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כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין )"שכבה נוספת" או "משרדית"(, אלא 
אם צוין במפורש אחרת.

הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור החברה מראש ובכתב.

לתשומת לב ממלא הטופס:

אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי עמידה בחובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 ולהקטין את 
תגמולי הביטוח, בכפוף להוראות החוק.
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  1. פרטים כלליים

מועד תחילת ביטוח מבוקששם עוה"ד/המשרד המבוטח:

מיקודישובמס.רח'כתובת

:E mailפקס:טלפון:

מועד תחילת הביטוח המבוקש:     _______________

  3. הרחבות מבוקשות )נא לסמן הבחירה(: 

 שותפים נכנסים הנפקות ותשקיפים

 שותפים יוצאים שיפוט בארה"ב/קנדה )מותנה כי אין סניפים בארה"ב/קנדה

   ב. פוליסה משרדית )למשרדים בהם 4 עו"ד ומעלה(

     גבולות אחריות המבוקשים לפוליסה משרדית )אין צורך לרכוש את "שכבת הבסיס" )נא לסמן הבחירה(:

לתביעה בגין מקרה ביטוח/ בסה"כ לתקופהלתביעה בגין מקרה ביטוח/ בסה"כ לתקופה

  8,000,000 ₪ לתביעה/16,000,000 ₪ סה"כ לתקופה  2,000,000 ₪ לתביעה/4,000,000 ₪ סה"כ לתקופה

  10,000,000 ₪ לתביעה/20,000,000 ₪ סה"כ לתקופה  3,200,000 ₪ לתביעה/6,400,000 ₪ סה"כ לתקופה

  16,000,000 ₪ לתביעה/32,000,000 ₪ סה"כ לתקופה  4,400,000 ₪ לתביעה/8,800,000 ₪ סה"כ לתקופה

  20,000,000 ₪ לתביעה/40,000,000 ₪ סה"כ לתקופה  5,400,000 ₪ לתביעה/10,800,000 ₪ סה"כ לתקופה

  2. א. ביטוח "שכבה נוספת"

גבולות האחריות המבוקשים )מעל ל"שכבת הבסיס" בגבול אחריות של לפחות 2,000,000 ש"ח( מותנה בקיום ביטוח "שכבה בסיסית" לכל אחד 
מעורכי הדין במשרד. )נא לסמן הבחירה(:

לתביעה בגין מקרה ביטוח/ בסה"כ לתקופהלתביעה בגין מקרה ביטוח/ בסה"כ לתקופה

 7,200,000 ₪ לתביעה/14,400,000 ₪ סה"כ לתקופה  1,200,000 ₪ לתביעה/2,400,000 ₪ סה"כ לתקופה

 9,200,000 ₪ לתביעה/18,400,000 ₪ סה"כ לתקופה  2,400,000 ₪ לתביעה/4,800,000 ₪ סה"כ לתקופה

 15,200,000 ₪ לתביעה/30,400,000 ₪ סה"כ לתקופה  3,600,000 ₪ לתביעה/7,200,000 ₪ סה"כ לתקופה

 19,200,000 ₪ לתביעה/38,400,000 ₪ סה"כ לתקופה  4,600,000 ₪ לתביעה/9,200,000 ₪ סה"כ לתקופה

נא סמן מהם גבולות האחריות של "שכבת הבסיס" אשר משרדכם רוכש:    גבול אחריות בסיסי     גבול אחריות מוגדל

הצעה לביטוח אחריות מקצועית למשרד עורכי דין
מהדורת 2018

פוליסת CLAIMS MADE על בסיס הגשת התביעה בתקופת הביטוח

לכב'

איילון חברה לביטוח בע"מ

בפקס. 03-7569506
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האם היית מבוטח בביטוח מסוג זה בעבר ?    לא     כן, אם כן, ציין הפרטים להלן:   .4

גבולות אחריותמבטחתקופת ביטוח

האם הצעתך לביטוח נדחתה אי פעם או האם מבטח כלשהו ביטל לך פוליסת אחריות מקצועית או התנה תנאים מיוחדים לקבלתך?  לא   כן  .5
 __________________________________________________________ אם כן, נא לפרט )אם המקום אינו מספיק, נא לפרט בנפרד(:   
 _____________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________  

האם ב-5 השנים שקדמו להצעה זו חוייבת/הורשעת או חוייב/הורשע מי מעובדי המשרד או מעורכי הדין  הקשורים בו או מי משותפיו בתביעה   .6
כלשהי/בתיק פלילי או משמעתי?   לא   כן

 __________________________________________________________ אם כן, נא לפרט )אם המקום אינו מספיק, נא לפרט בנפרד(:   
 _____________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________  

האם ידוע לך על מקרה כלשהו ב-5 השנים האחרונות העלול להביא להגשת תביעה נגדך בגין רשלנות מקצועית או פתיחת הליך משמעתי או    .7
פלילי או לחיובך במי מההליכים המשפטיים הנ"ל?   לא   כן

 __________________________________________________________       אם כן, נא לפרט )אם המקום אינו מספיק, נא לפרט בנפרד(: 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________

האם ננקטו צעדים משמעתיים על ידי רשות כלשהי נגדך ו/או נגד משרדך ו/או נגד עורכי דין קשורים בעבר )גם במסגרת אחרת( או ננקטים בהו   .8
וה?                                          

 ________________________________________________  לא   כן, אם כן, נא לפרט )אם המקום אינו מספיק, נא לפרט בנפרד(:   
 _____________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________

האם הינך ו/או מי ממשרדך ו/או מי משותפיך מעורב או היה מעורב בסכסוך, תביעה, הליכי בוררות או גישור בנוגע למחלוקות על שכר טרחה או    .9
 ___________________ שירותים מקצועיים או נושאים אחרים?   לא   כן, אם כן, נא לפרט )אם המקום אינו מספיק, נא לפרט בנפרד(: 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________  

אנא שים לב! הפוליסה מחריגה כל תביעה או אירוע או נסיבות, אשר עשויים להביא לתביעה ואשר היו ידועים למבוטח/ים קודם לתחילת הביטוח. 
תשובה חיובית לשאלה זו אינה מבטלת חריג זה.

  10. תחומי הפעילות והעיסוק נא סמן ב- X 4 תחומי עיסוק עיקריים של משרדך:

סמן ב-Xתחום פעילות/עיסוקסמן ב-Xתחום פעילות/עיסוק

דיני עבודה/ בטוח לאומימקרקעין ומיסוי קשור

משפט פלילידיני מיסים

דיני תעבורהמשפט מינהלי

קניין רוחניחברות/תאגידים

משפט מסחריתשקיפים

הוצאה לפועלדיני נזיקין

כינוסים/פרוקיםדיני משפחה/מעמד אישי
אחר )נא פרט(:

  11. פרוט כל עורכי הדין וצוות העובדים במשרד:
מספר עובדי מינהלה:מספר המתמחים:סה"כ עורכי דין )שותפים ושכירים(:

פרטי כל עורכי הדין במשרד: )אם המקום אינו מספיק נא לפרט בנפרד(

מס. רשיוןמס. ת.ז.שם פרטישם משפחה
שנת קבלת 

רשיון
שותף/שכיר/
אחר )ציין(

תאריך הצטרפות 
למשרד
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  הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזה, בשם כל עורכי הדין במשרד, כי התשובות לשאלות דלעיל הינן נכונות ושלמות וכי לא העלמתי כל מידע ביחס   .1
לביטוח זה. ידוע לי כי אם אעשה כן בכוונת מרמה, דין תשובותיי יהיה כדין תשובה שאינה מלאה וכנה לפי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א -1981.

אני מאשר שאודיע לחברה על כל שינוי בפרט מהותי המפורט בטופס זה אשר ביחס אליו ניתנו תשובותיי.  .2
ידוע לי כי הצעתי זו והמידע הכלול בה, מהווה יסוד לחוזה ביני לבין המבטח.  .3

ידוע לי כי הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר אישור המבטח.  .4
הנני מתחייב לשלם את הפרמיה במלואה.  .5

אני מצהיר כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי. ידוע לי שמטרת מסירת המידע הינה להפקת פוליסת ביטוח, וטיפול בכל העניינים   .6
הנובעים מהפוליסה, והקשורים בה. 

חתימהשם החותם המורשה בשם המשרד עו"דתאריך

נבקש להסב את תשומת ליבך לכך כי:
היה והמבוטח הינו שותפות/חברת עורכי דין, הכיסוי הביטוחי עפ"י פוליסה זו מוגבל לפעילותם של עורכי הדין במסגרת השותפות/חברת עורכי הדין  א.  
המבוטחת בלבד המצויינת כ"שם המבוטח" ולא יחול על כל פעילות מחוץ למסגרתה, בין אם קדמה להקמת השותפות/חברת עורכי דין ובין אם לאחר 

מועד הקמתה ובלבד שפעילות זו נכללת במסגרת תקופת הביטוח של הפוליסה כולל ה"תקופה הרטרואקטיבית" המצויינת בה.
היה והמבוטח הינו יחיד, הכיסוי הביטוחי עפ"י פוליסה זו מוגבל לכיסוי חבותו של המבוטח בעיסוקו בעריכת דין. ב.  

ג.   הכיסוי הביטוחי עפ"י הפוליסה חל בגין הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו או שנטען שנעשו 
ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח בעריכת דין, אולם במפורש לא יחול כיסוי ביטוחי בגין מעשה או מחדל של המבוטח תוך הפרה ביודעין של 

הדין.


