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בסיס הגשת התביעה

 פוליסה לביטוח אחריות המוצר

הואיל והמבוטח אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה, והמהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה 
זו ,ואשר יקרא להלן “המבוטח”, פנה אל הכשרת הישוב חברה לביטוח בע”מ, שתקרא להלן - 
“המבטח” בהצעה אשר תשמש בסיס לחוזה ביטוח זה וחלק בלתי נפרד ממנו ) להלן- “ הפוליסה”( 

בין אם נעשתה לצורך פוליסה זו ובין אם לצורך זו שקדמה לה.
על כן מעידה פוליסה זו, כי תמורת דמי הביטוח, כמפורט ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח בגין חבותו 
של המבוטח על פי החוק בשל מקרה ביטוח, שתביעה בגינו הוגשה נגד המבוטח תוך כדי תקופת הביטוח, 

כתוצאה ישירה מפגם במוצרים שיוצרו על ידי המבוטח בתקופה שקדמה, כנקוב ברשימה.
                          כן ישפה המבטח את המבוטח, בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה 

                 לפיצוי, בגין מקרה ביטוח.
                 מסכום השיפוי וההוצאות ינוכו דמי ההשתתפות העצמית כמפורט ברשימה.

                 כל זאת בתנאי שאחריות המבטח לא תעלה-:
גבולות 
אחריות

על סכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לגבי נזק. א. 

על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים משך תקופת הביטוח. ב. 

הצמדה
גבולות האחריות ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח, 

לבין המדד שיפורסם סמוך לפני תשלום תביעה על פי פוליסה זו.
דמי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת 

הביטוח, לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.

מבוטח נכבד,
אנא שים לב לתנאי הפוליסה, כיסוייה 

והגבלותיה וכן לפרטי ה”רשימה” והתנאותיה.
אם מצאת פרט הראוי לתיקון או אי - דיוק, אנא 

החזר הפוליסה לתיקון מידי.
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הגדרות למטרת פוליסה זו-:

פקודת הנזיקין ׁ( נוסח חדש) . 1חוק: 

חוק האחריות למוצרים פגומים תש”מ - 1980  . 2

בהתאם לכתוב ברשימה לרבות רכיב ואריזה של מוצר המיוצר על ידי המבוטח.מוצר: 

כולל תיקון, טיפול, הרכבה וכן יבוא לישראל למטרות מסחריות וכולל שווק בכל צורה שהיא.ייצור: 

מקרה
ביטוח:

ארוע תאונתי  שגרם ל:

היזק גופני, מוות מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או  שכלי.. 1

היזק לרכוש 2 .

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.נזק:

השתתפות
עצמית:

הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו עקב נזק המכוסה עפ”י פוליסה זה.

לרבות הרשימה, הצעת המבוטח וכל נספח או תוספת לפוליסה, כפי שצורפו אליה.הפוליסה:

המסמך המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה והנושא כותרת “רשימה.”הרשימה:

הגשת
תביעה: 

יום הגשת התביעה על פי פוליסה זו הוא המוקדם בין שני המועדים שלהלן:

היום בו נודע למבוטח לראשונה על מקרה ביטוח אשר באופן סביר ניתן לצפות שיהווה עילה או בסיס לתביעה נגדו.

או

היום שבו קיבל המבוטח, לראשונה בקשר לאותו מקרה ביטוח תלונה או תביעה או תובענה משפטית.

מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רישמי אחר שיבוא במקומו אף אם מדד:
הוא מתפרסם על ידי גוף רשמי אחר.

כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד אף הרבים במשמע. וכן להפך וכל האמור במין זכר אף מין נקבה וכן להיפך.

 סייגים לחבות המבטח
מותנה בזה - אלא אם כן הוסכם בכתב אחרת - כי פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח, בגין או בקשר עם:

 א.    חבות של המבוטח כלפי עובדיו.1. 
 ב.   חבות של המבוטח כלפי קבלנים או קבלני משנה ועובדיהם או כלפי כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא.

נזק כלשהו למוצרים או עלות תיקונים או החלפה או כולם כאחד של כל אחד מהמוצרים וכל הוצאה או הפסד הכרוכים בהחזר מוצרים פגומים על פי  2 .
ההתנאה על הפסקה בייצור והשבת מוצרים פגומים ) סעיף מס 11 ’בתנאי הפוליסה.) 

גם  המבוטח  על  מוטלת  היתה  כזו  אחריות  או  התחייבות  כן  אם  אלא  הסכם,  לפי  עצמו  על  מקבל  שהמבוטח  אחריות  או  התחייבות  . 3 א.   
      בהעדר הסכם זה.

כל  למבטח  יחזיר  המבוטח  לו.  צד  שהוא   הסכם,  לפי  מכך  מנוע  והוא  כלשהו,  מגורם  לתבוע  רשאי  היה  המבוטח  אשר  כלשהו,  סכום   ב.   
      סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה.

רדיואקטיבי  זיהום  או  יונית  קרינה  בעקיפין:-  או  במישרין  מהן  הנובעות  או  תרומתן  או  הבאות  מהסיבות  יותר  או  אחת  בגין  כלשהי  חבות  . 4 א.    
         מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת כלשהי מבעירת דלק גרעיני. למטרת חריג זה יהא מובנו של המונח “ בעירה “ - תהליך כלשהו המכלכל  

      עצמו, של ביקוע גרעיני.
ב.   חבות כלשהי, בגין חומר גרעיני מלחמתי, השתתפותו, תרומתו או הנובעת ממנו במישרין או בעקיפין.

נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו, בשליטתו או בהשגחתו של המבוטח. 5 .
נזק שנגרם כתוצאה מפרסום מטעה על ידי המבוטח. היה המבוטח משווק או יבואן לא תהיה החברה אחראית לפצות את המבוטח עבור נזק שייגרם  6 .

עקב הוראות שימוש לא נכונות שהוספו על ידי המשווק או היבואן או הוראות השונות מהיצרן המקורי.
נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל או נזק שהתביעה לגביו נידונה בבתי משפט מחוץ לגבולות ישראל, או על פי דין זר כלשהו.. 7

כל תוצאה של מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה ) בין אם הוכרזה מלחמה בין אם לאו (, מלחמת אזרחים, מרידה, מרי, מהפכה, מרד,. 8 
שלטון צבאי או תפיסת שלטון בלתי חוקית, התקוממות צבאית או עממית, משטר צבאי או לקיחת שלל, ביזה ושוד הקשורים בנ”ל, החרמה או השמדה 

על ידי ממשלה או ראשות ציבורית.
כל תוצאה של פורענות, מהומות, שביתה או  השבתה.. 9

נזק שנגרם כתוצאה, מפגם במוצר שיוצר בניגוד לכל דין. 10 .
תביעה הנובעת מהיות המוצר בלתי מתאים ליעודו. חריג זה לא יחול על נזק שנגרם עקב פגם באותו מוצר.. 11

חבותו  של המבוטח כתוצאה מזיהום אויר, זהום מים, זיהום מקרקעין  או זיהום רכוש כלשהו, אשר נגרם מהמוצר, בין כתוצאה מהמוצר עצמו או  12 .
כתוצאה מהשימוש במוצר.

כל חבות בגין קנסות, עונשים, פיצויים לדוגמא ודמי נזק עונשיים.. 13
כל ליקוי או פגם במוצר שהובא לידיעת המבוטח או מורשיו או מנהליו המוסמכים בין במישרין ובין בעקיפין קודם לתקופת הביטוח ואשר לא נמסרו  14 .

לידיעת המבטח.
כל ענין או מקרה ביטוח שקדמו לתחילת תוקפו של הביטוח ואשר המבוטח ידע בעט הגשת הצעת הביטוח או אחריה ועד לתחילת תוקף הביטוח, כי  15 .

הם עלולים לשמש עילת תביעה נגדו.
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 תנאי הפוליסה

1.   הודעה על מקרה ביטוח-
על המבוטח להעביר למבטח הודעה מיידית בכתב על קבלת מידע כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי מוצר שיוצר על ידו או בדבר כוונה להטיל 

עליו את האחריות למקרה ביטוח העשוי להוות עילה לתביעה על פי פוליסה זו.

2.   כתובת למתן הודעות-
הודעות למבוטח-

הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע למבטח.
הודעה למבטח-

הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי המצוין בכותרת לפוליסה או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( 
מזמן לזמן.

3.   הודעה על הליכים-
המבוטח יודיע למבטח בהקדם האפשרי על חקירה משטרתית או אחרת, על חקירה סיבות מוות או על כל אישום אשר יפתחו או  שעומדים להיפתח. אם אלו 

ידועים לו בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן תביעה עפ”י פוליסה זו.

4.   העברת מסמכים מהמבוטח למבטח-
המבוטח יעביר למבטח מיד עם קבלתם, כל מכתב הזמנה לדין, הודעה על דיון, צו והליך כלשהו בקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.

5.   שיתוף פעולה-
על המבוטח, לפי הענין, למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור 

למבטח ככל שיוכל להשיגם.
א.   לא קויימה חובה לפי סעיף .4 .3 .2 .1 וכן לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא אם כן 

היה חייב בהם אילו קויימה החובה. הוראה זו לא תחל בכל אחת מאלה-:
1. החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.

2. אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
ב.   עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא אם כן היה חייב בהם 

אילו לא נעשה אותו דבר.
ג.    מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה-פטור 

המבטח מחבותו.
ד.   נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון. פטור המבטח מחבותו.

ה.   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.

6.   איסור הודעה-
שום הודעה ( ADMISSION ) הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא יינתנו ע”י המבוטח או  מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח 

אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או כל גורם מוסמך עפ”י כל דין לפי דרישתה וכן על מתן עדות במשפט.

7.   גילוי ושינוי בעניין מהותי-
א.   הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה  ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי 
שנתבקש ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח .לא ענה המבוטח תשובות מלאות 

וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו עפ”י הוראות החוק.
ב.   המבוטח  יגלה בכתב למבטח במשך תקופת הביטוח , כל שינוי מהותי, מיד עם היוודע לו על כך. לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי 
לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק .עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעה או בכל דרך אחרת בכתב, 

לרבות:
1.   שינוי בעסקו של המבוטח.

2.   כל ארוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.
3.   שינוי בשיטות ביקורת הבטיחות של המוצרים.    

4.   שינוי בשיטות ובסוגי המוצרים המיוצרים על ידי המבוטח.
5.   תביעות שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין פגם במוצריו.

6.   דחיית הצעת ביטוח של  המבוטח או התנאתה בתנאים מיוחדים על ידי מבטח אחר או קודם.

8.   טפול בתביעות-
הכיר המבטח בחבותו עפ”י הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע 
ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות, דמי נזק. למבטח יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל ההליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ועל המבוטח 

למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם הענינים הנידונים בסעיף זה.

9.   תשלום סכום בגבול האחריות-
לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה בקשר עם כל תביעה או סידרה של תביעות רשאי המבטח  לשלם למבוטח את סכום גבול או גבולות 
האחריות המתאימים, לאחר  שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח. במקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או 
תביעות כאלה ויהא פטור מכל אחריות  נוספת בקשר אליה או אליהן. חישוב הניקוי יעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן מיום התשלום 

החלקי ועד ליום תשלום גבול האחריות.

10.   חובת זהירות מצד המבוטח-
על המבוטח למלא אחר כל חובה חקוקה שנועדה להגן על הציבור מליקויי בטיחות הנובעים מפגמים במוצרים  שהמבוטח מייצר ולנקוט את האמצעים הסבירים 
כדי להבטיח כי המוצרים אשר יוצרו , תוקנו, טופלו, נמכרו או שווקו על ידו, הינם תקינים ובטוחים. כן עליו להחזיק במצב תקין את חצריו , ציודו וכל דבר או חפץ 

שבשימוש בעסקו ולהעסיק אך ורק עובדים מיומנים.
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11.   הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים-
 נוכח המבוטח או הובא לידיעתו כי מוצר גרם או עשוי לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו או בהליך ייצורו, יפסיק המבוטח מיד את ייצורו, מכירתו ואספקתו.
על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים על מנת להחזיר לידיו כל מוצר פגום כזה שיצא משליטתו ולהזהיר את  הצרכנים מפני שימוש בו. הוצאות או הפסדים 

כלשהם הכרוכים בהחזר מוצרים כאמור יהיו על חשבון המבוטח.
קיומו ושמירתו של סעיף זה יהוו תנאי מוקדם לאחריותו  של המבטח עפ”י פוליסה זו.

אין בתנאי זה כדי לגרוע מאחריות המבטח עפ”י סעיפים אחרים של הפוליסה.

12.   ביטוחים נוספים-
על המבוטח להודיע למבטח על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות עפ”י פוליסה זו.

13.   דמי הביטוח-
א.   דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח למבטח ישולמו תוך 28 יום מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה 
)אם בכלל(, בהתאם למקרה .לא שולם סכום כלשהו, המגיע מהמבוטח למבטח במועדו, ישא הסכום  שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה  
בשיעור 4% עבור תקופת הפיגור , אשר ישולמו למבטח בעט  סילוקו  של  הסכום  שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו .הפרשי הצמדה יחושבו עפ”י השינוי 

בין המדד הידוע ביום בו חייב היה המבוטח לשלם כל תשלום והמדד הידוע ביום בו שילם תשלום זה הלכה למעשה.
ב.   דמי הביטוח בפוליסה זו חושבו על סמך מחזור שנתי משוער בעסקו של המבוטח עפ”י הצהרתו בפני המבטח.)מחזור לצורך סעיף זה: סך התקבולים של 
המבוטח הנובעים ממכירה, אספקה או  שירות של המוצרים.( המבוטח יהיה חייב לנהל פנקס רישום מדויק, המכיל את כל הפרטים הנוגעים לנ”ל ועליו 
להרשות למבטח לבדוק בכל זמן פנקס זה. המבוטח ימציא למבטח תוך חודש ימים - או תוך כל תקופה מוסכמת אחרת - מיום גמר תקופת הביטוח את כל 
המידע הנדרש ע”י המבטח .על סמך הנתונים הנ”ל, יתואם תוך 30 יום מתום תקופת הביטוח חישוב דמי הביטוח  הסופי בעד כל תקופת הביטוח. עודפי 

דמי ביטוח יוחזרו למבוטח או יתרות חוב ישולמו למבטח, הכל כפי שהמקרה יחייב וזאת בכפיפות לסעיף דמי ביטוח מינימליים כמצוין ברשימה.
ג.   הפרשי דמי הביטוח, כאמור בסעיף זה, ישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית )תיקון מס’ 3) ’תשל”ט 1978 - כדלקמן - :

1.   על הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה למדד כהפרש  שבין המדד הידוע בתום 30 יום לאחר המועד בו המציא את הראיות 
למחזור עסקו כמפורט לעיל והמדד הידוע ביום תשלום החזר דמי הביטוח למבוטח.

2.   על הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבטח, יתווספו הפרשי הצמדה כהפרש  שבין המדד הידוע בתום 30 הימים הנקובים בסעיף 13 ב’ הנ”ל והמדד 
הידוע ביום תשלום דמי הביטוח למבטח.

ד.   אין האמור לעיל בא לפגוע ביתר התחייבויות המבוטח עפ”י סעיף זה.
ה.   לא שולם סכום כלשהו  שבפיגור כאמור תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל  

כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
אין בביטול הביטוח עפ”י סעיף זה, כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, לרבות הוצאות המבטח ביטול 

הביטוח כאמור, לא יפגע בזכויות התביעה עפ”י הפוליסה, בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח.

14.   סעיף שיפוט-
פוליסה זו כפופה לשיפוט ישראלי, ולבית המשפט הישראלי תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל חילוקי הדעות הנובעים מפוליסה זו.

15.   הארכת תקופת הביטוח-
כל הארכה של הביטוח עפ”י הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו. מוצהר בזה, כי בתום תקופת הביטוח האמורה, 
לא יוארך הביטוח מאליו וכן הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכח שתיקה או פעולה אחרת של המבטח (זולת הסכמתו, כאמור בסעיף זה), אף אם הציע 

המבוטח למבטח בצורה ובמועד כלשהם, להאריכו.

16.   ביטול הפוליסה-
א.   המבוטח רשאי לבטל  פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח:  הביטול  יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע”י המבטח. 

עם ביטול החוזה יותאמו דמי הביטוח לפי סעיף 13 ובהתאם לחישוב שבו ייגבו גם הפרשי דמי ביטוח.
ב.   מבלי לגרוע מזכויות המבטח, על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח ובלבד 
שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב לפחות 15 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה 

בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור.
ג.   אם המבטח יבטל את החוזה 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 בים הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

17.   הוראות חוק חוזה הביטוח תשנ”א  -1981 תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו  ככל שיתחייב עפ”י העניין אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו.


