
 
  

 
 

 

 
 
 

  

 שינוייםמסמך 

 2019ביט  - עבידיםמחריות ביטוח אפוליסה ל
 

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

 

 
 תיקון טעות - ביטוח לאומי 3.2.2 סעיף .1

  ...בתקנותיו או 1995-תשנ"ה 1968-תשכ״ח  חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(
 

 תיקון טעות - פיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי ביטוח לאומי 3.3סעיף  .2

 או שעשוי היהשתלם הש שישתלםבגין תביעות אלה רק בסכום העודף על הסכום  המבוטח יפצה אתהמבטח 
 .1968-תשכ״ח 1995-תשנ"הלהשתלם על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 

 
 שינוי נוסח - רשלנות רבתי 3.11סעיף  .3

או תרמה בצורה רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אשר גרמה 
 להתרחשות מקרה הביטוח. משמעותית
 סביר. מבוטח משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של רשלנות רבתילעניין זה, 

 
 שינוי נוסח - גנה בהליכים פליליים והליכים מנהלייםה 11.4 עיףס .4

לפנות לעורך דין על המבוטח רשאי המבטח, אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו והמבוטח היה 
בהתאם  המבוטחששולמו על ידי  סבירותהמבוטח בהוצאות משפט את המבטח פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה 

גבול אחריות המבטח  תתבכפוף לכל הנ״ל לשכר טרחת עורך דין שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו, 
 להרחבה זו.

 
 תיקון  - תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים 5.1.5סעיף  .5

 ששולם בפועל.  התאמת פרמיה בהתאם לשכר תבוצע  תערך בתום תקופת הביטוח, 5.1

 הוספת משפט בסוף הפסקה: 5.2
  בפוליסה בה דמי הביטוח חושבו לפי מספר עובדים, בתום תקופת הביטוח, תבוצע התאמת 

 פרמיה בהתאם למספר העובדים בפועל.
 

 שינוי נוסח - שתתפות עצמיתה 9.5 סעיף .6

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

  , וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים.או מקרה ביטוח התביעההגשת 
 
 שינוי נוסח - טיפול בתביעות 5.11.3 סעיף .7

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

 
 שינוי נוסח -דין וסעיף שיפוט  15.5סעיף  .8

 פרשנות ומחלוקות על פי הפוליסה  דין וסעיף שיפוט

 הישראלי, ולבית משפט ישראלי המוסמךלדין כפופות  כפופהוהוראות הפוליסה פוליסה זו  פרשנות

 תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה.

 


