רשימה-מפרט לביטוח נאמנות

שם המבוטח

 :מדרשת שדה בוקר בנגב ו/או גופים בשליטת המדרשה

כתובת להודעות  :מדרשת בן-גוריון 84990

תקופת הביטוח 1.4.2011 - 31.3.2012 :
_____________________________________________________________________

גבול אחריות

אפשרות א' $ 100,000 -
אפשרות ב' – $ 250,000

:

תאריך רטרואקטיבי:
השתתפות עצמית

בלתי מוגבל.

$ 1,500 :

הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת
המבוטח.
הרחבות מיוחדת:
 .1הגדרת עובד בפוליסה משמעותה :כל אדם המועסק ע"י המבוטח או הנמצא בשרותו
לרבות נושאי משרה המועסקים ע"פ הסכמי ניהול ,עובדי חברות /קבלני כח-אדם,
פרילנסרים ,עובדים זמניים ,בעת היותם מועסקים בכל מקום בשטח מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים.
 .2הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות חיצוניות סבירות שיוצאו על ידו עבור
תשלום שכר טרחת רו"ח ומומחים אחרים לשם קביעת גובה ההפסד אשר נגרם למבוטח
בעקבות מקרה ביטוח המבוטח על פי הפוליסה וזאת עד לסך של  ₪ 100,000בגין מקרה
ביטוח אחד.
 .3אנשים המבצעים שרותי מחשוב עבור המבוטח בין באופן עצמאי ובין מטעם חברות
לשרותי מחשוב ,יחשבו כעובדי המבוטח למטרת פוליסה זו בכל הקשור בשירותים כאמור,
בתנאי כי המבוטח לא פטר או הגביל את אחריות החברות לשרותי מחשב כאמור בשל
מעשים שלא כדין מצד מי מהמועסקים על ידם במתן שרותי המחשוב כאמור.
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תנאי הכיסוי:
תנאי הפוליסה לביטוח "נאמנות" מהדורת "ביט'  2010שקלית" ,שיערכו בה השינויים הבאים:
א .עמ'  – 1סעיף הכיסוי –
 (1לאחר המילים "במהלך עבודתו בשרות המבוטח" התווספו המילים "וכן במהלך 6
חודשים לאחר פרישתו".
 (2המילים " 6חודשים" הוחלפו במילים " 12חודשים".
ב .עמ'  1סעיף "הגדרה" – המילים "שמתקיימים ביניהם יחסי עובד – מעביד" נמחקו.
פרק תנאים מיוחדים
ג .עמ'  2סעיף  – 2נוסח התנאי נמחק והוחלף בנוסח הבא "תוך זמן סביר עם גילוי מעשה של
הונאה ,מעילה ,תרמית ,העלמה במרמה או גניבה מצד עובד כלשהו ,המהווים עילה לתביעה
לפי פוליסה זו ,על המבוטח למסור למבטח הודעה על כך".
ד .עמ'  2סעיף  – 3המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".
ה .עמ'  – 2המילים "מילוי על ידי המבוטח ,של כל אחת מהחובות הרשומות בתנאים  3 ,2 ,1לעיל
הינו תנאי מוקדם לחבות המבטח על פי פוליסה זו" נמחקו.
פרק חריגים
ו .עמ'  2סעיף  – 2נמחק .הכיסוי הרטרואקטיבי הינו בלתי מוגבל.
ז .עמ'  2סעיף  - 5המילים " 6חודשים" הוחלפו במילים " 12חודשים".
פרק הרחבות
ח .לפוליסה התווסף פרק הרחבות ,הכולל את ההרחבות הבאות:
" .1אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או אי-איחור
בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.
 .2פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות חיצוניות סבירות שיוצאו על ידו
לתשלום שכ"ט רו"ח ומומחים אחרים לשם קביעת גובה ההפסד ,אשר נגרם למבוטח
בעקבות מקרה הביטוח על פי פוליסה זו ,בתנאי כי אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא
תעלה על סך של  ₪ 100,000בגין מקרה ביטוח אחד ,וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו
כפוף לתנאי ביטוח חסר.
 .3למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הגדרת "עובד" מורחבת כדי לכלול גם עובדים זמניים,
עובדי קבלני כוח אדם ,עובדים עצמאיים הפועלים באמצעות חשבונית.
 .4הכיסוי יחול גם על נזק כספי שנגרם ללקוחותיו של המבוטח עקב פעולה של הונאה,
מעילה ,העלמה במרמה או גניבה שנעשו על ידי עובד של המבוטח".
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פרק תנאי הפוליסה
ט .עמ'  3סעיף  – 1אחרי המילים "בפוליסה זו" התווספו המילים "לטובת המבוטח".
י .עמ'  3סעיף  2ב'  -התווספו המילים "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של
ממש האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל ,או לכרותו בתנאים שבו".
יא .עמ'  3סעיף  2ג' – המילים "לאחד ממנהלי המבוטח או" נמחקו.
יב .עמ'  3סעיף  – 5סעיפים א' ו-ב' נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח
במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח".
יג .עמ'  4סעיף  7ב' -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא -
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .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 היחסיים".
יד .עמ'  5סעיף  – 9הסיפא החל מהמילים "כמו כן יחול" נמחקה.
טו .עמ'  5סעיף  – 10המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם
התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
טז .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  15כמפורט להלן –
" .15כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודא הדבר לאחראי
על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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