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פוליסה לביטוח נאמנות
הואיל והמבוטח אשר שמו ,וכתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו/או במפרט (להלן "הרשימה") פנה אל:

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
(להלן" :המבטח")
בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו:
והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח ,כאמור ,תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה:
על כן הוסכם כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח באופן ובהיקף המפורטים להלן:
הכיסוי
המבטח מסכים בזה לשפות את המבוטח בסכום שלא יעלה על גבול האחריות המצויין ברשימה ,עבור כל נזק
כספי ישיר אשר יגרם למבוטח ,כתוצאה מכל פעולה או פעולות הונאה ,מעילה ,העלמה במרמה או גניבה שנעשו
על ידי עובד של המבוטח במהלך עבודתו בשרות המבוטח ,תוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ו/או להשיג
לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה ,לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצויין ברשימה או אם לא צויין ברשימה
לאחר תאריך תחילת תקופת הביטוח המצויינת ברשימה ואשר יתגלה בתקופת הביטוח ,או תוך  6חודשים לאחר
הפסקת הביטוח או אי חידושו.
הגדרה
המילה "עובד" בפוליסה זו משמעותה :כל אדם בשרותו של המבוטח שמתקיימים ביניהם יחסי עובד – מעביד
בעסק המבוטח אשר התמורה עבור עבודתו משולמת לו ,במשכורת או בשכר על ידי המבוטח ,בעת היותו מועסק
בכל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים על ידה .שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות
צה"ל בתחום ה"אוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.
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תנאים מיוחדים
1 .1מבלי לפגוע ברשום ב"תנאי הפוליסה" שלהלן – אם עסקו של המבוטח יתמזג או יתאחד עם עסק אחר ,על
המבוטח למסור למבטח הודעה בכתב על כך והמשך הביטוח על פי פוליסה זו יהיה תלוי בהסכמת המבטח
בכתב וקביעה מחדש של הפרמיה בהתאם לשינוי שחל.
2 .2מיד עם גילוי מעשה של הונאה ,מעילה ,תרמית ,העלמה במרמה או גניבה מצד עובד כלשהו או עם גילוי סיבה
לחשד סביר למעשה כזה או לחוסר נאמנות של העובד ,בין אם הם מהווים עילה לתביעה לפי פוליסה זו או לא,
על המבוטח למסור למבטח הודעה על כך ועם מסירתה יהיה המבטח פטור מאחריות לגבי מעשים נוספים של
העובד הנ"ל שנעשו לאחר מסירת ההודעה כאמור.
3 .3במקרה של גילוי כלשהו של הונאה ,מעילה ,העלמה במרמה או גניבה על ידי עובד שיהוו עילה לתביעה לפי
פוליסה זו ,על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה .כמו כן על המבוטח למסור למבטח כל מידע ועזרה שיהיו
נחוצים כדי לאפשר לו לתבוע ולקבל שיפוי מאותו עובד או מעיזבונו ,בגין כל סכום ששולם על ידי המבטח או
שהוא בר תשלום לפי פוליסה זו.
מילוי על ידי המבוטח של כל אחת מהחובות הרשומות בתנאים  ,1,2,3הינו תנאי מוקדם לחבות המבטח על פי
פוליסה זו.
4 .4כל סכום כסף שהיה מגיע מהמבוטח לעובד אלמלא עשה העובד את מעשה ההונאה ,המעילה ,ההעלמה
במרמה או הגניבה ,וכן כל סכום כסף של העובד המוחזק בידי המבוטח ,יופחתו מסכום השיפוי שעל המבטח
לשלם על פי פוליסה זו ,במידה ואין מניעה חוקית לכך.

חריגים
המבטח לא יהיה אחראי לתביעות בקשר למקרים הבאים:
1 .1נזק שהתגלה לפני תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.
2 .2נזק שהתגלה בתקופת הביטוח אך נגרם לפני תחילת הביטוח על פי פוליסה זו או התאריך הרטרואקטיבי המצוין
ברשימה ו/או במפרט (באם צוין ברשימה ו/או במפרט כי הכיסוי כולל תאריך רטרואקטיבי).
3 .3נזק אשר לא דווח למבטח תוך  6חודשים ממועד פטירה ,פרישה ,התפטרות או פיטורין של העובד שגרם לנזק,
לרבות נזק שלא התגלה תוך התקופה האמורה.
4 .4נזק אשר נגרם לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.
5 .5נזק שנגרם לפני הפסקת הביטוח או אי חידושו והתגלה לאחר למעלה מ 6-חודשים אחרי הפסקת הביטוח או
אי חידושו.
6 .6נזק תוצאתי מכל סוג.

תנאי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה,יקראו כחוזה וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת
בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,תהיה להם אותה משמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.
 .1תחולת החוק
על פוליסה זו ,חריגיה ,תנאיה והוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981
 .2שינוי בעניין מהותי
א .המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,על שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר מעת שנודע לו על כך.
לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו
על פי הוראות החוק.
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ב .עובדה מהותית הינה עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח ו/או כל מסמך אחר שהוגש למבטח.
ג .באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל ולכל צורך אחר על פי
פוליסה זו ,מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .3ביטוח כפל
בוטח הסיכון המכוסה בפוליסה זו ,לטובת המבוטח ,אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח
הודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר מעת שנעשה ביטוח הכפל ,או מעת שנודע לו על כך.
 .4הארכת ביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן במפורש
למטרה זו.
 .5תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א .אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי הביטוח המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם
בשקלים תוך  28ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח.
ב .לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש ,ישא כל
תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי הצמדה בין
המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת דמי אשראי.
ג .לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור גם ריבית עבור תקופת הפיגור לפי הקבוע
בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – .1961
ד .לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי
המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק
לפני כן ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,אם
הודיע למבוטח בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה
לו ההודעה האמורה.
ה .אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור והפיצוי המוסכם,
המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור,וכן את הוצאות המבטח.
 .6הצמדה:
א .1 .סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד מחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת
קופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
 2דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני תחילת
הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
 .3אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על-פי בקשת המבוטח תהווה כל הגדלה
כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.
ב .הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח:
 .1הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע  ,₪יתווספו על תגמולי הביטוח הפרשי הצמדה
למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1חוק פסיקת ריבית והצמדה
מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
 .2חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על
חלקם לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.
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 .7ביטול הביטוח:
א .מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כל שהיא בפוליסה ,רשאי המבטח לבטל את
הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח
בכתב ובדואר רשום לפחות  60ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי
להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
ב .המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד
שהודעה על כך תישלח בדואר רשום 21ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל
הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת
באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור
הזמן בו היה הביטוח בתוקף ( דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלק ממנו ועוד 10%
גלובאלי).
ג .אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר
את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה
לאותו סוג ביטוח ביום הביטול יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופה הביטוח המוסכמת.
 .8תביעה לתגמולי ביטוח:
א .קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע למבטח מייד לאחר שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי
הביטוח.
ב .כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ,על פי הפוליסה תוגש בכתב על גבי טופס תביעה ויצורפו אליו כל
המסמכים המפורטים לעניין זה בטופס התביעה .להסרת ספק ,מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי
ביטוח תחשב כתביעה שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע וכל המסמכים הנזכרים
בטופס התביעה שנהוג אצל המבטח .לעניין זה יכללו המסמכים ,ספרי החשבונות וספרי עסק אחר ,מאזנים
ודו"חות כספיים.
ג .על המבוטח למסור למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור
החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.
ד .אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או
לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
 .9השתתפות עצמית:
המבוטח ישא בסך ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה ו/או במפרט ,מכל תביעה העומדת לתשלום.
כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או הודעה
על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אם לא שולמו פיצויים בגינם.
 .10זכות הקיזוז:
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום שהמבוטח חייב למבטח,
בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת .במקרה של מיצוי סכום גבול האחריות המכוסה על פי פוליסה זו ,רשאי
המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו ,לפי פוליסה זו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
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 .11תקופת ההתיישנות:
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום גילוי הנזק.
 .12תגמולים שאינם שנויים במחלוקת:
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ,ישולמו תוך  30יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום
תגמולי ביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
 .13מבוטח ראשי בפוליסה:
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,רשאי הוא לנהל משא ומתן עם המבטח בשם כל
המבוטחים ולבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס ההצעה ו\או על בקשות
לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו\או על כל מסמך שיוציא המבטח (כולל במפורש הודעת ביטול)
כדי לחייב את כל המבוטחים .תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח
הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח וכן כל הודעה אשר ישלח המבטח תשלח למבוטח
הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
 .14הודעות:
הודעות למבוטח ולמוטב:
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח.
הודעה למבטח:
הודעה של המבוטח או המוטב למבטח תינתן למבטח למען משרדו הראשי ,המצוין בפוליסה ,או בכל מען אחר
בישראל עליו הודיע המבטח ( אם בכלל ) למבוטח.
 .15כללי:
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הבטיחותי .אין באמור בכדי לגרוע מכל
שאר הוראות הפוליסה.
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