 29יולי 2009
מבוטחים יקרים,

הנדון :ביטוח אחריות נושאי משרה – שירות חדש
אפשרות פניה לעו"ד פלילי בכל שעות היום
אנו שמחים להודיעכם על שירות חדש לרווחת נושאי המשרה המבוטחים בביטוח אחריות נושאי משרה הנערך
באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח ( )1992בע"מ כמפורט להלן :
השירות החדש מופעל בשיתוף ובתאום עם המבטחת – הראל חברה לביטוח בע "מ ,אשר נבחרה במכרז ביטוחים
לביטוח אחריות נושאי משרה ,שנערך לאחרונה.
להלן פרטי השירות:
 .1הכיסוי הביטוחי
הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה מכסה  ,בין הית ר ,הוצאות משפטיות להגנה על נושאי משרה בהליך
פלילי בו נאשמו כלהלן:
בהליך פלילי בעבירה הדורשת מחשבה פלילית שהסתיים ללא הרשעה.
בהליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית בין אם יסתיים בהרשעה או לא.
 .2השירות
משרד עורכי הדין נאור אפשטיין ,המתמחה בין השאר בניהול משפט פלילי כנגד נושאי משרה ועבירות צווארון
לבן ,נשכר על ידי המבטחת  ,הראל חברה לביטוח  ,ויעמוד לרשות נושאי המשרה המבוטחים בכל שעות היום ,
לרבות לצורך ביצוע "הליכים מהירים" כגון התייעצות ,הכנה לחקירות ,שחרור בערבות ,וכיוב'.
להלן כתובת המשרד והטלפונים העומדים לרשות הפונים בכל שעות היום:
משרד עו"ד נאור-אפשטיין
כתובת :רח' דרך מנחם בגין  55תל אביב  -קומה .5
טלפון קווי  ;03-5650000 :פקס ;03-5650001 :טלפון נייד :עו"ד ליאור אפשטיין ,050-8774477 :עו"ד טלי
גואר .050-3428480
המשרד עומד לרשות נושאי המשרה המבוטחים גם בייצוג מלא בהליכים פליליים.
נושא המשרה המבוטח רשאי לפנות במישרין למשרד עורכי הדין הנ "ל כדי לקבל את השירות  ,עוד לפני שפנה
לסמשכ"ל ו/או לחברת הביטוח ,ולעדכן מיידית את סמשכ"ל בעניין פנייתו.
השירות יינתן לנושאי משרה ה מבוטחים בביטוח נושאי משרה בהראל חברה לביטוח באמצעות סמשכ "ל,
בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
תשלום שכה "ט למשרד עורכי הדין עבור השירו ת יתבצע ישירות על ידי חברת הראל  ,וזאת בהתאם לתנאי
הכיסוי הביטוחי.
בהליך פלילי  ,בעבירה הדורשת מחשבה פלילית  ,המבוטח ידרש לחתום על כתב התחייבות ושיפוי אשר
יחייב אותו בהוצאות ניהול התיק במקרה של הרשעה.

לתשומת ליבכם – לאור הסדרת השירות האמור  ,חברת הביטוח לא תאשר פניה לעורכי דין
חיצוניים ,אלא באישורה מראש  ,ועל פי התעריפים הנהוג ים אצלה ,בהתאם לאלה המשולמים
למשרד עורכי הדין הנ"ל.
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