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מס"ד

המסמך או
הספח אליו
מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלווטיים

1

ביטוח
דירקטורים

כותרת

2

ביטוח
דירקטורים

היקף הכיסוי

3

ביטוח
דירקטורים

היקף הכיסוי –
סעיף 7.5

4

ביטוח
דירקטורים

היקף הכיסוי –
סעיף 7.29

ודה לקבלת וסח
ההרחבה המבוקש

5

ביטוח
דירקטורים

היקף הכיסוי –
סעיף 7.35

אא הבהרה לעיין
הארגוים לגביהם
דרש כיסוי זה ,מהו
הקשר המשפטי בים
לבין העמותה

6

ביטוח
דירקטורים

היקף הכיסוי –
סעיף 7.37

אא הוסיפו בסוף
הסעיף את המילים:
"באישור המבטחת
מראש ובכתב".

7

ביטוח
דירקטורים

היקף הכיסוי –
סעיפים – 7.38
7.40

לא וכל לאשר
הרחבות אלו

וסח השאלה

תשובה

כותרת הפוליסה
צריכה להיות
"אחריות דירקטורים
וושאי משרה
בעמותה".
וסח הפוליסה המוצע
היו Corporate
Guard Ayalon 2018
אא הבהרה כי הכווה
היא לתביעות יחסי
עבודה גד דירקטורים
וושאי משרה

ימחקו המילים " אחריות העמותה
וושאי משרה
" וירשם " אחריות דירקטורים וושאי
משרה"
הוסח מקובל כחלופה וספת בהתאם
לתאים ולהרחבות במפרט ובפיה
ההבהרה מקובלת
כיסוי אוטו' לדירקטורים חיצויים פורשים
 Run off for External Directorsל365-
ימים
,מוסכם ומוצהר בזאת כי ,במידה והעמותה
לא תחדש או תחליף את הפוליסה עם
פוליסה אחרת לביטוח דירקטורים וושאי
משרה ,ותקופת גילוי לא תיבחר בהתאם
לתקופת הגילוי והדיווח בפוליסה  ,אזי -
תקופת גילוי של  365ימים לאחר מועד אי
חידוש זה תיתן במסגרת סעיף זה
שבמהלכה יתן יהיה למסור הודעה בכתב
למבוטחים על כל תביעה שהוגשה כגד כל
דירקטור חיצוי"
כון להיום ושאי המשרה ודירקטורים של
המבוטח אים פעילים בארגוים מטעם
העמותה .
יובהר בסיפא כי " באישור המבטחת מראש
ובכתב  .אולם במידה והמבטח והמבוטח לא
יסכימו על זהותו של עורך הדין כאמור  ,אזי
הצדדים יפעלו יחדיו ויבצעו פיה ללשכת
עורכי הדין בישראל )לשם גיבוש הסכמה
הדדית בין המבוטח למבטח( על מת למות
עורך דין שייצג את המבוטח"
 7.38הגה על מעמדו של ושא המשרה -
גבול האחריות יופחת ל עד סך ₪ 40,000
למקרה וסך  ₪ 100,000לכל התביעות בשת
הביטוח .
 - 7.40תגובות לטיוטות של דוחו"ת מבקר
המדיה  -גבול האחריות יופחת ל עד סך
 ₪ 40,000למקרה וסך  ₪ 100,000לכל
התביעות בשת הביטוח

.8

כללי

תקופת
ההתקשרות

9
כללי

תקופת הביטוח
סעיף ב'

בשורה השיה לאחר
המילים "בכל פעם"
וספו המילים –
בכפוף לאישור
המבטחת מראש
ובכתב

סעיף  4תקופת ההתקשרות  /סעיף ב -
בשורה השיה לאחר המילים "בכל פעם"
יתווספו המילים – "בכפוף לאישור
המבטחת מראש ובכתב ובהתאם לתאי
ההזמה והמפרט"

בסוף הפסקה וסף
מלל":באישור
המבטחת תלוי סיון
תביעות ושיויים
בסדר גודל העסק.

סעיף  4תקופת ההתקשרות  /סעיף ב –
יצויין בסוף הסעיף " באישור המבטחת
ובהתאם לתאי ההזמה והמפרט  ,תלוי
סיון תביעות ושיויים בסדר גודל העסק"

כללי

זכויות המזמין
סעיף 15.8

לא וכל לאשר סעיף
זה

המזמין מבהיר כי בכוותו ובהעדפתו
במסגרת ההליך היה עריכת כלל הביטוחים
שכללו בהזמה אצל מציע אחד כמקשה
אחת "

11

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף 1.6

באישור המבטחת
מראש ובכתב

בסיפא יתווספו המילים – "בכפוף לאישור
המבטחת מראש ובכתב ובהתאם לתאי
ההזמה והמפרט"

12

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף 1.7

לא וכל לאשר זאת
ולהתחייב על מערכת
שאין לו כל היכרות
עימה

הסעיף ימחק

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף 1.8

בסוף הפסקה וסף:
"למעט במקרה של אי
תשלום פרמיה"

בסיפא יתווספו המילים – "למעט במקרה
של אי תשלום פרמיה בהתאם להוראות
הדין"

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף 1.13

חריג רשלות רבתי
מבוטל אך מובהר בזה
כי אין בביטול הסעיף
מחובת
עכאמור
לגרועהמבוטח מקובל
הזהירות של
ו/או מזכויות המבטח
ע"פ הפוליסה ו/או ע"פ
חוק חוזה ביטוח

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף 1.16

מחקו המילים" :לפי
בחירת המבוטח"

10

9

10

11

דחה

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף 1.18

וסף בסוף הפסקה:
"במידה ומדובר
בחבויות בפרד או
ברכוש בפרד.

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף - 2
המבוטח
2.1

מחקו המילים אחרי
עובדים" :ו/או כל
הפועלים בשמם
ומטעמם של ה"ל".

תאים
ביטוחים
כלליים

סעיף - 2
המבוטח
2.3 + 2.2

בסוף הפסקות וסף
":בגין מעשי ומחדלי
המבוטח"

15

ביטוח רכוש

הרחבות
לפוליסה
סעיף 5

אחרי המילה למקרה
וסף" -ולתקופה"

סעיף  – 5הובהר בסיפא כי " הרחבות פריצה
וכה"ס הין למקרה וכפל הסכום לתקופת
ביטוח שתית"

וסף מלל ":למעט
תביעה גדית"

סעיף  - 5.3מקובל

16

רכוש -
שיויים
תוספות
לוסח פוליסת
ביט

12

מקובל

13

14

סעיף 5.3
א סעיף 6.1

ב סעיף 6.12

17
צד שלישי

סעיף  2חבותו
של המבוטח

18

סעיף  7שיויים
והרחבות
לפוליסת ביט
7.1

19

סעיף 7.7
פסקה אחרוה

ימחקו המלים " ו/או כל הפועלים בשמם
ומטעמם" וירשם " ו/או המהלים"

בסיפא של סעיף  2.2יתווספו המילים "בגין
מעשי ומחדלי המבוטח ו/או בגין הפועלים
מטעמו"
סעיף  2.3כולל הבהרה " בקשר לפעילות
העמותה והצוות"

א אחרי המילה
בשורה
"מגודרים"
א סעיף - 6.1
המילה
ואחרי
שיה
"החצרים" שורה לפי מקובל
אחרוה מחק "ו/או"
ובפסקה השיה מחקו
המילים ":וכן גיבת
המבים היבילים ו/או
המכולות עצמם".
ב במשפט המתחיל
ב":הפוליסה כולל "
היכן שמופיעה המילה
"חצרי" או חצרים
שוה
למשרדי/משרדים
שורה  2לפי הסוף,
אחרי המילים:
"על ידי עובדיו" ,וספו
המילים ":ואחריותו
השילוחית בגין"

ב סעיף  - 6.12מקובל
ימחקו המילים
" שירותי מים וביוב"
וירשם "העוסק בתכון של מערכת להסעת
המוים לשירות מטרופולין ירושלים"
ימחקו המילים " ו/או על ידי מי מטעמו "
וירשם " ו/או אחריותו של המבוטח בגין
הפועלים מטעמו"

גבולות אחריות שוו
לסך של ₪ 2,000,000

דחה

לא וכל להתחייב
להעביר תוים במדיה
מגטית

ימחקו המילים "|הן במדיה מגטית"

סעיף  2חבותו
של המבוטח

סעיף  2חבותו של
המבוטח
המילה "כל" לפי
המילה "דין" תימחק,
שורה שיה
המילים":מכל סוג
ותיאור" מחקו
ובמקום וספה
המילה":לוות" .

20

אחריות
מקצועית

מקובל

סעיף ב'

סעיף ב'
בסוף הפסקה
הראשוה וספו
המילים" :בגין
בחירתו באותם בעלי
מקצוע.

במקום המילים " שאים עובדי הרשות"
יצוין " שאים עובדי המבוטח )יובהר כי
האמור היו לעיין אחריות המבוטח בגין
פעילות בעלי המקצוע בקשר עם עיסוקו של
המבוטח וככול ואים עובדים של המבוטח (
"

סעיף ב2

סעיף ב2

לא הבחו בשאלה הקשורה לסעיף ב2

סעיף  9היקף
הכיסוי

סעיף  9היקף הכיסוי
מחק וסח ב.ר , 2018
שורה שיה אחרי
המילה "הרחבותיה"
מחקו המילים מ-
"ו/או וסח עד יואר
"2017
ובשורה שלישית בסוף
החל מהמילה –"ו/או
וסח" עד הסוף מחק.

להלן וסח חלופי לסעיף " : 9בהתאם וסח
לביטוח אחריות מקצועית – אילון  ,לעפי
ההדסה והאדריכלות ) מהדורת "שפי – ב.ר
 (2018על כל הרחבותיה "

סעיף 10.2

סעיף 10.2
מחק

גבול האחריות יוקטן לסכום של ₪ 200,000
למקרה ולתקופת ביטוח בדומה לוסח
"ספח לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית
מהדורת יואר2017
אחריות מקצועית למהדסים ואדריכלים
של חברת כלל "

סעיף - 3
העובדים
המבוטחים

סעיף  - 3העובדים
המבוטחים
וספו המילים":בכפוף
לדין ושיפוט ישראלי".

מקובל

21
חבות
מעבידים

מקובל

סעיף - 9
שיויים
והרחבות
לפוליסת ביט
9.3

סעיף  - 9שיויים
והרחבות לפוליסת
ביט
9.3
לאחר הפסקה
האחרוה וסף המלל
הבא:
"במועד עריכת
הביטוח זה לא היה
ידוע למבוטח על קיום
עילה לתביעה בגין
מקרה ביטוח כאמור.
המבוטח מתחייב
להסב לטובת המבטח
כל זכות לשיפוי
העלולה לעמוד לזכותו
כלפי מבטחיו
הקודמים בגין פגיעות

מאושר הוסח

שהצטברו קודם
למועד תחילת תקופת
הביטוח.
האמור בהרחבה זו לא
לא יחול במקרה
שחבותו של המבוטח
לא הייתה מבוטחת
ע"י
מבטח כלשהו במשך
התקופה שקדמה
לתקופת הביטוח ע"פ
פוליסה זו או במקרה
שהמבטח היו חדל
פרעון.

22
ציוד
אלקטרוי

הרחבות
מיוחדות
סעיף 6.1

בסוף הפסקה וסף
המלל ":בהיותם
צמודים לעובד
המבוטח לרבות בכלי
תחבורה לסוגיהם או
מאוחסן בבית מלון".

סעיף 6.1
יצוין בסיפא "הכיסוי למחשבים יידים היו
בהיותם בהשגחת המבוטח.
אין להשאיר את המחשב הישא ברכב לא
מאויש .אין לשלוח את המחשב הישא עם
כבודה לבטן המטוס .בעת שהייה במלון
יהיה המחשב בהשגחת המבוטח או לחילופין
יופקד בכספת המלון" .

