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2016. יובהר כי הנוסח המחייב של הסעיפים וההדגשות השונות הנם בהתאם לקיים בפוליסות, 
כפי שפורסמו באתר. 

 
 

1. ב"מבוא" לפוליסה, נוספה ההבהרה הבאה: "מבוטח נכבד! תשומת לבך כי בסיס 
הפוליסה הינו "בסיס הגשת התביעה". לפיכך, הפוליסה מכסה אך ורק תביעה שהוגשה 

נגדך לראשונה בתקופת הביטוח הנוכחית המפורטת בדף הרשימה של הפוליסה".  

2. סעיף 2.8 )תביעה( – ההגדרה בסעיף עודכנה. 

3. פרק הסייגים הודגש ונעשתה חלוקה לתתי- סעיפים בסייג 3.6 )החזרה או תיקון של 
מוצרים(. 

4. סייג 3.18 )רשלנות רבתי( - נוסח הסעיף עודכן לפי דרישות הפיקוח ונמחק המשפט: 
"לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: "סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח 

סביר". 

5. סעיף 4 )הרחבות( - כותרת הסעיף תוקנה ל- "הרחבות וכיסויים נוספים", כמו כן בוצע 
תיקון בפסקה הראשונה והשנייה, לפיו ההרחבות המפורטות בפוליסה הנן בהתאם 
לכיסויים המפורטים, ככל שצוין ברשימה כי הם תקפים. בכפוף לגבול האחריות הכללי 

הנקוב בפוליסה )לנזק ובסה"כ לכל הנזקים( ולא מעבר לו. 

6. סעיף 4.2 )תקופת גילוי( – בוצעו מספר תיקונים בסעיף. העיקרי ביניהם הוא בסיפא 
לפיה: "רכש המבוטח פוליסת חבות המוצר אחרת, יחול הכיסוי על פי הרחבה זו כרובד 
נוסף מעל הכיסוי הניתן במסגרת הפוליסה האחרת, וגבול האחריות בפוליסה האחרת 
יהווה את סכום ההשתתפות העצמית שיחול על המבוטח בגין הרחבה זו. למען הסר 
ספק, יובהר כי הרחבה זו לא תחול אם הפוליסה בוטלה ו/או לא חודשה על פי הודעת 

המבוטח". 

7. סעיף 4.4 )הוצאות הגנה בהליכים פליליים( – בפסקה שתחילתה במילים : "היה 
והמבוטח אינו מעוניין", נוספו המילים : "ולכל הפחות, בהתאם לשכר טרחת עו"ד 

המקובל אצל המבטח לשם ייצוג מבוטחים בהליכים כאמור". 
כמו כן, לעניין תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו, נוספו המילים : "אלא אם צוין 

אחרת ברשימה". 

8. סעיף 4.5 )פגיעה אישית(- לעניין גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו נוספו המילים : 
"אלא אם צוין ברשימה". 

9. סעיף 4.6 )כיסוי עבודות שנמסרו(- נוספה הבהרה בכותרת הסעיף לפיה הכיסוי יחול רק 
אם צוין ברשימה. כמו כן, נמחקו המילים : "ובתמורה לדמי ביטוח נוספים". 

בסייגים לסעיף, נוסף משפט פתיחה: "אלא אם צוין אחרת ברשימה, כיסוי זה יהיה כפוף 
גם לסייגים המפורטים להלן".  

ס"ק 4.6.2 – הנוסח עודכן ל- "עבודה חוזרת ו/או תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר 
ללקוחותיו". 

10. ס"ק 5.2.5 )תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים( – נמחקה הסיפא שהופיעה במהדורה 
הקודמת שתחילתה במילים : "אם נקבע מוטב שאינו המבוטח..." ועד לסוף הסעיף. 

 

 



   
11. סעיף 5.5 )ביטול הביטוח( - ס"ק 5.5.1 עד וכולל ס"ק 5.5.3 – בוצעו מספר שינויים 
בסעיפים אלה. ס"ק 5.5.2 תוקן באופן בו המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת ובלבד 
שהודעה על כך תשלח למבוטח. הוסרה הדרישה למשלוח ההודעה למבטח בדואר רשום 

לפחות 21 יום מראש.   
סעיף 5.5.3 שהופיע במהדורה הקודמת – נמחק. 

12. סעיף 5.6 )חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון( –הסעיף נמחק כולו ובמקומו הוטמע 
בפוליסה הנוסח של הסעיפים הרלוונטיים מתוך חוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981. 

13. סעיף 5.7 )הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור החבות( –  
בוצעו מספר תיקונים במה שהיה ס"ק 5.7.1 במהדורה הקודמת.  

- כותרת הסעיף שונתה ל- "הודעה על מקרה המכוסה בהתאם לסעיף הכיסוי בפוליסה 
זו ובירור החבות" ועודכנה הפסקה הראשונה. 

- ס"ק 5.7.1 )מקביל לסעיף 5.7.2 במהדורה הקודמת(– בשורה הראשונה, לאחר 
המילים: "כל תביעה", נוספו המילים : "של המבוטח לשיפוי כמו גם". כמו כן, 
בסיפא נקבע כי הגשת התביעה למבטח תעשה באמצעות טופס תביעה שימציא 

המבטח למבוטח על פי בקשתו. 

- ס"ק 5.7.3 עד וכולל ס"ק 5.7.5 מחליפים את ס"ק 5.7.4 שהיה במהדורה הקודמת 
ומוסיפים עליו בהתאם להנחיות הפיקוח.  

- ס"ק 5.7.6  )נזק במתכוון( - חדש. 

- ס"ק 5.7.7 – )נזק שהמבוטח יכול היה למנוע( - חדש.  

- ס"ק 5.7.8 - כיסוי הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו- חדש.  

- ס"ק 5.7.9- לעניין "ידיעת המבוטח" הסעיף תוקן, נוספו המילים בשורה הראשונה : 
"אזי, לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך פוליסה זו". כמו כן, נמחקו בשורה 

השנייה המילים : "על האמור", ובמקומן נרשם : "כידיעה". 

14. סעיף 5.8 )הודעה על הליכים פליליים( – בסיפא של הפסקה הראשונה המילים : "כל 
נזק, אשר בגינו תיתכן תביעה על פי פוליסה זו" במהדורה הקודמת הוחלפו במילים: 

"מקרה המכוסה בהתאם לסעיף הכיסוי בפוליסה זו". 

15. סעיף 5.12 )טיפול בתביעות( – ס"ק 5.12.3 – המשפט שתחילתו במילים : "המבטח יעשה 
כמיטב יכולתו..." הועבר לשורה השלישית. בנוסף, נמחקו המילים : "על הצדדים לשתף 

פעולה". 

16. סעיף 5.15 )מבוטח ראשי בפוליסה( – המשפט: "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, 
המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים ייחשב למבוטח ראשי" הועבר והוטמע 

בהמשך לפסקה הראשונה של הסעיף. 

17. סעיף 5.18 )חובת זהירות( - נוסף כסעיף חדש. 

18. סעיף 5.19 )הודעות( – בס"ק 5.19.1 ובס"ק 5.19.2 – נמחקו המילים "או למוטב / או של 

המוטב". 
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