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 י' באייר התשע"ט

 2019במאי  15
 2019-1-6חוזר ביטוח 
 סיווג: כללי

 
 ביטוח קיום אישור

 

, ולאחר 1981-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א )ו(40 -ו)ב( 2 פיםבתוקף סמכותי לפי סעי

 :להלן הוראותייהתייעצות עם הוועדה המייעצת, 

 כללי .1

 קיום על אישור, מטעמו שירותים למתן כתנאי, עבודה למזמין להציג מבוטחעיסוק שונים נדרש  בתחומי

המזמין נועדה לוודא כי  דרישת. ועוד מעבידים חבות ביטוח, מקצועית אחריותשונים כגון: ביטוח  ביטוחים

אותם יהיה חשוף לנזקים שעלולים להיות כרוכים בקבלת  לאהשירותים הניתנים לו מבוטחים ועל כן הוא 

שהכתיב המזמין  מסוים בנוסח ביטוחלו אישור  להציג מהמבוטח המזמין מבקש. במקרים רבים שירותים

 שאינו ביטוח אישור להנפקת להוביל עלולולעיתים אינו תואם את הוראות הפוליסה של המבוטח. מצב זה 

לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם  הודעהשל המבוטח ולא ניתנה בעניינו  הביטוח לפוליסת תואם

ריבוי דרישות של כיום  המצב. בנוסף, 1981-"אתשמה)ביטוח(,  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 40 לסעיף

עלויות גבוהות על מבוטחים, מהווה חסם להתקשרויות  מטילין אותה פוליסה להנפקת אישורי ביטוח שונים בג

הוראות להסדרת התנהלות נקבעו  זהחוזר במסגרת  .למבוטחואף יוצר אי בהירות ביחס לכיסויים הקיימים 

 .הנפקת אישור קיום ביטוחחברות ביטוח וסוכני ביטוח ב

 הגדרות .2

  -בחוזר זה 

 ;מבוטח עבור ביטוח פוליסת של קיומה בדבר אישור -כללי" ביטוח "אישור 

 אישור מבקש עבורמסוים  למבוטח ביטוח פוליסתשל  קיומה בדבר אישור -" ביטוח מסוים"אישור 

 ;מסוים

 כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד; -"אמצעי דיגיטלי" 

טכנולוגיים ומאפשר אחזור חשבון פרטי של מבוטח הנגיש באמצעות כלים  - "חשבון אישי מקוון"

"אחזור מידע  2017-1-1מידע לפי אזורי המשנה המפורטים בחוזר ביטוח 

 (.1.2.2017אישי" )

 הנפקת אישור ביטוח .3

הפיקה חברת ביטוח פוליסת ביטוח למבוטח, לא תנפיק אישור או התחייבות הנוגעים לפוליסה אלא  .א

 בהתאם להוראות חוזר זה.

 הפוליסה אודות כללי ביטוח אישורוביקש המבוטח לקבל  למבוטח ביטוחת פוליס ביטוח חברת הפיקה .ב

באמצעי דיגיטלי  א' או ב', בהתאם לנוסח הקבוע בנספחחברת הביטוח למבוטח אישור תשלח , שהונפקה

ימים  7 -, לא יאוחר מבהתאם לסוג הביטוח שהונפקו או באמצעות הדואר בהתאם לבחירת המבוטח

 .ממועד הבקשה
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בהתאם  אישור מבוטחחברת הביטוח ל לקבל אישור ביטוח מסוים, תשלחביטוח החברת מ ביקש מבוטח .ג

לנוסח הקבוע בנספח א' או ב', באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר בהתאם לבחירת המבוטח, לא יאוחר 

  ימים ממועד הבקשה. 15-מ

 חברת ביטוח או סוכן ביטוח לא ישנו את נוסח הנספח. .ד

ואישור ביטוח כללי לא יסתרו את הקבוע בפוליסת הביטוח ולא יכללו הוראות שאינן אישור ביטוח מסוים  .ה

 .תואמות להוראות הפוליסה

מסוים וכן  אישור למבקש ביחסביטוח מסוים  באישור גבול אחריות-תתביטוח רשאית לקבוע  חברת .ו

 קבעה; בנספח ד'בהתאם לרשימה הסגורה הקבועה  הביטוח בפוליסתהקבועים  וסייגים חריגיםלוותר על 

הקבועים בפוליסת  חריגים עלויתרה  או מסויםביחס למבקש אישור גבול אחריות -תתחברת ביטוח 

העדכני  ם, ותשלח את נוסחהעניין לפי, הבטוח פרטי ודףהביטוח  פוליסת את בהתאםהביטוח, תעדכן 

 למבוטח.

 ,מבקש האישור לרעת הביטוח פוליסת את תשנה או תבטל לא, מסוים ביטוח אישור ביטוח חברת הנפיקה .ז

הביטול, לפי העניין,  או השינוי בדבר בכתב הודעה, האישור את עבורו שהנפיקה למי ששלחה אחריאלא 

 .הביטוח באישורשנקבעו  למועדים בהתאם

 תחולה .4

 חובה רכב לביטוח המאגר של המנהל התאגיד לרבות, הביטוח חברות כל על יחולוזה  חוזר הוראות .א

  "מ.בע)"הפול"( 

 הביטוח הבאים: בענפיהוראות חוזר זה יחולו  .ב

 ביטוח מפני תאונות אישיות; .1

 ביטוח מפני אחריות מעבידים; .2

 ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי; .3

 ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי; .4

 לדירות;ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית ולמעט ביטוח מקיף  .5

 ביטוח מטענים בהובלה; .6

 ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי; .7

 ביטוח מפני אבדן רכוש; .8

 ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות; .9

 ביטוח הנדסי; .10

 ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות; .11

 ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים; .12

 ביטוח מפני סיכונים אחרים. .13

 תחילה .5

 .2019בדצמבר  1ביום  זה חוזר הוראות של תחילתן .א

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתן של הוראות חוזר זה ביחס לאישורי ביטוח שיופקו במסגרת חידוש  .ב

 .2021 ביולי 1חוזה ביטוח של חוזה שנכרת טרם מועד התחילה, 

 

 ד"ר משה ברקת

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
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 הסבר דברי

 1לסעיף 

בתחומי עיסוק שונים נדרש מבוטח להציג למזמין עבודה, כתנאי למתן שירותים מטעמו, אישור על קיום ביטוחים 

שונים, כגון: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים ועוד. דרישת המזמין נועדה לוודא כי השירותים 

ות כרוכים בקבלת השירות. במקרים רבים הניתנים לו מבוטחים ועל כן הוא לא יהיה חשוף לנזקים שעלולים להי

מבקש המזמין מהמבוטח להציג לו אישור ביטוח בנוסח מסוים שהכתיב המזמין ולעיתים אינו תואם את הוראות 

הפוליסה של המבוטח. מצב זה עלול להוביל להנפקת אישור ביטוח שאינו תואם לפוליסת הביטוח של המבוטח ולא 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  40ל שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם לסעיף ניתנה בעניינו הודעה לממונה ע

. בנוסף, המצב כיום של ריבוי דרישות להנפקת אישורי ביטוח שונים בגין אותה פוליסה 1981-)ביטוח(, תשמ"א

יסויים מטיל עלויות גבוהות על מבוטחים, מהווה חסם להתקשרויות ואף יוצר לעיתים אי בהירות ביחס לכ

לקבוע הוראות להסדרת התנהלות חברות ביטוח בהנפקת אישור בדבר קיום  מטרת החוזרהקיימים למבוטח. 

 ביטוח ונוסח מחייב לאישורים כאמור.

 2לסעיף 

 שני סוגי אישורים: הוגדרוחוזר ב

 אישור שמטרתו להעיד על תמצית הביטוח של המבוטח נכון למועד הפקת האישור. -"אישור ביטוח כללי"  .1

. הנפקת על תמצית הביטוח של המבוטח ומעיד מסוים מבקשעבור  שמונפקאישור  - מסוים" ביטוח"אישור  .2

 טובתלשאינם , שינויים ביטוחבטל או לשנות את פוליסת האת חברת הביטוח שלא ל מחייבת האישור

 האישור. למבקש מוקדמת הודעה מתן ללא המבוטח,

 

 )א(3 סעיףל

 האישורים סוגי משני אחד שאינםקיימת או התחייבות בנוגע לפוליסה  אישור כלתנפיק  לאכי חברת ביטוח  נקבע

אינו תואם ש באופןכלפי צד שלישי חברת ביטוח מתחייבת  בהםש מצבים למנוע מנת על זאת. זה בחוזר שנקבעו

 של המבוטח.את הוראות הפוליסה 

 )ב(3 סעיףל

מכיוון שמבוטח נדרש לעיתים להציג אישור ביטוח כללי בתוקף למזמינים שונים, למשל כתנאי להתמודדות במכרז, 

. ו, בהתאם לבקשתבאמצעי דיגיטאלי או בדואר מבוטח אישור ביטוח כלליל שלוחתחויב לחברת ביטוח  נקבע כי

כי האישור יונפק בנוסח אחיד כפי שמופיע בנספח. זאת על מנת לייעל את תהליך העמדת האישור למבוטח  נקבעעוד 

 ולאפשר למבוטח שביקש אישור כאמור לחזור ולהדפיס את האישור לצרכים נוספים. 

 (ו-)ד3 לסעיף

בנספח וכי יאסר עליהן או על סוכן הביטוח כי חברות ביטוח ינפיקו אישורים כאמור בהתאם לנוסח הקבוע  נקבע

לא תתאפשר  וכי הביטוח בפוליסת לקבועכי תוכן הנספח יהיה תואם  נקבעמטעמן לשנות את נוסח הנספח. כן 

לעניין זה יובהר כי תרגום לשפה אחרת, ככל שהוא נאמן למקור, שאינן תואמות להוראות הפוליסה.  הוראותהכללת 

 עלויתר המבטח  אוהאישור  למבקש ביחס גבול אחריות-תת נקבעבמקרים בהם  וי נוסח.לא ייחשב לעניין זה כשינ

ת זא .'ד נספחל בהתאםודף פרטי הביטוח הפוליסה  את המבטח עדכןי ,הביטוח בפוליסת הקבועים וסייגים חריגים

מבלי שניתנה בעניינן על מנת לוודא כי אישור ביטוח אינו מציג מצב שאינו תואם את הפוליסה שהונפקה למבוטח, 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  40מתאימה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם לסעיף  הודעה

לאפשר למבקש האישור וכן על מנת  , המאפשרת את התנגדות הפיקוח להוראות מסוימות1981-(, התשמ"א)ביטוח

 ור הביטוח.להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח כפי שמופיע באיש
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 (ז)3לסעיף 

או ביטול אישור ביטוח שניתן עבור מבקש אישור מסוים ייעשה רק לאחר שניתנה על כך הודעה לרעה כי שינוי  נקבע

למבקש האישור. זאת על מנת לאפשר למבקש האישור, שהסתמך על קיומו של הביטוח בעת שהתקשר עם המבוטח, 

  לפעול מול המבוטח ככל שימצא לנכון.

 

 לנספח

 יגברלבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  הביטוח באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרהכי  נקבע

זאת על מנת לאפשר  .מבקש האישור מיטיב עם הביטוח באישור, למעט במקרה שבו תנאי הביטוח בפוליסת האמור

ובכפוף לרשימות הסגורות  הביטוח באישורחבות חברת הביטוח המפורט  היקףלמבקש האישור להסתמך על 

 .שנקבעו בנספח

 מהווה אלא, וחריגיה הפוליסה תנאילציין באישור הביטוח כי המסמך אינו כולל את כל  כמו כן, על חברת הביטוח

 אין וכי פוליסהלכי אי ציונם של החריגים באישור הביטוח אינו מהווה סתירה  ,יובהרהפוליסה בלבד.  של תמצית

היקף  או, חריג תנאיככל שהוכלל באופן מפורש באישור הביטוח  רק. אלא האישור מבקש כלפי יחולו לאש הכוונה

 .מיטיב עם מבקש האישור הואש במקרה האחרון, יגבר בפוליסה האמור את הסותראחריות 
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 'א נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים יחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

  שם שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 
 

       

       
       
       

        צד ג'

        אחריות מעבידים

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

        אחר

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

  



 'ב נספח

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף ביטוחפוליסת ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 
 קש האישור.מיטיב עם מב

מען הנכס המבוטח /  המבוטח *מבקש האישור
 *כתובת ביצוע העבודות

 *מעמד מבקש האישור

   שם שם

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 

 .ז./ח.פ.ת ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

 סכום/  האחריות גבול תאריך סיום תאריך תחילה
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות
 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

       

       ופריצה גניבה
       עובדים עליו רכוש
       סמוך רכוש
       בהעברה רכוש
       הריסות פינוי

        צד ג'

        אחריות מעבידים

        אחר

 

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 



 נספח השירותים  -נספח ג' 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 092 שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ( 022 הובלות והפצה
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים
 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
 123 - 053 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
 125 - 055 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 והגברהציוד תאורה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 140 - 070 )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"( קמעונאות



 וביטול חריגיםכיסויים נוספים בתוקף  -נספח ד' 

 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -צד ג' הרחבת 

 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 
 378 - 308 (שם וכתובת ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט

 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 387 - 317 (שם וכתובת יש לפרט) אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

שם  יש לפרט) אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (וכתובת

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מוגדר כצד ג' בפרק זהמבקש האישור 
 393 - 323 (שם וכתובת יש לפרט) אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 (האישור מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
328 - 398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 
 400 - 330 (שם וכתובת שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט

 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 
 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(

- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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