solely cover events which occur 

during and due to their employment in the insured's business. 

G. For the sake of avoidance of doubt it is clarified that this policy 

covers employees of the occupied territories within the occupied 

territories who are employed by an Israeli employer and this in 

accordance with the Law of Damages and the Law of Defective 

Products. The provisions of clause B will apply fully in respect of 

such employees. 

If an Israel court rules that in accordance with the 

circumstances of the event that Israeli law will not apply, the 

policy will be extended to cover the liability of the insured to 

such employees solely in accordance with the law applicable in 

the occupied territories. 

H. The policy is extended to cover the liability of the insured towards 

"controlling parties" who work as salaried managers appearing on 

the wage roll of the insured and for whom national insurance 

contributions are made. This extension shall not apply if the 

insured event occurs due to the sole negligence of the injured 

party himself. 

I. This policy is extended to indemnify any person or legal entity 

which the insured undertook in writing prior to the occurrence of 

an insured event to include as an additional insured in the 

employers liability insurance arranged by him, insofar as the said 

person or legal entity, as aforementioned, is considered to be the 

employer of the insured's staff, or if it is determined that he bears 

vicarious liability in respect of the insured's liability towards his 

employees. 

J. Exclusion B shall not apply to the liability of the insured to 

employees who are uninsurable via the National Insurance 

 העובד היה אילו היוונו(, )או הלאומי הביטוח ע״י משתלם

 כזה. פיצוי לקבל זכאי הנפגע

 גוף ידי-על הנ״ל לעובדים המשתלמות המשכורות סכום (2 

 המבוטח אשר השנתיות המשכורות בהצהרת ייכלל כלשהו,

 .זו פוליסה לפי הביטוח למטרת תלמבטח מוסר

 לרבות המבוטח, של בשירותו נמצא שהעובד עת בכל חלה זו פוליסה ג.

 ובחזרה לעבודה בדרך הימצאו בעת עבודה, הפסקת - מוגבל לא אך -

 העובד של אחרת פעולה בעת וכן למשנהו, אחד עבודה וממקום ממנה

 פעל הוא עוד כל אליה, בקשר או העבודה ביצוע לצורך הנעשית

 פעילויות כולל המבוטח, של כעובד וצרכיו חובותיו במסגרת

 פעילות שלעיניין ובלבד וחברתית ספורטיבית פעילות ספורטיביות

 לביטוח המוסד ידי על הוכר הביטוח מקרה חברתית ו/או ספורטיבית

 עבודה. כתאונת לאומי

 המבוטח עובדי של האישית חבותם את לכסות מורחבת זו פוליסה  ד.

 המבוטח. בעסק עבודתם ועקב כדי תוך שקרה אירוע בגין

 לנבוע העלולה המבוטח של חבות על גם חל זו פוליסה עפ״י הכיסוי .ה

 כל כי בתנאי, זאת עובדיו. ידי-על או ידו-על נשק-כלי מאחזקת

 רישיון בעל האירוע בזמן היה המבוטח באישור בנשק המחזיק

 נשק. -כלי לנשיאת תוקף-בר

 קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחבת זו פוליסה ו.

 בתנאי למעבידם, ייחשב והמבוטח היה ועובדיהם משנה -קבלני

 המבוטח ידי על שנערך אחר מעבידים חבות ביטוח כל קיים שלא

 ויכוסו הביטוח מקרה הגדרת תשונה זה סעיף לעניין לטובתו. או

 המבוטח. בעסק עבודתו/ם ועקב כדי תוך שאירעו אירועים רק

 בשטחים שטחים עובדי מכסה זו פוליסה כי בהרמו ספק למניעת  ז.

 פקודת פי על וזאת ישראלי מעביד ידי על המועסקים המוחזקים

 בגין יחול ב' בסייג האמור פגומים. מוצרים אחריות וחוק הנזיקין

 במלואו. אלה עובדים

 האירוע נסיבות על כי ישראלי משפט בית ידי על וייקבע במידה 

 של חבותו את לכסות הפוליסה תורחב הישראלי הדין יחול לא

 החל הדין פי על ורק אך וזאת אלה עובדים כלפי המבוטח

 בשטחים.

 שליטה״ ״בעלי כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחבת הפוליסה     ח.

 של השכר מקבלי ברשימת המופיעים שכירים כמנהלים העובדים

 באם ולתח לא זו הרחבה לאומי. ביטוח עבורם ושמשולם המבוטח

 עצמו. הנפגע של הבלעדית רשלנותו עקב ארע הביטוח מקרה

 התחייב שהמבוטח משפטי גוף או אדם כל לשפות מורחבת זו פוליסה  ט.

 חבות בביטוח נוסף כמבוטח להכלילו הביטוח מקרה קרות לפני בכתב

 המשפטי הגוף או שהאדם מידה באותה ידו, על הנערך מעבידים

 נושא הוא כי יקבע או המבוטח, ובדיע של כמעביד ייחשב כאמור

 עובדיו. כלפי המבוטח חבות לעניין שילוחית באחריות
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Institute and/or if the National Insurance Law does not apply to 

them. 

K. Criminal defence protection 

 The policy is extended to indemnify the insured in respect of 

criminal defence proceedings in the manner and scope as detailed 

hereunder: 

 The insurer, at its expense, will appoint a lawyer for the insured 

and/or for his employees for the purpose of the provision of 

defence in criminal proceedings served against any of them 

following a covered insured event which occurs during the 

period of insurance of this policy. 

 Similarly, the insurer, at its expenses, shall appoint a lawyer for 

the insured and/or for his employees for the purpose of lodging an 

appeal and shall represent them up until the closing of the trial, the 

decree and/or sentence imposed upon them in criminal 

proceedings and shall also bear the appeal expenses. 

 A pre-condition for the provision of a lawyer for lodging an 

appeal as aforementioned is the receipt of an opinion from the 

lawyer who appeared at the trial which is requested to be 

appealed stating that there is a pertinent basis and good 

chance of success in the appeal. 

 If the insured is not interested in the services of the lawyer which 

the insurer appoints, the insured is permitted to approach a lawyer 

of his choice. In such an instance, the insurer will indemnify the 

insured for the fees and defence expenses paid by the insured, all 

of the above subject to the limit of liability hereunder.  

 The insurer shall pay the defence fees and/or expenses at the end 

of the criminal proceedings or appear, according to the subject 

matter. 

 Definitions for the purpose of this extension: 

 Criminal proceedings: 

 Proceedings in which a criminal investigation is opened, including 

an investigation into the circumstances of death and/or in respect 

of which an indictment is served by the State of Israel or on its 

behalf against the insured or any of the insured's employees 

following an insured event which is covered in under this 

policy.  

Defence costs (including appeal): 

 Fees, levies, stamp duty, copies of protocols, witness fees and 

expert fees as determined by a court or in accordance with that 

determined in the criminal law arrangements required for the 

purpose of defence in criminal proceedings including the appeal of 

a judgment, however not any fine, compensation or punitive 

payment imposed in a sentencing. 

 Fees: 

 Lawyer's fees for the conduct of legal proceedings as 

conventionally paid by insurance companies to lawyers appointed 

by them or as set out in the Israel Bar Association Rules (Minimum 

Tariff) – 2000, the higher of the two. 

  

EXCLUSIONS FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE: 

The insurer shall not be liable to appoint a defence lawyer or to 

make any payment if: 

1. The proceeding, investigation or indictment is in respect 

of an event which is expressly excluded by the policy. 

2. The proceeding, investigation or indictment is in respect 

of an event in which the insured or any of his employees 

 שלא עובדים כלפי ישראל תושב המבוטח חבות על יחול לא ב' סייג  י.

 הביטוח שחוק או לאומי לביטוח המוסד באמצעות לבטחם ניתן

 בגינם. חל אינו הלאומי

 הגנה בהליכים פלילים: .יא

מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית הפוליסה  

 בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:

, על חשבונה, תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי המבטחת 

מעובדיו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, 

בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע שיוגשו נגד מי מהם, 

 של פוליסה זו.בתקופת הביטוח 

, על חשבונה, תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות המבטחתכמו כן,  

מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה 

הסופית האפשרית, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם 

 בהליכים פליליים ויישא גם בהוצאות הערעור.

תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה  

ערכאה עליה בקבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע 

מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת 

 הערעור.

היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה  

ין על פי בחירתו. , רשאי המבוטח לפנות לעורך דהמבטחתלרשותו 

את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות  המבטחתבמקרה כזה, תשפה 

כל הנ״ל בכפוף לגבול אחריות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח, 

 להלן.

תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות  המבטחת 

 הערעור בתום ההליכים הפליליים או הערעור, הכל לפי העניין.

 זו: הרחבה לעניין הגדרות

  פליליים: הליכים 

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או  

מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או 

 בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.מי מעובדיו 

 ערעור(: )כולל הגנה הוצאות 

שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר  

עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם 

 בהליכים הגנה בעבור הנדרשיםלקבוע בסדרי הדין הפלילי 

 תשלום או פיצוי קנס, כל לא אך דין, פסק על ערעור כולל פליליים

 הדין. בגזר המוטלים עונשי

 טרחה: שכר 

כפי שמקובל על ידי שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים  

הקבוע בכללי או  חברות ביטוח לשלם לעורכי דין הממונים על ידם

 לפי , (.2000הדין )התעריף המינימאלי( התש״ס  -לשכת עורכי

 השניים. מבין הגבוה

 זו: הרחבה לעניין סייגים

 לשאת או משפטית להגנה דין עורך להעמיד תחייב היהת לא המבטחת

  באם: כלשהו בתשלום
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acted (whether by action or omission) with the intention 

to cause an insured event. 

3. The proceeding, investigation or indictment is against a 

contractor and/or sub-contractor of the insured or any 

employee of the insured. 

 The limit of liability of the insurer in accordance 

with this extension shall not exceed NIS 200,000 per 

event and NIS 400,000 in the aggregate for the period 

of insurance. 

 

POLICY CONDITIONS 

1. Notification of an insured event 

The insured is obliged to notify the insurer, within a reasonable 

time of becoming aware, of the occurrence of an insured event 

which is liable to constitute the cause for a claim in accordance 

with this policy. If the insured is a company, "knowledge" of the 

insured of an insured event as aforementioned is considered to be 

the moment that one of the insured's managers or the officer 

responsible for insurance matters for the insured becomes aware 

of the same. 

2. Address for the provision of notifications 

Notifications to the insured 

Notifications of the insurer to the insured in any manner connected 

to the policy shall be sent to the last address of the insured known 

to the insurer. 

3.          Notifications to the insurer 

Notifications of the insured to the insurer, at the choice of the 

insured,shall be provided to the insurer's head office stated in the 

policy, to the insurance agent, or to any other address in Israel 

stated in the policy or to any address which the insurer advises of 

(if at all) from time to time. 

4. Notification of proceedings 

The insured is obliged to notify the insurer, as soon as possible, 

of charges being brought against him or of any police 

investigation or of an investigation into the circumstances of 

death or of any other investigation being conducted against 

him or which is about to be conducted against him in 

connection with any insured event, in respect of which there is 

the possibility of a claim in accordance with this policy being 

lodged. If the insured is a company, knowledge of the insured 

of the matters stated above is considered to be the moment that 

one of the insured's managers or the individual responsible for 

insurance matters for the insured becomes aware. 

5. Submission of documents to the insurer by the insured  

The insured shall submit to the insurer, immediately upon receipt, 

any letter, summons, warrant or notification of hearing or 

proceeding in connection with a claim for indemnity due to the 

occurrence of an insured event. 

6. Prohibition of admission 

No admission, offer, promise, undertaking or compensation of 

any type shall be made or provided by the insured or anyone 

acting on his behalf without the prior written agreement of the 

insurer. The directives of this clause do not apply to the 

provision of facts of an accident to the police or to any other 

legally authorised entity, at their request, as well as to the 

provision of testimony in a criminal trial. 

7. Claims handling 

 ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע .1 

 המוחרג מפורשות בפוליסה.

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו  .2

פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה 

 לגרום למקרה הביטוח.

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או  . 3

 קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם.

 ₪ 200,000 על יעלו לא זו הרחבה פי על המבטחת אחריות גבולות

 הביטוח. בתקופת המקרים לסה״כ ₪ 400,000-ו למקרה

 

 תנאי הפוליסה

 נזקהודעה על מקרה  .1

, תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות תעל המבוטח להודיע למבטח 

פי פוליסה זו. באם -מקרה ביטוח, העלול להוות עילה לתביעה על

המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח 

כנ״ל, מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא 

 הביטוח אצל המבוטח.

 כתובת למתן הודעות   .2

 הודעות למבוטח 

למבוטח בכל הקשור לפוליסה, תינתן לפי מענו  המבטחתהודעה של  

  .תמבטחלהידוע של המבוטח האחרון 

 תהודעות למבטח.    3

 תלמבטח , לפי בחירת המבוטח, תינתן תהודעה של המבוטח למבטח 

מען או בכל לסוכן הביטוח, הראשי, המצוין בפוליסה,  המשרדבמען 

 המבטחת ה, עליו הודיעהמופיע בפוליסה או במען  אחר בישראל

 בכתב )אם בכלל(, מזמן לזמן.

 הודעה על הליכים  .4

, בהקדם האפשרי, על כתב אישום תהמבוטח יודיע למבטח 

שהוגש נגדו או על הליכי חקירה משטרתית או על חקירת סיבות 

שעומדת מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או 

להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח, אשר בגינו תיתכן 

תביעה עפ״י פוליסה זו. באם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה 

של המבוטח על העניינים המנויים לעיל, מרגע שנודעו לאחד 

 ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

 תהעברת מסמכים מהמבוטח למבטח  .5

, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, תהמבוטח יעביר למבטח 

פיצויים עקב -צו והודעה על דיון, או הליך כלשהו, בקשר עם תביעת

 הביטוח.-קרות מקרה

 איסור הודאה  .6

(, הצעה, הבטחה, התחייבות או ADMISSIONשום הודאה ) 

פיצוי כלשהו לא יעשו ולא ינתנו ע״י המבוטח או מטעמו, בלי 

. אין הוראות סעיף זה חלות המבטחתמראש ובכתב של  ההסכמת

על מסירת עובדות התאונה במשטרה או בפני כל גורם מוסמך 

 עפ״י כל דין, לפי דרישתו, וכן על מתן עדות במשפט פלילי.

 בתביעות טיפול .7
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A. If the insurer accepts liability in accordance with the policy, it 

is entitled and at the demand of the third party to which it is 

liable - to make the indemnity payments to the third party 

which the insurer is obliged to pay the insured, provided that 

written notification of the same is submitted to the insured 30 

days in advance and provided that the insured does not raise 

any objection during this period. However any allegation that 

the insurer may raise vis-à-vis the insured will also bind the 

third party. 

 If the insured unreasonably rejects the insurer's offer to pay 

the indemnity payments to the third party, the insurer will not 

pay an amount which is higher than the amount which it would 

have paid were it not for the refusal of the insured. 

B. If the insurer accepts liability in accordance with the policy 

and subject to the directives of clause A above, it shall be 

permitted at its discretion to take over and conduct in the 

name of the insured the defence of any claim or the 

settlement of any claim as well as to sue and obtain 

indemnity, compensation, contribution and damages in the 

name of the insured. The insurer shall have discretion in 

connection with the conduct of all proceedings or in 

connection with the settlement of any claim and the 

insured is obliged to provide it with all of the 

information in his possession and to provide any 

assistance required of him in connection with the 

matters stated in this clause. The insurer may enter - by 

arrangement with the insured, at any reasonable time, for 

the purpose of an investigation or examination by its 

lawyers - the premises of the insured in which the insured 

event occurred and may occupy them for a reasonable 

period of time, and for any purpose connected to this 

occurrence, and the insured will cooperate accordingly. 

Similarly, it is agreed that the insurer shall make best 

efforts to act in co-operation with the insured in order to 

refrain from damaging his reputation or causing him loss. 

C. If the total amount of the claim exceeds the limit of 

liability of the insurer, the insurer and the insured shall act 

in mutual co-operation and, without prejudicing the 

generality of the aforementioned; the insured shall be 

entitled to actively participate in the conduct of the 

defence.  

8. Duty of caution 

The insured is required to exercise reasonable caution to 

prevent insured events covered in accordance with the policy. 

9. Double insurance  

If liability in respect of a specific risk was insured with more 

than one insurer for corresponding periods, the insured shall 

notify the insurer of the same within a reasonable period of 

arranging the double-insurance or of becoming aware of the 

same. 

10. Payment of the premium and other fees  

A. If not otherwise agreed between the parties, the premium 

and all other sums due from the insured to the insurer in 

connection with the policy shall be paid within 28 days of 

the inception of the period of insurance. 

B. If the premium is not paid within the aforementioned 28 

days, rather at other periods agreed upon, the entire 

amount increments from the inception date of the 

insurance up to the actual payment date.  

בחבותה על פי הפוליסה רשאית היא ולפי  המבטחתהכירה  א.  

לשלם לצד השלישי את א הי תדרישת הצד השלישי חייב

 החייבת למבוטח ובלבד שהודיע המבטחתתגמולי הביטוח ש

ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך  30על כך בכתב למבוטח 

יכולה לטעון כלפי מבוטח  המבטחתתקופה זו. אולם טענה ש

 תעמוד כלפי הצד השלישי.

לתשלום  המבטחתסירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעת   

סכום  המבטחתתגמולי הביטוח לצד השלישי, לא תשלם 

 אלמלא סירובו של המבוטח. תנושא תההיהגבוה מהסכום בו 

 

בחבותה, עפ״י הפוליסה, תהיה רשאית, לפי  המבטחתהכירה  ב.  

דעתה ובכפוף להוראות סעיף א' לעיל, ליטול לידיה -שיקול

ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה 

של כל תביעה, וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, 

 בנוגע דעת-שיקול יהיה תלמבטחנזק. -השתתפות, דמי

 תביעה, כל לישוב או לסידור בנוגע או םהליכי כל לניהול

 לו ולהושיט לו שיש המידע כל את לו למסור המבוטח ועל

 .זה בסעיף הנדונים לעניינים בקשר ממנו שתידרש עזרה כל

יכולה להיכנס בתאום עם המבוטח, בכל זמן המתקבל  המבטחת

-מיופי הפקידיידי -על הדעת, למטרת חקירה או בדיקה על

המבוטח שבהם אירע מקרה הביטוח ויכול הכח, לחצרי 

להחזיק בהם בזמן המתקבל על הדעת, לגבי כל מטרה הקשורה 

 במקרה זה, והמבוטח ישתף פעולה בהתאם.

תעשה כמיטב יכולתה לפעול  המבטחתיחד עם זאת, מוסכם כי   

בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו 

 נזק כלשהו.

יפעלו  המבטחתיעה חורג מגבולות האחריות של היה וסך התב ג.  

והמבוטח תוך תאום הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות  המבטחת

האמור, תנתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן 

 פעיל.

 חובת זהירות . 8

על המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח  

 המכוסים על פי הפוליסה.

 ביטוח כפל .9

בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות  

בתוך זמן סביר לאחר  תלמבטחחופפות, יודיע על כך המבוטח 

 שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.

 הביטוח ודמים אחרים-תשלום דמי. 10

הביטוח והדמים האחרים -אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי א.  

בקשר לפוליסה ישולמו במלואם  תלמבטחהמגיעים מהמבוטח 

 ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח. 28בשקלים תוך 

הימים האמורים לעיל, אלא  28לא שולמה הפרמיה תוך  ב.  

במועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש, יישא כל תשלום 

בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל. 

הצמדה בין המדד הידוע ביום תחילת ההפרשים יהיו הפרשי 
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C. If the premium is not paid on the agreed date/s, the 

amount in arrears shall bear linked interest for the 

period of arrears at the rate stated in the Interest and 

Indexation Ruling – 1961, Section 1 “Indexation and 

Interest Increments”. 

D. The premium stated in the schedule is provision and 

calculated based on the estimated annual wages 

payable during the period of insurance. At the expiry 

of the period of insurance the premium will be adjusted 

in accordance with the actual wages paid. At the 

request of the insurer, the insured undertakes to 

provide declarations of the total wages paid each 

month for the employees stated in the schedule, and in 

accordance with the report to the National Insurance 

Institute on Form 106 or its replacement.  

E. If any amount in arrears is not paid, as 

aforementioned, within 15 days after the insurer has 

requested the insured make payment, the insurer is 

entitled to notify the insured in writing that the 

insurance will be cancelled following a further 21 days 

if the amount in arrears is not settled beforehand and 

if a beneficiary other than the insured has been 

determined irrevocably, the insurer is entitled to cancel 

the insurance if it notifies the beneficiary in writing of 

the said arrears and the beneficiary does not settle the 

amount in arrears within 15 days of the date on which 

the said notification is submitted. 

F. Nothing contained in the aforementioned clause 

derogates from the obligation of the insured to settle 

the amount in arrears relating to the period up until 

the said cancellation as well as the insurer's expenses.  

11. Indexation 

A. The limits of liability in this policy will be indexed in 

accordance with the ratio between the Index last published 

prior to the inception date of the insurance and the Index 

last published prior to the payment of the claim. The 

deductible amount stated in NIS will be indexed in 

accordance with the ratio between the said index last 

published prior to the inception of the period of insurance 

and the index last published prior to the payment of the 

deductible. 

B. Indexation of the sums insured to the extensions stated in 

the body of the policy 

 It is hereby agreed that whereas this policy is NIS 

denominated, in any place in the body of the policy (other 

than in the policy schedule and/or specification, where the 

amounts are indexed to the known index on the inception 

date of the current policy) in which an amount is stated in 

NIS, it is linked to the known Consumer Price Index as of 

1/1/2009. 

 

 

 

 

12. Right of offsetting 

The insurer is permitted to offset any amount which the insured 

owes the insured from the indemnity payments due to the insured 

on the occurrence of an insured event, whether the debt relates to 

this policy or another. 

הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל ובתוספת דמי 

 אשראי.

לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים, יישא הסכום  ג.  

שבפיגור אף ריבית צמודה עבור תקופת הפיגור בשיעור 

 1961-שנקבע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א 

 ריבית״.״הפרשי הצמדה ו 1סעיף 

הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים ומחושבים -דמי  ד. 

העבודה השנתי, שישולם במשך  -על יסוד אמדן שכר 

תקופת הביטוח תיערך התאמת  בתוםתקופת הביטוח. 

פי דרישת -פרמיה בהתאם לשכר ששולם בפועל. על

, מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר השכר המבטחת

חודש בגין העובדים המתוארים הכולל ששולם מידי 

פי -ברשימה, בהתאם לדיווח למוסד לביטוח לאומי על

 או חליפו. 106טופס 

ימים  15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך  ה.  

דרשה מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאית  המבטחתלאחר ש

להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור  המבטחת

ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן  21

-ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי

 הלבטל את הביטוח, אם הודיע המבטחתחוזרת, רשאית 

למוטב בכתב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את 

מהיום שנמסרה לו ההודעה  ימים 15הסכום שבפיגור תוך 

 האמורה.

פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת -אין בביטול הביטוח על ו.  

המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור, המתייחסים לתקופה 

 .המבטחתשעד לביטול האמור, וכן את הוצאות 

 הצמדה.  11

מדד הגבולות האחריות בפוליסה יוצמדו בהתאם ליחס שבין  א. 

מדד הסמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין  שפורסם

שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום התביעה. דמי ההשתתפות 

העצמית הנקובים בשקלים יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד 

האמור, שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד 

 שיפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית.

 וח להרחבות המצוינות בגוף הפוליסה.ב.   הצמדת סכומי הביט 

מוסכם בזה כי הואיל והפוליסה שקלית, בכל מקום בגוף   

הפוליסה )אך לא בדף הרשימה ו/או במפרט הפוליסה, אשר 

בהם הסכומים צמודים למדד הידוע ביום תחילת הפוליסה 

הנוכחית( בו מצוין סכום ביטוח שקלי הוא צמוד למדד 

 .1/1/2009-המחירים לצרכן הידוע ב

 

 

 

 

 

 . זכות הקיזוז12
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13. Extension of the period of insurance  

Any extension of the insurance in accordance with this policy is 

subject to the written agreement of the insurer and of the insured 

which will be provided explicitly for this purpose. 

14. Cancellation of the insurance   

A. The insured is permitted to cancel this policy by written 

notification to the insurer; the cancellation will take effect 

from the date stated in the notification to the insurer however 

not before the notification has been received by the insurer. 

Notwithstanding the aforementioned if the insured 

requests the insurer to sign insurance certificates in which 

there are an undertaking to cancel the insurance only after 

advance notification from the recipient of the 

undertaking, the policy will only be cancelled at the end of 

the period stated in the same certificate.  

      In the event of cancellation at the insured's request the insurer 

will refund to the insured as soon as possible, and within not 

more than 14 days the premium paid for the period after the 

date on which the cancellation takes effect; less the following 

amounts: (1) If the policy was valid for a period of up to seven 

days, including if it did not actually incept – 5% of the annual 

premium; (2) If the policy was valid for a period exceeding 7 

days – 5% of the annual premium plus 0.3% of the annual 

premium for each day of cover, from the eighth day onwards. 

B. Without derogating from the rights of the insurer according to 

law or according to any other directive in the policy, the 

insurer is permitted to cancel the insurance at any time prior 

to the expiry of the period of insurance at their discretion 

provided that notification of the same is sent to the insured in 

writing by registered post at least 60 days prior to the date on 

which the insurance is to be cancelled and in such a case the 

insured shall be entitled to a return premium paid to the insurer 

for the period following the cancellation of the insurance. 

Cancellation of the insurance as aforementioned will not 

prejudice the right to make a claim under the policy in respect 

of an insured event which occurred prior to cancellation of the 

insurance as aforementioned. 

C. If the insurer cancels the insurance prior to the agreed expiry 

of the period of insurance and the reason for the cancellation 

was other than that the insured breached the contract or 

attempted to defraud the insurer, the insurer shall pay the 

insured the amount which a similar insurer would require for 

the same type of insurance on the cancellation date, 

proportional to the period remaining until the expiry of the 

agreed period of insurance. 

15. Main insured under the policy 

 If several insured parties are stated in the schedule and a main 

insured has been designated, he will conduct all negotiations with 

the insurer on behalf of all insured parties, and will request any 

amendment or endorsement during the period of insurance and his 

signature on the proposal form and/or any document issued by the 

insurer (expressly including cancellation notices) suffices to bind 

all of the insured parties. Indemnity payments which are not paid 

directly to third parties will be paid solely to the main insured or 

as the main insured directs. Similarly, any notification submitted 

by the insurer will be sent only to the main insured and such 

notification will be considered to have been sent to each of the 

insured parties.  

16. Adjustment of wages for a previous period 

רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות  המבטחת 

, בין שחובו תמקרה הביטוח כל סכום שהמבוטח חייב למבטח

 מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת.

 הארכת תקופת הביטוח. 13

כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של  

 , אשר תינתן במפורש למטרה זו.ושל המבוטח תהמבטח

 . ביטול הביטוח14

; תהמבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח א.  

הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני 

על אף   .המבטחתתאריך קבלת ההודעה ע״י 

לחתום על  המבטחתהאמור לעיל היה והמבוטח דרש מ

אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק 

לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה 

 רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור.

תחזיר המבטחת למבוטח בביטול על פי דרישת המבוטח   
ימים מהמועד שבו נכנס  14-בהקדם, ולא יאוחר מ
הביטוח ששולמו בעד התקופה הביטול לתוקף, את דמי 

שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפחתת סכומים 
 אלה:

בעד תקופה של עד שבעה ימים  (1)
שבהם היתה הפוליסה בתוקף, לרבות 

מדמי  5% –אם לא נכנסה לתוקף 
 הביטוח השנתיים;

בעד תקופה העולה על שבעה ימים  (2)
 5% –שבהם היתה הפוליסה בתוקף 

 0.3%נתיים בצירוף מדמי הביטוח הש
מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום 

 ביטוח, החל ביום השמיני.

 

פי הוראה -פי דין או על-על המבטחתמבלי לגרוע מזכויות    ב.  

לבטל את הביטוח  המבטחתאחרת כלשהי בפוליסה, רשאית 

דעתו, ובלבד -בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול

טח בכתב ובדואר רשום, לפחות שהודעה על כך תישלח למבו

ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח, ובמקרה כזה   60

הביטוח ששילם למבטח בעד -המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי

 התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

פי -ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על  

הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח 

 ר.כאמו

תבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח  המבטחתאם  ג.  

המוסכמת, והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או 

למבוטח את  המבטחת, תשלם המבטחתניסה להונות את 

ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום  תה דורשתהסכום שהי

הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח 

 המוסכמת.

 . מבוטח ראשי בפוליסה15
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This policy – or its renewal – does not constitute any type of 

waiver of wage adjustments as stated in condition 10D above 

in respect of any period of insurance which preceded the 

period of insurance. 

 

אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, ינהל הוא  

בשם כל המבוטחים, והוא יבקש כל  המבטחתכל משא ומתן עם 

ח ודי בחתימתו על טופס שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטו

ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/ או 

)כולל במפורש הודעת ביטול( כדי  המבטחתעל כל מסמך שתוציא 

לחייב את כל המבוטחים. תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים 

ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי 

 המבטחתשלח תאשי למבטח וכן כל הודעה אשר שיורה המבוטח הר

תשלח למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל 

 אחד מיחידי המבוטח.

 התאמת שכר לתקופה קודמת  .16

משום ויתור על התאמת  –או בחידושה  –לא יהיה בפוליסה זאת  

ד' לעיל לגבי תקופת ביטוח כלשהי  10השכר כאמור בתנאי 

 לתקופת הביטוח.שקדמה 

 

 

  

 


