
 
  

 
 

 

 
 
 

 
 שינוייםמסמך 

 דולרית 2019ביט  - חריות המוצרביטוח אפוליסה ל
 

 בוצעו שינויים בהתאם לחוזר הממונה "עקרונות לניסוח תכניות ביטוח".  2019 דולריתבמהדורת ביט 
 :בצבע זה 2016להלן פירוט השינויים שבוצעו לעומת מהדורת ביט 

 

 שינוי תחבירי -נזק  2.7סעיף  .1

 לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי יםאבדן או נזק פיזי 2.7.2

 שינוי נוסח - רשלנות רבתי .183סעיף  .2

תרמה בצורה או אשר גרמה רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, 
  להתרחשות מקרה הביטוח. משמעותית

  לענין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטיה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.

 
 שינוי נוסח - גנה בהליכים פליליים והליכים מנהלייםה .44 עיףס .3

     לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים  תמורחבהביטוח על פי הפוליסה  2.1
 מנהליים המתנהלים נגדו בגין נזק שנגרם עקב מוצר המכוסה על פי פוליסה זו, באופן ובהיקף כדלקמן:       
 המבטח על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית   2.2

 הליכים מנהליים, שיוגשו נגד מי מהם, בעקבות תביעה מכוסה בתקופת הביטוח  בבהליכים פליליים או        
 של פוליסה זו.       
   המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת כמו כן . 2.3

  הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים  דלעלערכאה הסופית האפשרית, עד יצוגם בו ערעור וי        
 הליכים מנהליים וישא גם בהוצאות הערעור.בפליליים או         
    בשלב הערעור כאמור,  ,הליכים מנהלייםבמינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או   2.3

    מותנים בקבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס        
 ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.       
 היה והמבוטח אינו מעונין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח לפנות   2.4

  ששולמו על  סבירותהמבוטח בהוצאות משפט את המבטח זה, ישפה במקרה כלעורך דין על פי בחירתו.        
  כל הנ״ל , בהתאם לשכר טרחת עורך דין שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו המבוטחידי        
 גבול אחריות המבטח להרחבה זו. תתבכפוף ל       
 המבטח ישלם את הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/או הוצאות הערעור בתום    2.4

 המנהליים או הערעור, הכל לפי הענין. ההליכיםההליכים הפליליים או        
 :הליכים פליליים או הליכים מנהליים - הגדרות לעניין הרחבה זו  2.5

   כתב  הגשת מוגשאו מנהלית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית        
 או מי מעובדיו.המבוטח אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד        

 הליכים להכל ה$ לסך  $100,000 להליך ו 50,000תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על   .62
  בתקופת הביטוח.       

 
 שינוי נוסח - שתתפות עצמיתה  .95 סעיף .4

 ,אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים גם כסכום ראשוניעצמית הבהשתתפות יישא המבוטח  בנוסף,
הוצאות חיצוניות  ו/או וכן לגביוהוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים, ו/או הוצאות משפט מתוך 

  .תגמולי ביטוח או פיצויים, וזאת אף אם לא שולמו ה.התביעשהוצאו עקב הגשת 
 

 שינוי נוסח - טיפול בתביעות .3125. סעיף .5

במאמץ לשמור על , המבוטח עםיעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום מתחייב לפעול בשיתוף פעולה  המבטח
 .או לגרום לו נזק שמו הטובכדי שלא לפגוע ב האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות

 
 שינוי נוסח -דין וסעיף שיפוט  .175סעיף  .6

 פרשנות ומחלוקות על פי הפוליסה  דין וסעיף שיפוט

 לדין הישראלי, ולבית משפט ישראלי המוסמךות הכפופוהוראות הפוליסה פוליסה זו  פרשנות
 תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה.

 


