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 8201 גרסה  -מ "חברה לביטוח בע איילון –ד "ת לעויביטוח אחריות מקצוע" חידוש מרוז"הרחבות 

 
לביטוח וכן " שכבת ביטוח בסיסית"מעל " עליונהשכבת ביטוח " -ד "מקצועית לעונטיות לפוליסת אחריות הרחבות אלו רלוו

  (From ground up" )משרדית" - ד"מקצועית לעואחריות 

 

 :תיקונים כמפורט מטה/ ד תכלול הרחבות "מובהר כי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעו

 

 ביטול פוליסה .1

המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת  מובהר כי -"ביטול הביטוח"בכלליות האמור לעניין מבלי לגרוע 

ביטל המבוטח את הפוליסה יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששילם . ועל פי שיקול דעתו הבלעדי

 . (PRO RATAהחזר )וזאת באופן יחסי   המבוטח בעד התקופה שלאחר הביטול

 

 י המבוטח"ד ע"בחירת עו .2

יהיה רשאי לבחור על פי שיקול , יא בגדר מקרה הביטוחהתגונן המבוטח בפני תביעה שהוגשה נגדו ואשר ה

ואת  דעתו הבלעדי את עורך הדין שייצג אותו ובלבד שהמבטח אישר מראש ובכתב את הסכם שכר הטרחה

 .אלא מנימוקים סבירים ,המבטח לא יסרב למינוי עורך דין מייצג. זהות עורך הדין המייצג

 

 הפוליסהד המכוסים תחת "מצבת עוהשינוי  .3

עלה מספר עורכי הדין המועסקים אצל המבוטח על המספר הנקוב בטופס ההצעה  :ד"הגדלת מצבת עוה

לא ייגרע בשל כך הכיסוי הביטוחי והמבוטח לא יידרש לתשלום דמי  ,הראשוני שנחתם ביום תחילת הביטוח

המבוטח אינו חייב להודיע  .ממספר עורכי הדין הכולל 20%ובלבד שתוספת זו אינה עולה על , ביטוח נוספים

 .למבטח על תוספת כאמור

 :ד המכוסים תחת הפוליסה"עוההקטנת מצבת 

וזאת בהתאם לתעריף הקיים  PRO RATAהמבוטח יהא זכאי להחזר פרמיה  -ד המבוטחים "קטנה כמות עוה

 .הםיהנמוך מבינ ,יב המבוטח בעת עריכת הביטוחתאם לתעריף בו חוהאו ב/אצל המבטח בעת הרלוונטית ו

 

   ופגיעה בפרטיות פגיעה בזכויות יוצרים, חריגה מסמכות, הפרת נאמנות, בגין הפרת חובת סודיותחבות  .4

לשפות את המבוטח בשל חבות שתוטל עליו בגין הפרת חובת  ,ללא חיוב פרמיה כלשהי, זו מורחבתפוליסה 

 פגיעה בפרטיותאו במקרה /או במקרה פגיעה בזכויות יוצרים ו/ואו חריגה מסמכות /ואו חובת נאמנות /ו סודיות

או המחדל של המבוטח /שהמעשה וובלבד או לשון הרע על ידו / בגין תביעה המיוחסת להוצאת דיבה ואו /ו

כהגדרת המונח , ד"ח כעובעיסוקו של המבוט הוא קשורבתום לב ו bona fide / In good faith)) ה נעש

 . בפוליסה

 

 יושר עובדיםאי  .5

חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין מעשה אי יושר לכסות את , ללא כל תוספת פרמיה, הפוליסה מורחבת

 .שביצעו עובדיו של עורך הדין המבוטח

 

 תחלוף / זכות שיבוב .6

או /או שותפי המבוטח וכן כנגד כל אדם ו/או כנגד עובדי ו/המבטח מוותר בזאת על זכות שיבוב כנגד המבוטח ו

א אם דם תביעה משפטית וזאת אללא היה מגיש כנג, לולא היה מבוטח, ישות אחרת שמבוטח סביר

 .שות נעשה שלא בתום לבי/ מחדל של אותו אדם /המעשה

 

 ד"הגדרת עיסוק כעו/  המבוטח .7
אישיות משפטית /משפטית שותי, בין היתר, ב כך שהיא תכלול גםתורח, בפוליסהופיע כמ" המבוטח"הגדרת 

מועסקים או /או מועסקים שעיסוקם בעריכת דין ו/או שותפים ו/מה וכן בעלי מניות ויכלשהי המפורטת ברש

עובדים עם המבוטח או המועסקים אצל המבוטח , סטרטיבי לעריכת דיןיאו אדמינ/בסיוע מקצועי והעוסקים 

וא ובתנאי שעיסוקם ה, גם אם אינם מופיעים על דף המכתבים של המשרד, במעמד של יועץ או יועץ חיצוני

, גישור, פישור, בפעילות של בוררות, ין היתרב, כולל, עריכת דין או עיסוק הנלווה לעיסוקם כעורכי דין

, חופעילות כמיופה כ, כולל חברות נאמנות בבעלות המבוטח, נאמנות, ניהול מפעיל, ניהול מיוחד, כינוס, פירוק

כנותן חוות דעת , פעילות כנוטריון, מנהלי עיזבון, סואפוטרופ, פעילות כמזכיר חברה, יעוץ משפטי, מבקר פנים

זו מורחבת לשפות את פוליסה מובהר כי  .וכן בכל פעילות שאיננה אסורה על עורך דין על פי דין' משפטיות וכו

,   Of Counselשל מי שעובד עם או אצל המבוטח כ או /ו המבוטח בגין פעולה עבור לקוחות של המבוטח

Officer of the court. 

  



 

\\
aylnt01\work\el\וחבויות דירקטורים\מקצועית אחריות\כללי אגף\Wordings\Endorsements\Lawyers\2018\איילון 8102 מרוז חידוש הרחבות - 

 docx.סופי

 

 

 

 סכמי בוררותה .8

יישא במלוא חבותו על פי הפוליסה גם אם בין המבוטח לבין לקוחותיו או בין המבטח מובהר כי , להסרת ספק

זאת בכפוף לזכותו של המבטח לנהל בשם , המבוטח לבין צדדים שלישיים אחרים קיימים הסכמי בוררות

 .   כקבוע בפוליסה, המבוטח את הליכי ההגנה

 

 על תביעההודעה  .9

על פי  לא תיגרע זכותו של המבוטח, והאיחור היה בתום לב, איחר המבוטח למסור למבטח הודעה על תביעה

 .ובלבד שבין מועד קרות מקרה הביטוח לבין מועד מסירת ההודעה הייתה הפוליסה בתוקף, הפוליסה

 

 :גילוי לאחר תום תקופת הביטוח על פי הפוליסהתקופת . א .10

לאחר תום תקופת ימים  30תקופת גילוי של , ללא כל תוספת פרמיה, מובהר כי פוליסה זו תורחב לכלול

 .  המבוטח בתקופה זו קיים ביטוח אחר המכסה אתוזאת בתנאי שלא  הביטוח

הפוליסה בוטלה על ידי המבוטח או במקרה שהמבטח ובמידה , ולא תיכנס כלל לתוקףתקופת הגילוי תתבטל 

 .דיןעל פי ביטל את הפוליסה עקב אי תשלום פרמיה או עקב סיבות 

 

 י המבטח"תקופת הגילוי במקרה של ביטול או סירוב ע. ב

אלא במקרה בו , או במקרה בו המבוטח יסרב לחדש את הפוליסה, במקרה בו המבטח יבטל את הפוליסה כדין

, 1981-א"נובעת מאי תשלום פרמיה או מבוססת על העילות המפורטות בחוק חוזה הביטוח תשמ יוזמת המבטח

של שנה מיום  (RUN OFF)המבוטח יהא זכאי לבקש מהמבטח להרחיב את הכיסוי לתקופת גילוי 

 .הפרמיה השנתית הפוקעתמ 50%פרמיה בגובה של הרחבה זו כפופה לתוספת . הסירוב לחדש/הביטול

 . לא תחול תוספת פרמיה כלשהי ,חודשים 6עד  טח מעוניין בתקופת גילוי שלבמידה והמבו

 :התנאים להרחבה זו

 .המבוטח יודיע למבטח בכתב בטרם מועד תום תקופת הביטוח על בקשה לרכישת הרחבה זו

המבוטח יודיע למבטח בכתב בטרם מועד תום תקופת הביטוח כי לא רכש ולא ירכוש ביטוח אחר המבטח את 

 .אותה חבות

 

 יוצאים/נכנסים ,מועסקים/ד"עו/פיםשות .11

ד מועסק נכנס או יוצא כמפורט בפוליסה יחולו ללא תוספת פרמיה כלשהי וזאת "עו/כיסוי לשותףמובהר כי 

 .בתנאי שלא קיים ביטוח אחר המכסה את חבותם

 

 של המבוטח  יתוינאו הפ בגין המלצתואחריות  .12

זו מורחבת לכסות תובענה שתוגש כנגד המבוטח במקרה והמליץ על נותן שירותים מקצועיים ועילתה פוליסה 

 .או רשלנית /לא זהירה ואו הפנייה /הינה המלצה ושל התובענה 

 

 שילוחיתאחריות  .13

אותו  בגין פעילות, שלו לשעברד שכיר "עו לפילוחית של המבוטח כימורחבת לכסות את אחריותו השהפוליסה 

שליחותו או מכוחו כל עוד פעל במסגרת העיסוק של בוכלפי כל אחר מטעמו או  ד שכיר אצל המבוטח"עו

 .המבוטח כהגדרתו ברשימה או מטעמו ביחס לעיסוק כאמור

 

 ערךניירות  .14

בגין תובענה שתוגש נגדו במישרין או המבוטח  לכסות את אחריות, ללא תוספת פרמיה, זו מורחבתפוליסה 

 .ניירות ערךבקשר עם דיני ם יאו שירותים משפטי/או בליווי ו/ ייעוץ וקשר עם בעקיפין ב

המייעץ למנפיק ואו כעורך דין  (Prospectus Liability) תשקיפיםבקשר עם הרחבה זו לא תחול על פעולות 

הרחבה זו תחול גם בקשר להוצאות משפטיות  .חתם אלא אם צוין במפורש ברשימה כי הרחבה זו בתוקף

וכן בהתאם לקבוע   בהליכים פליליים ובתנאי שהמבוטח פעל בתום לב ושבתום ההליך המבוטח לא הורשע

 .בפוליסה לעניין הליכים פליליים

 

 אובדן מסמכים .15

 .תחול ללא כל תוספת פרמיה" אובדן מסמכים"ההרחבה בעניין 

 

 :נושא משרה/כדירקטורהמבוטח פעילות  .16

 פוליסה זו מורחבת לכסות חבות מקצועית של המבוטח כנושא -,בכפוף לאישור מראש ובכתב של המבטח

 .נוספת פרמיה דירקטור וזאת ללא/משרה
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 . למקרה ולתקופה₪  200,000 – זו להרחבה אחריות גבול      

 .הרחבה זאת איננה כפופה להשתתפות עצמית      

 .המכסה את המבוטח ודירקטוריםהרחבה זו לא תחול במקרה שקיימת פוליסת חבות נושאי משרה       

 

 רטרואקטיביות .17

שיחול בגין כל מקרה ביטוחי שעילתו בתקופה גבול האחריות על פי פוליסה זו יהא גם גבול האחריות 

 .הרטרואקטיבית המכוסה על פי הפוליסה

 

 התיישנות .18

 .התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח ,להסרת ספק

 

 פטור מתשלום השתתפות עצמית .19

 התביעה תסתיים ללא חיובבכל מקרה בן הנקובה בפוליסה  המבוטח יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית

 ₪ 40,000הפטור בהתאם להרחבה זו יוגבל לסכום השתתפות עצמית שאינה עולה על  .כלשהו של המבוטח

 .למקרה

 

 :פלילי/בעניין מנהלי הגנה הוצאות .20
ובתנאי  מנהלי/כוללת כיסוי להחזר הוצאות הגנה בעניין פלילי, ללא תוספת פרמיה כלשהי, זו פוליסה

 .שהמבוטח פעל בתום לב

פיצוי , כספי עיצום, קנסמובהר כי הפוליסה לא תכסה תשלום הנוגד את תקנת הציבור ובמפורש לא תכסה שום 

 . או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין

 .לעדות על ידי רשות שלטונית כלשהי, כולל גם הזמנה לחקירה ,פלילי לעניין זה/מובהר כי הליך מנהלי

או במקרה שהוכח /מנהלית כלשהי ו/הרחבה זו לא תחול במקרה שהוטלה על המבוטח אחריות פלילית

 . שהמבוטח פעל בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי

למבטח את התשלומים הרחבה יהא עליו להחזיר על פי החזר הוצאות אינו זכאי לשהמבוטח  ויתבררהיה 

 .כחוקששולמו על ידי המבטח בצירוף ריבית והצמדה 

ח למקרה ולסך כל המקרים בתקופת הביטוח "ש 750,000גבולות אחריות המבטח לפי הרחבה זו לא יעלו על 

 (.סכום זה הנו מעל סכום ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה)

 

 הרחבת ביטוח צד שלישי .21

לגופו  להיגרם העלול לרכוש נזק או/ו גופנית פגיעה בגין דין פי על המבוטח חבות את לכסות מורחבת הפוליסה

 .המבוטח לעיסוק הקשור בכל כלשהם ישות או/ו אדם של לרכושו או/ו

, בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  350,000אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 

הרחבה . כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על פי הפוליסה ולא בנוסף להם

 .2016זו הינה בכפוף לתנאי פוליסת צד שלישי איילון 

 

  BONOPROט מופחת או "כיסוי תמורת שכ .22

ט מופחת ואף במקרה שהשירותים המשפטים "מובהר כי פוליסה זו תחול גם במקרה שהמבוטח פעל תמורת שכ

 .ניתנו ללא קבלת תמורה כשלהי 

 

 רצף ביטוחי .23

יוענק לו רצף ביטוחי מלא כך שלא תיפגע רציפות   ,אחריםהיה והמבוטח רכש ביטוח קודם אצל מבטחים 

 .תקופת הביטוח

 

24. ROP DOWND 

 תחת על האחריות וגבול והיה" בסיסשכבת " המכסה פוליסה מעל" עליונה ביטוחשכבת " הינה זו ופוליסה היה

השכבה "פוליסת )גבול האחריות על פי פוליסה זו , יאז ,חלקית או במלואו ימוצה" הבסיסשכבת " פוליסת

 . בהתאמה" שכבת הבסיס"לפוליסת  הפוךי"( העליונה

 

 

 


