
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

מי אנחנו:

• מחלקת ביטוחים פיננסיים באגף ביטוח מסחרי בחברת AIG מתמחה בעריכת ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי דירקטורים ונושאי 	
משרה ובשיווק פוליסות ייחודיות נוספות.

• המחלקה מטפלת ביותר מ 1,400 לקוחות - כולל חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו”ל, חברות פרטיות ועצמאיים.	
• מתמחים בבניית תוכניות ייחודיות לביטוח אחריות מקצועית לאיגודים מקצועיים - סוכני ביטוח, איגוד המודדים, יועצים עסקיים, 	

משרדי פרסום ועוד.

ביטוח אחריות מקצועית 
כיסוי בלעדי בהתאמה אישית עבור חברי איגוד יחסי הציבור והדוברות

מטרת הכיסוי

• הפוליסה מכסה תביעות, שתוגשנה כנגד המבוטח ע”י צד שלישי, בגין נזק פיננסי שנגרם בעקבות כשל במתן השירותים 	
המקצועיים שסופקו ע”י המבוטח.

• הפוליסה היא על בסיס מועד הגשת התביעה - מכסה תביעות שהוגשו לראשונה במהלך תקופת הפוליסה.	

מה הכיסוי כולל?

• הפוליסה כוללת חמישה כיסויים מרכזיים:	
• כיסוי לשון הרע, דיבה או השמצה.	
• הפרת חובה מקצועית - כיסוי למעשה רשלני.	
• הפרת קניין רוחני - זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, גניבה ספרותית.	
• כיסוי למרמה / אי יושר של עובדים. 	
• תשלום הוצאות הגנה - בנוסף לגבול האחריות.	
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 AIG היתרונות בהצעה של

• תעריפים ותנאים בלעדיים לחברי האיגוד.	
פוליסה מותאמת אישית לצרכי המבוטחים. •	

ומהיר. הליך הצטרפות פשוט  •	
• התחייבות למתן שירות מקצועי ויעיל.	
• 	.AIG הטבות ברכישת ביטוחים עסקיים נוספים באמצעות

תהליך הצטרפות פשוט ומהיר

• פניה לסוכנות כנען באמצעות האיגוד.	
• מילוי טופס הצטרפות קצר ופשוט.	
• הליך חיתום מהיר בחברת הביטוח.	
• הוצאת כתב כיסוי והפקת פוליסה.	

כיסויים ייחודיים לחברי האיגוד בלבד

• חבות אינטרנט - כיסוי עבור שירותים מקצועיים הניתנים באמצעות רשת האינטרנט ודואר אלקטרוני.	
• כיסוי בגין הפרת פרטיות של צד שלישי - בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.	
• הרחבה לכיסוי חברת בת חדשה באופן אוטומטי. 	
• פיצוי בגין עלות שיחזור מסמכים ומדיה דיגיטאלית במקרה של אובדן עד לסכום של 100,000$.	
• תת גבול אחריות לכיסוי הוצאות הגנה להליכים פליליים עד לסך של 25,000$.	
• פיצוי עבור כל יום התייצבות לדיונים בביהמ”ש במקרה של תביעה.	
• אופציה להארכת תקופת הדיווח עד ל 12 חודשים.	
• הגדרות רחבות ומקיפות של מבוטח, הפרת חובה ושירותים מקצועיים תחת הפוליסה.	

שירות ותביעות

• ב-AIG פועלת מחלקת תביעות המתמחה ומטפלת אך ורק בתביעות מסחריות. במחלקה חמישה עו”ד במשרה מלאה. 	
• ימונה עו”ד כרפרנט אישי למתן שירות במקרה של תביעות עבור חברי האיגוד.	
• ינוסח נוהל תביעות עבור חברי האיגוד שיסדיר את נושא הדיווח במקרה של תביעה, שיתוף הפעולה עם המבוטח ויתייחס 	

למקרים של מחלוקת.
• שירות מהיר ויעיל בהנפקת אישורי ביטוח. 	
• תהליך חידוש מקוצר ואוטומטי ללא צורך בחיתום מחדש, בהנחה שאין שינוי מהותי בפעילות ובסיכון.	


