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פוליסה לביטוח מכונות (שבר מכני)  
מנוביט 2015

הואיל והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובי� ברשימה (להל�: "הרשימה") פנה אל: 

 (להל�: "המבטח")  מנורה מבטחי� ביטוח בע"מ

בבקשה לבטחו בביטוח שבר מכני על פי פוליסה זו, ובהסתמ� על המידע שנמסר למבטח בהצעת 

הביטוח של המבוטח וצרופותיה, ו/או בהסתמ� על כל מסמ� ו/או מידע אחר שנמסרו למבטח 

בכתב והמהווי� בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו,  

והואיל והמבטח הסכי� לערו� את הביטוח, כאמור, תמורת התחייבותו של המבוטח לשל� את 

דמי הביטוח הנקובי� ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח בגי� מקרה הביטוח, הכל בכפו! 

לתנאי� ולסייגי� המפורטי� בפוליסה זו.

על כ� הוסכ� והותנה בזאת, כדלקמ�: 

הגדרות  

 לרבות הרשימה, מפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.  "הפוליסה" #

פרק א' – הכיסוי הביטוחי 

1. מקרה הביטוח 

אבד� או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו 

המצרי� תיקו� או החלפה, אשר ארע בעת שהרכוש המבוטח נמצא בתו� החצרי� הנזכרי� 

ברשימה, והנובע מכל סיבה שהיא שאינה מוחרגת עפ"י חריגי הפוליסה.   

2. ביטוח חסר   

היה ובעת תחילת הביטוח הסכו� הנקוב ברשימה כ#  &בסיס הביטוח& נמו� מ90%# מעלות 

ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש באותו מועד, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי 

שהוא כיחס בי� הסכו� הנקוב ברשימה כ#  &בסיס הביטוח& לבי� עלות ההחלפה של הרכוש 

המבוטח ברכוש חדש. סעי! זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.  
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לעניי� סעי! זה, "בסיס הביטוח" משמעו עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש 

מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה בעת תחילת הביטוח, כשעלות זו כוללת דמי הובלה, 

הוצאות הקמה והיטלי� א� יחולו. האמור לעיל יחול על כל פריט המפורט ברשימה ו/או 

במפרט הפוליסה בנפרד. יובהר כי "בסיס הביטוח" אינו מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי 

פוליסה זו.  

למע� הסר ספק יובהר כי לעניי� תוספות פיזיות במהל� תקופת הביטוח , יימדד הביטוח 

החסר מיו� השינוי בפועל.  

3. חישוב השיפוי  

הסכו� שישול� על ידי המבטח עבור כל פריט המפורט ברשימה יהא בגובה הנזק שנגר� 

למבוטח מחמת שהפריט אבד או ניזוק, א� לא יעלה על ערכו הממשי הכספי, לא יעלה על 

הסכו� הרשו� בצדו, ולא יעלה בכללו על סכו� הביטוח הכולל הקבוע ברשימה או 

בפוליסה.  

הסכו� שישול� על ידי המבטח בגי� כל הפריטי� המכוסי� בפוליסה, לא יעלה בכללו על 

סכו� הביטוח הכללי.  

 לתיקו� הנית� נזק .3.1

3.1.1. במקרי� בה� הנזק לפריט מבוטח נית� לתיקו�, ישפה המבטח את 

 �המבוטח בגי� כל ההוצאות ההכרחיות כדי להחזיר את הפריט בתו

זמ� סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק, ללא ניכוי 

בלאי בגי� חלקי� שהוחלפו.   

3.1.2. המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, 

שהוצאו לש� ביצוע התיקוני� וכ� את דמי ההובלה הרגילי� לבית 

המלאכה, והיטלי� שאינ� ברי החזרה, ככל שיחולו.  

3.1.3. בוצעו התיקוני� בבית מלאכה שבבעלות המבוטח, ישפה המבטח 

את המבוטח בגי� עלות החומרי� ושכר העבודה שהוצאו לש� ביצוע 

התיקוני� בתוספת אחוזי� סבירי� משכר העבודה, לכיסוי 

ההוצאות הכלליות.   

3.1.4. המבטח לא ישפה את המבוטח בגי� שינוי� ,תוספות, שיפורי� או 

שיפוצי� כלליי� אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקוני� המכוסי� על פי 

הפוליסה. 
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3.1.5. המבוטח יישא על חשבונו בעלות� של תיקוני� ארעיי� כלשה�, 

אלא א� ה� מהווי� חלק מעלות התיקוני� הסופיי� המכוסי� על 

פי הפוליסה.  

מוחלט אבד� .3.2

3.2.1. בקרות אבד� מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישפה 

המבטח את המבוטח לפי ערכו הממשי הכספי של הפריט כפי שהיה 

סמו� לפני קרות האבד�.   

3.2.2. למע� הסר ספק יובהר כי ערכו הממשי של הפריט יחושב תו� ניכוי 

בלאי מתאי� מערכו של הפריט כחדש ביו� קרות האבד�.   

3.2.3. לעניי� פוליסה זו, "אבד� מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש 

המבוטח, משמעו מקרה בו עלות התיקוני� של הפריט, על פי חישוב 

השיפוי, כמפורט בסעי! 3.1 שלעיל, שווה או עולה על הער� הכספי 

הממשי של הפריט, עובר לקרות האבד�.   

3.2.4. לעניי� סעי! זה, פריט משמעו פריט הנזכר ברשימה לפוליסה בנפרד 

ו/או ברשימת המכונות ו/או הציוד המצורפי� לפוליסה ברשימת 

פריטי� מבוטחי� ו/או פריט המצוי� בדוח הסקר שנער� אצל 

המבוטח כפריט לביטוח בנפרד.  

4. ניצולת 

קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח, 

רשאי המבטח, על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר ע� הניצולת כדלקמ�:  

להפחית את ערכה של הניצולת, א� היא בעלת ער� למבוטח, מתגמולי הביטוח בגי� הרכוש 

שניזוק; או לקבל לבעלותו את הניצולת. במצב דברי� זה, לא יופחת ער� הניצולת מתגמולי 

הביטוח בגי� הרכוש שניזוק.  

לעניי� סעי! זה, "ניצולת" משמעה שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי 

הביטוח.  

5. השתתפות עצמית 

5.1. בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכו� של 

השתתפות עצמית הקבוע ברשימה בעד כל תביעה. 



 

   4  

5.2. א� במסגרת מקרה ביטוח אחד נגר� נזק או אובד� למספר פריטי� אשר חלה 

עליה� השתתפות עצמית שונה # תחול השתתפות עצמית אחת # הגבוהה מבניה�.  

6. מס ער" מוס# 

א� המבוטח רשאי לקזז מס תשומות (מ.ע.מ) אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינ� 

מ.ע.מ, א� א� המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות (מ.ע.מ) מכל סיבה שהיא, בגי� הרכוש 

כולו או חלקו, אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינ� ג� מ.ע.מ.  

7. גבולות טריטוריאליי$  

למעט א� צוי� אחרת ברשימה, הגבולות הטריטוריאליי� עליה� חלה פוליסה זו הינ� 

שטחי מדינת ישראל והשטחי� המוחזקי�.   

לצרכי פוליסה זו השטחי� המוחזקי� משמע�: שטחי ישובי� ישראליי� וכ� שטח בסיסי� 

ו/או עמדות צה"ל בתחו� המוגדר בהסכמי� כשטח C ו#B. כמו כ�, תחול הפוליסה בתחומי 

אזורי החי0 בי� מדינת ישראל לירד� בהתא� ליישו� חוזה השלו� ביניה�.   

פרק ב'  % סייגי$ לאחריות המבטח

הכיסוי על פי פוליסה זו, אינו חל על אובד� או נזק הנובע או הקשור, במישרי� או בעקיפי�, באחד 

מאלה:  

1. הסיכוני� המכוסי� בפוליסת אש מורחב, כמפורט להל� : אש, ברק, רעידת אדמה ו/או אש 

שנגרמה על יד�, זיהו� תאונתי, קווי תמסורת וחלוקה, עש�, התפוצצות, נזקי טבע לרבות 

סערה סופה , גש� , שלג, ברד , נחשול, שטפו�, נזקי נוזלי� והתבקעות, פגיעה על# ידי כלי 

טיס, התנגשות, תסיסה והתחממות עצמית, פריצה ושוד, גניבה ו/או ניסיו� לגניבה, 

שביתות פרעות ונזק בזדו�, שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, התמוטטות מדפי�, שבר 

זכוכית.  

2. אבד� או נזק הנגרמי� לרכוש המבוטח עקב עומס יתר שבוצע בניגוד להוראות יצר�, 

ניסיונות וניסויי� הרכוש המבוטח וכ� שימוש ברכוש המבוטח שלא למטרות לה� נועד.  
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3. אבד� או נזק שלה� אחראי כדי� מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו 

תיקוני� – בי� א� אחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או מכוח מקור אחר. 

כפר הלה באחריותו, ישפה המבטח את המבוטח בגי� האובד� או הנזק בתנאי שהמבוטח 

יסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית או זכות אחרת שיש לו 

כלפי היצר� הספק ו/או המתק� עקב אירוע הנזק.   

4. אבד� או נזק שנגרמו במישרי� או בעקיפי�, כתוצאה מפגמי� או ליקויי� אשר היו קיימי� 

ברכוש המבוטח במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו , אלא א� לא היו ידועי� למבוטח 

באותו מועד.   

5. אבד� או נזק שנגרמו ל:   

5.1. אביזרי� בני חילו! כגו�: תבניות, מקדחי�, מבלטי�, משוריות, גלילי�, רצועות, 

חגורות, חבלי�, כבלי�, שרשרות, מצברי�, סוללות חשמל ,צמיגי�, מברשות.  

5.2. חומרי הפעלה (כגו� שמ�, סיכה, דלק, ממריצי�) חומרי קירור (בי� א� נוזל ובי� 

א� גז), אלא א� חומרי ההפעלה וחומרי קירור אלה אינ� מוחלפי� מדי תקופה.  

5.3. חומרי� שאינ� מתכתיי�, זולת אלה העשויי� מחומר פלסטי קשיח וחלקי 

קרמיקה.  

סייג זה לא יחול א� הנזק או האובד� לאביזרי� או לחומרי� המפורטי� בסייג (להל�: 

"הפריטי$ המוחרגי$") יארע כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח מכוסה שגר� אבד� או נזק 

לרכוש המבוטח. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח ג� בגי� הפריטי� המוחרגי�, 

בניכוי בלאי מתאי� מערכ� של הפריטי� כחדשי� ביו� קרות הנזק או האבד�.  

יסודות, לבני� לבניה מכל סוג שהוא.  .6

סייג זה לא יחול א� ער� היסודות נכלל בסכו� הביטוח.

7. אבד� או נזק כתוצאה ישירה משימוש רגיל ו/או עבודה רגילה (כגו� בלאי, חלודה, 

שיתו�/קורוזיה ו/או אבנית) ו/או כל השפעה מתמשכת של כימיקלי� ו/או השפעה 

אטמוספרית מתמשכת. חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמי� אלה.  

8. רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות אשר גרמה או תרמה 

להתרחשות מקרה הביטוח.  

לעניי� זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט זהירות של מבוטח סביר.   



אובד� או נזק שנגרמו במישרי� או בעקיפי� עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת  .9

איבה (בי� א� הוכרזה מלחמה, בי� א� לאו), פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחי�, 

מרידה, מרי, מהפיכה, מרד, שלטו� צבאי או תפישת שלטו� בלתי חוקית, התקוממות 

צבאית או עממית, משטר צבאי, או לקיחת שלל, ביזה, שוד הקשורי� בנ"ל, החרמה או 

השמדה על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
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לצור� סייג זה – "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכי� פוליטיי�, לרבות שימוש 

באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשי� הפועלי� 

מטע� או בקשר ע� ארגו� העוי� את המדינה.  

לעניי� "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחי� המוחזקי�, רק אישור 

מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחו� או של מנהל מס רכוש וקר� פיצויי� 

כמוגדר בחוק מס רכוש וקר� פיצויי� 1961 על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגר� במישרי� 

ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.  

10. אבד� או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 

11. אבד� או נזק מכל סוג שהוא , אשר נגר� או נתר� או נבע#במישרי� או בעקיפי� # מחומר 

גרעיני כלשהו ו/או מקרינה יונית או מזיהו� רדיו#אקטיבי , מכל תדלוק גרעיני שהוא או 

מכל פסולת גרעינית או מהבערת דלק גרעיני ו/או חומרי� דליקי� או כימיי� שנעשה בה� 

שימוש שלא למטרות שלו�.   

12. אבד� או נזק אשר נגר� לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשכת 

הפעלתו לאחר נזק שלא תוק� ביודעי�.  

13. אבד� או נזק שנגר� לרכוש מבוטח שלא עבר בהצלחה תקופת הרצה ובדיקת ביצועי� 

כמתחייב מהוראות היצר�.  

14. אובד� או נזק לנתוני� או לתוכנה או למידע, ובפרט כל שינוי לרעה בנתוני�, בתוכנות 

במידע או בתכנות המחשב, שנגר� בשל מחיקה, השחתה או עיוות של המבנה המקורי 

שלה�, וכל הפסד רווחי� הנובע מאובד� או נזק שכזה. 

אובד� או נזק הנובעי� מליקוי בתפקוד, בזמינות, בטווח השימוש או בנגישות של הנתוני�, 

התוכנות או המידע או תכנות המחשב, וכל הפסד רווחי� הנובע מאובד� או נזק שכזה. 

על א! האמור לעיל, הפוליסה מכסה אובד� או נזק לנתוני� או לתוכנות או למידע, שה� 

תוצאה ישירה של נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח.  
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פרק ג' – הרחבות לכיסוי הביטוחי  

למע� הסר ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי ההרחבות שלהל� (למעט הרחבה מס' 6: 

"רכוש סמו�") ה� חלק מגבול האחריות של המבטח ולא בנוס! לו.  

הכיסוי על פי ההרחבות כפו! לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.  

15. התפוצצות ונזקי נוזלי$ והתבקעות   

מוסכ� בזה כי על א! האמור בסעי! 1 לפרק החריגי�, ובכפו! לכל שאר תנאי הפוליסה 

וחריגיה, היה ורכוש המבוטח בפוליסה זו מבוטח אצל המבטח ג� בפוליסת אש מורחב 

המכסה במסגרת סיכוני התפוצצות ו/או סיכו� נוזלי� והתבקעות ג� "נזק שבר מכני" אזי 

במקרה של נזק שבר מכני תשפה פוליסה זו את המבוטח בגי� ההפרש שנוצר בי� 

ההשתתפות העצמית של פוליסת האש הנ"ל לבי� ההשתתפות העצמית של פוליסה זו.  

16. נזקי לוחות חשמל – רובד נוס# למבוטחי$ בביטוח אש מורחב  

מוסכ� בזה כי על א! האמור בסעי! 1 לפרק החריגי�, ובכפו! לכל שאר תנאי הפוליסה 

וחריגיה, היה ורכוש המבוטח בפוליסה זו מבוטח אצל המבטח ג� בפוליסת אש מורחב, 

תורחב הפוליסה לכסות אבד� או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי ללוחות חשמל או לחלק 

מה�, המצריכי� תיקו� או החלפה, כתוצאה מאחד הגורמי� הבאי� # מתח יתר, עומס 

יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית ו/או אש הנובעת כתוצאה מה� # שנגרמו מכל 

סיבה שהיא (לרבות ברק) # כרובד ביטוחי נוס! מעל לכיסוי הקיי� לנזקי� האמורי� 

בפוליסת האש.  

17. הוצאות מיוחדות   

המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגי� וכ� משלוח 

אווירי עקב אבד� או נזק המכוסה על פי פוליסה זו, עד לסכו� שאינו עולה על 20% מסכו� 

האבד� או הנזק הכולל או עד לס� הנקוב ברשימה.   

18. אבד� תאונתי % גז קירור וחומרי הפעלה   

על א! האמור בסייג מס' 6 לעיל, המבטח ישפה את המבוטח בגי� אבד� או נזק של גז קירור 

או חומרי הפעלה אחרי� ברכוש המבוטח הנובע ממקרה הביטוח, עד לסכו� הנקוב 

ברשימה, ובהעדר סכו� נקוב ברשימה, עד לס� של 20,000 4 למקרה ביטוח ולתקופת 

הביטוח.  
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19. נזק נוס# 

א� בעת תיקו� נזק המכוסה עפ"י פוליסה זו, יגר� נזק מכוסה נוס!, א! מחו0 לחצרי 

המבוטח, לרכוש הנמצא בתיקו�, יהיה ג� נזק נוס! זה מכוסה במסגרת הפוליסה.   

20. רכוש סמו"   

מוסכ� כי הכיסוי מורחב לכסות אבד� או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכושו של המבוטח 

שלאור אופיו או תכונותיו אינו בר ביטוח, והנמצא בחצרי� בסמו� לרכוש המבוטח על פי 

הפוליסה ובתנאי שהנזק נגר� כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח מכוסה שגר� אובד� או נזק 

לרכוש המבוטח, עד לסכו� הנקוב ברשימה. בהעדר סכו� נקוב ברשימה, הכיסוי תחת 

 �סעי! זה מוגבל עד לשיעור של 5% מסכו� הביטוח הכולל או עד 1,000,000 4, לפי הנמו

מבניה�.   

21. ביטוח עוד#   

א� לאחר קרות מקרה הביטוח יתברר שסכו� הביטוח של אחד הסעיפי� בפוליסה נמצא 

בביטוח עוד!, יוכל המבוטח להעביר את סכו� העוד! לסעי! אחר הנמצא בביטוח חסר, 

ובלבד שסכו� ההעברה לא יעלה על 20% מהסעי! שנתו� בביטוח חסר וחישוב תגמולי 

הביטוח המגיעי� למבוטח בגי� מקרה הביטוח יחושב לפי סכומי הביטוח המעודכני� לאחר 

ביצוע ההעברה היה והתערי! לסעי! הנמצא בביטוח חסר יהיה גבוה יותר ישל� המבוטח 

את הפרמיה הנוספת בהתא�.  

22. השבת סכו$ הביטוח לקדמות   

22.1. לאחר קרות אבד� או נזק יושב סכו� הביטוח לקדמותו, כפי שהיה סמו� לפני 

קרות מקרה הבטוח, מיו� קימו� הנזק בפועל (לרבות בדר� של תיקו� הנזק ו/או 

 �הקמה מחדש ו/או החלפת הרכוש המבוטח ו/או תשלו� בער� כינו� ו/או בער

שיפוי), למעט כיסויי� על בסיס נזק ראשו�.   

22.2. ס� סכומי הביטוח בגי� ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה 

פע� אחת של מלוא גבול האחריות. 

22.3. ההשבה לקדמות תהיה תמורת תשלו� דמי ביטוח נוספי� שיחושבו יחסית 

לתקופה שנותרה עד תו� תקופת הביטוח, על פי הנוסחה הבאה:  

  

A = דמי ביטוח שנתיי� 

B = סכו� תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית 
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C = מספר הימי� שנותרו מיו� קימו� הנזק ועד ליו� סיו� הביטוח.

D = סכו� הביטוח   

  365 =E 

22.4. למע� הסר ספק:

22.4.1. א� צויי� ברשימה ו/או בפוליסה במפורש גבול אחריות כללי של 

המבטח לתקופה (loss limit) לגבי סיכוני� מסוימי� או לגבי כל 

הסיכוני� המכוסי�, לא תהיה הרחבה זו בתוק! לגבי אות� 

סיכוני�.  

22.4.2. א� צויי� ברשימה ו/או בפוליסה במפורש כי גבולות אחריות 

המבטח לגבי סיכו� מסוי�, שמכוסה על בסיס נזק ראשו�, ה� 

למקרה ולתקופה, לא תהיה הרחבה זו בתוק! לגבי אותו סיכו�. 

היה ולמרות האמור לעיל, אישר המבטח במפורש ובכתב כי על 

סיכו�/ני� מסוי�/מי� הרחבה זו תהיה בתוק!, ההשבה לקדמות 

של סכו� הביטוח תהיה מיו� קרות האובד� או הנזק, אלא א� 

יורה המבוטח אחרת. במקרה כזה ההשבה לקדמות תהיה תמורת 

תשלו� דמי ביטוח נוספי� שיחושבו יחסית לתקופה שנותרה עד 

 = C :תו� תקופת הביטוח, על פי הנוסחה שלעיל, בשינוי אחד

מספר הימי� שנותרו מיו� הנזק ועד ליו� סיו� הביטוח.  

23. סעי# שומה לעניי� ביטוח חסר  

מוסכ� בזה כי א� סכו� האבד� או הנזק אינו עולה על 5% מסכו� הביטוח או על 200,000 

4, הנמו� מבי� השניי�, יסתפק המבטח לעניי� ביטוח חסר בהצהרתו של המבוטח בדבר 

ערכו של הרכוש המבוטח.  

24. התאמת ציוד  

המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות להתאמת יסודות ו/או מבנה ו/או רכוש שלא ניזוק 

לרכוש המוחל! במקו� הרכוש שניזוק, עד לס� השווה 15% מער� מתגמולי הביטוח או עד 

לס� של 200,000 4 או עד לס� הנקוב ברשימה, הנמו� מבניה�.  
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25. חלקי$ שיצאו מכלל שימוש  

המבטח ישפה את המבוטח בגי� עלות חלקי חילו! שלא ניזוקו א� אינ� מתאימי� לרכוש 

המוחל! במקו� הרכוש שניזוק, עד לס� השווה ל5%# מתגמולי הביטוח או ס� של 40,000 

4, או עד לס� הנקוב ברשימה, הנמו� מבניה�.  

26. תיקוני$ דחופי$  

המבוטח רשאי לבצע תיקוני� דחופי� ג� ללא בדיקת מוקדמת של שמאי, אול� עליו 

להודיע מידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על החלקי� שהוחלפו; המבטח ישפה 

את המבוטח עד לס� של 5% מסכו� הביטוח א� לא יותר מ 50,000 4.  

27. תיקוני$ זמניי$   

המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות עבור תיקוני� זמניי�, וזאת בתנאי שתיקוני� 

אלה אושרו ע"י שמאי ומהווי� חלק מהתיקו� הסופי ובתנאי שלא יגדילו את סה"כ 

ההוצאה בגי� תיקו� הנזק.   

28. ביטוח נוס#  

28.1. ביטוח זה מכסה, מעבר לסכומי הביטוח הרשומי� בפוליסה ובתוספות, עלויות 

נוספות בגי� מקרה הביטוח שמקור� באחד מאלה:   

28.1.1. שינויי� הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח (להל�: 

"השינויי�").  

28.1.2. עלייה בער� הרכוש המבוטח הנובעת משינויי� בשערי מטבע 

(שינויי� בי� שער המטבע של פוליסה זו לבי� שערו של המטבע 

שבאמצעותו נרכש החלק או הרכוש), וכ� עלייה בערכו של הרכוש 

המבוטח כתוצאה מכל שינוי פתאומי או בלתי צפוי אחר.  

28.2. אחריותו של המבטח לפי הרחבה זו לא תעלה על 10% מסכו� הביטוח הכולל 

הנקוב ברשימה.  

28.3. תנאי לתחולת הכיסוי לפי הרחבה זו הוא מת� הודעה מתאימה על השינויי� מאת 

 �המבוטח למבטח תו� זמ� סביר ותשלו� הפרמיה היחסית הנוספת החל מתארי

השינוי. 
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נזקי$ לחומרי$ במהל" עיבוד$  .29

המבטח ישפה את המבוטח בגי� נזקי� שיגרמו לחומרי גל�, במהל� עיבוד�, עקב 

התרחשות מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה,  עד לס� השווה ל5%# מבסיס הביטוח של 

 �המכונה המשמשת בעיבוד חומר הגל�   או עד לס� של  20,000 4, לפי הנמו

מבניה�. הרחבה זו תחול רק א� שולמה תוספת פרמיה מתאימה.  

פרק ד' % תנאי$ כלליי$

30. הודעה על מקרה ביטוח   

קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע למבטח על כ� מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה 

ביטוח, העלול להוות עילה לתביעה עפ"י פוליסה זו. בא� המבוטח הוא תאגיד, תחשב 

ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי 

על נושא הביטוח אצל המבוטח.   

31. בירור חבותו של המבטח 

31.1. משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלו� תגמולי 

הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.   

31.2. על המבוטח או על המוטב, לפי העני�, למסור למבטח, תו� זמ� סביר לאחר 

שנדרש לכ�, את המידע והמסמכי� הדרושי� לבירור החבות, וא� אינ� ברשותו, 

עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיג�.  

32. הכשלה של בירור החבות  

32.1. לא קוימה חובה לפי סעי! 1 לעיל ("הודעה על קרות מקרה הביטוח") או לפי 

סעי! 2.2 לעיל, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטי� חבותו, אי� הוא חייב 

בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בה� אילו קוימה החובה; הוראה זו לא 

תחול בכל אחת מאלה:  

32.1.1. החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות;  

32.1.2. אי קיומה או איחורה לא מנע מ� המבטח את בירור חבותו ולא 

הכביד על הבירור.  



 

32.2. עשה המבוטח או המוטב במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� המבטח את בירור 

חבותו או להכביד עליו, אי� המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב 

בה� אילו לא נעשה אותו דבר.  
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33. מרמה בתביעת תגמולי$  

הופרה חובה לפי סעי! 1 לעיל או לפי סעי! 2.2 לעיל, או שנעשה דבר כאמור בסעי! 3.2 

לעיל, או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות 

בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה #  פטור המבטח 

מחובתו.  

34. שינוי מהותי בסיכו�  

34.1. נודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע על כ� מיד למבטח בכתב.  

לעניי� סעי! זה, "שינוי מהותי":  

34.1.1. שינוי בעני� מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה 

ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;  

34.1.2. שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצויי� בה 

במפורש כעני� מהותי;  

 �34.1.3. דבר המגלה שתשובה לשאלה בעני� מהותי היתה לא נכונה ויש בכ

כדי להחמיר את סיכו� המבטח החמרה של ממש.  

34.2. תו� שלושי� ימי� מהיו� שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיו� 

שנודע לו עליו בדר� אחרת, לפי המוקד� יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, 

רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.  

34.3. ביטל המבטח את החוזה מכוח סעי! זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח 

ששיל� בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא 

ביטל המבטח את החוזה, רואי� אותו כמסכי� להמש� קיומו על א! השינוי.  

34.4. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעי! זה, אי� המבטח חייב אלא 

בתגמולי ביטוח מופחתי� בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי� דמי הביטוח שהיו 

משתלמי� לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבי� דמי הביטוח 

המוסכמי�, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה: 



 

34.4.1. לא ניתנה הודעה לפי סעי! קט� 5.1 והדבר נעשה בכוונת מרמה;  
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34.4.2. מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, א! בדמי ביטוח מרובי� 

יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה 

זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששיל� בעד התקופה שלאחר 

השינוי.  

34.5. המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעי! זה לעיל בכל אחת מאלה:  

34.5.1. השינוי חדל להתקיי� לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על 

קרותו או על חבות המבטח או היקפה;  

34.5.2. השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;  

35. תשלו$ דמי הביטוח ודמי$ אחרי$   

35.1. דמי הביטוח וכל יתר הסכומי� המגיעי� מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו 

ישולמו באופ� ובמועדי� שיפורטו ברשימה. לעניי� פוליסה זו דמי ביטוח הינ� 

הפרמיה כולל הדמי� המשתלמי� למבטח וכ� המסי� וההיטלי�, הכול לפי 

הנקוב ברשימה. 

35.2. לא שול� במועדו סכו� כלשהו המגיע מ� המבוטח למבטח, ישא הסכו� שבפיגור 

ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, והפרשי הצמדה 

בהתא� לשינויי� במדד או בשער המט"ח המוסכ�, לפי העניי�, בי� המדד או 

שער המט"ח המוסכ�, לפי העני�, שפורס� לאחרונה לפני היו� שנקבע לתשלו� 

לבי� המדד או שער המט"ח המוסכ�, לפי העני�, שפורס� לאחרונה לפני יו� 

התשלו� בפועל. 

35.3. לא שול� סכו� כלשהו שבפיגור כאמור תו� 15 ימי� לאחר שהמבטח דרש בכתב 

מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל 

כעבור 21 ימי� נוספי�, א� הסכו� שבפיגור לא יסולק לפני כ�. א� נקבע מוטב 

שאינו המבוטח, והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח, 

א� הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את הסכו� שבפיגור 

תו� 15 ימי� מהיו� שנמסרה לו ההודעה האמורה.   

אי� בביטול הביטוח על פי סעי! זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את   

הסכו� שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכ� את הוצאות המבטח.   
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36. זכות הקיזוז  

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי� למבוטח לפי פוליסה זו כל סכו� שהמבוטח 

חייב למבטח, בי� שחובו נובע מפוליסה זו ובי� שהוא נובע מפוליסה אחרת או מחיוב אחר.  

37. אמצעי מיגו� ואמצעי$ אחרי$ להקלת הסיכו�   

37.1. על המבוטח להתקי� את אמצעי המיגו� המפורטי� בהצעת הביטוח ו/או ברשימה 

ו/או בפוליסה, להחזיק� במצב תקי� במהל� תקופת הביטוח, ולהפעיל� בכל עת 

שהדבר דרוש (להל�: "נקיטת אמצעי מיגו�").  

37.2. על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכו� כמפורט בהצעת הביטוח 

ו/או ברשימה ו/או בפוליסה (להל�: "נקיטת אמצעי להקלת הסיכו�").  

37.3. על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על אי נקיטת אמצעי מיגו� או 

על אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכו�.  

37.4. לא קיי� המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגו� או באמצעי להקלת הסיכו�, 

רשאי המבטח, בתו� 30 ימי� מהיו� שנמסרה לו הודעה על כ� או מהיו� שנודע 

לו על כ� בדר� אחרת, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה 

בכתב למבוטח. ביטל המבטח את החוזה מכוח סעי! זה, זכאי המבוטח להחזר 

דמי הביטוח ששיל� בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת א� פעל המבוטח 

בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, רואי� אותו כמסכי� להמש� קיומו 

על א! השינוי.  

37.5. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעי! זה, חייב המבטח בתגמולי 

ביטוח מופחתי� בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי� דמי הביטוח שהיו משתלמי� 

לפי המקובל אצלו במצב שבו לא ננקטו אמצעי מיגו� או אמצעי להקלת הסיכו� 

לבי� דמי הביטוח המוסכמי�. המבטח יהיה פטור כליל מתשלו� על פי פוליסה זו 

בכל אחת מאלה:   

37.5.1. לא ניתנה הודעה לפי סעי! קט� 8.3 לעיל, והדבר נעשה בכוונת 

מרמה;  

37.5.2. מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, א! בדמי ביטוח מרובי� 

יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה 

זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששיל� בעד התקופה שלאחר 

השינוי. 



37.6. המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפי� קטני� 8.4 ו8.5# לעיל, בכל 

אחת מאלה:  
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37.6.1. אי נקיטת אמצעי המיגו� או אמצעי להקלת הסיכו� לא השפיעה על 

קרות מקרה הביטוח או על חבות המבטח או היקפה;  

37.6.2. אי נקיטת אמצעי המיגו� או אמצעי להקלת הסיכו� היא תוצאה של 

אמצעי שננקט על דעת המבטח;  

37.6.3. אי נקיטת אמצעי המיגו� או אמצעי להקלת הסיכו� הינה תוצאה של 

אמצעי שננקט לש� מניעת נזק חמור לגו! או לרכוש, ובלבד 

שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר 

שנקט אותו או שנודע לו עליו. 

38. שמירה והפעלה של הרכוש המבוטח  

38.1. כל פריט של הרכוש המבוטח שהפעלתו מחייבת רישיו� על פי#די�, יופעל א� ורק 

על ידי מפעיל מוסמ� ובעל רישיו� תק!.  

38.2. על המבוטח לבצע במועדה כל בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ביחס לרכוש 

המבוטח, ולהחזיק בדו"ח מבח� המאשר הפעלת הרכוש, א� דו"ח כזה נדרש על 

פי החוק.  

39. הקטנת סכו$ הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח  

39.1. קרה מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה, יוקטנו סכומי הביטוח בגובה תגמולי 

הביטוח המגיעי� מבוטח בגי� מקרה הביטוח, כשיעור� לפני ניכוי בגי� השתתפות 

עצמית.  

39.2. כללה הפוליסה של המבוטח סעי! כיסוי בגי� "השבת סכו� הביטוח לקדמות", 

יחולו לעניי� זה ההוראות הקבועות באותו סעי! כיסוי.    

40. ויתור על זכות תחלו#  

40.1. המבטח מוותר על כל זכות תחלו! כלפי אנשי� בשרותו של המבוטח, בעלי 

מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריו� המבוטח, כל אד� או גו! אשר קוד� 

לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על 

זכות תחלו! לטובתו. זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב 

כ� שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אד� 



 
ו/או גו! כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או 

התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלו! כלפי אותו אד� או גו!.  
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40.2. סעי! זה לא יחול לטובת אד� אשר גר� למקרה הביטוח בזדו�.  

41. הארכת תקופת הביטוח   

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של המבטח, 

אשר תינת� במפורש למטרה זו.  

42. ביטול הביטוח  

42.1. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תו� תקופת הביטוח, לפי 

שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כ� הודעה למבטח או במועד 

מאוחר יותר בהתא� לבקשת המבוטח. במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את 

דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוק!.  

42.2. בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די�, רשאי המבטח לבטל פוליסה זו בכל עת, 

לפני תו� תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כ� תימסר 

למבוטח בכתב ובדואר רשו� לפחות 21 יו� לפני התארי� בו תתבטל הפוליסה.   

42.3. א� המבטח יבטל את הפוליסה לפני תו� תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה 

לביטול אינה כי המבוטח הפר את הפוליסה או ניסה להונות את המבטח, יהא 

המבוטח זכאי להחזר דמי ביטוח שיחושב לפי סכו� דמי הביטוח שהיה המבטח 

דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביו� הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד 

תו� תקופת הביטוח. 

42.4. על א! האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתו� על אישורי ביטוח ו/או 

כל מסמ� אחר או תנאי אחר, בה� ישנה מגבלה כלשהי לגבי ביטול הביטוח, 

 �תבוטל הפוליסה בהתא� ובכפו! למגבלה המצוינת באותו אישור ו/או כל מסמ

אחר. 

43. מבוטח ראשי בפוליסה

43.1. נרשמו בפוליסה מספר מבוטחי� ונקבע מבוטח ראשי, מסכימי� כל המבוטחי� 

כי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומת� ע� המבטח בש� כל המבוטחי�, לרבות 

חתימה על טופס ההצעה, וכל בקשה שלו לשינוי הפוליסה לתוספת לפוליסה או 

לביטול הפוליסה במהל� תקופת הביטוח, תחייב את כל המבוטחי�, אלא א� 

הוסכ� אחרת בכתב בי� הצדדי�.   



 

43.2. כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכ� כאילו 

נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.  
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43.3. תגמולי ביטוח, אשר אינ� משולמי� ישירות לצדדי� שלישי�, וכ� החזרי פרמיה, 

ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.  

44. הודעות 

44.1. הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח, תינת� לפי מענו 

האחרו� הידוע למבטח.  

44.2. הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינת� למבטח במע� משרדו הראשי, 

המצוי� בפוליסה, בלבד.  

45. די� וסעי# שיפוט  

פוליסה זו כפופה לדי� הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המוסמ� תהא סמכות שיפוט    

בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.  




