פוליסת שכבה עליונה לביטוח אחריות מקצועית של עורך דין
(מהדורה ינואר )2020

.1

היקף הכיסוי
תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח מתחייב המבטח לשפות את המבוטח אשר
שמו נקוב בתעודת הביטוח עד לסכום גבולות אחריות המבטח על-פי פוליסה זו ,הנקובים ברשימה,
כאשר פוליסה זו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבולות האחריות והוצאות המשפט של הפוליסה
לביטוח אחריות מקצועית אשר פרטיה צוינו בתעודת הביטוח (להלן" :השכבה הבסיסית") ,וזאת
בכפוף לכל התנאים ,ההתנאות ,ההרחבות וההגדרות של השכבה הבסיסית ,עד כמה שלא שונו
במפורש על-פי האמור בהתנאות המיוחדות ובהרחבות המיוחדות המפורטות בהמשך.

.2

סעיף גלישה
היה וגבולות אחריות המבטח על-פי השכבה הבסיסית יופחתו או ימוצו בעקבות מקרה/י ביטוח
המבוטח/ים על-פיה ,אזי פוליסה זו תחול מעבר לגבולות האחריות שנותרו בשכבה הבסיסית או תחול
במקומם (בהתאם למקרה) ,עד למיצוי גבול האחריות על-פי פוליסה זו וזאת בכפוף לסכומי
ההשתתפות העצמית שנבחרו בשכבה הבסיסית.

.3

התנאות מיוחדות
מוסכם כי לענין תחולת פוליסה זו יחולו בנוסח השכבה הבסיסית השינויים הבאים:
.3.1

לרשימת החריגים לחבות המבטח יתווספו החריגים הנוספים הבאים:
.3.1.1

תאריך רטרואקטיבי  -תביעה כלשהי בשל היפר חובה מקצועית שמקורה
במעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשה לפני:
 1דצמבר  ,1987או  1דצמבר  1984לגבי אירועים בהם נקבעה בחוק תקופת
התיישנות העולה על  7שנים ,או  1דצמבר  1972בכפוף לכך שיוכח על ידי
המבוטח כי בעת ביצוע מעשה הרשלנות היה לו ביטוח אחריות מקצועית בחברת
ביטוח כלשהיא ובסיס הכיסוי בביטוח זה היה על בסיס יום הגשת התביעה.
אך בכל מקרה לא מוקדם ממועד קבלתו של המבוטח כחבר בלשכת עורכי הדין
בישראל.

.3.1.2

תשקיפים
 .3.1.2.1תביעה כלשהי בשל מעשה רשלנות ,טעות או השמטה בכל הקשור
בהכנה ופרסום של תשקיפים.
 .3.1.2.2חריג זה לא יחול אם צוין במפורש בתעודת הביטוח כי שכבה עליונה
זו הורחבה לכסות חבות בשל הכנה ופרסום של תשקיפים כאמור
(להלן " :הרחבת תשקיפים").
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 .3.1.2.3למען הסר ספק ,אף אם פוליסה זו לא הורחבה כאמור ,מוסכם כי
סעיף הגלישה המצוין לעיל יחול גם אם סיבת הצמצום או מיצוי
גבולות אחריות השכבה הבסיסית הינה חבות בשל הכנה ו/או פרסום
של תשקיף;
אולם מוסכם במפורש כי בהעדר הרחבת השכבה העליונה כאמור  ,הגלישה לא
תחול על תביעה בכל הקשור בהכנה ופרסום של תשקיפים.

.4

סעיף "( 8.13תקופת גילוי") בתנאים כללים לפוליסת שכבת בסיס מבוטל במקומו יחול
הסעיף הבא:
בכל מקרה בו יסרב המבטח לחדש את שכבה עליונה זו ,אזי תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים
בשיעור של  70%מדמי הביטוח השנתיים הנקובים ברשימה ,תורחב פוליסה זו לכסות תביעות אשר
תוגשנה לראשונה נגד המבוטח במשך תקופת גילוי בת  12חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח בשל
מעשה רשלנות ,טעות או השמטה שנעשו לפני מועד סיומה כאמור וזאת בכפוף לגבולות האחריות
שהמבטח הנקובים בתעודת הביטוח אשר יחולו על תקופת הביטוח המקורית ותקופת הגילוי יחדיו;
ובלבד שההודעה בדבר רכישת תקופת הגילוי כאמור תינתן למבטח בכתב לפני מועד סיום
תקופת הביטוח וכי לא נערך ביטוח אחר המבטח את אותה חבות.

.5

סעיף "( 8.5טיפול בתביעות") בתנאים כללים לפוליסת שכבת בסיס יבוטל ובמקומו יחול
הסעיף הבא:
הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה ,יהיה המבטח רשאי ,תוך שיתוף פעולה עם המבוטח ,ליטול
לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה בגין כל מקרה ביטוח או יישובו של כל מקרה ביטוח וכן לתבוע
ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ודמי נזק .מבלי לפגוע בעניינו של המבוטח ,יהיה
למבטח שיקול דעת בנוגע לניהול הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל מקרה ביטוח ועל המבוטח
למסור למבטח את כל המידע שברשותו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש לשם כך .ואולם המבוטח לא
יתבקש להתגונן בפני כל תביעה אך הסכים כי יועץ משפטי בכיר (עליו יוסכם בין המבוטח והמבטח)
יחווה את דעתו ויקבע כי יש סיכוי סביר להתגונן מפי התביעה כאמור.
המבטח מתחייב לשתף פעולה עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה על מנת לשמור על האינטרסים
הלגיטימיים של המבוטח ,לרבות שמו הטוב.
הסכים התובע להעביר את תביעתו לבוררות יסכים אף המבטח לכך ,אם ביקש זאת המבוטח .אין
באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של המבוטח או של צד שלישי על-פי סעיף  68לחוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א.1981-
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