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פוליסת  CLAIMS MADEעל בסיס הגשת התביעה בתקופת הביטוח
הואיל והרשות ,כמוגדר להלן בהגדרות ,פנתה לאיילון חברה לביטוח בע"מ
(להלן" -איילון" או "המבטח") ,בבקשה לערוך את הביטוח על פי פוליסה זאת
ושילמה או התחייבה לשלם את דמי הביטוח בעד ביטוח זה .
לפיכך מעידה פוליסה זאת שבכפיפות לגבולות האחריות ,לתנאים
להסתייגויות ולהתנאות הכלולים בה ,מסכימה איילון לשפות את:
 .1המבוטח ,בגין הפסד או נזק ו/או כספים ,בהתאם למוגדר להלן ,בגין תביעה
נגד המבוטח בקשר עם פעילותו ברשות ו/או מטעמה ,שעילתם היא
מעשה שלא כדין מצד המבוטח שהתרחש לאחר המועד הרטרואקטיבי
כמוגדר בפוליסה.
 .2הרשות ,בגין כספים ששילמה על פי דין למבוטח בגין תביעה ו/או הליך
עונשי ו/או הליכי חקירה שננקטו נגד המבוטח בקשר עם פעילותו ברשות
ו/או מטעמה שעילתם היא מעשה שלא כדין מצד המבוטח שהתרחש
לאחר המועד הרטרואקטיבי כמוגדר בפוליסה.
בתנאי שהתביעה הוגשה נגד המבוטח ודווחה לאיילון בתוך תקופת הביטוח,
כנקוב ברשימה ,או בתוך תקופת גילוי ודיווח מוארכת הנקובה בפוליסה ,אם
איילון הסכימה לחדש או להאריך פוליסה זו או אם המבוטח זכאי להפעלת
תקופת הגילוי והדיווח על פי פוליסה זאת ,תמורת דמי ביטוח נוספים שיקבעו
על – ידי איילון.
סכום הביטוח שישולם על ידי איילון על פי פוליסה זו ,לא יעלה על גבולות
האחריות הנקובים ברשימה .אולם ,איילון תשפה את המבוטחים או הרשות,
לפי המקרה ,בגין הוצאות משפט סבירות שהוציאו ,אף מעבר לגבולות
האחריות ,בהתאם לאמור בסעיף  66לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -
גבול האחריות הכולל של המבטח בגין הפסד או נזק ו/או כספים הנובע מכל
התביעות שהוגשו נגד כל המבוטחים במהלך תקופת הביטוח הוא הסכום
הנקוב ברשימה.
חבות איילון על פי פוליסה זו כפופה לניכוי סכומי ההשתתפות העצמית
הנקובים ברשימה ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מהוצאות
משפט סבירות ,אף אם לא הוטלה חבות על המבוטח.
תביעות הנובעות מאותו מעשה שלא כדין או ממעשים שלא כדין קשורים
של אחד או יותר מהמבוטחים ייחשבו כתביעה אחת או סדרת תביעות.
במקרה כזה ,על אף ריבוי התביעות ההשתתפות העצמית תחול רק פעם אחת.
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.1

הגדרות
המונחים המופיעים בפוליסה זו וברשימה יפורשו כדלקמן.
כמפורט בסעיף "בעל הפוליסה" ברשימת הביטוח
 1.1הרשות -
המצורפת לפוליסה זו ,ושהינה רשות מקומית ,ובכלל
זה מבלי לפגוע בכלליות האמור עירייה ,מועצה
מקומית ,מועצה אזורית ,מועצה תעשייתית ,איגוד
ערים ,ועדות תכנון ובניה וכיוב'.
נושא משרה ברשות שהינו אחד מאלה:
 1.2המבוטח-
 1.2.1ראש הרשות.
 1.2.2סגני ראש הרשות בשכר.
 1.2.3גזבר הרשות
 1.2.4מנכ"ל הרשות המועסק על ידי הרשות
בשכר.
 1.2.5מזכיר הרשות
 1.2.6מהנדס הרשות המועסק על ידי הרשות
בשכר.
 1.2.7יועץ משפטי המועסק על ידי הרשות בשכר.
 1.2.8מנהל רכש ואספקה.
 1.2.9כל נושא משרה אחר ברשות המקומית
המכהן ונושא בתואר של מנהל מחלקה או
במשרה בכירה יותר.
הליך משפטי פלילי או מעין פלילי ,בעקבות מעשה
 1.3הליך עונשי:
שלא כדין של המבוטח.
הליכי חקירה על פי כל דין ,לרבות חקירה פלילית
 1.4הליכי חקירה:
והליכים מוקדמים מכל סוג לפני העמדה לדין פלילי,
או הליך משמעתי על פי כל דין ,בעקבות מעשה
שלא כדין של המבוטח.
הוצאות ,עלויות וחיובים ,שהוצאו באופן
 1.5הוצאות משפט א.
סבירות:
סביר לשם התגוננות בפני תביעה ,לרבות
ערעורים וסעדים מוקדמים או מאוחרים
לפסק הדין ,אך למעט משכורות ו/או
הוצאות של המבוטחים או עובדי הרשות;
או
הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו על ידי
ב.
או מטעם המבוטחים בשל הליכי חקירה
חוקיים או הליך עונשי ו/או הליכי חקירה,
הליכים פליליים או מעין פליליים ,או הליכים
משמעתיים על פי כל דין ,שנוהלו נגד
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המבוטחים ואשר המבוטחים היו זכאים
לשיפוי בגינם מהרשות על פי דין.
לצורך סעיף  66לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א -
 ,1981תשלם איילון בגין הוצאות משפט סבירות,
שהוצאו ,סכום נוסף אף מעבר לגבולות האחריות.
 1.6מעשה שלא כדין 1.6.1 :הפרת חובת זהירות כלפי הרשות ו/או כלפי
חברת הבת ו/או כלפי אדם אחר ;
 1.6.2הפרת חובת אמונים כלפי הרשות ו/או כלפי
חברת הבת ו/או כלפי אדם אחר ובלבד
שהמבוטח פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר
להניח שהפעולה לא תפגע בטובת הרשות
ו/או חברת הבת ,הכול עקב פעילות של
המבוטח כנושא משרה ברשות ו/או בחברת
הבת.
מעשים שלא כדין בעלי קשר משותף לעובדות,
 1.7מעשים שלא
כדין קשורים:
נסיבות ,מצבים ,מאורעות ,עסקאות ,עילות או
סדרת עובדות בעלות קשר מקרי.
חיוב כספי שהוטל על המבוטח ,לטובת אדם אחר
 1.8הפסד או נזק:
עפ"י פס"ד ,לרבות על -פי פס"ד שניתן בפשרה
בהסכמת איילון או על -פי פסק בורר ,בעקבות
בוררות שהתקיימה בהסכמת איילון ואושרה ע"י
בימ"ש ,בשל מעשה שלא כדין ,ולמעט קנסות,
פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא.
כספים שהוציא המבוטח ,ו/או הסכום אותו תשלם
 1.9כספים:
הרשות (ו/או חברת הבת) כדין לנושא המשרה,
בגין:
 1.9.1הוצאות משפט סבירות שהמבוטח הוציא
עד למתן פסק דין סופי של בית המשפט ו/או
בית הדין המוסמך ,בגין הליך עונשי שננקט
נגדו ,בשל מעשה שלא כדין שעשה במהלך
תפקידו ברשות או בחברת בת.
המבוטחים והרשות ,יתחייבו בכתב ,ביחד
ולחוד ,להשיב לאיילון ,על פי דרישתה ,את
כל התשלומים שהוקדמו על פי סעיף זה.
אם יסתיים ההליך העונשי בהרשעה ,יהיו
המבוטחים והרשות חייבים בהחזר הוצאות
המשפט ,האמורות ,לאיילון.
 1.9.2הוצאות משפט סבירות בגין הליכי חקירה
שננקטו נגד המבוטח ו/או הסכום אותו
תשלם הרשות לנושא המשרה על פי
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1.14
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החלטת שיפוי שקיבלה כדין בגין הפסד או
נזק שנגרמו למבוטח.
 1.10.1כהגדרתה בסעיף  1לחוק ניירות ערך ואשר
חברת בת:
בעת המעשה שלא כדין נשוא בתביעה
הייתה חברת בת של הרשות.
 1.10.2חברה אשר הרשות ו/או אחת או יותר
מחברות הבנות שלה מחזיקות ב 50%
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות
המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או
רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים
או את המנהל הכללי שלה.
מועד רטרואקטיבי :אם לא נאמר אחרת בדף הרשימה1.7.1992 ,
תביעה אזרחית ו/או הליך עונשי ו/או הליכי חקירה.
תביעה:
הסכום שבו תישא הרשות מתוך הוצאות משפט
השתתפות
עצמית:
סבירות וסכומי השיפוי המשולמים על פי פוליסה
זו בגין הפסד או נזק או כספים לגבי כל תביעה או
סדרת תביעות שיוגשו נגד המבוטחים בגין אותו
מעשה שלא כדין או בגין מעשים שלא כדין קשורים.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההשתתפות
העצמית תשולם על ידי הרשות גם אם התביעה
נגדו נדחתה ,נמחקה ,נסתיימה בפשרה או ללא כל
חיוב .סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם
ליחס שבין המדד או שער המט"ח המוסכם ,לפי
העניין ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם
שפורסם לאחרונה לפני תשלום תגמולי הביטוח.
תקופת הזמן ,החלה מיד לאחר תום תקופת
תקופת גילוי:
הביטוח ,ובמהלכה ניתן לתת הודעה בכתב לאיילון
בדבר תביעה המוגשת לראשונה כנגד המבוטח
במהלך תקופת הגילוי ,בגין מעשה שלא כדין ,אשר
אירע טרם תום תקופת הביטוח ,ואשר הינה מכוסה
במהותה פי פוליסה זו.
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אם לפני תום תקופת הביטוח ייוודע לרשות ו/או למבוטח על מקרה
כלשהו ,העלול לאחר מכן לגרום לתביעה נגד אחד מהם ויודיע לאיילון
בכתב בתוך תקופת הביטוח על מקרה זה ,אזי תביעה כלשהי אשר
תוגש נגד המבוטח בגין אותו מקרה ,לאחר מכן ,תחשב כאילו הוגשה
בתוך תקופת הבטוח.
מוסכם ומוצהר כי במקרה של ביטול הביטוח ו/או אי חידושו תוארך
התקופה למסירת הודעה על תביעה ו/או על מקרה כלשהו העלול
לגרום לתביעה לתקופה נוספת בת  12חודשים" ( ,תקופת גילוי ודיווח
מוארכת") לאחר תום תקופת הביטוח ,ובלבד שהמעשה או המחדל
המהווה עילה להודעה נעשה במועד בו היה הבטוח בתוקף או לאחר
המועד הרטרואקטיבי ,ובלבד שאין בטוח בר תוקף אחר המכסה
תביעה זאת.
הפוליסה מורחבת לכסות מעשה שלא כדין של המבוטח במהלך
פעילותו של המבוטח בוועדה מרחבית ו/או בוועדה מקומית לתכנון
ולבניה מתוקף היותו נושא משרה של הרשות.
"ועדה מרחבית"  -ועדה מקומית לתכנון ולבניה כמוגדר בסעיף  19לחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה –  1965על כל תיקוניו.
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי הפוליסה מכסה את המבוטח בגין
פעילותו מטעם הרשות בחברות בנות ומסונפות כהגדרתם בסעיף 1
לחוק ניירות ערך וכן באיגודי ערים ,וגופים משפטיים אחרים המסונפים
לשלטון המקומי.
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי הפוליסה מכסה מבוטח שפרש מהרשות
ו/או הפסיק להיות נושא משרה ברשות לגבי מעשה או מחדל המכוסה
לפי פוליסה זאת ,ובתנאי שבמועד הגשת התביעה הייתה פוליסה
זאת בתוקף או שחלה תקופת הגילוי והדיווח המוארכת על פי פוליסה
זאת.
אם תוגש תביעה כנגד כמה מיחידי המבוטח על פי פוליסה זו ואחד או
יותר מהם אינו זכאי לשיפוי על פיה ,לא יפגע הדבר בזכותם של יחידי
המבוטח האחרים.
איילון תעמיד למבוטח ו/או לרשות ,לפי העניין ,מקדמות אשר יאפשרו
למבוטח לנהל את הגנתו ו/או לקבל ייעוץ משפטי הנדרש לו במקרה
של אירוע מכוסה ו/או התקיימות נסיבות העלולות לגרום לתביעה נגד
המבוטח.
העלאת טענה כנגד המבוטח על ידי תובע התואמת ,על פניה ,אחד או
יותר מן הסייגים המנויים בפוליסה ,לא תשלול את זכותו של המבוטח
למקדמות על חשבון תגמולי ביטוח ,בכפוף לכך שאם יקבע על ידי
בית משפט כי הנסיבות המוחרגות בפוליסה אכן מתקיימות ,יחזיר
המבוטח לאיילון את המקדמות שקבל.
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הסתייגויות
פוליסה זו אינה מכסה - :
 3.1תביעה בגין נזק גופני או מוות ,נזק לרכוש.
למען הסר ספק מובהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זאת אינו מכסה
תביעה שעילתה זיהום של האוויר ו/או הקרקע ו/או המים.
 3.2דרישה או תביעה כנגד המבוטח המבוססת או מתיימרת להתבסס
על הפרת חובה מקצועית כלשהי הקשורה במקצועו (למעט עיסוקו
בניהול ברשות המקומית) של המבוטח כלפי צד שלישי.
 3.3כל תביעה או נזק המבוססים על השמצה ,הוצאת דיבה ,פרסום לשון
הרע ,הפרת זכויות יוצרים ו/או פטנטים ,שנעשו בכוונת זדון.
 3.4אשר הובאה על ידי או בשם מבוטח כלשהו או הרשות
אולם ,חריג זה לא יחול על :
 3.4.1תביעה שתוגש נגד המבוטח בדרך של הודעה לצד שלישי
ואגב התגוננות בפני התביעה העיקרית.
 3.4.2תביעה נגזרת כמשמעותה בחוק.
 3.4.3תביעת מפרק וכונס נכסים.
 3.4.4תביעה המוגשת על ידי פקיד או נושא משרה ברשות בתוקף
היותו תושב הרשות.
למען הסר ספק ,ביטול החריג ביחס לתביעות כמפורט בסעיפים
 3.4.1עד  3.4.4לעיל יהיה מוגבל לסך השווה ל  30%מגבול האחריות
הנקוב ברשימה למקרה ולתקופת הביטוח .גבול אחריות זה יהווה חלק
מגבולות האחריות הכללים של הפוליסה ולא בנוסף להם.
 3.5נזק או תביעה שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שנעשו ע"י
המבוטח שהם בגדר אי יושר ,חוסר תום לב ,מעילה ,מעילה באמון,
הפרת חובת נאמנות ביודעין או מעשה בזדון.
 3.6מעשה או מחדל אשר בעטיים נגרמו או הוסבו ביודעין ,במישרין או
בעקיפין ,רווח אישי יתרון או טובת הנאה מכל סוג שהוא למבוטח ,לבני
משפחתו או לתאגיד שבבעלותם המלאה או החלקית ,וכן תקבולים,
שהמבוטח נתבע להחזיר בגין ו/או בקשר עם המעשה שלא כדין נשוא
התביעה.
 3.7כל תביעה הנובעת מנסיבות שקדמו לתחילת הבטוח על פי פוליסה
זו ואשר הרשות ו/או המבוטח ידעו כי הן עלולות להביא לתביעה נגדו,
או לחקירה רשמית ,בדיקה או הליך חוקי אחר.
 3.8אובדן או נזק או חבות כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין על
ידי אחד המאורעות או הגורמים הבאים או באמצעותם או כתוצאה
ממנו:
 3.8.1מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות
מסוג מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה) ,מלחמת
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אזרחים ,מעשי חבלה וטרור ,על ידי יחיד או קבוצת אנשים
בשם ארגון כלשהו.
לעניין סייג זה "טרור" – משמעו שימוש באלימות למטרות
פוליטיות או בשל זהות ישראלית ,לרבות לשם הפחדת הציבור
או חלק ממנו.
 3.8.2מלחמת אזרחים ,התפרעות ,התקוממות צבאית או עממית,
מרי ,מרד ,מרידה מהפיכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו
באופן בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור ,החרמה או
השמדה על ידי ממשלה או רשות ציבורית ,השבתה סכסוכי
עבודה.
 3.8.3חומר גרעיני ,קרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי ,ביקוע גרעיני,
אנרגיה אטומית.
 3.8.4צורנית ( )silicosisאו אמיינתית ( )asbestosאו כל חומר
אשר מכילו בכל כמות או צורה שהיא.
 3.8מעשה או מחדל ביודעין הקשור ,במישרין או בעקיפין ,לאי השגת
ביטוח הולם ותקף עבור הרשות המקומית או השגת כיסוי ביטוחי
חסר ,חלקי או פגום.
 3.9כל תביעה הנובעת ו/או קשורה במישרין או בעקיפין מפרסום תשקיף
ו/או הנפקת תשקיף ו/או גיוס הון כלשהו.
 3.10הליכים וחיובים על ידי היחידה לחיוב אישי של משרד הפנים.

.4

תנאים

4.1

פרשנות
פוליסה זו והרשימה ייקראו ביחד כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי ,אשר ניתן להם
פירוש או מובן מיוחדים בחלק כלשהו של פוליסה זו או של הרשימה יהיה להם
הפירוש או המובן המיוחדים האלה בכל מקום הופעתם.

4.2

חובת הודעה
 4.2.1הרשות ו/או המבוטח יודיעו לאיילון על כל עובדה שיש בה כדי להשפיע
השפעה מהותית על אחריות איילון עפ"י פוליסה זו והמתייחסת לשינוי
מהותי בסמכויות או בתפקידי המבוטח .לאיילון תהיה זכות לקבל על
פי דרישתה ,דו"חות מבקר פנימי או חיצוני בעניין ליקויים כלשהם או
תביעה משפטית נגד הרשות והמבוטחים.
 4.2.2הרשות ו/או המבוטח יודיעו לאיילון תוך זמן סביר על כל מאורע או
מעשה ,העלול לגרור תביעה לפי פוליסה זו .כמו כן ,תעביר הרשות או
המבוטח לאיילון -מיד עם קבלתם -כל מכתב ,דרישה ,תביעה ,הזמנה
משפטית או כל מסמך אחר ,הקשורים לתביעה העלולה לבוא עפ"י
פוליסה זו.
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 4.2.3כל הודעה או ידיעה שיש לתיתה או למסרה לפי פוליסה זו תימסר בכתב
לאיילון.
4.3

זכות איילון לניהול הליכים
לא ייעשו על ידי הרשות ו/או המבוטח או בשמו כל הודאה ,הצעה ,הבטחה,
תשלום ,התחייבות לתשלום ,הסדר או ניסיון לישב כל תביעה ללא הסכמתה
המוקדמת של איילון.
איילון תהא רשאית ,אם תרצה בכך ,לקבל לרשותה ולנהל בשמו של המבוטח
את ההגנה או להגיע לכלל הסדר או לישב כל תביעה ,וכמו כן לתבוע בבתי
משפט בשמו של המבוטח ,פיצויים ,נזקים או תביעה אחרת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא איילון רשאית להגיע להסדר ו/או ליישב כל
תביעה ,ובלבד שאיילון הודיעה על כך בכתב לבעל הפוליסה  30ימים מראש
ובעל הפוליסה לא התנגד תוך תקופה זו.
איילון תפעל בניהול התביעה בשיתוף פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור על
האינטרסים הלגיטימיים של הרשות ו/או המבוטח ,לרבות שמם הטוב.
הרשות ו/או המבוטח יהיו חייבים לתת לאיילון את כל אותן הידיעות ואת כל
אותה העזרה אשר יידרשו על ידה.
איילון רשאית ,בין לפני ובין במהלכם של הליכים משפטיים או יישובם על
ידי הסדר של תביעה או קובץ של תביעות לשלם לרשות ולמבוטח את גבול
האחריות (לאחר שנוכו ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו כפיצוי),
ובמקרה כזה יועבר ניהול המשפט או ישוב התביעה באמצעות הסדר לידי
המבוטח ולאיילון לא תהא עוד כל חבות או אחריות לגבי תביעה או תביעות
אלה ,למעט תשלום הוצאות משפטיות סבירות בגין הליכים אלה.

4.4

ביטול הביטוח
 4.4.1איילון רשאית לבטל פוליסה זו בהתקיים התנאים להלן על ידי משלוח
הודעה במכתב רשום  90יום לפני מועד הביטול המבוקש לרשות
ולמבוטח לפי כתובתם האחרונה הידועה לאיילון .
במקרה כזה תהא הרשות זכאית להחזרת החלק היחסי של דמי הבטוח,
לתקופה ממועד הביטול ועד לסיום תקופת הביטוח ,כנקוב בדף
הרשימה.
 4.4.2הפוליסה תהיה ניתנת לביטול בהתאם לאמור בסעיף  4.4.1לעיל
במקרים הבאים בלבד:
 4.4.2.1במקרה של מרמה או ניסיון למרמה בתביעת תגמולי ביטוח.
 4.4.2.2אי תשלום דמי ביטוח כנדרש על פי תנאי הפוליסה.
 4.4.3על אף האמור בסעיף  4.4.1לעיל הרי במקרה של ביטול הפוליסה בגין
אי תשלום דמי ביטוח יחולו ההוראות הבאות :לא שולמו דמי הביטוח או
חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך  15ימים לאחר שאיילון דרשה
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מן הרשות בכתב לשלמם ,תהא איילון רשאית להודיע לרשות בכתב כי
הפוליסה תבוטל כעבור  21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק
לפני כן.
 4.4.4הרשות רשאית לבטל פוליסה זו על ידי משלוח הודעה  3יום לפני
מועד הביטול במכתב רשום לאיילון .במקרה כזה תהיה הרשות זכאית
להחזרת חלק המתאים מדמי הבטוח השנתיים לאחר ניכוי דמי הביטוח
לתקופה בה היה הביטוח בתוקף ביחס לתקופת הביטוח הכוללת
כרשום בפוליסה (חשוב פרו-רטה).
4.5

הודעות
 4.5.1הודעה של איילון לרשות ו/או למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי
מענו האחרון הידוע לאיילון.
 4.5.2הודעה של הרשות ו/או המבוטח לאיילון תינתן לאיילון במען משרדה
הראשי ,המצוין בכותרת לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל עליו
הודיעה איילון ( אם בכלל) מזמן לזמן .מובהר כי אין באמור לעיל כדי
לגרוע מזכותו של המבוטח למתן הודעת ביטול באמצעים נוספים
אחרים כמפורט באתר איילון בכתובת:
./https://www.ayalon-ins.co.il/services/cancel

4.6

דמי ביטוח
 4.6.1דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהרשות לאיילון בקשר
לפוליסה ישולמו במלואם תוך התקופה המוסכמת בהתאם לתנאי
התשלום המוסכמים בין איילון לרשות .
 4.6.2לא שולם סכום כלשהו המגיע מהרשות לאיילון במועדו ,ישא הסכום
שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית עבור תקופת הפיגור כמפורט בדף
הרשימה ,ובהעדר ציון ריבית כאמור בהתאם לשיעור הריבית המרבי
בהתאם לחוק הריבית ,התשי"ז– ,.1957אשר ישולמו לאיילון בעת
סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.
 4.6.3אין בביטול הביטוח על פי סעיף  4.4לעיל כדי לגרוע מחובת הרשות
ו/או המבוטחים לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה
שעד לביטול האמור ,לרבות הוצאות איילון ,הקשורות בגביית החוב
שבפיגור.

4.7

הצמדה
 4.7.1אם הסכומים המפורטים ברשימה נקובים במטבע חוץ ,ישתנו סכומים
אלה בהתאם לשינויים בשער היציג של מטבע החוץ הנקוב ,ממועד
תחילת הביטוח למועד התשלום בפועל של כל תשלום.
 4.7.2אם ינקבו הסכומים ,כאמור ,בשקלים אזי יהיו סכומים אלה צמודים למדד
המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לצורך סעיף זה ,המדד היסודי הוא המדד הידוע במועד תחילת הביטוח.
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 4.7.3אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בגבולות האחריות ,תהווה כל
הגדלה כזו סכום בסיס נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל ,כאשר
המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהא המדד הידוע במועד תחילת תוקף
ההגדלה.
 4.7.4תנאי ההצמדה דלעיל חלים גם על סכומי ההשתתפות העצמית
המפורטים ברשימה.
4.8

גבול אחריות
הוגשה תביעה נגד מספר מיחידי המבוטח על פי פוליסה זאת לא תעלה
אחריות המבטח על גבול האחריות הנקוב ברשימה כגבול אחריות המרבי
לתביעה ,בגין כל יחידי המבוטח יחדיו.

4.9

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח עפ"י הפוליסה תעשה כפי שיסוכם בין המבוטח לבין
איילון מראש.

 4.10תחום טריטוריאלי ,תחום שיפוט ,סמכות שיפוט ודין:
א.

ב.
ג.
ד.
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פוליסה זו מכסה תביעות בגין מקרה ביטוח שאירע בישראל בלבד,
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
בישראל פירושו :בישראל ובשטחים המוחזקים על ידה.
"שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח  Cוכן שטחי ישובים
ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל המצויים בשטח .B
למען הסר ספק ,שטח  Aלא נכלל ב"גבולות הטריטוריאליים" לצורך
פוליסה זו.
על אף האמור ,פוליסה זו תחול גם בתחומי האזורים כמשמעותם
בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית
ההאשמית ,התשנ"ה.1995-
פוליסה זו מכסה תביעות המוגשות בישראל בלבד ,אלא אם צוין
במפורש אחרת ברשימה.
דין הפוליסה הינו דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית בסכסוכים או מחלוקות הנוגעים לפוליסה
זו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

מש"ל – מרכז שרות לקוחות:
merkazsherut@ayalon-ins.co.il
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