פוליסה לביטוח חבות מוצר
מהדורת דצמבר 7102
פוליסה זו היא חוזה בין ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן "המבטח")
מרחוב החשמונאים  39תל אביב ובין מי ששמו נקוב בדף הרשימה (להלן "המבוטח")

ר"ה 01.2107

לפיה ,הואיל והמבוטח פנה למבטח בהצעה בכתב (להלן "ההצעה") המהווה בסיס לפוליסה
זו וחלק בלתי נפרד ממנה ,מסכים המבטח ,תמורת התחייבות לתשלום דמי-ביטוח ,לשפות
את המבוטח במשך תקופת הביטוח עקב קרות מקרה הביטוח (כמפורט בסעיף  2להלן)
ובשל נזק לרכוש או נזק גוף לצד שלישי ,הכול לפי תנאי פוליסה זו (להלן "היקף הכיסוי").
דמי הביטוח ,תקופת הביטוח ,ההשתתפות העצמית ,וגבולות האחריות ,נקובים בדף
הרשימה (להלן "דף הרשימה" או "הרשימה") המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו .הצעת
הביטוח ,והצהרות המבוטח הכלולות בה הן הבסיס והיסוד לפוליסה זו ,ומהוות חלק בלתי
נפרד ממנה.
מובהר במפורש שהכיסוי הביטוחי ,על-פי כל-אחד מפרקי הפוליסה ו/או הכיסויים הנוספים
ו/או ההרחבים ,יהיה תקף רק אם נרשם בדף הרשימה שכיסוי זה תקף.

מהדורת 02.2107
632-0-01-02

מבוטח נכבד,
נא עיין בתנאי הפוליסה ,בהגבלותיה ובדף הרשימה .אם מצאת פרט הטעון
תיקון אנא החזר את הפוליסה למשרדנו בצירוף הערותיך.
לתשומת לבך ,מודגש בזה שבסיס הפוליסה הוא "בסיס הגשת התביעה".
לפיכך ,הפוליסה מכסה אך ורק תביעות שהוגשו נגדך לראשונה ודווחו
למבטח בתקופת הביטוח הנוכחית המפורטת בדף "הרשימה" של הפוליסה,
כמפורט בסעיף  7.7להלן.
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 .0הגדרות
למטרות פוליסה זו:
 0.0ארץ היעד
הארץ בה מיועד המוצר להימכר או להיות משווק.
 0.7גבולות אחריות
הסכום המפורט ברשימה כגבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח.
 0.9נזק גוף
מוות ,היזק גופני ,מחלה ,פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג שהוא ,למעט פגיעה באוטונומיה.
 0.4נזק רכוש
אבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי .למען הסר ספק ,מובהר בזאת שנזק למוצר
עצמו לא ייחשב כנזק רכוש לצד שלישי.
 0.5עיסוק
הפעילות או מגוון הפעילויות של המבוטח ,כמפורט ברשימה או בהצעת הביטוח המצורפת
לפוליסה.
 0.6מוצרים
א .מוצר שהוא רכוש מוחשי ,כולל כל רכיב שבו ,וכולל תכנה המהווה רכיב בו ,וכולל
הוראות שימוש בדפוס המצורפות למוצר ,לאריזה או למיכל אחסון אשר תוכננו ,עוצבו,
יוצרו ,נבנו ,הותקנו ,נמכרו ,סופקו ,הופצו ,שווקו על-ידי המבוטח בתחום העיסוק של
המבוטח;
ב .עבודה שהיא פעולת התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר ,וזאת אם עיסוקו
של המבוטח כולל גם את הספקת המוצר למשתמש בו.
 0.2ייצור
ייצור וכן שינוי ,תיקון ,טיפול ,הרכבה ,וכן ייבוא לישראל למטרות מסחריות ,ושיווק בכל צורה
שהיא.
 0.8חוזה מבוטח
כל חוזה או הסכם ,המהווה חלק מעסקו של המבוטח ,מכוחו נוטל המבוטח על עצמו חבות
נזיקית של אחר ,מכוחה עליו לשלם פיצויים בשל פגיעת גוף או נזק לצד שלישי כלשהו ,אם
החוזה או ההסכם נעשה קודם לפגיעת הגוף או לנזק .חבות נזיקית פירושה  -חבות אכיפה על-פי
חוק (כהגדרתו להלן).
 0.3חוק
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,וחוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם .0891 -
 0.01השתתפות עצמית  -חלקו של המבוטח כנקוב ברשימה מתוך סכום השיפוי וההוצאות עקב
נזק ,המכוסה על-פי פוליסה זו ,בגין כל נזק בנפרד.
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 .7מקרה הביטוח
 2.0בכפוף לתנאים ,לחריגים ולתנאים הכלולים בפוליסה ובנספחיה ,ישפה המבטח את המבוטח בגין
חבותו של המבוטח על-פי חוק ,לתשלום פיצויים ,בשל תביעות שהוגשו נגדו על-ידי צד שלישי,
במהלך תקופת הביטוח ,ונמסרו למבטח במהלך תקופת הביטוח (כמפורט בסעיף  2.2להלן),
בגין נזק גוף או נזק רכוש ,שנגרם מהמוצרים לאחר שיצאו מחזקתו של המבוטח ושאירעו בתחום
הטריטוריאלי הרשום ברשימה ,ועד לגבולות האחריות ,למעט תביעות הקשורות לנזקים שאירעו
לפני התאריך הרטרואקטיבי.
 2.2תביעה תיחשב כתביעה שהוגשה ונמסרה במהלך תקופת הביטוח כאשר יקרה אחד מאלה -
המוקדם מביניהם:
א .הגיעה לראשונה דרישה בכתב למבוטח מהצד השלישי לתשלום פיצויים במהלך תקופת
הביטוח ,וזו נמסרה למבטח במהלך תקופת הביטוח;
או
ב .גילה המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח ,נסיבות שבאופן סביר יש לצפות שיהוו
עילת תביעה לפיצויים במוקדם או במאוחר ,והודיע בכתב למבטח במהלך תקופת הביטוח
על נסיבות אלה.
האמור לעיל יחול גם לגבי הוצאות שהוצאו בהנחיית המבטח.
 7.9האחדת נזקים
אם הפגם במוצרים ו/או בחלקים מהם שגרמו נזקים לגוף או לרכוש למספר תובעים ,נובע
מסדרת ייצור אחת או מסיבה מקורית אחת ,אזי ייחשבו כל הנזקים הללו כמקרה ביטוח אחד
לעניין פוליסה זו.

 .9חריגים
פוליסה זו אינה מכסה חבות או אחריות כלשהי:
 1.0בגין פיצויים עונשיים ,פיצויים לדוגמה ,עיצומים כספיים וקנסות.
 1.2בגין תביעות המועסקים על-ידי המבוטח ,בינם לבין עצמם ונגד המבוטח ,בקשר לתאונות או
למחלות מקצוע של עובדים אלה ,שנגרמו תוך ועקב העסקתם על-ידי המבוטח .וכן חבות כלשהי
של המבוטח כלפי קבלנים או קבלני משנה ועובדיהם או כלפי כל אדם אחר הקשור עם המבוטח
בין בחוזה עבודה מפורש ובין מכללא.
 1.1בגין מוצר אשר יוצר או יובא בניגוד לכל חוק ,תקנה ,צו ,דרישות תקן ארץ היעד ,הוראות רשות מוסמכת.
 1.3אותה נטל המבוטח על עצמו מכוח כל הסכם או חוזה ,אלא אם חבות זו הייתה מוטלת עליו גם
בהיעדר הסכם או חוזה אלה.
 1.3בגין אירוע כלשהו שהמובטח ידע או היה חייב לדעת לפני מועד התחלת ביטוח זה ,שאותו אירוע
עלול לשמש עילה לתביעה נגדו על פי פוליסה זו .אם המבוטח הוא תאגיד ,תיחשב ידיעה של
המבוטח על אירוע כאמור לעניין פוליסה זו ,מרגע שנודע לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח
או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 1.3בגין אי-התאמת המוצרים לייעודם .חריג זה לא יחול על נזק פיזי שנגרם עקב פגם במוצר.
 1.7בגין מוצר שיצא מחזקת המבוטח בידיעה שהוא פגום.
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בגין נזק הנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ,בשליטתו או בחזקתו של המבוטח.
בגין נזק הנגרם עקב הוראות שימוש לא נכונות ו/או הוראות השונות מהוראות היצרן המקורי,
שהוספו על-ידי המבוטח בהיותו המשווק או הייבואן מתוך כוונה פלילית או זדונית.
בקשר עם:
א .תביעות בגין נזקים ,שקרו למוצרים שסופקו ,או לעבודה שבוצעה על-ידי המבוטח (או על-ידי
צדדים שלישיים למען המבוטח או בשמו) כתוצאה מעילה הנובעת מהייצור או מההספקה.
ב .הוצאות איסוף ו/או החזרת מוצרים ( ,)RECALLפינוי ,תיקון ,מיון ,השמדת ,השבת או
החלפת המוצרים.
למען הסר ספק יובהר שנזק למוצר עצמו אינו מהווה נזק לרכוש צד שלישי.
א .הנובעת מתכנון ,הקמה ,ייצור או הספקה של כלי-טיס או רכיבים של כלי-טיס ,אם חלקים
אלה נועדו בבירור לבניית כלי הטיס או להרכבתם בו.
ב .הנובעת מפעילות הקשורה בכלי-טיס או בחלקיהם ,כולל הרכבה ,מתן שירות ,פיקוח ,שיפוץ,
תיקונים ,הובלתם והטסתם.
חריג זה יחול הן על הנזקים לכלי הטיס ,כולל לנוסעים בו ולמטען ,והן על תוצאות הנזקים
שנגרמים על-ידי כלי הטיס.
הנובעת ממוצרים פרמצבטיים או הנדסה ביוגנטית.
בגין מעשה מכוון או כל מעשה או מחדל שנעשו בכוונת זדון ,אי-יושר ,פשע ,תרמית ,הונאה,
חריגה מסמכות ביודעין ,מעילה באימון על-ידי המבוטח או כל אדם הפועל מטעמו ,וכן כאשר
המבוטח או הנהלת המבוטח ידעו על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בפגם בעת שהמוצר יצא
מחזקתו של המבוטח.
בגין:
א .נזק גוף או רכוש ,שנגרמו במישרין או בעקיפין ,על-ידי זיהום ,דליפה ,חלחול או הזדהמות,
של אוויר ,מים או קרקע ,לגבי כל תביעה המוגשת בארה"ב וקנדה.
ב .נזק גוף או רכוש ,שנגרמו במישרין או בעקיפין על-ידי זיהום ,דליפה ,חלחול או הזדהמות,
של אוויר ,מים או קרקע ,לגבי כל תביעה המוגשת בכל מקום בעולם למעט ארה"ב וקנדה,
בתנאי שחריג זה לא יחול לגבי נזק גוף או רכוש כאשר הזיהום ,הדליפה ,החלחול או
ההזדהמות נגרמו על-ידי אירוע פתאומי ,בלתי מכוון ובלתי צפוי.
ג .עלות הסילוק ,הניקוי והנטרול של חומרים הדולפים או מזהמים.
ד .עלות גילוי או בדיקות לגילוי הדליפה או הזיהום.
שנגרמה במישרין או בעקיפין ,או נבעה או נגרמה עקב:
א .חומר גרעיני כלשהו ,קרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי ,מדלק גרעיני כלשהו ,או מפסולת
גרעינית מכל סוג כתוצאה מבעירת דלק גרעיני כלשהו ,וכן כל פעילות של המבוטח בקשר
עם אנרגיה אטומית.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ועל שימוש בחומרים רדיואקטיביים במעבדות מחקר,
בבתי-חולים ,במוסדות שעיסוקם בבריאות ,באבחון ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
ב .רכיבים ו/או תכונות רדיואקטיביות ,רעילות ,נפיצות או מסוכנות ,של כל מתקן גרעיני נפיץ או
רכיב גרעיני של מתקן כאמור.
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שנגרמה במישרין או בעקיפין ,או נבעה או נגרמה עקב קרינה או שדות אלקטרומגנטיים.
הנובעת כולה או חלקה ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מ -ו/או הקשורים ב:
א .אנצפלופתיה ספוגית מידבקת (Transmissible Spongiform - TSE
;)Encephalopathy
ב .ספגת המוח של הבקר (מחלת הפרה המשוגעת ,אנצפלופתיה ספוגנית של בקר - BSE -
.)Bovine Spongiform Encephalopathy
ג .מחלת קרוייצפלד יעקב ,או כל וריאנט (סוג חדש) של מחלה זו (Varient Creutzfeld-
.)Jakoc Disease - vCJD
בגין חבות ו/או נזק ו/או תביעה הנובעים כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מ -ו/או
הקשורים במחקר ו/או בייצור ו/או בהפצה של אורגניזמים ששונו גנטית ( Genetically Modified
 )Organismsאלא אם נקבע אחרת ברשימה.
הנובעת במישרין או בעקיפין מ -או נגרמת על-ידי או בקשר עם טבק או כל מוצר אחר המכיל
טבק או מוצרי טבק.
הנובעת מתכנון ,הקמה ,ייצור או הספקה של כלי-רכב או רכיבים של כלי-רכב ,אם וכאשר חלקים
אלה נועדו בבירור לבניית כלי הרכב או להרכבתם בו.
חריג זה יחול הן על הנזקים לכלי הרכב ,כולל לנוסעים בו ולמטען ,והן על תוצאות הנזקים
שנגרמים על-ידי כלי הרכב.
הנובעת ממלחמה ,פלישה ,מעשה איבה ,טרור ,פעולת אויב זר ,פעולות מעין מלחמתיות,
מלחמת אזרחים ,מרד ,מהפיכה ,מרי ,התקוממות צבאית או עממית או תפיסת שלטון
באורח בלתי חוקי ,כולל באופן צבאי ,משטר צבאי ,לקיחת שלל ,ביזה ,שוד הקשורים
בנ"ל.
"טרור" משמעו – שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,כולל שימוש באלימות או איום בשימוש
באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו ,על-ידי איש או אנשים הפועלים מטעם
או בקשר עם ארגון כלשהו .טרור ייחשב :רק אישור מפורש של משטרת ישראל או משרד
הבטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויין כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים –  0830על כל
תיקוניו ,המאשר כי הנזק הנגרם במישרין על ידי פעולת טרור.
בגין כל תוצאה של השבתה ,או פרעות או מהומות.
הנובעת כולה או חלקה ,במישרין או בעקיפין מ:
א .אזבסט ,סיבי אזבסט ,או מוצרים המכילים אזבסט ,בכל צורה וכמות.
ב .צורן ,סיבי צורן או מוצרים המכילים צורן בכל צורה וכמות.
ג .כימיקלים מסוג  )PCB( POLYCHLORINATED BIPHENYLו – .UREAFORMALDEHYDE
ד .אסבסטוזיס (אמיינתית) או סיליקוזיס (צורנית).
פוליסה זו לא תכסה חבות הנובעת מ:-
( )0הוצאות שנגרמו כתוצאה מתיקון או מהחלפה או מהסרה של הרכיבים ,או מוצרים
המכילים את החומרים המפורטים בסעיפים א – ג בחריג זה לעיל ,בכל מבנה ,מתקן,
מפעל ,חצרים או אתר.
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1.23
1.23

1.23

1.27
1.29
1.28
1.11

1.10

( )2כל חובה או התחייבות מפורשת או משתמעת של המבוטח ,להגן על כל תביעה נגד כל
גורם כלשהו ,המייחסת לו חבלה או נזק או סיכון לכך ,כתוצאה מהחומרים המפורטים
בסעיפים א  -ג בחריג זה לעיל.
בשל נזק כספי טהור ,שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי.
בשל כשל ,המתבטא באי-הגעה לגודל ו/או לצמיחה התקניים ,או בשל אי-התאמתם לאיכות ו/או
לזן ו/או למטרה ,שאותה אמור היה המבוטח לספק ,לגבי :בעלי חיים ,עופות ,יבולים ,צמחים או
זרעים ,שיוצרו ,נמכרו או סופקו על-ידי המבוטח.
הנובעת מאחריות מקצועית ,רשלנות מקצועית או טעות מקצועית ,שנגרמו או נטען
שנגרמו על-ידי המבוטח או מטעמו ,במהלך פעילויותיו העסקיות של המבוטח כפי שפורטו
ברשימה.
בגין מוצר בייצור ראשוני ( )prototypeבשלבי ניסוי והרצה אצל המבוטח.
בגין מוצר שיוצר או נלקח מגוף האדם.
בגין נזק הנובע כולו או חלקו ,במישרין או בעקיפין ,מבוטוליזם בבעלי חיים.
בגין אתר האינטרנט של המבוטח ,כתובת הדואר האלקטרונית של המבוטח ו/או בשל העברת
תקשורת אלקטרונית ,דואר אלקטרוני או מסמכים בכל אמצעי אלקטרוני אחר.
על-אף חריג זה ,במקרה שאחריותו של המבוטח הייתה מתקיימת גם בלא הפעילות המתוארת
בסעיף זה לעיל ,אזי מוצהר ומוסכם שחריג זה לא יחול .במקרה זה  -חבות ההוכחה לכך חלה
על המבוטח.
בגין נזק שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה ,גם אם התביעה בגינו הוגשה
בתוך תקופת הביטוח.

 .4הרחבת מועד גילוי נסיבות
בכפוף לכך שסכום התשלומים המצטבר לא יעלה על גבול אחריות השיפוי של המבטח ,בלא קשר
למספר הצדדים התובעים שיפוי מכוח הפוליסה כמפורט להלן ,מוצהר ומוסכם בזאת שהשיפוי
מורחב כאמור כדי לכלול תביעות שהוגשו ודווחו למבטח לאחר התקופה המפורטת ברשימה
שהינה מועד ביטול או אי-חידוש הפוליסה לתקופה של  02חודשים .תביעות אלה ייחשבו כתביעות
שהוגשו בתקופת הביטוח האחרונה של הפוליסה שלא חודשה או בוטלה ,וייהנו מכיסוי ביטוחי על-
פי הפוליסה ,בתנאי שהנזקים המפורטים בהן אירעו לאחר התאריך הרטרואקטיבי ונתגלו לאחר
מועד פקיעת תוקף תקופת הביטוח של הפוליסה שבוטלה או שלא חודשה ,ובתנאי שלא נרכש
ביטוח חבות מוצר בפוליסה אחרת לאחר מועד הביטול או אי החידוש כאמור.

 .5הרחבות
בכפוף לכך שסכום התשלומים המצטבר לא יעלה על גבול אחריות השיפוי של המבטח ,בלא
קשר למספר הצדדים התובעים שיפוי מכוח הפוליסה כמפורט להלן ,מוצהר ומוסכם בזאת
שלבקשת המבוטח בכתב ,ובכפוף לאישור בכתב של המבטח המפורט ברשימה תורחב פוליסה
זו כלהלן:
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 5.0הרחבת נציגים ונושאי משרה
הפוליסה מורחבת בזאת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל
כל אדם המועסק על-ידי המבוטח ,כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור ,עובדי המבוטח ,מנהליו,
עובדי חברת כוח-אדם ,וכל אדם בשירותו של המבוטח ,בגין מקרה הביטוח הנגרם בעת היותו
שלוחו של המבוטח ,בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.
 5.7הרחבת משווקים
פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או ארגון ,שהמבטח הוציא לו ,לבקשת המבוטח ,תעודת
משווק ( Vendors Certificateלהלן "משווק") ,אך רק בהתייחס להפצה ולמכירת מוצרי
המבוטח במהלך העסקים הרגיל במסגרת עיסוקו ,כמשווק את מוצרי המבוטח בהתאם לייעודם,
ובכפוף לתנאים הנוספים שלהלן:
א .מהרחבה זו מוחרגת מפורשות אחריות מפורשת או משתמעת ,וכל חבות בשל שיווק או
מכירה למטרה שאינה מורשית על-ידי המבוטח.
ב .הרחבה זו לא תחול במקרה של פגיעה גופנית או נזק:
( )0הנובעים ממעשה כלשהו של המשווק ,ששינה את המוצר.
( )2הנובעים מכל כשל של המשווק ,שגרם למוצר להיות בלתי ראוי לשיווק.
( )1הנובעים מכשל בביצוע כל בדיקה ,ביצוע התאמה וכיוון ,מבדקים או שירות ,הקשורים
בהפצה או במכירת המוצר.
( )3שקרו בחצרי המשווק או לפני מכירת המוצרים.
 5.9מפעלים נוספים
מפעלים באותו ענף ייצור שנרכשו או נוסדו על-ידי המבוטח ,או שהמבוטח הפך לבעל השליטה
העיקרי בהם לאחר תחילת תוקפה של פוליסה זו ,ייכללו בכיסוי הביטוחי.
 5.4עלות סילוק ,ניקוי ונטרול של חומרים דולפים או מזהמים
פוליסה זו מורחבת לכסות את המבוטח בגין עלות הסילוק ,הניקוי והנטרול של חומרים
הדולפים או המזהמים ,אך ורק אם הזיהום נגרם עקב אירוע פתאומי ,בלתי מכוון ובלתי
צפוי.
 5.5הגנה בהליכים פליליים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות הגנה משפטית בהליכים פלילים כמפורט
להלן:
א .הגדרות להרחבה זו:
( )0הליכים פליליים  -הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,כולל חקירת נסיבות מוות נגד
המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו.
( )2הוצאות הגנה (כולל ערעור)  -שכר-טרחה ,אגרות ,דמי-ביול ,דמי-פרוטוקולים,
שכר עדים ומומחים כפי שייקבע 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-דין או על-ידי כל רשות
אחרת.
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( )1שכר-טרחה  -בהתאם להרחבה זו המבטח ,על-חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח או
לרשות עובדיו עורך-דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים שיוגשו נגד
המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המכוסה שאירע בתקופת הביטוח של
פוליסה זו.
כן המבטח ,על-חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,לשם הגשת
ערעור וייצוגם בו עד לערכאה סופית ,על הכרעת-דין או גזר-דין שיוטל עליהם ,ויישא גם
בהוצאות הערעור – תנאי מוקדם להעמדת עורך-דין בערעור או להשתתפות המבטח
בהוצאות כאמור יהיה קבלת חוות-דעת מאת עורך הדין  ,שאכן יש בסיס ענייני ,וסיכוי
טוב להצלחת הערעור.
אם המבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי
המבוטח לפנות לעורך-דין על-פי בחירתו .במקרה זו ישפה המבטח את המבוטח בשכר
הטרחה הסביר ובהוצאות ההגנה הסבירות ששולמו על-ידו ,בכפוף לגבול האחריות
המפורט ברשימה בקשר להרחבה זו ,ובכל מקרה גבול אחריות זה הוא חלק מגבול
האחריות הכללי ולא נוסף לו.
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור (לפי העניין).
ב .סייגים להרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך-דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו אם:
( )0ההליך או החקירה או כתב האישום הם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
( )2ההליך או החקירה או הגשת כתב האישום הם בגין אירוע בו פעל (בין במעשה ובין
במחדל) המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
יובהר כי במידה ומי מעובדיו פעל (בין במעשה ובין במחדל) מתוך כוונה לגרום למקרה
הביטוח הנ"ל לא ישלול את ההגנה משאר המבוטחים על פי סעיף זה (הגנה בהליכים
פליליים).
( )1ההליך או החקירה או הגשת כתב האישום הם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של
המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
גבול האחריות בגין הרחבה זו הוא גבול האחריות הרשום ברשימה בגין הרחבה זו.
 5.6הרחבת החזרת מוצרים ()Recall
א .המבטח ישפה את המבוטח עד לגבול האחריות הרשום ברשימה בגין הרחבה זו (ובכל מקרה
גבול אחריות זה הוא חלק מגבול האחריות הכללי ולא נוסף לה) ,בהתייחס להוצאות החזרה
ואיסוף מוצרים (להלן " ,)"RECALLשנגרמו למבוטח בשל פגם או גורם מזיק במוצריו ,שנתגלו
לראשונה במשך תקופת הביטוח או אחרי התאריך הרטרואקטיבי המפורט ברשימה.
ב .הרחבה זו תקפה אך ורק אם הפגם או הגורם המזיק דווחו לראשונה למבטח בכתב
במהלך תקופת הביטוח ,או בתוך  11ימים ממועד פקיעת תוקף הפוליסה.
ג .כל דיווח בנוגע לפגם במוצר ייחשב כנעשה במועד הגעת הראשון מדיווחים אלה למבטח
בכתב.
ד .הוצאות פירושם :ההוצאות הסבירות והנחוצות ,שנגרמו למבוטח לצורך בדיקה כולל:
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( )0הוצאות פרסום בעיתונות הכתובה ,ברדיו ובטלוויזיה ,כולל הוצאות תכתובת ותחבורה,
הנחוצות לצורך ההוצאה לפועל של .RECALL -
( )2הוצאות שכירת אדם/אנשים נוסף/ים ,נוסף על העובדים הקבועים של המבוטח,
הנחוצים לצורך ההוצאה לפועל של .RECALL -
( )1גמול ששולם לעובדים הרגילים של המבוטח בעבור שעות נוספות ,שהוקדשו בלעדית
למטרת איסוף מוצרים אלה.
( )3הוצאות שהוצאו מכיס הסגל ,כולל הוצאות תחבורה ,שהוצאו באופן בלעדי למטרת
.RECALL
( )3במקרה בו מוצרי המבוטח מחולקים או מטופלים על-ידי צד שלישיה RECALL -יורחב
לכלול הוצאות סבירות ונחוצות ,כמצוין לעיל ,שנגרמו לצד שלישי ובתנאי כי לא חל
עליהם חריג ו 02 -להלן.
ה .גבול אחריות במסגרת הרחבה זו
( )0גבולות האחריות בהתייחס להרחבת הוצאות–  ,RECALLהם כנקוב ברשימה.
( )2המבטח לא ישלם יותר מגבול האחריות בגין כל פגם ,בהתייחס להוצאות RECALL
בקשר לפגם אחד .כל הוצאות  RECALLבקשר לאותו גורם מזיק ,ייחשבו כהוצאות
שנבעו מפגם אחד.
( )1כל סכום ,ששולם על-ידי המבטח בגין הוצאות  RECALLבהתייחס לפגם אחד ,ייגרע
מגבול האחריות המצטבר של הוצאות  RECALLבהתייחס לכל פגם אחר.
( )3אם צומצם גבול האחריות בשל תשלום הוצאות  ,RECALLלשיעור הנופל מגבול
האחריות בגין פגם אחד ,לא ישולם יותר מגבול האחריות הנותר בהתייחס לRECALL-
בגין כל פגם אחר.
ו .חריגים
הרחבה זו אינה בתוקף לגבי כל אחד מאלה:
( )0למען הסר ספק הרחבה זו אינה מכסה נזק למוצר עצמו וכן לא את עלותו.
( )2הוצאות  ,RECALL -בהקשר למוצרים שהופצו על-ידי או בעבור המבוטח ,אחרי
שמוצרים אלה או רכיב שלהם הוחרמו או הוכרזו כמסוכנים על-ידי רשות ממשלתית.
( )1הוצאות  RECALL -בקשר לריקבון או התדרדרות טבעיים ,או סיום תוחלת חיי
המוצרים באופן טבעי ,או תפוגה רגילה של חיי המדף שלהם.
( )3הוצאות  ,RECALLבקשר למוצרי המבוטח מכל קבוצה או סדרה ,בעבורם אפשר
לקבוע שמוצרים מקבוצה זו או סדרה זו אינם פגומים ,אפילו אם נמצא שמוצרים
מקבוצה או מסדרה אחרת של מוצרים דומים נקבעו כמוצרים פגומים.
( )3הוצאות  , RECALLבקשר למוצרי המבוטח שהפגם בהם היה ידוע לו ,או אפשר היה
לצפותו באופן סביר קודם ל:-
(א) התאריך הרטרואקטיבי המפורט ברשימה.
(ב) משלוח מוצרים אלה לכל מבוטח ,או לכל אדם או ארגון הפועלים בעבור המבוטח.
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( )3הוצאות  , RECALL -בהתייחס למוצרים שיוצרו ,נמכרו ,הופצו או טופלו על-ידי ארגון,
שהמבוטח רכש או ייסד בכל עת ,אם מוצרים אלה יוצרו ,נמכרו ,הופצו או טופלו לפני
הרכישה או ייסוד הארגון.
( )7הוצאות  ,RECALLבהקשר למוצרי המבוטח ,הממוקמים בכל אתר או חצרים ,ששימשו
או משמשים להליכי עיבוד פסולת או טיפול באשפה.
( )9הוצאות  ,RECALLבהקשר לכל הפרה בזדון של כל חוק ,תקנה ,צו או דבר חקיקה
אחר ,או כל הוראה או הנחייה ממשלתית.
( )8נטישת רכוש לטובת המבטח ,אלא אם המבטח הסכים לכך מפורשות בכתב.
( )01הוצאות ועלויות הנובעות מאבדן אמון לקוחות ,או כל ההוצאות שהוצאו כדי להחזיר את
אמון הלקוחות ,או נזקים תוצאתיים אחרים הנובעים מכך.
( )00הוצאות ועלויות הנובעות מנסיבות ,שנוצרו כתוצאה ממעשה מכוון על -ידי המבוטח.
( )02הוצאות ועלויות הנובעות מתנאים מפורשים ,אותם נטל המבוטח על עצמו מכוח כל
הסכם או חוזה ,המטילים עליו עלויות והוצאות נוספות בגין  RECALLאו החלפתם,
שהמבוטח לא היה חייב בהן אלמלא קיומו של אותו הסכם או חוזה.
( )01הוצאות תיקון מוצרי המבוטח (כולל הוצאות הזזה ,פירוק ,הרחקה או גילוי מוצרים
אלה) בין שהוצאו על-ידי המבוטח ובין שעל-ידי צדדים שלישיים.
 5.2הרחבת עלויות הסרה והקמה מחדש על ידי צד שלישי בשל מוצרים פגומים
מוסכם שהמונח "נזק רכושי" יורחב לכלול:
עלויות שנשאו בהן צדדים שלישיים לצורך הסרה ,פירוק ,הרחקה או גילוי המוצרים הפגומים,
ולצורך הקמה מחדש ,התקנה או הרכבה של מוצרים תקינים של המבוטח.
הוצאות משלוח חדש או החלפה של מוצרים ,כולל תובלה ,מוחרגות מכיסוי זה.
לא יינתן כיסוי:
א .אם המבוטח עצמו התקין או הרכיב את המוצרים הפגומים ,או שהתקנתם והרכבתם נעשו
בהוראתו או בעבורו ,למעט אם וכאשר התיקון או ההרכבה אושרו על-ידי המבטח או מי
מטעמו .חריג זה האמור לעיל לא יחול במקרה וההרכבה נעשית על-ידי לקוח או על-ידי קבלן
שמונה על-ידי הלקוח ,כאשר המבוטח מתפקד כמפקח או כיועץ בלבד ואינו אחראי להקמה,
וניתן להוכיח כי הפגם אינו נובע מטעות בהרכבה ,בפיקוח או בייעוץ לגביה ,אלא מהייצור או
מהמשלוח.
ב .לחלקים ,אבזרים או ציוד לרכבים מנועיים ,כלי-תעופה וכלי-שיט.
כל תביעה שתשולם בהקשר להרחבה זו ,תנוכה מגבול האחריות של פוליסה זו.
למען הסר ספק ,מובהר בזה שגבולות האחריות של כל ההרחבות הן חלק מגבולות האחריות
הכלליים של הפוליסה ולא נוסף עליהם.

 .6תנאים כלליים
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,ייקראו כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוי ,שיוחסה
להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,תהיה להם אותה משמעות מיוחדת בכל
מקום בו הם מופיעים.
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 6.0התחום הטריטוריאלי
א .חוזה זה תקף בכל העולם.
ב .השיפוי מכוחו ייעשה בהתאם לדין ולמקום השיפוט המקומי היישים לתביעה הרלוונטית.
 6.7אמצעי זהירות
על המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע כל פגיעת גוף או נזק לרכוש ,ולתקן כל
פגם במוצר מיד עם גילויו ,ככל שיידרש באופן סביר בנסיבות.
נוכח המבוטח או הובא לידיעתו שמוצר גרם או עלול לגרום נזק ,כתוצאה מפגם בהרכבו או
בתהליך ייצורו ,יפסיק המבוטח מיד את ייצורו ,מכירתו והספקתו ,ועל המבוטח לנקוט
באמצעים סבירים ולהחזיר 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.
 6.9הודעה על קרות מקרה הביטוח
א .מיד בהתרחש אירוע ,העלול להוות עילה לתביעה ,ידווח עליו המבוטח בכתב למבטח ,בציון
כל הפרטים הרלוונטיים.
ב .כל מכתב דרישה ,תביעה ,צו ,זימון לדין והליך ,יומצאו למבטח מיד עם קבלתם.
ג .הודעה כתובה תימסר למבטח מיד עם היוודע למבוטח על כל תביעה או חקירה בהקשר לכל
אירוע ,העלול ליצור חבות מכוח פוליסה זו.
ד .המבוטח יודיע למבטח בהקדם האפשרי על כתב אישום שהוגש נגדו או הליכי חקירה משטרתית
או על חקירת נסיבות מוות או על כל חקירה אחרת המנהלת נגדו או עומדת להתנהל נגדו בקשר
עם כל נזק אשר בגינו תיתכן תביעה על-פי פוליסה זו .אם המבוטח הוא תאגיד תיחשב ידיעה של
המבוטח על אחד העניינים המנויים לעיל ,מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח.
ה .המבוטח רשאי להגיש העתקים של המסמכים הנ"ל גם בדואר אלקטרוני שכתובתו
 etil@bth.co.ilובמסרון שמספרו . 133-8393301
 6.4איסור הודאה
שום הודאה ) ,(Admissionהצעה ,הבטחה ,תשלום ,התחייבות לתשלום או שיפוי כלשהם ,לא
ייעשו ולא יינתנו על-ידי המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו בכתב של המבטח .המבטח יהיה רשאי,
מבלי לפגוע בזכויות המבוטח ,ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה ,לרבות
יישובה ,וכן לתבוע כל סעד בשם המבוטח ומוקנה לו שיקול דעת בניהול כל הליך ויישוב כל תביעה.
המבוטח יגיש כל עזרה למבטח ,כפי שיידרש על-ידו והכל בשיתוף פעולה עם המבוטח במטרה
לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב .מוצהר ומוסכם בזאת שהמבטח
יהיה רשאי לשלם את תגמולי הביטוח לצד שלישי ,ובלבד שיודיע על-כך למבוטח  11ימים מראש,
והמבוטח לא יתנגד בתוך תקופה זו .אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי
הצד השלישי.
סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעה שהומלצה על-ידי המבטח לסילוק תביעת הצד השלישי,
תהיה חבות המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירוב המבוטח ,בצירוף
הוצאות משפט סבירות ,עד למועד שבו ניתן היה לסלק את תביעת הצד השלישי בהתאם להצעה.
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 6.5בדיקת החבות
המבטח מתחייב לבדוק ולחקור את שאלת החבות ,לשלם פיצוי בגין כל הנזקים שהמבוטח נדרש
על-פי דין ,לשלמם ,וליטול על עצמו את ההגנה במקרה של תביעות בלתי מבוססות.
אם התעוררה מחלוקת משפטית בגין הנזק בין המבוטח והצד השלישי או יורשו או חליפו ,יפעל
המבטח על-חשבונו בשם המבוטח.
 6.6חישוב דמי הביטוח
אם חלק מדמי הביטוח ,מבוסס על הערכות שסופקו על-ידי המבוטח ,על המבוטח לשמור תיעוד
עדכני המכיל את כל הפרטים הרלוונטיים ,ולהרשות למבטח לבדוק תיעוד זה .בתוך  31יום
מתום כל תקופת הביטוח ימציא המבוטח למבטח את המידע שיתבקש על-ידי המבטח .דמי
הביטוח יותאמו בהתאם ,וההפרש ישולם על-ידי המבוטח ,או יוחזר לו ,בכפוף לפרמיית
המינימום שתיוותר בידי המבטח ,כמפורט ברשימה.
 6.2הוצאות משפט
הוצאות משפט שיכוסו על-ידי המבטח לא יהיו חלק מסכום השיפוי ולא ינוכו מגבול אחריות
השיפוי .עלה סכום התביעות על גבול אחריות השיפוי ,יישא המבטח בהוצאות המשפט העומדות
במבחן הסבירות ,אף מעבר לגבול אחריות השיפוי בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח .הוא
הדין כאשר הוגשו מספר תביעות בשל מקרה ביטוח אחד .במקרה זה ,יופטר המבטח מחבותו
על-ידי תשלום גבול האחריות וחלקו בהוצאות המשפט..
בניגוד לאמור לעיל ,במקרה של מקרה ביטוח שאירע בארצות הברית של אמריקה וקנדה,
הוצאות משפט יהיו בהתאם למקובל בישראל.
למען הסר ספק ,שכר טרחת עורך דין ,שישולם כחלק מהוצאות המשפט הסבירות ,לא יפחת
משכר טרחת עורך דין ,שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו.
 6.8ביטול חוזה הביטוח
המבטח רשאי לבטל פוליסה זו ,מכוח עילות הביטול המוקנות לו על-פי דין ,בהודעה למבוטח03 ,
ימים לפני מועד הביטול המיועד ,שתישלח לכתובתו האחרונה הידועה של המבוטח.
המבוטח יהיה זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח בגין התקופה שלאחר הביטול.
המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה כתובה למבטח  1ימים לפני הביטול .במקרה
כזה ,המבטח יהיה זכאי לחלק של דמי הביטוח בגין התקופה בה היה הביטוח בתוקף ,על-פי
התעריף המקובל לתקופות קצרות :בשיעור של  01%ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו,
בו הייתה הפוליסה בתוקף ,בתוספת שיעור של  01%מדמי הביטוח ,שהיו משתלמים בגין מלוא
תקופת הביטוח.
ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח בגין תביעה שהוגשה לפני ביטול
הביטוח.
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המבטח על-פי דין לבטל את הפוליסה.
 6.3השתתפות עצמית
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המבוטח יישא בעצמו בתשלום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה בכל תביעה העומדת
לתשלום .ההשתתפות העצמית שיחויב בה המבוטח תחול אף על הוצאות המשפט הסבירות,
ותשולם לפני התשלום מהמבטח לתובע .ההשתתפות העצמית תשולם גם במקרה בו
התביעה נגד המבוטח נדחתה ,נמחקה ,הסתיימה בפשרה או הועברה לבוררות או להליכי
גישור.
 6.01תאריך רטרואקטיבי
תאריך רטרואקטיבי כפוף לרצף ביטוחי ומוכח ומותנה בתנאים שלהלן:
א .למבוטח היו פוליסות ברצף בלא הפסקה לאורך כל התקופה בגינה מבוקש הכיסוי
הרטרואקטיבי.
ב .הפוליסות נערכו על בסיס מועד הגשת התביעה לאורך כל התקופה בגינה מבוקש הכיסוי
הרטרואקטיבי.
ג .המבוטח לא ידע ולא קיבל כל הודעה על מקרה שעלול לגרום לתביעה במסגרת פוליסה זו
עד לתאריך תחילתה של הפוליסה.
 6.00הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח טעונה הסכמה בכתב של המבוטח והסכמה בכתב של המבטח,
אשר תינתן במפורש למטרה זו.
 6.07קיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ,בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ואשר הגיע זמן פירעונו ,בין שהחוב שייך לפוליסה זו ובין אם לכל
פוליסה אחרת.
 6.09ביטוח כפל
בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,יודיע על-כך המבוטח
למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
 6.04ריבית והצמדה
א .לא שולמה הפרמיה במועדים המוסכמים ,יישא הסכום שבפיגור ריבית והצמדה
בעבור תקופת הפיגור בשיעור שנקבע בחוק פסיקת ריבת והצמדה התשכ"א -
.0830
ב .סכומי הביטוח ,הנקובים בפוליסה זו ,וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם ליחס
שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך
לפני יום תשלום תגמולי הביטוח.
 6.05דין ושיפוט
א .פוליסה זו תקפה בכל העולם.
ב .הדין וסמכות השיפוט על-פי פוליסה זו הם בהתאם לדיני מדינת ישראל בלא תחולה
לכללי הדין הבינלאומי כאשר סמכות השיפוט נתונה באופן בלעדי לבית המשפט
בישראל בלבד.
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 6.06הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים
א .נוכח המבוטח או הובא לידיעתו שמוצר גרם או עלול לגרום ,כתוצאה מפגם בהרכבו או
בתהליך הייצור או באופן כלשהו העשוי לגרום לפגם במוצר ,יפסיק המבוטח מיד את ייצורו,
מכירתו והספקתו.
ב .יצא המוצר משליטתו של המבוטח ,על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים כדי להחזיר את
המוצר לידיו ולהזהיר את הצרכנים מפני השימוש בו.
ג .הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהפסקת הייצור או בהחזר המוצרים כאמור ,יהיו על
חשבון המבוטח.
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