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פוליסה ייחודית לביטוח המשרד לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

דף הרחבות 
    ביטוח רכוש- )פרק 1 תכולה(:

ביטוח נוסף – סעיף ג' )1( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  גבול אחריות המבטח יוגדל ב 15% כביטוח נוסף מעל סכומי הביטוח הנקובים 
ברשימה עבור או כתוצאה מהוספה בתקופת הביטוח של ריהוט , ציוד וקבועות, מתקנים , מכונות, כלי עבודה, או הגדלת מלאי חומרי הגלם , עליית ערך 
של התכולה לרבות עליית ערך בקשר עם שינוי שער המטבע, עליית מחירי חומרי גלם או סחורות שיפוצים ושיפורים במבנה, וכן עלייה בערך התכולה 

או המבנה כתוצאה משנויים בלתי צפויים.
רכוש מחוץ לחצרים - סעיף ג' )2( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת המצאו 
7 )קווי תמסורת וחלוקה(, בכל מקום  מחוץ לחצרי המבוטח, למעט בעת העברה )העברה לעניין זה כולל חניית ביניים( ולמעט רכוש כמפורט בסייג 
בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה, לכל מטרה הקשורה לעסקו של המבוטח. לעניין הגדרת "פריצה" כמפורט בסעיף ח' מ"סיכונים 
נוספים מבוטחים" יכלול המונח "חצרים מבוטחים" גם חצרים של אחרים אצלם נמצא הרכוש המבוטח. אחריותה של איילון על פי הרחבה זו מוגבלת 
בסכום הנקוב ברשימה. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות איילון על פי הרחבה זו 

ל- 10% מסכומי הביטוח לתכולה, לציוד ולמלאי המצוינים ברשימה.
רכוש עובדים –סעיף ג' )3( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן: אבדן או נזק לבגדים וחפצים אישיים של מנהלים , שותפים ועובדים שנגרם 
10% מסכום ביטוח התכולה לכל עובד ולכלל  ע"י הסיכונים המבוטחים. גבול אחריות המבטח בגין אובדן או נזק המכוסה ע"פ הרחב זה, מוגבל עד 

העובדים במשך כל תקופת הביטוח.
, לקרמיקה  נזק לזכוכית מכל סוג, לשלטים  יוחלף בנוסח כדלקמן:   )4( לפרק הרחבות לפוליסה  ג'  זכוכית – סעיף  ומשטחי  שבר תאונתי שמשות 

ולחרסינה הנגרם על ידי שבר מוגבל עד  10% מסכום ביטוח התכולה.
הוצאות שחזור מסמכים – סעיף ג' )5( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  שחזור מסמכים ,כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, נתוני 
20% מסכום  , פנקסי חשבונות, דפוסים וספרי עסק, שניזוקו עקב סיכון מבוטח עד לסך  ענ"א, סרטים מגנטיים, דיסקים, אמצעי אגירת מידע אחרים 
ביטוח התכולה, סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו עד לסך 300,000 ₪ .  סעיף 

זה אינו מכסה :
את הערך האינפורמטיבי של המסמכים והפרטים הנ"ל. א.  

נזק תוצאתי מסוג כלשהו הן במישרין והן בעקיפין. ב.  
יוחלף בנוסח כדלקמן:  פינוי הריסות, הוצאות עבור פעולות המצוינות להלן, שיעשו  )6( לפרק הרחבות לפוליסה  ג'  – סעיף  הריסות  פינוי  הוצאות 

בעקבות נזק המכוסה על פי פרק התכולה:
הריסה , ניקוי ופינוי הריסות של ציוד ומלאי. א.  

פעולות הצלה וכיבוי כולל נזק הנגרם על ידי פעולות אלה. ב.  
שרותי כבאים שהשתתפות בפעולות הכיבוי או בפעולות אחרות שלאחר הכיבוי. ג.  

הוצאות סבירות אשר נגרמו כתוצאה מפעולות מנע, גם אם הרכוש המבוטח לא ניזוק. ד.  
גבול אחריות המבטח להרחבה זו לא יעלה על 15% מסכום ביטוח הכולל.

נזקי נוזלים – סעיף ג' )10( לפרק הרחבות בפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  הביטוח מורחב לכסות נזקי נוזלים לרכוש המבוטח הנובעים מבלאי או 
פחת, אשר מקורם בצינורות דוודים מיכלים ומתקנים. תוספת זו אינה מכסה נזק שנגרם למקור הנזק 

השבת סכום הביטוח לקדמותו – פרק 14 תנאים כלליים יוחלף בנוסח כדלקמן: תמורת דמי ביטוח נוספים, יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות איילון 
לקדמות לאחר קרות אבדן או נזק, מיום קימום הנזק בפועל, למעט גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון, שלגביו ההשבה תהיה מיום קרות הנזק, 

אלא אם יורה המבוטח אחרת. 
דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.

סעיף שומא – סעיף ג' )13( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  במקרה של תביעה בגין נזק בסכום שאינו עולה על 20% מסכום הביטוח 
של פרק זה יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח ביחס לערך הרכוש שלא ניזוק וכל זאת לצורך חישוב ביטוח חסר.

שכר מומחים ואדריכלים - הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה על אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים, וכן 
הוצאות הנובעות מחוקי- עזר עירוניים או אחרים, תקנות, אישורי בנייה וכדומה, לשם כינון אבדן או נזק עקב סיכון מבוטח. אחריות איילון על פי הרחבה 
זו מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות איילון לפי 

הרחבה זו ל- 10% מערך הנזק.
הוצאות מנע - סעיף ג' )8( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  הפרק מכסה הוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח אף אם 
לא נגרם אבדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, וזאת בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון 

מיידי וממשי ובתנאי שסה"כ ההוצאות לא יעלו על סכום הנזק שנחסך.
מכל  ומתקנים  שינויים  בשיפורים,  השקעות  עבור  המבוטחים,  מהסיכונים  כתוצאה  נזק  או  אבדן  לכסות  מורחב  זה  פרק  לפי  הביטוח   - דיור  שפורי 
סוג שהוא שביצע המבוטח במבנים המוחזקים על ידו בשכירות, בין אם המבנה עצמו מבוטח בפוליסה זו ובין אם לאו, בתנאי שנכלל בסכום הביטוח 

ברשימה.
סעיף ערך כינון – סעיף ג' )12( לפרק הרחבות לפוליסה יוחלף בנוסח כדלקמן:  מוצהר ומוסכם בזה, כי בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח, למעט 
מלאי,  על פי פוליסה זו, תשפה איילון את המבוטח עבור עלות הכינון של אותו רכוש או של רכוש מסוג, אופי או טיפוס אחר )לעניין סעיף זה כינון 
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משמעו: בנזק חלקי – תיקון, בנזק מלא )טוטאלי(- הקמה מחדש או חילוף(, בתנאי כי אחריות איילון מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום, של רכוש 
מאותו סוג או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק ושאינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש. אך על אף האמור לעיל תשפה איילון את המבוטח בגין 
הוצאות עבור שינויים ותוספות הכרחיים שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות )אך למעט דרישות מיגון אש(, בתנאי שלא נדרשו על- ידם לפני קרות 
האבדן או הנזק, ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות הללו לא יעלה על 10% מערך הנזק. מובהר בזה כי המבוטח רשאי לכונן הנזק במקום 
אחר ובאופן וצורה המתאימים ובתנאי שאחריות איילון לא תגדל עקב כך. כל הנ"ל בכפוף להוראות המיוחדות הבאות ולתנאי הפוליסה עד כמה שלא 

שונו על ידי האמור בסעיף זה, ובכפוף לסכום הביטוח המפורט ברשימה. הוראות מיוחדות:
יש להתחיל ולבצע את עבודות הכינון במהירות סבירה, ובכל אופן יש להשלים אותן תוך 24 חודשים ממועד האבדן או הנזק או תוך פרק זמן נוסף   .1

כפי שאיילון תרשה )תוך תקופת הכינון האמורה(, אחרת לא תהיה איילון אחראית לכל סכום העולה על הסכום שהיה מגיע אלמלא סעיף זה. 
כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או ניזוק לא תהא איילון חייבת בכל תשלום העולה על הסכום שהיה מגיע אילולא סעיף   .2
זה; מוסכם כי הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק תחשב הוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה, בתנאי כי הרכוש 

המוזמן כאמור ישועבד לטובת איילון עד לכינונו בפועל. 
מוסכם כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא בייצור שוטף, אזי תוגבל אחריות איילון לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב   .3

לרכוש שאבד או ניזוק, בעת שהיה חדש, ואינו נופל ממנו. 
אם 90 אחוז מסכום הכינון, אילו נהרס כל הרכוש המכוסה על- פי סעיף זה, עולה בתקופת הכינון על הסכום המבוטח בזה בעת שארע האבדן או   .4
90 אחוז מסכום הכינון כאמור, ובהתאם לכך ישא המבוטח  הנזק, אזי ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש שבין סכום הביטוח לבין 

בשיעור היחסי מהאבדן או הנזק. 
סעיף זה לא יהיה בר- תוקף בגין:   .5

מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק.  א.  
רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך 6 חודשים מקרות מקרה הביטוח )או תוך כל תקופה נוספת שאיילון תרשה(, על כוונתו לבסס את תביעתו  ב.  

כאמור בסעיף זה. 
רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.  ג.  

למניעת ספק מובהר בזה כי רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון מכוסה, אולם הוצא לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש ע"י הרשויות   .6
המוסמכות לכך בעקבות נזק בחצרי המבוטח או בסביבתו המיידית מסיכון מכוסה, ייחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מכוסה.

  ביטוח אובדן רווחים – )פרק 4(

לסעיף ההגדרות נוספו הגדרות כדלקמן:
הוצאות מוגדלות – הוצאות נוספות סבירות אשר הוצאו למטרת מניעה או הקטנה של הפסד הכנסה , בתנאי שאותן ההוצאות הנוספות לא תעלנה על 

הפסד ההכנסה שהיה נגרם אלמלא הוצאו הוצאות אלו.
מגובה   7.5% לשיעור  עד  ההפסד  הוכחת  לצורך  הנדרשים  הפרטים  את  ומחשבים  המכינים  יועצים  שמאים  מומחים,   , חשבון  לרואי  שישולם   - שכר 

הנזק.
הביטוח מורחב לכסות את המבוטח במידה ואירע מקרה ביטוח עקב נזק מכוסה שאירע אצל מי מהמבוטחים איתם קשור המבוטח – מוגבל עד לשיעור 

7.5% מגובה הנזק.
הוצאות תפעול – הפרק מורחב לכסות הוצאות תפעול מוגדלות עד לשיעור 7.5% מגבוה הנזק.

  אבדן דמי שכירות – )פרק 6(

בפוליסה יחולו השינויים הבאים : 
לאחר המשפט "ובין דמי השכירות השנתיים כדלקמן" ימחק הכתוב ויבוא במקומו :

דמי שכירות ו/או דמי ניהול  אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי.   .1
סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של המבנה החילופי לצרכי המבוטח.   .2

דמי השכירות אשר המבוטח חייב בתשלומם עבור המבנה המוחזק על- ידו בשכירות, אשר יצא מכלל שימוש ובתנאי כי לא שולם עבור מבנה חליפי   .3
כמצויין בסעיפים 1-2 לעיל .

הכיסוי האמור לעיל יהיה תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש, אך לא יותר מ- 18 חודשים מיום הנזק וסה"כ השיפוי לפי סעיף זה לא יעלה על 
שיעור של 15% מסכום הביטוח של המבנה הניזוק ובכל מקרה לא יותר מדמי שכירות הכרחיים שישולמו בפועל. 

לעניין סעיף זה, מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק ע"י סיכון מבוטח לרכוש השכן לחצרי המבוטחים, תחשב כנזק לרכוש המבוטח. 
רכוש רשויות ציבוריות - הגדרת הרכוש המבוטח כוללת רכוש של רשויות ציבוריות כגון משרד התקשורת, חברת החשמל והעירייה, הנמצא בחצרי 

המבוטח והמיועד לשימושו ואשר המבוטח אחראי עבורו במקרה של אבדן או נזק על- ידי הסיכונים המבוטחים על- פי הפוליסה.
יצירות אומנות מתכות יקרות ואבנים יקרות – בנוסף להרחבה סעיף ג' )7( ועל אף האמור בסייג פרק 1 סעיף 1 )ג( לפוליסה -  הכיסוי עד 20%  מסכום 

הביטוח התכולה ולא יותר מ 40,000 ₪ לפריט.

  ביטוח כספים )פרק 9( 

גניבה שלא תוך כדי פריצה – על אף האמור בסעיף ב' )סייגים לחבות איילון( סייג ב'  – הכיסוי בתוקף עד לסך של 5,000 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח.
אמצעי תשלום אלקטרוניים – על אף האמור בסעיף ב' )סייגים לחבות איילון( סייג ט' -  הכיסוי בתוקף עד לסך של 10,000 ₪ .
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  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )פרק 11( 

לרשימת ההרחבות יתווספו ההרחבות כדלקמן:
פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין נזקים שנגרמו בחו״ל ע״י אנשים הנשלחים מטעמו מחוץ לגבולות המדינה - בכפוף לדין ולשיפוט   .1

ישראלי.
למען הסר ספק מובהר בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ו/או תרנים ו/או שלטים בכל מקום בשטח מדינת ישראל   .2

והשטחים המוחזקים על ידה.
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על-פי הפוליסה על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד , למעט קבלנים וקבלני-  .3

משנה, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו, על תנאיה, סייגיה והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי-תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים, אולם 
אחריותה של איילון לשפות את כל יחידי המבוטח יחד, לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

רכוש השייך לעובדי המבוטח ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.  .4
פרק 11 –  על אף האמור בסייג סעיף ג )1( לפוליסת הכל בה למשרד 2013   – יובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד   .5

שלישי בגין פעילויות של קבלנים וקבלני משנה.
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי, בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור ושיפוץ, אם מבוצעות עבודות כאלו   .6

עבורו.
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבות 6-7 לעיל אינן מעניקות כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה.  

על אף האמור בסייג לפרק 11 סעיף ג )2( , מורחבת בזה  הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי   .7
רכב מנועי וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של איילון הנהוגה ביום קרות מקרה הביטוח או מעבר 

לגבולות האחריות עפ״י פוליסה לביטוח כלי רכב צד-שלישי רכוש אחרת )באם הם גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח.
סה״כ גבול אחריות איילון בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של 1,000,000 ₪ לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח.  

למניעת ספק, מובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסת כלי הרכב, כנזכר לעיל, מהווה סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה   
עפ״י הרחבה זו.

מוצהר בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אבדן שימוש שלרכוש צד ג'  כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של    .8
המבוטח ו/או באחריותו מאירוע בלתי צפוי. סך גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 25% מגבול אחריות המבטח למקרה ביטוח 

כמצויין בדף הרשימה של הפוליסה. 
מוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו.  .9

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על-ידי המבוטח, למעט קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, בגין מקרה ביטוח   .10
הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.

הפוליסה מורחבת לכסות תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה התשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל על   .11
ידי מעסיק אחר.

סייג 6 מרשימת הסייגים )נזק לרכוש עליו עובדים( מבוטל עד לסך 250,000 ₪    .12
הגנה בהליכים פליליים:  .13

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:  
נגד מי מהם,  ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו  איילון, על חשבונה, תעמיד לרשות המבוטח   

בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן, איילון, על חשבונה, תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית,   

על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים ותישא גם בהוצאות הערעור.
  תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש 

בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו איילון, רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, תשפה   

איילון את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח, כל הנ״ל בכפוף לגבול אחריות איילון.
איילון תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או הערעור, הכל לפי העניין.  

הגדרות לעניין הרחבה זו:  
הליכים פליליים:  

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו   
בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.

הוצאות הגנה )כולל ערעור(:  
שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי   

הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על פסק דין, אך לא כל קנס, פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:  

שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי- הדין )התעריף המינימאלי( התש״ס 2000.  
סייגים לעניין הרחבה זו:  

איילון לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:  
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.   .1
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ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום    .2 
למקרה הביטוח.

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח  ו/או מי מעובדיהם.   .3
גבולות אחריות איילון על פי הרחבה זו לא יעלו על 200,000 ₪ למקרה ו-400,000 ₪ לסה״כ המקרים בתקופת הביטוח.  

למניעת ספק מובהר בזה כי אם לא צוין אחרת ברשימה במפורש, גבולות האחריות של כל ההרחבות הם חלק מגבולות האחריות הכלליים של   .14
הפוליסה כמצוין בדף הרשימה ולא בנוסף להם.

  ביטוח חבות מעבידים )פרק 12(

על אף האמור בסעיף ב' )3( הרחבות לפרק 12 לפוליסה  - הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם הזמנית   .1
עד 120 יום מחוץ לגבולות המדינה, בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי.

הפוליסה מכסה גם עובדים המועסקים על-ידי המבוטח על-פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת ע״י אחרים, ו/או אשר המבוטח אינו משלם   .2
את שכרם, בתנאי מפורש, שגם אם ביטוח לאומי לא חייב בפיצויים ביחס לעובדים אלה, יופחת מכל פיצוי אשר על המבטח יהיה לשלם לעובדים 

אלה, בהתאם לתנאי הפוליסה, סכום השווה לפיצוי שהיה משתלם ע״י הביטוח הלאומי )או היוונו(, אילו היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה.
סכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ״ל על-ידי גוף כלשהו, ייכלל בהצהרת המשכורות השנתיות אשר המבוטח מוסר למבטח למטרת הביטוח 

לפי פוליסה זו. 
פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותם האישית של עובדי המבוטח בגין אירוע שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח.  .3

פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו האישית של המבוטח ואת עובדי המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי-נשק על-ידו או על-ידי עובדיו. זאת   .4
בתנאי, כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה בזמן האירוע בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי- נשק.

12 לפוליסה - פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני- משנה  על אף האמור בסעיף ג )1( לסייגי המבטח פרק   .5
ועובדיהם היה והמבוטח ייחשב למעבידם.

למניעת ספק מובהר כי פוליסה זו מכסה עובדי שטחים בשטחים המוחזקים המועסקים על ידי מעביד ישראלי וזאת על פי פקודת הנזיקין וחוק   .6
אחריות מוצרים פגומים. האמור בסייג 8 יחול בגין עובדים אלה במלואו.

פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח, להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח חבות   .7
באחריות  נושא  הוא  כי  יקבע  או  המבוטח,  עובדי  של  כמעביד  ייחשב  כאמור  המשפטי  הגוף  או  שהאדם  מידה  באותה  ידו,  על  הנערך  מעבידים 

שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו.
סייג ב' לא יחול על חבות המבוטח תושב ישראל כלפי עובדים שלא ניתן לבטחם באמצעות המוסד לביטוח לאומי או שחוק הביטוח הלאומי אינו חל   .8

בגינם.
הגנה בהליכים פליליים:  .9

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:  
נגד מי מהם,  ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו  איילון, על חשבונה, תעמיד לרשות המבוטח   

בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן, איילון, על חשבונה, תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית,   

על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים ויישא גם בהוצאות הערעור.
  תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש 

בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו איילון, רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, תשפה   

איילון את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח, כל הנ״ל בכפוף לגבול אחריות איילון.
איילון תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או הערעור, הכל לפי העניין.  

הגדרות לעניין הרחבה זו:  
הליכים פליליים:  

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו   
בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.

הוצאות הגנה )כולל ערעור(:  
שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי   

הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על פסק דין, אך לא כל קנס, פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:  

שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי- הדין )התעריף המינימאלי( התש״ס 2000.  
סייגים לעניין הרחבה זו:  

איילון לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:  
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.   .1

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום    .2
למקרה הביטוח.

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח  ו/או מי מעובדיהם.   .3
גבולות אחריות איילון על פי הרחבה זו לא יעלו על 200,000 ₪ למקרה  לסה״כ המקרים בתקופת הביטוח.  


