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פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של שותפות  /עורכי דין
)מהדורה ינואר (2016

 .1מבוא

תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה
)להלן "תעודת הביטוח"( מתחייבת מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"( לשפות את השותפות ו/
או חברת עורכי דין ששמה מצויין בתעודת הביטוח )להלן "המבוטח"( בגין סכומים שהמבוטח יחויב לשלמם
על פי כל דין בשל מקרה הביטוח כמוגדר להלן.

 .2מקרה הביטוח

תובענה שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במשך תקופת הביטוח ,בכל מקום בעולם )למעט בארה"ב
או קנדה( ,בשל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשו או נטען
כי נעשו בכל מקום בעולם אשר המבוטח נושא בחבות בגינם במסגרת עיסוק מי משותפיו או עורכי הדין
המועסקים על ידו כעורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל )כמוגדר להלן( החבר בלשכת עורכי
הדין בישראל ,וזאת במשך תקופה כלשהי בה הינו או שהיה חבר בלשכת עורכי הדין כאמור; בתנאי
כי אחריות המבטח לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים בתעודת הביטוח ,אשר חלים
מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בתעודת הביטוח.
תובענה אשר תוגש נגד המבוטח ,לאחר תום תקופת הביטוח ,בשל נסיבות עליהן נמסרה הודעה למבטח
על-ידי המבוטח במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתנאי מספר 8א )הודעה על תביעה( לתנאים הכלליים,
תיחשב לעניין פוליסה זו כתובענה שהוגשה במשך תקופת הביטוח.

 .3הוצאות התגוננות

בנוסף ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות סבירות שעל המבוטח לשאת בהן על מנת להתגונן מפני
התובענה כאמור במקרה הביטוח; וזאת אף מעבר לגבולות אחריות המבטח כאמור.

 .4השתתפות עצמית

בכל מקרה ביטוח ישא המבוטח בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב בתעודת הביטוח .אולם ,המבוטח
יהיה פטור מתשלום סכום ההשתתפות העצמית כאמור ,היה ומקרה הביטוח הסתיים ללא חובת תשלום
פיצוי כלשהוא לתובע.

 .5הגדרת עיסוק כעורך דין

כל פעילות אשר אינה אסורה על עורך דין על-פי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א  ;1961 -מבלי לגרוע
מכלליות האמור העיסוק כעורך דין גם יכלול את כלל העיסוקים אשר יוחדו לעורכי דין על-פי החוק
כאמור ועל-פי חוק הנוטריונים ,התשל"ו  ,1971 -ועל-פי כל חיקוק אחר וכן בהיות המבוטח משמש כבורר,
כונס נכסים ,מפרק ,מנהל מיוחד מטעם בית משפט ,מגשר ו/או מפשר ,מיופה כוח ,מנהל עיזבון ,נאמן
ואפוטרופוס.
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 .6חריגים לחבות המבטח
פוליסה זו לא תשפה את המבוטח בשל עניינים אלה:
הבהרה:
פוליסה זו מוגבלת אך ורק לחבות בשל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשו או
נטען שנעשו במסגרת השותפות ו/או חברת עו"ד ששמה מצוין בתעודת הביטוח וכן במסגרת כל שותפות ו/או חברת
עורכי דין קודמת אשר שמה צוין במפורש בתעודת הביטוח ,ולא תחול על חבות שמקורה בהיפר חובה מקצועית כאמור
שנעשה או נטען שנעשה שלא במסגרת השותפות ו/או חברת עורכי הדין כאמור לעיל; פרט ובאותה מידה שפוליסה זו
הורחבה במפורש לכלול שותפים נכנסים כאמור בהמשך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי פוליסה זו גם חלה על חבות השותפים ו/או החברים בשותפות ו/או חברת עורכי
הדין המבוטחת ושל עורכי דין ועובדים אחרים המועסקים על ידי המבוטח ,בשל היפר חובה מקצועית כאמור במסגרת
השותפות ו/או חברת עורכי הדין כאמור.
א.

חבות המוטלת על המבוטח עקב:
(1

פגיעה בפרטיות שנעשתה על ידי מי מהשותפים במבוטח שלא בתום לב.

הפרת אמונים ,מרמה ,מעשה זדוני או פלילי של מי מהשותפים במבוטח.
(2
האמור בחריגים ) (1ו (2) -לעיל יחול רק לעניין מעשיו של המבוטח ולא יחול לעניין חבות אשר עלולה להיות מוטלת
עליו עקב מעשיהם של מי משותפיו למקצוע ,עובדיו והבאים מטעמו.
ב.

תובענה להשבת שכר טרחה ו/או הוצאות שנגבו ע"י המבוטח.

ג.

אי יכולת של המבוטח לסלק את חובותיו הכספיים.

ד.

חיוב לפרוע ערבות אישית שאינה נדרשת על-פי דין ,או על-פי החלטה או צו של בית משפט.

ה.

כל סכום שהמבוטח יחויב לפצות ו/או לשפות אדם על פי התחייבות אשר המבוטח נטל על עצמו במפורש על-פי
הסכם ,וזאת מעבר לכל סכום שבו היה חייב המבוטח על-פי דין אלמלא ההתחייבות כאמור.

ו.

חבות כלשהי שנגרמה במישרין או בעקיפין בגין אנרגיה אטומית ,לרבות חומר גרעיני ,מלחמתי או הנובעים ממנו,
או באו כתוצאה ממנו ,או נתרמו על ידו או נגרמו 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 ,או מפסולת קרינה
גרעינית כלשהי כתוצאה מבעירת דלק גרעיני )למטרת סעיף זה בלבד בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע
גרעיני(.

ז.

חבות כלשהי אשר נגרמה במישרין או בעקיפין על ידי אחד המאורעות הבאים ,או באמצעותו ,או כתוצאה ממנו:
מלחמה ,פלישה ,פעולות אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה ובין אם לא
הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,מעשה חבלה ,מרד ,פרעות ,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 אנשים
הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו.
לעניין חריג זה ,המונח "טרור" יפורש כשימוש בכוח למען מטרה פוליטית וכולל כל שימוש בכוח לשם הפחדת
הציבור או חלק ממנו.
מוסכם כי במקרה של תביעה כלשהי המוגשת בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על-ידה ,רק אישור
מפורש של משטרת ישראל ו/או משרד הביטחון ,הקובע חד משמעית כי מקרה ביטוח נגרם במישרין כתוצאה
מטרור כהגדרת מונח זה לעיל ,יהווה בסיס לדחיית תביעת המבוטח לתגמולי ביטוח על סמך חריג זה.

ח.

בגין חבות המוטלת עליו בשל פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד ,שאינה במסגרת חבותו המקצועית
כעורך דין.

ט.

בגין חבות המוטלת עליו עקב דרישה ו/או תובענה בשל היפר חובה מקצועית אשר הוגשה נגד המבוטח:
(1
בשל נסיבות אשר היו ידועות למבוטח לפני מועד תחילת תקופת הביטוח ובגין הנסיבות כאמור נמסרה
הודעה לפני מועד תחילת הביטוח למבטחו הקודם של המבוטח; או
בשל נסיבות אשר היו ידועות למבוטח לפני מועד תחילת תקופת הביטוח והוכח כי במועד בו נודע
(2
למבוטח אודות קיום הנסיבות כאמור לא היה מבוטח בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.
למטרת סעיף זה המונח "נסיבות" פירושו  -נסיבות אשר בעל מקצוע סביר היה יכול להניח כי הנסיבות כאמור
עלולות להוות עילה לתובענה נגדו בשל היפר חובה מקצועית.

י.

תובענה שהוגשה בפני בתי המשפט של ארה"ב או קנדה ,או תביעה לאכיפת פסק חוץ שניתן בארה"ב או קנדה ,או
תובענה שנדונה על-פי דיני ארה"ב או קנדה.

יא.

עיסוק כלשהוא שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהגדרת העיסוק כעורך דין כאמור לעיל.
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יב.

חבות אשר חלה על המבוטח ,או נטען שחלה על המבוטח ,עקב תביעה או תביעות כלשהן בכל הקשור במוות,
פגיעה גופנית ,פגיעה אישית ו/או נזק לרכוש אשר ,במישרין או בעקיפין ,נובעים מ ,-או כתוצאה של ,-או הקשור/ים
בדרך כלשהי ל -אסבסט ,בכל צורה או כמות.

יג.

תביעה כלשהי בשל מעשה רשלנות,טעות או השמטה שנעשו לפני:
 1דצמבר  ,1987או
 1דצמבר  1984לגבי אירועים בהם נקבעה בחוק תקופת התיישנות העולה על  7שנים ,או
 1דצמבר  1972בכפוף לכך שיוכח על ידי המבוטח כי בעת ביצוע מעשה הרשלנות היה לו ביטוח אחריות מקצועית
בחברת ביטוח כלשהיא הנערך לו ובסיס הכיסוי בביטוח זה היה על בסיס יום הגשת התביעה.
אך בכל מקרה לא מוקדם ממועד קבלתו של המבוטח כחבר בלשכת עורכי הדין בישראל.

יד.

תביעה כלשהי בשל מעשה רשלנות ,טעות או השמטה בכל הקשור בהכנה ופרסום של תשקיפים ,אלא אם צוין
במפורש בתעודת הביטוח כי פוליסה זו הורחבה לכסות חבות בשל הכנה ופרסום של תשקיפים כאמור.

 .7הרחבות כלליות
א.

חבות המבוטח בשל הפועלים מטעמו
הפוליסה מורחבת לכסות חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המבוטח על-פי דין בשל מעשה ו/או מחדל רשלני או מכוון של כל
אדם או גוף כלשהו הפועל מטעמו ו/או מכוחו ו/או בשיתוף עם המבוטח במסגרת עיסוקו כעורך דין .כמו כן ,מבלי לגרוע מהאמור
בחריג ) 6א( לעיל מורחבת הפוליסה לכסות את חבותו של האדם אשר מועסק או הועסק על ידי המבוטח ו/או מועסק או הועסק
על ידי שותפות עורכי דין או חברת עורכי דין ,בה חבר המבוטח ,בעת שפעל בתום לב מטעמו ו/או מכוחו של המבוטח ,בתנאי כי
אותו אדם לא הועסק כעורך דין.

ב.

כיסוי לעיזבון
במקרה של פטירת המבוטח בתוך תקופת הביטוח ,תוארך תקופת הביטוח על-פי הפוליסה לטובת עזבונו של המבוטח בגין:

ג.

(1

תובענות אשר הוגשו כנגד המבוטח או עזבונו בגין מקרי ביטוח אשר הודעה אודותיהן נמסרה למבטח בהתאם לסעיף 8
)א( לתנאים הכלליים לפוליסה זו ,טרם פטירתו.

(2

תובענות אשר יוגשו נגד המבוטח או עזבונו בתוך שבע שנים מיום פטירתו של המבוטח ובלבד שאין מדובר במקרה אשר
הובא לידיעתו של המבטח טרם פטירתו של המבוטח.

חבות בשל אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים
פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח על-פי דין בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים ,אשר הופקדו בידיו במהלך
עיסוקו כעורך דין למעט מזומנים ,שטרות ומסמכים סחירים אחרים.

ד.

מעשה ו/או מחדל בתום לב
הפוליסה מורחבת לכסות חבות המוטלת על המבוטח על-פי דין כלפי לקוחו ו/או צד שלישי אחר כלשהו בשל מעשה או מחדל
כלשהו במסגרת עיסוקו כעורך דין ,למרות שאין במעשה או במחדל כאמור בכדי להוות רשלנות ,טעות או השמטה ובלבד
שהמבוטח פעל בתום לב.

ה.

ויתור על זכות תחלוף
המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי עובדי המבוטח )שאינם עורכי דין( ,כלפי שותפות כלשהי ו/או חברת עורכי דין בה שותף או
חבר המבוטח ,וכן כלפי:
(1

עורך דין כלשהו המועסק ע"י המבוטח ו/או ע"י השותפות ו/או חברת עורכי הדין בה שותף או חבר המבוטח; בתנאי
כי במועד הגשת דרישה ו/או תובענה או במועד בו הופרה )או נטען שהופרה( החובה המקצועית נשוא
הדרישה ו/או התובענה היה עורך הדין מבוטח בביטוח אחריות מקצועית של עורכי דין.

(2

שותפים או חברים בשותפות ו/או בחברת עורכי הדין בה שותף או חבר המבוטח אשר במועד הגשת דרישה ו/או תובענה
או במועד בו הופרה )או נטען שהופרה( החובה המקצועית נשוא הדרישה ו/או התובענה ,היו מבוטחים בביטוח אחריות
מקצועית של עורכי דין.

בתנאי כי האמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם אשר פעל בזדון ,מרמה או תרמית.
ו.

הודעה בדבר גילוי נסיבות
מוסכם בזה במפורש כי הודעה שנמסרה על ידי המבוטח למבטח במשך תקופת הביטוח בהתאם להוראות סעיף  8א )הודעה על
תביעה( לתנאים הכלליים של פוליסה זו בדבר נסיבות העלולות לשמש עילה לתביעה על פי פוליסה זו ,תחשב לעניין פוליסה זו
כתובענה שהוגשה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.

ז.

חריגה מסמכות
פוליסה זו 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.
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ח.

בני זוג
פוליסה זו תכסה תובענה שהוגשה כנגד בן/בת הזוג של המבוטח ,הנובעת אך ורק ממעמדו כבן/בת הזוג של המבוטח ,בגין פיצויים
שניתן לגבותם מהרכוש המשותף מחיי הנישואין או רכוש המוחזק במשותף על ידי המבוטח ובן/בת הזוג .למען הסר ספק,
הרחבה זו חלה רק לגבי תביעה שעילתה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו.

ט.

ביטוח קודם
היה ותוגש תובענה נגד המבוטח אשר הכיסוי הביטוחי בגינה נדחה על ידי מבטחו הקודם של המבוטח ,רק בשל טענה כי התביעה
הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח עפ"י הביטוח הקודם ,יחולו התנאים הבאים:
המבטח מתחייב להעמיד למבוטח על חשבון המבטח עורך דין אשר ייצג את המבוטח מפני תובענה שהוגשה כנגד
(1
המבוטח כאמור.
עורך הדין ינקוט בהליכי צד שלישי בשם המבוטח כנגד מבטחו הקודם.
(2
במידה וייפסק על ידי בית משפט מוסמך כי התובענה שהוגשה נגד המבוטח אינה מכוסה על ידי המבטח הקודם ,ישפה
(3
המבטח את המבוטח בהתאם לתנאי פוליסה זו.
הרחבה זו לא תחול לגבי מבוטח אשר ערך את הביטוח על פי פוליסה זו )או ששילם את דמי הביטוח בגינה( ,לאחר
שמבטחו הקודם הודיע לו על דחיית תביעתו של המבוטח כאמור.

י.

שותפים נכנסים
היה וצויין במפורש בתעודת הביטוח,פוליסה זו מורחבת לשפות כל עו"ד אשר שותף בשותפות ו/או בחברת עורכי הדין המבוטחת
ופרטיו צוינו בתעודת הביטוח ביחס להרחבה זו בגין חבות שתוטל עליו עקב תביעה שהוגשה נגדו לראשונה במהלך תקופת הביטוח
בשל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשה או נטען שנעשה על ידו במסגרת עיסוקו כעו"ד
לפני מועד הצטרפותו לשותפות ו/או חברת עורכי הדין המבוטחת ,אך לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה; בתנאי כי
לא נערך ביטוח אחר המבטח את אותה חבות.

יא.

שותפים יוצאים
היה וצויין במפורש בתעודת הביטוח ,פוליסה זו מורחבת לשפות כל עו"ד שפרטיו צוינו בתעודת הביטוח ביחס להרחבה זו אשר חדל
להיות שותף בשותפות ו/או בחברת עורכי הדין המבוטחת בשל חבות שתוטל עליו עקב תביעה שהוגשה נגדו לראשונה במהלך
תקופת הביטוח בשל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשה או נטען שנעשה על ידו במסגרת
עיסוקו כעו"ד לאחר התאריך הרטרואקטיבי ,אך לפני מועד הפסקת חברותו בשותפות ו/או חברת עורכי הדין המבוטחת כאמור.

 .8תנאים כלליים
פוליסה זו ,תעודת הביטוח וכל מסמך אחר המצורפים לה  -יקראו כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות בכל חלק של
הפוליסה או של תעודת הביטוח  -תהא להם אותה משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
א.

הודעה על תביעה
על המבוטח למסור הודעה בכתב למבטח בכתובתו שברחוב היצירה  ,1קריית אריה ,פתח תקווה ,בהקדם האפשרי עם היוודע לו
על נסיבות אשר עלולות להוות עילה לתביעה על פי הפוליסה בשל מקרה ביטוח או אודות קבלת תובענה או התראה בכתב בשל
מקרה ביטוח.

ב.

בירור החבות
המבוטח יעביר למבטח בכתובתו הנ"ל,מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,כתבי בי-דין ,או מסמך אחר כלשהוא שעניינם דרישת או תביעת
פיצויים בשל מקרה ביטוח .כ"כ ,ימסור המבוטח למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המסמכים הדרושים לשם בירור
החבות בקשר עם מקרה ביטוח ואם אינם ברשותו עליו לסייע למבטח ככל שיוכל על מנת להשיגם.

ג.

איסור הודאה
שום הודאה בחבות ,הצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהוא לא יעשו ולא יינתנו על ידי המבוטח או מי מטעמו
בלי הסכמה מראש ובכתב של המבטח .הוראות סעיף זה אינן חלות על מסירת עובדות ,על פי דרישה בפני המשטרה או בפני
כל גורם מוסמך על-פי כל דין וכן על מתן עדות בבית משפט.

ד.

תשלום סכום בגבול אחריות
לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה ,בקשר עם מקרה ביטוח או סדרה של מקרי ביטוח ,רשאי המבטח לשלם
למבוטח את כל סכום גבול האחריות ,לאחר שנוכו ממנו כל הסכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח .במקרה כזה יוותר המבטח
על הניהול והפיקוח של מקרה הביטוח או מקרי הביטוח ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליו או אליהם ,פרט להוצאות
משפט סבירות לשם המשך ההתגוננות מפני התביעה.

ה.

טיפול בתביעות
הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה ,יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה בגין כל מקרה
ביטוח או יישובו של כל מקרה ביטוח וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ודמי נזק .מבלי לפגוע בעניינו של
המבוטח ,יהיה למבטח שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל מקרה ביטוח ועל המבוטח למסור
למבטח את כל המידע שברשותו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש לשם כך .ואולם ,המבוטח לא יתבקש להתגונן בפני כל תביעה,
אלא אם יועץ משפטי בכיר )עליו יוסכם בין המבוטח והמבטח( יחווה את דעתו שיש סיכוי סביר להתגונן מפני התביעה כאמור.
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הסכים התובע להעביר את תביעתו לבוררות יסכים אף המבטח לכך ,אם ביקש זאת המבוטח .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע
מזכויותיו של המבוטח או של צד שלישי על-פי סעיף  68לחוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 -
ו.

ביטול הביטוח
המבוטח יהיה רשאי לבטל פוליסה זו על ידי הודעה בכתב למבטח והביטול יחול עם קבלת ההודעה אצל המבטח .במקרה זה יחויב
המבוטח בפרמיה עבור התקופה בה היה הביטוח בתוקף בשיעור של  10%מהפרמיה השנתית לכל חודש או חלקו בו היה הביטוח
בתוקף בתוספת  10%מהפרמיה השנתית.
המבטח יהיה רשאי לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה למבוטח במכתב רשום רק בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפים 25
ו 26 -בהוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -

ז.

תשלום דמי ביטוח
דמי הביטוח ישולמו במלואם במועדים שהוסכם עליהם.

ח.

התיישנות
תביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

ט.

סמכות שיפוט ופרשנות הפוליסה
לבתי המשפט המוסמכים בישראל תהיה הסמכות הבלעדית לדון בחילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח ביחס לתחולת הפוליסה
ופרשנותה תיעשה אך ורק על-פי דיני מדינת ישראל.

י.

הצמדה
גבול אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,המתפרסם מידי פעם מטעם
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין המדד שפורסם לפני מועד תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד
תשלום תגמולי הביטוח בפועל לידי המבוטח או הצד שלישי ,או מועד תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח ,לפי העניין.

יא.

תחולת החוק
על פוליסה זו,חריגיה ,תנאיה והוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 -

יב.

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן במפורש למטרה זו.

יג.

תקופת גילוי
בכל מקרה בו יסרב המבטח לחדש את פוליסה זו ,אזי תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים בשיעור של  70%מדמי הביטוח השנתיים
הנקובים ברשימה ,תורחב פוליסה זו לכסות תביעות אשר תוגשנה לראשונה נגד המבוטח במשך תקופת גילוי בת  12חודשים
ממועד סיום תקופת הביטוח בשל מעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשו לפני מועד סיומה כאמור וזאת בכפוף לגבולות
האחריות של המבטח הנקובים בתעודת הביטוח אשר יחולו על תקופת הביטוח המקורית ותקופת הגילוי יחדיו; ובלבד שההודעה
בדבר רכישת תקופת הגילוי כאמור תינתן למבטח בכתב לפני מועד סיום תקופת הביטוח וכי לא נערך ביטוח אחר
המבטח את אותה חבות.
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נספח הרחבות מיוחדת
פוליסה זו מורחבת לכלול גם לכלול את ההרחבות המיוחדות הבאות:

 .1מעמד מבוטח כשותף או כחבר בחברת עורכי דין
הפוליסה מורחבת לכסות חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המבוטח על-פי דין במסגרת עיסוקו כעורך דין בתוקף מעמדו כשותף
בשותפות עורכי דין ו/או כחבר בחברת עורכי דין ,בתנאי כי במועד הגשת התביעה לראשונה או במועד מסירת הודעה למבטח
אודות גילוי נסיבות אשר עלולות להוות עילה לתביעה על-פי הפוליסה ,כל עורכי הדין שהיו שותפים בשותפות או חברים
בחברת עורכי הדין היו מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית באמצעות המבטח .במקרה זה תחול השתתפות עצמית אחת
בלבד )הגבוהה מבין ההשתתפויות העצמיות החלות על השותפים או החברים המבוטחים( כאשר כל מבוטח ישא בחלקו
מסכום ההשתתפות העצמית כאמור בהתאם לשיעור חלקו בשותפות או בחברת עורכי הדין .היה וחלק מהשותפים
בשותפות או החברים בחברת עורכי הדין אינם מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית באמצעות המבטח ,אזי תפחת חבותו
של המבטח יחסית לחלקם של השותפים או החברים שאינם מבוטחים כאמור.

 .2חבות כיועץ משפטי
מבלי לגרוע מהאמור בחריג ח' לפוליסה ,הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח בהיותו מכהן כיועץ משפטי של תאגיד ו/או כעו"ד
המועסק כשכיר ע"י תאגיד.

 .3הטרדה מינית
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים שהמבוטח יחויב לשלמם על-פי דין לטובת מי מלקוחותיו או מי מעובדיו עקב הטרדה
מינית מצד מי מעובדי המבוטח או שותפיו; בתנאי כי הרחבה זו לא תחול לטובת אותו אדם אשר נטען כי הטריד מינית את הלקוח/ה או
העובד/ת כאמור ,אלא אם זוכה מהאישום בדבר הטרדה מינית או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות תלונה שהוגשה נסגר ללא הגשת כתב
אישום או שנדחתה התובענה האזרחית שהוגשה בשל כך .כ"כ ,מוסכם במפורש כי ההרחבה כאמור לא תחול היה והוכח כי המבוטח לא
פעל למניעת המשכה של ההטרדה המינית לאחר שדבר ההטרדה הובא לידיעתו עוד בטרם הגשת תלונה במשטרה או קבלת תובענה
בשל כך .אחריות המבטח ע"פ ההרחבה לא תעלה על  ₪ 150,000בגין מקרה ביטוח אחד ו ₪ 300,000 -במצטבר ,כאשר סכום זה מהווה
חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על-פי הפוליסה ולא בנוסף להם.

 .4הוצאות ייצוג בפני הליך מנהלי או פלילי
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות סבירות שהוצאו על דעת המבטח הנחוצות לשם:
א.

ייצוג בפני חקירה או הליך מנהלי המתנהלים נגד המבוטח ו/או מי מעובדיו על-פי "חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני
חקיקה( ,התשע"א ) "2011 -לרבות תיקוניו העקיפים( ,בכל הקשור לפעילות משפטית של המבוטח ו/או של מי מעובדיו; אולם מוסכם
במפורש כי סעיף משנה זה לא יחול על הוצאות כאמור אשר נאסר על-פי דין לבטחן;

ב.

ייצוג בפני הליך פלילי )לרבות חקירה פלילית( אשר ננקט כנגד המבוטח ו/או נגד מי מעובדיו בשל נסיבות העלולות להוות עילה
לתביעה בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי הפוליסה .כמו כן ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הוצאות סבירות שהוצאו על ידו בשל
הגשת ערעור )וייצוג המבוטח בו עד לערכאה הסופית( וזאת בכפוף לקבלת חוות דעת מנומקת ובכתב מטעם עורך הדין שייצג את
המבוטח בערכאה שעל החלטתה מתבקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני להגשת הערעור וסיכוי סביר להצלחתו .הכיסוי על-פי סעיף
משנה זה מותנה במפורש כי תיק החקירה נסגר ללא הגשת כתב אישום או שנמסרה הודעה בדבר הפסקת ההליכים הפליליים או
שהמבוטח זוכה מהאישום בגינו הועמד לדין.

אחריות המבטח על פי ההרחבה לא תעלה על  ₪ 150,000בגין מקרה ביטוח אחד ו ₪ 300,000 -במצטבר ,כאשר סכום זה מהווה חלק
בלתי נפרד מגבולות האחריות המבוטחים על-פי הפוליסה ולא בנוסף להם.

אחריות מקצועית עורכי דין  F.G.U.משרד
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