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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי - דין
CLAIMS MADE פוליסה על בסיס הגשת התביעה בתקופת הביטוח

שכבה נוספת/משרד עורכי-דין
)מהדורת 2018(

כללי   .1

פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות שנעשתה על ידי המבוטח לתשלום 
דמי הביטוח המצוינים ברשימה, לידי ״איילון חברה לביטוח בע״מ״ )להלן: 
הנקובים  האחריות  לגבולות  עד  המבוטח  את  המבטח  ישפה  “המבטח״( 
ברשימה לתביעה ולתקופת ביטוח, בגין חבותו של המבוטח כלפי צד ג’ על פי 
כל דין, עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן, שיוגשו נגד המבוטח לראשונה 
במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה בשל מקרה ביטוח, שאירע לאחר 

התאריך הרטרואקטיבי, בהיות המבוטח עוסק בעריכת דין.

בנוסף, ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות, להגנה בפני 
תביעה בגין מקרה ביטוח, וזאת אף מעל לגבולות האחריות. השיפוי ייעשה על 
ידי המבטח בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות 

הכלולים בפוליסה.

גבול אחריות המבטח  .2

לתביעה או למספר תביעות  הסכום המצוין ברשימה כגבול אחריות   .2.1
הנובעות ממקרה ביטוח אחד.

הסכום המצוין ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל התביעות   .2.2
שתוגשנה במשך תקופת הביטוח.

הוצאות המבטח  .3

ההליכים  לניהול  המבטח  ידי  על  שיוצאו  סבירות  משפט  הוצאות   .3.1
מעל  יהיו  הביטוח,  מקרה  בשל  המבוטח  כנגד  בתובענה  המשפטיים 

לגבולות האחריות המצוינים ברשימה.

מסכום השיפוי, ינוכו דמי ההשתתפות עצמית המפורטים ברשימה   .3.2
החלים על המבוטח.

ההגדרות בפוליסה  .4

מקרה הביטוח:  .4.1

השמטה  או  טעות  רשלנות,  במעשה  שמקורו  מקצועית,  חובה  היפר   
בעריכת  המבוטח  של  ועיסוקו  מקצועו  במסגרת  המבוטח,  מצד 
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שמעשה  ובלבד  בישראל,  הדין  עורכי  בלשכת  החבר  דין  כעורך  דין 
הטעות, הרשלנות או ההשמטה נעשו על ידי המבוטח לאחר התאריך 

הרטרואקטיבי המצוין בפוליסה.

תביעה: כתב תביעה, תובענה, או מכתב דרישה כנגד המבוטח, בגין   .4.2
ובלבד שהתביעה, כאמור, הוגשה למבוטח לראשונה  מקרה ביטוח 

בתקופת הביטוח.

המבוטח:  .4.3

האדם, חבר בני האדם, השותפות, החברה, חברות היחיד או כל אישיות   
משפטית אחרת, המצוינים ברשימה או שותפים בגוף המבוטח )לרבות 
כל אדם שהועסק ו/או מועסק על ידי מי מקודמיו(, אשר עיסוקם הוא 

עריכת דין.

אנו מסבים את תשומת ליבך לכך כי:  

הביטוחי  הכיסוי  רבים-  חברת  או  שותפות  הינו  והמבוטח  היה  א. 
פוליסה זו מוגבל לפעילותם של עורכי הדין במסגרת השותפות 
המבוטח״  ב״שם  המצוינת  בלבד,  המבוטחת  הרבים  חברת  או 
ולא יחול על כל פעילות מחוץ למסגרתה, בין אם קדמה להקמת 
זו  שפעילות  ובלבד  הקמתה,  מועד  לאחר  אם  ובין  השותפות, 
נכללת במסגרת תקופת הביטוח של הפוליסה כולל ה״תקופה 

הרטרואקטיבית״ המצוינת בה.

היה והמבוטח הינו יחיד, הכיסוי הביטוחי עפ״י פוליסה זו מוגבל  ב. 
לכיסוי חבותו של המבוטח בעיסוקו בעריכת דין, ובכל מקרה לא 

יחול כיסוי ביטוחי בגין חבותו כשותף.

הפוליסה  .4.4

לרבות הרשימה, הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה.  

הרשימה  .4.5

החלק בפוליסה הנושא את הכותרת “הרשימה״.  

השתתפות עצמית  .4.6

הסכום בו ישא המבוטח, בגין כל תביעה, הנובעת ממקרה ביטוח   
לגבי  המבטח  ידי  על  שישולמו  ההוצאות,  ו/או  השיפוי  סכום  מתוך  אחד, 
השתתפות  מתשלום  פטור  יהיה  המבוטח  לעיל  האמור  למרות  תביעה.  כל 
עצמית, עד לסך של 30,000 ש״ח, אם התביעה תסתיים ללא כל חיוב כספי 

ו/או תשלום פיצוי לצד שלישי.

תאריך רטרואקטיבי  .4.7

1 בדצמבר 1987. או 1 בדצמבר 1984, לגבי אירועים בהם נקבעה   
בחוק תקופת התיישנות העולה על שבע שנים. או 1 בדצמבר 1972 
בכפוף לכך, שיוכח על ידי המבוטח כי בעת ביצוע מעשה הרשלנות 



3

היה לו ביטוח אחריות מקצועית בחברת ביטוח כלשהי ובסיס הכיסוי 
בביטוח זה היה על בסיס יום הגשת התביעה. גבול אחריות המבטח 

יוגבל לגבול האחריות אשר היה בפועל בעת מקרה הביטוח.

תנאי הפוליסה  .5

כותרת סעיפי הפוליסה נועדו לנוחות הקריאה ולא ישפיעו על תוכן הסעיפים 
לגופם.

דין וסעיף שיפוט  .5.1

המוסמך  ישראלי  משפט  ולבית  הישראלי,  לדין  כפופה  זו  פוליסה   
תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה 

זו או הנוגעת לה.

מידע שהתקבל  .5.2

היה ופוליסה זו נערכה לאחר שהמבוטח מילא טופס הצעת ביטוח, אזי   
יהווה המידע שנמסר על ידי המבוטח למבטח בסיס לעריכת הביטוח 

וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

תשלום דמי הביטוח  .5.3

ישולמו  לפוליסה,  בקשר  למבטח  מהמבוטח  המגיעים  הביטוח  דמי   
במועדים ובתנאים שהוסכמו בין המבוטח לבין המבטח.

הודעה על תביעה  .5.4

על  לו  שנודע  לאחר  האפשרי  בהקדם  למבטח  להודיע  המבוטח  על   
כך, על כל תביעה או על כל נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי 
פוליסה זו. הודעה, כאמור, תימסר למחלקת תשלומי ביטוח אחריות 
גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  ברחוב אבא  עו״ד של המבטח  מקצועית 

.52008

בירור חבותו של המבטח  .5.5

את  לכך  שנדרש  לאחר  סביר  זמן  תוך  למבטח,  למסור  המבוטח  על   
אינם  ואם  התביעה  עם  בקשר  החבות,  לבירור  הדרושים  המסמכים 

ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.

איסור הודאה  .5.6

לא ייעשו ולא יינתנו על ידי המבוטח או מי מטעמו כל הודאה, הצעה,   
התחייבות, הבטחה, פיצוי או סידור ביחס לכל עניין העלול להיות מקרה 

ביטוח, ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב.

אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות המקרה במשטרה או   
עדות  וכן על מתן  דרישותיו  לפי  דין  כל  פי  על  גורם מוסמך  כל  בפני 

במשפט.
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טיפול בתביעות  .5.7

הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, יהיה רשאי המבטח לפי שיקול  א. 
דעתו ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה 
ובלבד שהודיע על  יישובה של כל תביעה בגין כל מקרה ביטוח  או 
כך בכתב למבוטח 30 יום מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה 
וכן ישא המבטח בכל ההוצאות המשפטיות הסבירות הכרוכות  זו, 
שיפוי,  המבוטח  בשם  ולקבל  לתבוע  המבטח  רשאי  בנוסף,  בכך. 
פיצוי, השתתפות ודמי נזק. למבטח יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול 
הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה. על המבוטח יהיה לתת 
למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית להגיע להסדר ו/או 
ליישב כל תביעה, ובלבד שהחברה הודיעה על כך בכתב למבוטח 30 
זו. המבטח מתחייב  ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה 
לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים 

הלגיטימיים של המבוטח, לרבות שמו הטוב. 

היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות, יפעלו המבטח והמבוטח  ב. 
תוך תיאום הדדי, ולמבוטח תינתן זכות להשתתף בניהול ההגנה.

תשלום סכום בגבול האחריות  .5.8

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה, בקשר עם כל   
תביעה או סדרה של תביעות, רשאי המבטח לשלם למבוטח את כל 
שולמו  שכבר  הסכומים  כל  ממנו  שנוכו  לאחר  האחריות,  גבול  סכום 
יוותר המבטח על הניהול והפיקוח  בתור תגמולי ביטוח. במקרה כזה 
של התביעה או התביעות ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה 

או אליהן, פרט להוצאות משפט סבירות. 

במקרה של חילוקי דעות בין המבטח ובין המבוטח באשר למונח ״הוצאות   
משפט סבירות״ תינתן למבוטח האופציה להביא הדבר לבורות זבל״א.

התיישנות   .5.9

תביעה בגין מקרה ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת   
הצד השלישי נגד המבוטח.

הצמדה   .5.10

באם הסכומים המצוינים בפוליסה הינם בדולרים יחושבו הנ״ל בהתאם   
לשער היציג של דולר ארה״ב בבנק ישראל במועד התשלום בפועל.

באם הסכומים המצוינים בפוליסה הינם בשקלים, יוצמדו הנ״ל למדד   
המחירים לצרכן כחוק.

הארכת תקופת הביטוח   .5.11

כל הארכת ביטוח, על פי פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבוטח   
והמבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו. 
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ביטול הביטוח   .5.12

בכתב  הודעה  ידי  על  זו  פוליסה  לבטל  רשאי  יהיה  המבוטח   .5.12.1
המבטח  אצל  ההודעה  קבלת  עם  יחול  והביטול  למבטח, 
הביטול  בהודעת  המבוטח  נקב  בו  יותר  מאוחר  בתאריך  או 
עבור  בפרמיה  המבוטח  יחויב  זה  במקרה  ידו.  על  שנשלחה 
התקופה בה היה הביטוח בתוקף, בשיעור של 10% מהפרמיה 
לכל חודש, או חלקו, בו היה הביטוח בתוקף, ובתוספת 10% 

מהפרמיה השנתית כאמור

המבטח רשאי לפי שיקול דעתו, לבטל את הפוליסה בכל עת   .5.12.2
תישלח  כך  על  שהודעה  ובלבד  הביטוח,  תקופת  תום  לפני 
למבוטח בכתב, לפי כתובתו האחרונה הידועה, לפחות 30 יום 

לפני מועד ביטוח הפוליסה. 

הביטוח  תקופת  תום  לפני  הפוליסה  יבטל  המבטח  אם  א. 
את  הפר  שמהבוטח  אינה  לביטול  והעילה  המוסכמת, 
המבטח  יחזיר  המבטח,  את  להונות  ניסה  או  הפוליסה 
תום  עד  שנותרה  לתקופה  היחסי  הסכום  את  למבוטח 

תקופת הביטוח המוסכמת.

במקרה בו עילת הביטול אינה שהמבוטח הפר את תנאי  ב. 
המבטח  ישלם  המבטח,  את  להונות  ניסה  או  הפוליסה 
לאותו  דומה  ממבוטח  דורש  שהיה  הסכום  את  למבוטח 
סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום 

תקופת הביטוח המוסכמת.

תחום גיאוגרפי   .5.13

הפוליסה מכסה את המבוטח בכל ארצות העולם.  

הדין וסמכות השיפוט   .5.14

בארה״ב  למעט  העולם,  ארצות  בכל  המבוטח  את  מכסה  הפוליסה   
ובקנדה. שאלת החבות בכל תביעה תידון בהתאם לדין המקומי במקום 

הגשת התביעה אך הפוליסה תפורש בהתאם לדין הישראלי. 

ורק  אך  תכסה  הפוליסה  ובקנדה,  בארה״ב  פעילות  או  תביעה  בגין   
תביעה שתוגש בבית משפט ישראלי, תידון על פי הדין בישראל ולא 
תכלול אכיפת פסק דין שהתקבל בארה״ב ובקנדה. אין באמור לעיל 

בכדי לגרוע מהתחום הגיאוגרפי, כאמור בסעיף 5.13 לעיל.

ביטוחים נוספים   .5.15

על המבוטח להודיע למבטח על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות   
המבוטחת על פי פוליסה זו.

גדולה  או  שווה  המבוטח  של  העצמית  ההשתתפות  בו  נוסף  ביטוח   
מסכום הביטוח שבפוליסה זו לא ייחשב כביטוח נוסף לצורכי פוליסה זו.
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תשלום דמי ביטוח   .5.16

דמי הביטוח ישולמו במלואם במועדים שהוסכם עליהם.  .5.16.1

במועד,  למבטח  מהמבוטח  המגיע  כלשהו  סכום  שולם  לא   
תקופת  עבור  וריבית  הצמדה  הפרשי  שבפיגור  הסכום  ישא 
בפוליסות שקליות  ריבית שנתית  בשיעור של 6%  הפיגור, 
ובלבד ששיעור  ו - 10% ריבית שנתית בפוליסות דולריות, 
לחוק  בהתאם  המרבי  הריבית  שיעור  על  יעלה  לא  הריבית 
הריבית, התשי״ז-1957. הפרשי ריבית אלה ישולמו למבטח 

בעת סילוקו של הסכום שבפיגור, וכחלק בלתי נפרד ממנו.

לא שולם סכום שבפיגור כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח   .5.16.2
רשאי המבטח להודיע למבוטח כי  דרש מהמבוטח לשלמו, 
הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור 

לא יסולק לפני כן.

מחובת  לגרוע  כדי  זה  סעיף  על-פי  הביטוח  בביטול  אין   .5.16.3
המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור, המתייחס לתקופה שעד 

לביטול האמור.

על-פי  המבוטח  בזכויות  יפגע  לא  כאמור  הביטוח  ביטול   .5.16.4
הפוליסה, בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח.

הרחבות בפוליסה  .6

אבדן מסמכים  .6.1

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח על פי דין בגין אבדן   
מסמכים )שאינם מסמכים סחירים או בעלי ערך כספי נקוב(, כולל 
אמצעי  וכן  חיצוניים,  בארכיונים  הנמצאים  ומסמכים  מחשב  קבצי 

מידע אחרים, אשר הופקדו בידיו במהלך עיסוקו כעורך דין.

תביעות שיוגשו  .6.2

ובכתב,  לידיעת המבטח,  המבוטח  ידווח  הביטוח  במשך תקופת  אם   
על מקרה כלשהו העלול לאחר מכן לגרום לתביעה, תיחשב כל תביעה 
הנובעת ממקרה זה, כאילו הוגשה בתקופת הביטוח, אף אם הוגשה 

לאחר מכן.

אי כשירות משפטית  .6.3

זוגו,  בן  יהיו  כשירות משפטית של המבוטח  אי  או  מוות  במקרה של   
יורשיו, אפוטרופוס או הנאמן בפשיטת הרגל שלו זכאים לכל  עזבונו, 
הזכויות המוקנות על פי פוליסה זו, להם היה זכאי המבוטח טרם מותו 
בתביעה  שמדובר  ובתנאי  משפטית,  כשירות  חסר  שהפך  לפני  או 

בשל מקרה ביטוח שבוצע על ידי המבוטח בלבד.
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פעילות במקרקעין:  .6.4

במידה ולא צוין אחרת, תחול הפוליסה על פעילותו הישירה ו/או העקיפה   
של המבוטח במכירה או בהעברה של זכויות כלשהן במקרקעין או בנכסי 

דלא ניידי, שנעשו בגדר עיסוקו בעריכת דין.

אחריות שילוחית לעובד שעזב  .6.5

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח כלפי   
עו״ד שכיר שלו לשעבר, בגין פעילות אותו עו״ד שכיר אצל המבוטח.

גידול במספר עורכי דין  .6.6

במקרה של הצטרפות עורך דין שכיר נוסף למשרד המבוטח,   .6.6.1
יורחב הביטוח לכסות אף את חבות המבוטח בגינו, ממועד 

ההודעה למבטח ותמורת תשלום פרמיה נוספת.

הכיסוי הביטוחי בגין עורך דין שכיר, שהחליף עורך דין שכיר   .6.6.2
אחר במשרד המבוטח יחול וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת 

או בתשלום פרמיה נוספת.

עיסוקים משפטיים נוספים  .6.7

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח בגין פעילותו בעריכת   
דין, בהיותו משמש ככונס נכסים, מפרק, בורר, נוטריון, נאמן, מפשר, 
מעיסוקו  שהכנסותיו  )בתנאי  חברה  מזכיר  וכן  מיוחד  מנהל  מגשר, 
כמזכיר חברה נכללות בסך הכנסות המבוטח(, וכל פעילות כאמור, 
שלא נאסרה עליו על פי חוק לשכת עורכי הדין תשכ״א-1961, על פי 

חוק הנוטריונים תשל״ו-1967 ועל פי דין.

המבוטח  של  פעילותו  בגין  ביטוח  כיסוי  מתן  כדי  זו  בהרחבה  אין   
כדירקטור או נושא משרה.

היפר חובת סודיות  .6.8

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בגין תביעות נגדו אשר   
נובעות מהיפר חובת סודיות, אשר נעשתה בתום לב.

אי יושר עובדים  .6.9

בניגוד לאמור בסעיף 7.2 להלן, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו   
של המבוטח כלפי צד שלישי בגין מעשה אי יושר שביצעו עובדיו של 

עורך הדין המבוטח, אך למעט שותפיו.

המשך כיסוי ביטוחי  .6.10

דרישה  כל  בגין  לכסות את אחריותו של המבוטח  הפוליסה מורחבת   
או תובענה אשר תוגש נגדו לראשונה במשך תקופה של 6 חודשים 
בגין  ורק  אך  וזאת  ברשימה,  המצוינת  הביטוח  תום תקופת  לאחר 
לא  כי  ובתנאי  הביטוח  תום תקופת  לפני  אירעו  ביטוח אשר  מקרי 
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נרכש, בתום לב, כל ביטוח אחריות מקצועית אחר לתקופה זו מלבד 
אצל המבטח.

לתנאים  וכן  ולסייגיה  הפוליסה  תנאי  יתר  לכל  כפוף  לעיל  האמור   
המצטברים הבאים:

הפוליסה לא בוטלה או לא נמנע חידושה על פי הוראת המבוטח   .1
או על ידי המבטח תוך מתן הודעה מתאימה למבוטח בכתב 30 

יום מראש.

הפוליסה לא בוטלה או לא נמנע חידושה עקב תביעה כוזבת של   .2
המבוטח או ניסיון של המבוטח להונות את המבטח.

לא קיים ביטוח אחריות מקצועית אחר שנערך על ידי המבוטח   .3
או לטובתו.

פעולה בתום לב  .6.11

הפוליסה מורחבת לכסות חבות המוטלת על המבוטח על פי דין, כלפי   
צד שלישי, בשל מעשה או מחדל כלשהו, במסגרת פעילותו בעריכת 
דין, אם לא נקבע כי מדובר ברשלנות, טעות או השמטה מצד המבוטח, 

ובלבד שנהג בתום לב.

פעולה כיועץ משפטי  .6.12

הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח, במעמדו כיועץ משפטי שכיר   
אך למעט  ידי תאגיד,  ו/או כמי שמועסק כעו״ד שכיר על  של תאגיד 

חבותו כלפי התאגיד או מי מטעמו.

הוצאת דיבה  .6.13

במידה ונרשם בדף הרשימה, בתמורה לתשלום דמי ביטוח נוספים   
ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה של פוליסה זו, הכיסוי מורחב לכלול את 
חבותו של המבוטח בגין תביעה המיוחסת להוצאת דיבה על ידו בתום 

לב במסגרת עיסוקו בעריכת דין.

כיסוי לבן/בת הזוג  .6.14

של  הזוג  בן/בת  כנגד  שתוגש  תובענה  לכסות  מורחבת  הפוליסה   
המבוטח, הנובעת אך ורק ממעמדו כבן זוג של המבוטח, בגין פיצויים 
המוחזק  רכוש  או  הנישואין  מחיי  המשותף  מהרכוש  לגבותם  שניתן 
כמשותף על ידי המבוטח ובן/בת הזוג. למען הסר ספק, הרחבה זו חלה 

רק לגבי תובענה שעילתה מקרה ביטוח, המכוסה על פי פוליסה זו.

הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים  .6.15

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה בהליכים   
הביטוח  מקרה  בגין  נגדו  המתנהלים  מנהליים  הליכים  או  פליליים 

המבוטח בפוליסה זאת, באופן ובהיקף כדלקמן:
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המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך   
מנהליים,  הליכים  או  פליליים  בהליכים  משפטית  הגנה  מתן  לשם  דין 

שיוגשו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח מכוסה על פי בפוליסה זו.

ו/או לרשות מי  יעמיד לרשות המבוטח  כן המבטח, על חשבונו,  כמו   
מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית 
האפשרית, של הכרעת דיון ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים 

או מנהליים וישא גם בהוצאות הערעור.

ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים  דין  מינוי עורך   
מנהליים, בשלב הערעור כאמור, מותנים בקבלת חוות דעת מאת 

עורך הדין, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.

לרשותו  שהעמיד  הדין  עורך  של  בשרותיו  מעוניין  אינו  והמבוטח  היה   
ישפה  כזה  בחירתו. במצב  לפי  לעו״ד  לפנות  המבטח, רשאי המבוטח 
המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח, 
בהתאם לשכר טרחת עו״ד שהיה המבטח משלם לעו״ד שמונה על ידו, 

כל הנ״ל בכפוף לתת גבול אחריות המבטח להרחבה זאת.

והליכים  פליליים  בהליכים  המשפט  הוצאות  את  ישלם  המבטח   
מנהליים ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או המנהליים 

או הערעור, הכל לפי העניין.

הגדרות לעניין הרחבה זאת:   

הליכים פליליים או הליכים מנהליים:   

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית, לרבות חקירת סיבת   
נגד  מטעמה,  או  ישראל  מדינת  ידי  על  אישום  כתב  מוגש  ו/או  מוות 

המבוטח או מי מעובדיו. והכל אך ורק בקשר עם פעילותו כעורך דין .

הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים )כולל ערעור(:  

שכר  פרוטוקולים,  העתקת  מסמכים,  ביול  דמי  אגרות,  טרחה,  שכר   
בהתאם  או  המשפט  בית  ידי  על  שיקבע  כפי  מומחים  ושכר  עדים 
הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים  לקבוע בסדרי הדין הפלילי 
או הליכים מנהליים, כולל ערעור על פסק דין, אך לא כל קנס, עיצום, 

פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.

סייגים לעניין הרחבה זאת:   

לשאת  או  משפטית  להגנה  עו״ד  להעמיד  חייב  יהיה  לא  המבטח   
בתשלום כלשהו אם:

ההליך ו/או החקירה ו/או הגשת כתב האישום א. 

הינם בגין מקרה ביטוח המוחרג מפורשות על פי פוליסה זאת.  

ההליך ו/או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין מקרה  ב. 
כוונה  מתוך  המבוטח  מחדל(  ובין  מעשה  )בין  פעל  בו  ביטוח 

לגרום למקרה הביטוח.
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ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים  ג. 
ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם. 

במידה ויתברר, כי המבוטח אשם בעבירה המיוחסת לו, הדורשת   
נוסח  פי  על  ביטוח  לתגמולי  זכאי  שאינו  ו/או  פלילית  מחשבה 
יחזיר המבוטח למבטח את התשלומים ששולמו על  הפוליסה, 

ידי המבטח בצירוף ריבית והצמדה כחוק.

גבולות אחריות המבטח לפי הרחבה זו לא יעלו על 150,000 ש״ח   
לתביעה ולסך תביעות שתוגשנה בתקופת הביטוח. גבול האחריות 

הינו חלק מסך גבול האחריות הנקוב ברשימה, ולא מעבר לכך. 

חריגה מסמכות  .6.16

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בשל חבות המוטלת עליו על   
פי דין עקב חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה 

לו במהלך עיסוקו כעורך דין.

שותפים ״יוצאים״:  .6.17

מוסכם בזה, כי אם צוין במפורש ברשימה כי הרחבה זו בתוקף, אזי   
בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, הביטוח עפ״י פוליסה זו מורחב 
ואשר  לשפות כל אדם אשר היה שותף במשרד עורכי הדין המבוטח 
חדל להיות שותף בו, בהתייחס לכל תביעה אשר תוגש נגדו לראשונה 
בתקופת הביטוח פוליסה זו, בשל פעילותו כעורך דין במשרד המבוטח 
התנאים  כל  בקיום  מותנה  זו  הרחבה  פי  על  הכיסוי  לפרישתו.  עד 

הבאים במצטבר:

לא קיים כל ביטוח אחר המכסה חבות זו. א. 

הפעלת הכיסוי עפ״י הרחבה זו תעשה רק אם מנהלו המוסמך  ב. 
של המשרד המבוטח יורה זאת למבטח במפורש. מותנה בזאת 
יחול בגין תביעה או דרישה או  במפורש כי הכיסוי הביטוחי לא 
לאותו  ידועים  היו  ואשר  לתביעה,  להביא  עשויים  אשר  הודעה, 

שותף קודם לכניסתה של הרחבה זו לתוקף.

שותפים ״נכנסים״:  .6.18

מוסכם בזה, כי אם צוין במפורש ברשימה כי הרחבה זו בתוקף, אזי   
בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, הביטוח עפ״י פוליסה זו מורחב 
המבוטח,  הדין  עורכי  במשרד  כ״שותף״  המוגדר  אדם  כל  לשפות 
הביטוח  בתקופת  לראשונה  נגדו  תוגש  אשר  תביעה  לכל  בהתייחס 
להצטרפותו  דין, אשר קדמה  כעורך  פעילותו  בשל  זו,  פוליסה  עפ״י 
למשרד המבוטח. הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בקיום כל התנאים 

המצטברים הבאים:

לא קיים כל ביטוח אחר המכסה חבות זו. א. 

הכיסוי לא יחול בגין עבודתו של המבוטח כעו״ד שכיר. ב. 
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״הגשת  בסיס  על  מקצועית  אחריות  ביטוח  היה  זה  לעו״ד  ג. 
התביעה״ עד ליום הצטרפותו למשרד המבוטח וגבולות האחריות 

של המבטח לא יעלו על גבולות האחריות של אותה פוליסה.

הפעלת הכיסוי עפ״י הרחבה זו תעשה רק אם מנהלו המוסמך  ד. 
של המשרד המבוטח יורה זאת למבטח במפורש, מותנה בזאת 
הודעה,  או  דרישה  או  תביעה  בגין  יחול  לא  הכיסוי  כי  במפורש 
אשר עשויים להביא לתביעה, ואשר ידועים לאותו שותף קודם 

לכניסתה של הרחבה זו לתוקף.

חבות  בגין  ביטוחי  כיסוי  להקנות  כדי  זו  בהרחבה  באמור  אין   
כשותף עפ״י פקודת השותפויות )נוסח חדש( - תשל״ה-1975.

בחירת עו״ד בתביעה:  .6.19

יהיה  זו,  פוליסה  פי  על  הגנה משפטית  להוצאות  זכאי  המבוטח  היה   
המבוטח רשאי לבחור את עורך הדין, שייצגו. במצב כזה ישפה המבטח 
את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח, כאשר 
יהיה נמוך משכ״ט עו״ד שהיה המבטח משלם  שכר טרחת עו״ד לא 
פי  לגבול אחריות המבטח על  כל הנ״ל בכפוף  ידו.  על  לעו״ד שמונה 
פוליסה זאת והאמור בסעיף 66 לחוק חוזה הביטוח התשמ״א – 1981

חריגים בפוליסה  .7

הפוליסה לא תשפה את המבוטח בעניינים אלה:

כל פגיעה בפרטיות, אלא אם כן הפגיעה בפרטיות נעשתה בתום לב   .7.1
ושלא במתכוון.

או  פשע  מרמה,  באמון,  מעילה  מעילה,  של  מחדל  או  מעשה  כל   .7.2
מעשה זדון

נזקים  להפחתת  או  למניעת  המבוטח,  ידי  על  שהוצאו  הוצאות   .7.3
ובין אם לאחר  בין אם הוצאו טרם קרות מקרה הביטוח  אפשריים, 

קרות מקרה הביטוח, אלא אם אושרו מראש על ידי המבטח.

שכר טרחה והוצאות, שהמבוטח גבה ונדרש להחזירם  .7.4

עיסוק כלשהו, שאינו מהווה חלק מעיסוקיו של המבוטח בעריכת דין.   .7.5

פעילותו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה.   .7.6

עקב  לרבות  הכספיים  חובותיו  את  לסלק  המבוטח  של  יכולתו  אי   .7.7
פשיטת רגל, או כינוס נכסים של המבוטח.

פירעון ערבות אישית, שאינה נדרשת על פי דין או על פי החלטה או צו   .7.8
של בית משפט.

התחייבות של המבוטח לפצות או לשפות אדם מעבר לסכום שבו היה   .7.9
חייב על פי דין, וכן סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם 
כלשהו והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו, המבוטח יחזיר למבטח 

כל סכום ששילם המבטח אשר יכול היה לגבותו בהיעדר הסכם כזה. 
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חבות שנגרמה במישרין או בעקיפין בגין אנרגיה אטומית לרבות חומר   .7.10
גרעיני או מלחמתי או הנובעים ממנו. או באו כתוצאה ממנו או נגרמו 
על ידו או שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחת הסיבות כדלהלן, או 
שנבעו מתוכן או באו כתוצאה מהן או בהשתתפותן: קרינה מייננת, או 
זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו ו/או מפסולת קרינה גרעינית 
כלשהי כתוצאה מבעירת דלק גרעיני. )למטרת סעיף זה בלבד, בעירה 

תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני(.

חבות כלשהי אשר נגרמה במישרין או בעקיפין על ידי אחד המאורעות   .7.11
פעולות  פלישה,  מלחמה,  ממנו:  כתוצאה  או  באמצעותו  או  הבאים 
אויב זר, מעשה איבה או פעולה מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה 
פרעות,  מרד,  חבלה,  אזרחים, מעשה  הוכרזה(. מלחמת  לא  אם  ובין 
התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או 
שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או 
מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר 
צבאי או מצב של מצור, פעולות טרור המבוצעות על ידי אדם או על ידי 

אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו. 

לצורך סייג זה ״טרור״ משמעו השימוש באלימות לצרכים פוליטיים לרבות   
השימוש באלימות שמטרתה היא להפחיד את הציבור או חלק ממנו. 

מוסכם כי במקרה של תביעה כלשהי המוגשת בתחום מדינת ישראל   
והשטחים המוחזקים על ידה )לרבות בתחומי האזורים כמשמעותם 
בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית 
משטרת  של  מפורש  אישור  רק  התשנ״ה-1995(,  ההאשמית, 
ישראל ו/או משרד הביטחון, הקובע חד משמעית כי מקרה ביטוח 
נגרם במישרין כתוצאה מטרור כהגדרת מונח זה לעיל, יהווה בסיס 

לדחיית התביעה לתגמולי ביטוח על סמך חריג זה.

תביעה או דרישה או הודעה, שעשויים היו להביא לתביעה ואשר היו   .7.12
ידועים למבוטח קודם למועד תחילת הביטוח על פי פוליסה זו. 

אסבסט )asbest( או כל חומר הכולל אותו בכל כמות או צורה שהיא.   .7.13

קנסות, פיצויים לדוגמא ותשלומי עונשין כלשהם.  .7.14

מוות ו/או נזק גופני ו/או מחלה לעובד של המבוטח וכן כל חבות של   .7.15
המבוטח כלפיו.

כל נזק פיזי ו/או אובדן לרכוש מוחשי וכן כל נזק לרכוש מכל סוג,   .7.16
שהינו בשליטתו ו/או בהחזקתו ו/או מוחזק ע״י המבוטח.

פעילותו של מי מעורכי הדין כשותף ו/או כשכיר בגוף, שאינו המבוטח   .7.17
המצוין ברשימה.

מעשה או מחדל של המבוטח תוך הפרה ביודעין של הדין.  .7.18

הנפקת תשקיף של חברה כלשהי.  .7.19
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