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פוליסה לביטוח הדירה
לפיו מסכי המבטח לשל למבוטח תגמולי ביטוח
בשל מקרי ביטוח שארעו בתקופת הביטוח,
בגבולות סכומי הביטוח ,תמורת דמי הביטוח.
דמי הביטוח ,תקופת הביטוח וסכומי הביטוח
נקובי במפרט ,המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה
זו.
בפוליסה זו
" .1בית משות " בית הרשו כבית משות
בפנקסי המקרקעי וכ בית שאינו רשו
כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות.
" .2בני משפחה" ב זוגו ,ילדיו ,הוריו או
קרובי אחרי של המבוטח המתגוררי עמו
בדר קבע בדירה.
" .3דירה" המבנה של הדירה או הבית הנזכרי
במפרט וששימוש העיקרי למגורי  ,לרבות
מרפסות ,צנרת )לרבות צנרת גז( ,מיתקני ביוב
ואינסטלציה ,מיתקני הסקה ,מערכות מיזוג
אוויר ,דוודי  ,מערכות סולריות לחימו מי ,
לדירה,
מיתקני טלפו וחשמל השייכי
שערי  ,גדרות ודרכי מרוצפות השייכי
לדירה וכל החלקי הקבועי של הדירה או
המחוברי אליה חיבור של קבע; וא הדירה
ג לרבות חלקו של
מצויה בבית משות
המבוטח ברכוש המשות של הבית המשות
וכ הצמדות מיוחדות שיש לדירה )לרבות
מחס (.
" .4דירה שאינה תפוסה" דירה הפנויה למעלה
מ  60יו רצופי או שבפועל לא התגוררו בה
באופ סדיר יותר מ  60יו רצופי .
פרק  1ביטוח הדירה
 .1מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא אבד או נזק שנגרמו לדירה
בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר
מהסיכוני המפורטי להל :
)א( אש ,ברק ,רע וכ עש שהוא תופעה יוצאת
דופ ולא תופעה קבועה;
)ב( התפוצצות או התלקחות;
)ג( רוח שמהירותה עולה על  30קשר ,לרבות
גש שירד באותה עת ,שלג או ברד ,ולמעט
דליפת מי גש מבעד לקירות או לתקרה או
ספיגת בה ;
)ד( נפילת כלי טיס ,נפילת חפצי מכלי טיס ,רעד
על קולי הנגר מכלי טיס;
)ה( מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;
)ו( פעולות זדו  ,למעט:
) (1פעולות זדו שנעשו בדירה שאינה
תפוסה;
) (2פעולות זדו שנעשו בידי המבוטח או
בני משפחתו ,או בהסכמת ;

)ז(
)ח(
)ט(

)י(

) (3פעולות זדו שנעשו בידי בני אד
המתגוררי בדירה ברשות המבוטח
או בהסכמתו;
גניבה ,שוד ,פריצה ,או ניסיו לבצע  ,למעט
כאשר הדירה אינה תפוסה;
התקהלות אסורה והתפרעות;
רעידת אדמה לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה
מרעידת אדמה ,ובלבד שהמבוטח לא ויתר
על כיסוי כנגד סיכו זה ,בדר האמורה
בתקנה 5א לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
)תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולת (,
התשמ"ו  ;1986לעניי השתתפות עצמית
בנזק כתוצאה מסיכו זה ,רעידות אדמה
שאירעו במש  72שעות רצופות אחרי
התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה,
ייחשבו כאירוע אחד;
שטפו או הצפה ממקור מי חיצוני למעט
צונאמי כאמור בפסקה )ט(.

מבוטח רשאי ,בשלב הצעת הביטוח ,בהודעה
מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט,
לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה )ז(.
 .2סיכוני לא מכוסי
פרק זה אינו מכסה אבד או נזק שנגרמו כתוצאה
מאחד או יותר מהגורמי האלה:
)א( מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועי חבלניי ;
)ב( מלחמת אזרחי  ,מרד ,התקוממות
צבאית או עממית ,מהפכה;
רדיואקטיבי,
)ג( קרינה מייננת ,זיהו
תהליכי גרעיניי  ,חומר גרעיני או
פסולת גרעינית;
)ד( תפיסה ,הפקעה ,החרמה ,השמדה או
הריסה של רכוש בידי הממשלה ,הצבא,
רשות מקומית ,או אד הפועל על פי די .
2א .חישוב הפיצוי
)א( תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי
פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי
האבד או הנזק לדירה ,ואול לא
ישול יותר מסכו הביטוח הנקוב
במפרט כסכו ביטוח הדירה ,והכול
בכפו לאמור בסעי  2לפרק  2להל .
)ב( תגמולי הביטוח יחושבו באופ שיביא
את המבוטח ,ככל האפשר ,למצב
שהיה נמצא אלמלא קרה מקרה
הביטוח.
)ג( תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה
יכללו ,בכפו לאמור בסעי קט )א(
ג :
) (1הוצאות בשל שירותי שנתנו
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אדריכלי  ,שמאי  ,יועצי בנייה,
מהנדסי וקבלני  ,והוצאות
משפטיות ,שהוצאו לש תיקונה,
שיפוצה או בנייתה מחדש של
הדירה או של חלק ממנה ,בתנאי
שניתנה הודעה מראש למבטח.
) (2הוצאות לש פינוי הריסות,
ניקוי הדירה ,סיודה וחיבורה
מחדש לרשתות החשמל ,הטלפו ,
המי  ,הגז והביוב.
) (3פיצוי על אבד הכנסות משכר
דירה של הדירה או הוצאות שכר
דירה לצור מגורי למבוטח
ולבני משפחתו ,כל עוד אי
הדירה מתאימה למגורי על פי
קביעת מהנדס רישוי ,כמשמעותו
בחוק המהנדסי והאדריכלי ,
התשי"ח ) 1958להל – חוק
והאדריכלי (;
המהנדסי
הפיצוי לפי פסקה זו יחושב על פי
שכר דירה מקובל בעבור דירה
דומה לדירה המבוטחת בפוליסה
זו ,לתקופה מרבית של 12
חודשי  ,החל ביו קרות מקרה
הביטוח ,או בסכו מרבי שלא
יעלה על  15%מסכו ביטוח
הדירה ,לפי הנמו מבי השניי ,
וזאת א א הפיצוי הכולל עולה
על סכו ביטוח הדירה; תשלו
בשל הוצאות שכר דירה לפי
פסקה זו מותנה בהוכחה סבירה
ששכר הדירה למקו מגורי
חליפי אכ הוצא בפועל.
2ב .אי תחולת ביטוח חסר
סעי  60לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981
)להל – חוק חוזה הביטוח( ,לא יחול על פרק זה.
לכלי

 .3הרחבה לביטוח שבר תאונתי
סניטריי  ,משטחי שיש וזכוכית.
א .מקרה הביטוח
אובד או נזק כתוצאה משבר תאונתי
ל:
) (1זכוכיות הקבועות בחלונות,
בדלתות ובמסגרות כלשה ,
לרבות מראות.
קערות
אסלות,
) (2אמבטיות,
רחיצה ,כיורי ומשטחי שיש
במטבח ובאמבטיות המהווי
חלק מהדירה.
ב .הגדרות
העובר לכל עוביו של הפריט
"שבר"
המבוטח.
ג .סכו הביטוח
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) (1תגמולי הביטוח ,כולל הרכבה
והתקנה של הרכוש שאבד או
ניזוק ,לא יעלו על סכו הביטוח
בגי כיסוי זה.
) (2הסכו המרבי שישל המבטח
כתגמולי ביטוח על פי כיסוי זה לא
יעלה על שיעור מרבי של 1%
מסכו ביטוח הדירה לפרק ,1
למקרה ביטוח ,ולא יעלה על שיעור
כולל של  2%מסכו ביטוח הדירה
לפרק  ,1לס מקרי הביטוח
בתקופת הביטוח ,אלא א כ
נרש במפורש אחרת במפרט.
) (3אחריות המבטח בגי אובד או
נזק המכוסה על פי הרחבה זו הינה
על בסיס נזק ראשו .
ד .סייגי
הכיסוי לפי הרחב זה לא יכלול
פיצוי בגי :
) (1אובד או נזק למסגרות,
שיבוצי  ,ציפויי  ,עיטורי
וכתובות מכל סוג שהוא.
) (2נזק לפרטי רכוש סדוקי או
לקויי .
) (3הוצאות העברה או פינוי.
) (4מקרה ביטוח שנגר על ידי
פעולת זדו של המבוטח או בני
משפחתו או המתגוררי
בדירה ברשות לרבות בסיוע
או בהסכמת .
 .4מקרה ביטוח שנגר במישרי על ידי תהלי&
תיקו או חידוש
ונוזלי

אחרי

 .5הרחבה לביטוח נזקי מי
למבנה הדירה
)א( א צוי במפורש במפרט ,יורחב פרק זה
לכלול כיסוי ג בגי אבד או נזק שהתגלו
לראשונה במהל תקופת הביטוח ושנגרמו
למבנה הדירה ,כתוצאה מהימלטות או
מדליפה של מי או כל נוזל אחר מתו
התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה
או של נכס אחר בבית המשות  ,לרבות
התבקעות ,סתימה או עלייה על גדותיה
של דוודי וצנרת א לא:
) (1עלות המי .
) (2התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו
ולמתקני
לצנרת
לדוודי ,
האינסטלציה עצמ .
) (3אובד או נזק שנגרמו כאשר הדירה
אינה תפוסה.
)ב( בהמש& לאמור בסעי )א( לעיל ,לעניי
"נזק שמקורו בנכס אחר בבית
המשות " ,אלא א צוי במפורש אחרת
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במפרט ,מוגבל הכיסוי למקרה אחד בלבד
בתקופת הביטוח.
)ג( תגמולי הביטוח
על פי האמור בסעי  1בפרק  4תנאי
כללי לכל פרקי הפוליסה ,בקרות
מקרה הביטוח לדירה ,רשאי המבטח
לפצות את המבוטח בדר של תיקו ,
על פי אחת משתי האפשרויות
המפורטות להל  ,בהתא לבחירת
המבוטח ,לפני כריתת החוזה ,שתתועד
ותצוי במפרט הפוליסה:
אפשרות א' :תיקו הנזק באמצעות
שרברב שבהסדר שייבחר על ידי
המבוטח בקרות מקרה ביטוח בחר
המבוטח בחלופה של תיקו הנזק
לדירה באמצעות שרברב שבהסדר,
ימסור המבוטח הודעה מידית למוקד
מנורה נזקי מי  ,והתיקו יבוצע על
ידי השרברב שבהסדר.
אפשרות ב' :תיקו הנזק באמצעות כל
שרברב שייבחר על ידי המבוטח בקרות
מקרה ביטוח בחר המבוטח בחלופה
של תיקו הנזק לדירה באמצעות
שרברב על פי בחירתו ,יהיה רשאי
לבצע את התיקו באמצעות השרברב
שבחר ,ולהגיש תביעה לשיפוי בגי
הוצאות התיקו  ,בתנאי שיאפשר
למבטח למצות את זכותו לפי חוק חוזה
הביטוח ,לבדוק את הנזק טר תיקונו.
פרק  2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
הכיסוי בתוק רק א צוי במפורש במפרט
 .1מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני
משפחתו ,לרבות עובדי משק ביתו ,לשל לצד
שלישי על פי פקודת הנזיקי ]נוסח חדש[,
בכפו לגבולות האחריות הנקובי במפרט
בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת
ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקו
ולהארכת תוקפ של תקנות שעת חירו )יהודה
והשומרו  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,
התשס"ז  ,2007וגר ל

)א( מוות ,מחלה ,פגיעה ,ליקוי גופני,
לקוי נפשי או ליקוי שכלי;
)ב( נזק או אבד לרכוש צד שלישי.
 .2טיפול בתביעות
)א( המבטח רשאי ,ולפי דרישת צד שלישי חייב,
לשל לצד השלישי את תגמולי הביטוח
שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על
כ בכתב למבוטח כאמור בסעי קט )ב(,
והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעי ;
ואול טענה שהמבטח יכול לטעו כלפי
מבוטח תעמוד לו ג כלפי צד שלישי.
)ב( דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח
כאמור בסעי קט )א( ,יודיע המבטח
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למבוטח בכתב בתו  7ימי עסקי מיו
הדרישה על הדרישה כאמור וכי א לא יודיע
לו המבוטח על התנגדותו לתשלו הפיצוי
בתו  30ימי  ,ישל המבטח לצד השלישי
את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח ,א
הוא חייב בתשלומ .
)ג( המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בש
המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח
יית למבטח ,לפי בקשתו ,עזרה הנחוצה
למבטח לצור יישוב תביעה של צד שלישי.
)ד( המבטח מתחייב לפעול בשיתו פעולה ע
המבוטח ,במאמ 2לשמור על האינטרסי
הלגיטימיי של המבוטח לרבות שמו הטוב.
)ה( במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח
הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת
מקרי שאפשר ליחס למקור אחד או
לסיבה אחת ,והמכוסי לפי פרק זה של
הפוליסה ,יהיה המבטח רשאי לשל למבוטח
את מלוא סכו הביטוח לפי פרק זה ,ולאחר
תשלו כזה יהיה המבטח פטור מניהול
התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על
המבטח שו אחריות נוספת בקשר לכ  ,חו2
מהוצאות משפט שקבע בית משפט או
הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות
האמורות.

 .3כיסוי הוצאות משפט
במקרה של תביעה לתשלו תגמולי ביטוח לפי
פרק זה ,יישא המבטח ,בהוצאות משפט
סבירות שבה על המבוטח לשאת בשל חבותו,
א מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה.
 .4חריגי לחבות כלפי צד שלישי
המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח
בשל סכו שיושת עליו או שנשא בו א
עילתו נובעת מאחד מאלה:
)א( חבות כלפי מועסקי שיש ביניה ובי
המבוטח יחסי עובד מעביד;
)ב( נזק שנגר לבני משפחתו של המבוטח או
עובד משק ביתו של המבוטח;
)ג( חבות של המבוטח כלפי צד שלישי
הקשורה באופ ישיר למקצועו או לעיסוקו
של המבוטח ,אלא א כ צוי כיסוי
לפעילות זו במפורש במפרט;
)ד( אחריותו המקצועית של המבוטח או
אחריות הנובעת ממוצרי המיוצרי ,
מטופלי  ,משווקי או מתוחזקי בידי
המבוטח במסגרת פעילות עסקית כלשהי;
)ה( רכב כהגדרתו בחוק פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי  ,התשל"ה  ,1975מנו ,
מכשיר הרמה ,כלי טיס ,כלי שיט ,כלי
ממונע המשמש לנסיעה;
)ו( שימוש בכלי נשק;
)ז( בעלי חיי שאינ חיות מחמד ביתיות,
כלב מסוכ או מגזע מסוכ  ,כהגדרת
בחוק להסדרת הפיקוח על כלבי ,
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התשס"ג ;2002
)ח( שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת
סינו  ,ג'קוזי או סאונה חיצוניי למבנה
הדירה ,אלא א כ צוי אחרת במפרט;
)ט( ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע
ומש& העבודות עולה על שבועיי ימי
מיו תחילת העבודה בפועל;
)י( תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית
משפט מחו -לגבולות מדינת ישראל.
 .5אי תחולת ביטוח חסר
סעי  60לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק
זה.
פרק  –3הרחבות

הרחבה לשירותי חרו
הכיסוי בתוק א& ורק א צוי במפורש במפרט
.1

.2

בהרחבה זאת יהיו למונחי המפורטי להל
המשמעות המיוחדת לציד :
" .1.1
" .1.2מבוטח" בעל הפוליסה.
" .1.3מבצע השירות" כמוגדר במפרט.
" .1.4הדירה" כתובת המבוטח על פי פוליסת
הביטוח.
מוקד טלפוני של מבצע
 " .1.5המוקד"
המוקד
השירות ,כמוגדר במפרט.
פועל  7ימי בשבוע 24 ,שעות ביממה,
למעט ערב יו הכיפורי מהשעה 14:00
עד שעתיי לאחר תו הצו  ,ולמעט
בערב ראש השנה וליל הסדר.
שירותי חירו אות המבוטח זכאי לקבל
במסגרת הרחבה זו הינ כמפורט להל :
 .2.1תיקוני תקלות אינסטלציה במערכת
המובילה מי קרי וחמי :
 .2.1.1באירוע של דליפת מי כשהצינור
הדול הוא חיצוני )חשו ( ,יבוצע
תיקו זמני להפסקת הנזילה.
 .2.1.2באירוע של דליפת מי כשהצינור
הדול הוא נסתר או פנימי ,וככל
שלא נדרשת לצור& התיקו ,
פתיחת קירות או ריצו  ,ינותק
הקטע הפגוע ממערכת המי
בדירה.
 .2.1.3באירוע של דליפת מי מדוד מי
חמי או ממתקני ההסקה ,ינותק
דוד המי בדירה.
 .2.1.4למע הסר ספק ,השירות לא יכלול
תיקו תקלות במערכת מי קרי
וחמי שהינה חלק ממכשירי
חיצוניי שאינ חלק ממערכת
האינסטלציה של הדירה ,לרבות
מכשירי שטיפה שוני )כגו :
עמוד  4מתוך 10

5

מדיח כלי  ,מכונת כביסה( ו/או
מכשירי סינו  ,קירור וחימו מי
שתייה )כגו  :ברי מי למיניה ,
מקרר ,מכונות קפה(.
 .2.2פתיחת סתימה במערכת הביוב או מי
דלוחי באמצעות "קפי:"-
 .2.2.1במקרה של סתימה במערכת
הביוב או מי הדלוחי  ,יבוצע ניסיו
במערכת
סתימות
לפתיחת
הדלוחי " 2או ביוב " 4בתו
הדירה עצמה.
 .2.2.2השירות לא יכלול פתיחת סתימות
ובבריכות
משותפי
בקווי
הביוב.
 .2.2.3בכל מקרה ,התיקו יכלול ניסיו
לפתיחה באמצעות "קפי "2ידני
בלבד ,ככל שהדבר אפשרי.
 .2.3טיפול בתקלות במערכת החשמל:
 .2.3.1השירות כולל טיפול בתקלות
הגורמות להפסקת חשמל כללית
בדירה :איתור מקור התקלה,
בידודה והשבת מערכת החשמל
לפעילותה.
 .2.3.2השירות אינו כולל תיקו תקלות
אשר באחריותה של חברת
החשמל.
 .3אחריות
ו/או טיב
 .3.1בגי מת השירותי
השירותי תינת אחריות של נות
השירות לנזק שתוק במקור על ידי
נות השירות בלבד וזאת לתקופה של
 12חודשי מיו מת השירותי
לראשונה.
 .3.2במסגרת האחריות יבצע נות השירות
תיקו חוזר של נזק חוזר ללא גביית
השתתפות עצמית נוספת מהמבוטח.
 .4ביטול ההרחבה
 .4.1במקרה של החלפת כתובת הנכס
יעבור הכיסוי לדירה החדשה ,בכל
עת שתקופת הביטוח בתוק .
של
והתחייבויותיו
 .4.2הצהרותיו
המבוטח על פי הרחבה זו ,וזכויותיו
וחובותיו של נות השירות ביחס
לדירה המבוטח יחולו על הדירה
החדשה.
 .4.3יובהר ,כי ההרחבה הינה חלק מדמי
הביטוח בגי הפוליסה שבמסגרתה
נרכש ההרחבה .בהתא  ,במקרה של
מיצוי הפוליסה ,לא יהיה המבוטח
זכאי להחזר פרמיה ג ביחס למרכיב
דמי ההרחבה בגי כיסוי זה.
הוראות הפוליסה לעניי ביטול יחולו ג על
הרחבה זו ..
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6

אחריות חברת הביטוח

.1

הכיסוי בתוק א& ורק א צוי במפורש במפרט

חברת הביטוח תהיה אחראית על השרות
הנית במסגרת הרחבה זו.
7

8

הרחבה ל"צנרת משלי "

כללי
 7.1נזקק המבוטחלשירותי החירו
כאמור בהבהרחבה זו ,יפנה טלפונית
למוקד מבצע השירות כמוגדר
במפרט ,יזדהה בשמו ,כתובתו ,מס'
הפוליסה בחברה )א ידוע( ומספר
ת"ז ויתאר את הבעיה באופ מפורט
ומדוייק ככל שנית .
 7.2השירותי יוענקו  24שעות ביממה,
בכל ימות השנה ,למעט מערב יו
כיפור )משעה  (14:00ועד לשעתיי
ממוצאי הצו .
 7.3השירותי יוענקו באמצעות בעלי
מקצוע מיומני  ,שישלחו לצור מת
השירותי .
 7.4השירות יינת בשטח מדינת ישראל
בפריסה גאוגרפית נאותה או
ה"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקו
ולהארכת תוקפ של תקנות שעת
חירו )יהודה והשומרו  -שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית( ,התשס"ז
.2007
 7.5במקרי בה לא נית לספק את
השירות ע"י מבצע השירות יופנה
מקבל השירות לנות שירות פרטי,
במימו מבצע השירות .למע הסר
ספק ,בכל מקרה ההפניה תעשה ע"י
מוקד השירות ולאחר אישור תיאו
עמו.
 7.6א השירות יחייב החלפת חלפי ,
יחויב מקבל השירות במחיר של
החלפי בהתא למחירו "חלפי
ועבודה" של לוי יצחק.
השתתפות עצמית
 8.1בכל מקרה של קבלת שירות על פי
הרחבה זו ,ישל מקבל השירות
השתתפות עצמית כמוגדר במפרט.
 8.2קריאת סרק :בגי הזמנת שירות שאיננו
מכוסה במסגרת ההרחבה או במקרה
שהמבוטח הזמי שירות על פי הרחבה
זו ,א הסתבר שלא נידרש תיקו או
שהמבוטח סירב שנציג מבצע השירות
יבצע את התיקו  ,ישל המבוטח דמי
קריאה כמצוי במפרט.
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.1

הגדרות
בהרחבה זו יהיו למונחי המפורטי
המשמעות המפורשת לציד :

להל

" .1.1המבוטח" כל מי שרשו כמבוטח
במפרט או נחשב על פי הוראות
הפוליסה כמבוטח.
" .1.2מבצע השירות" כמוגדר במפרט.
" .1.3המוקד" מוקד טלפוני של מבצע
המוקד
השירות ,כמוגדר במפרט.
פועל  7ימי בשבוע 24 ,שעות ביממה,
למעט ערב יו הכיפורי מהשעה
 14:00עד שעתיי לאחר תו הצו ,
ולמעט בערב ראש השנה וליל הסדר.
" .1.4יו עבודה" ימי א' ה' שאינ ימי
חג או ערב חג או שבתו עפ"י די .
" .1.5המחירו המוסכ " מחירו הדירות
והשיפוצי של "לוי יצחק" המעודכ
למועד קרות הנזק.
 .2השירותי
בכפו לתשלו דמי השתתפות עצמית ,לגבול
האחריות וליתר תנאי ההרחבה המפורטי
להל  ,יהיה המבוטח זכאי על פי הרחבה זוה,
לשירותי המפורטי להל :
 .2.1תיקו נזקי רטיבות שנגרמו לדירת
המבוטח כהגדרתה בפוליסת הביטוח,
כתוצאה מחדירת מי ו/או נוזלי אחרי
שמקורה באיטו לקוי או חסר בדירה,
לרבות ולא רק:
א .רטיבות בחדרי רחצה ושירותי ,
איטו סביב אמבט ,אגניות ,כיורי
רחצה וכו'.
ב .רטיבות במטבחי  ,חדירת מי דר
משטחי שיש מטבח ,או לתו
ארונות שירות וכו'.
במרצפות הדירה
ג .בעיות איטו
המטופלות באמצעות רובה.
למע הסר ספק הרחבה זו היא שירות
משלי ועוד מעל לכיסוי נשוא סעי 3
לפרק  1לפוליסה ,ואינו מחלי כיסוי
כאמור.
 .2.2התיקו יכלול:
א .תיקו או חידוש האיטו הנדרש ,על
ידי שימוש בשיטות וחומרי אטימה
מקובלי בשוק לצרכי אלו ,עד
להפסקה מלאה של חדירת המי .
שנגרמו
הנלווי
ב .תיקו הנזקי
למבנה דירת הביטוח ו/או לצמודי
המבנה כתוצאה מאיטו חסר או
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לקוי ,בשיטות ובחומרי המקובלי
בשוק לצרכי אלו.
ג .למבטח שמורה הזכות המלאה
להחליט א לתק את הנזקי
בפועל ,או לפצות את המבוטח בכס
בגי הנזקי שנגרמו לו ,בהתא
לעלות התיקו על פי המחירו
המוסכ .
 .2.3גבול אחריות
היק השירותי לאירוע אחד לא יעלה
על שירותי בעלות כוללת של 2 18,000
)שמונה עשר אלפי ש"ח( בהתא
למחירו המוסכ .
 .2.4השירותי לא יכללו:
א .תיקו  ,החלפה או פיצוי בגי נזק
לכלי הסניטריי עצמ  ,ובכלל זה
אמבטיות,
אגניות,
כיורי ,
מקלחוני  ,וכו'.
ב .תיקו  ,החלפה או פיצוי בגי נזק
למרצפות ,קרמיקות ,אריחי שיש
ופלטות שיש )כולל שיש מטבח(.
 .2.5סייגי לכיסוי:
הרחבה זו לא יחול:
) (1במקרה של רטיבות הנובעת
מספיגת מי גשמי או מי
מקירות חיצוניי
כלשה
הדירה
ותקרות
)מעטפת(
המבוטחת ובכלל זה רטיבות
מחלונות ודלתות חיצוניי ,
ומרפסות פתוחות וסגורות.
) (2נזק שאירע בדירה בלתי תפוסה,
אלא א נרכשה וצויינה במפרט
הרחבה לדירה בלתי תפוסה.
לעניי זה "דירה בלתי תפוסה"
כמוגדר בפוליסה.
) (3א הנזק אירע לפני כניסתו
לתוק של הרחבה זו .
) (4על נזק שאירע לתכולת הדירה.
 .2.6השירותי יינתנו על ידי מבצע השירות
כמוגדר במפרט באמצעות בעלי מקצוע
מיומני .
 .3דמי ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח
 .3.1בכל מקרה של קבלת שירות על פי הרחבה
זו ,ישל המבוטח השתתפות עצמית
כדלקמ :
)א( בגי תיקו או חידוש האיטו  ,עד
להפסקת חדירת המי  ,ותיקו
מקו הרטיבות למעט סיודו
וצביעתו ,תחול השתתפות עצמית
כמצוי במפרט.
)ב( א בנוס לאמור בסעי ) 3.1א(
יבוצע ג תיקו נזקי למבנה
ו/או לצמודי המבנה ,לרבות
עמוד  6מתוך 10

צביעה וסיוד תחול השתתפות
עצמית כמצוי במפרט.
 .3.2במידה ועלות התיקו  ,על פי המחירו
המוסכ  ,תהיה נמוכה מס ההשתתפות
העצמית ,ישל המבוטח את הסכו
הנמו מבי השניי  .בכל מקרה התשלו
למבטח לא יעלה על מחיר השירות על פי
המחירו המוסכ .
 .3.3מבצע השירות מתחייב לעדכ את
המבוטח בעלות התיקו /דמי ההשתתפות
העצמית ,לפני מת השירות ולהחתי
אותו על טופס אישור ביצוע עבודת
איטו  .לא חת המבוטח על טופס
האישור ,לא יבוצע התיקו והמבוטח
יחוייב בעלות קריאת סרק כמפורט
בסעי  3.4להל .
 .3.4דמי ההשתתפות העצמית ישולמו ע"י
המבוטח לנות השירות בפועל או למבטח,
כנגד חשבונית מס כדי .
 .3.5הסכומי האמורי כוללי מע"מ.
 .3.6דמי ההשתתפות העצמית ישולמו עבור
תיקו כל מקור נזק בנפרד.
 .3.7המבוטח לא יהיה זכאי לתשלו כלשהו
מהמבטח א בחר לקבל שירות נשוא כתב
שירות זה שלא באמצעות מבצע השירות.
 .3.8קריאת סרק :בגי ביקור בלבד של נציג
מטע מבצע השירות בדירת המבוטח,
במידה והנציג לא התבקש על ידי המבוטח
לבצע את השירות בסיו הבדיקה ,או
שבהתא לתוצאות הבדיקה הנזק אינו
מכוסה על ידי כתב שירות זה ,ישל
המבוטח דמי קריאה כמצוי במפרט.
 .4אופ קבלת השירות
 .4.1נזקק המבוטח לאיזה מהשירותי  ,יפנה
טלפונית למוקד בטלפו הרשו במפרט,
יזדהה בשמו ,מספר פוליסת הביטוח וכל
פרט אחר שיידרש על מנת לזהותו
כמבוטח הזכאי לקבלת השירותי על פי
כתב שירות זה.
 .4.2מבצע השירות מתחייב לתא ביקור של
נציג מטעמו בדירת המבוטח לא יאוחר
משלושה ימי עבודה מיו קבלת הקריאה.
 .5אחריות
ו/או טיב
בגי מת השירותי
.5.1
תינת אחריות של נות
השירותי
השירות לנזק שתוק במקור על ידי נות
השירות בלבד וזאת לתקופה של 12
חודשי מיו מת השירותי לראשונה.
במסגרת האחריות יבצע נות השירות
.5.2
תיקו חוזר של נזק חוזר ללא גביית
השתתפות עצמית נוספת מהמבוטח.
 .6כללי
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 .6.1המבוטח ידווח למוקד במועד בו גילה
לראשונה את קיומו של הנזק שנגר
כתוצאה מחוסר האיטו או מאיטו
לקוי.
 .6.2השירות יינת בשטח מדינת ישראל
בפריסה גאוגרפית נאותה או ה"אזור"
כהגדרתו בחוק לתיקו ולהארכת תוקפ
של תקנות שעת חירו )יהודה והשומרו -
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,
התשס"ז .2007
 .7תוקפה של ההרחבה
 .7.1הרחבה זו תהיה בתוק כל עוד הפוליסה
בתוק  ,אלא א ההרחבה תבוטל על ידי
המבוטח.
 .7.2הגיעה הפוליסה לסיומה ,לרבות על דר
של ביטולה על ידי החברה או המבוטח,
תתבטל ג ההרחבה ,ללא צור בהודעה
ספציפית של המבטח למבוטח בדבר ביטול
ההרחבה..
 .7.3על א האמור בסעי  7.1המבוטח יהיה
זכאי לשירות ,ובלבד שיוכיח שהנזק אירע
והתגלה לפני פקיעת הפוליסה.
 8ביטול ההרחבה
 8.1במקרה של החלפת כתובת הנכס יעבור
הכיסוי לדירה החדשה ,בכל עת שתקופת
הביטוח בתוק .
 8.2הצהרותיו והתחייבויותיו של המבוטח על
פי הרחבה זו ,וזכויותיו וחובותיו של נות
השירות ביחס לדירה המבוטח יחולו על
הדירה החדשה.
 8.3יובהר ,כי ההרחבה הינה חלק מדמי
הביטוח בגי הפוליסה שבמסגרתה נרכש
ההרחבה .בהתא  ,במקרה של מיצוי
הפוליסה ,לא יהיה המבוטח זכאי להחזר
פרמיה ג ביחס למרכיב דמי ההרחבה
בגי כיסוי זה.
 9הוראות הפוליסה לעניי ביטול יחולו ג על
הרחבה זו.
 10אחריות חברת הביטוח
חברת הביטוח תהיה אחראית על השרות
הנית במסגרת הרחבה זו.
 11סמכות שיפוט והדי החל
בכל מחלוקת שתתגלה בי המבוטח למבצע
השירות ו/או לחברה ,יהא מוסמ& לדו א& ורק
ביהמ"ש בישראל ולפי הדי הישראלי בלבד.
פרק  4תנאי כלליי לכל פרקי הפוליסה
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 .1דרכי הפיצוי
המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור באחת או
יותר מדרכי הפיצוי האלה:
א .תשלו ער האבד או הנזק במזומ ;
ב .תיקו הדירה שאבדה או ניזוקה והבאתה
למצב הדומה למצבה ערב קרות האבד או
הנזק;
ג .החלפת חלקי בדירה בפריטי מאותו סוג
ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו.
 .2הצמדת סכומי הביטוח
א .סכומי הביטוח הקבועי בפוליסה זו ישתנו
בהתא לשינויי בי מדד המחירי לצרכ
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המדד( ,שפורס לאחרונה לפני
)להל
תחילת תקופת הביטוח לבי המדד שפורס
לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח למעט
סכומי הביטוח לפי פרק  1שישתנו בהתא
לשינויי במדד מחירי תשומה בבנייה
שמפרסמת הלשכה המרכזית
למגורי
מדד תשומות
לסטטיסטיקה )להל
הבנייה( ,שפורס לאחרונה לפני תחילת
תקופת הביטוח לבי מדד תשומות הבניה
לאחרונה לפני קרות מקרה
שפורס
הביטוח.
ב .א במש תקופת הביטוח יחולו הגדלות
בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח ,וזאת
שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למדד
תשומות הבנייה תהווה כל הגדלה כזאת
סכו בסיסי נוס עליו חלי תנאי ההצמדה
שפורטו לעיל ,והבסיס להגדלה יהיה המדד
או מדד תשומות הבנייה ,לפי העניי ;
שפורס לאחרונה לפני מועד תחילת תוק
ההגדלה.
 .3הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
א .תגמולי הביטוח המגיעי למבוטח בשל
קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתא לשינויי
בי המדד שפורס לאחרונה לפני קרות
מקרה הביטוח לבי המדד שפורס
לאחרונה לפני התשלו למבוטח ,למעט
תגמולי ביטוח לפי פרק  1שישתנו בהתא
לשינויי במדד תשומות הבנייה ,שפורס
לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבי
מדד תשומות הבנייה שפורס לאחרונה לפני
התשלו למבוטח.
ב .לתגמולי הביטוח תיווס ריבית בשיעור
שנקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדת וריבית"
שבסעי  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א ) 1961להל חוק פסיקת ריבית(,
מתו  30ימי מיו מסירת תביעה לתשלו
תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו; אי בהוראה
זו כדי לגרוע מסמכות של בית המשפט לפי
החוק האמור.
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ב.

ג.

ד.

ה.
.5
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
.6

ער& כינו
בקרות מקרה ביטוח לדירה יהיו תגמולי
הביטוח ,לפי ער הכינו של הדירה ,אלא א
כ המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד
בידי המבטח וצוי במפרט הפוליסה .לעניי
זה" ,כינו " – הקמה מחדש ,תיקו או
החלפה ברכוש חדש מאותו סוג איכות של
הרכוש שעבד או שניזוק.
תגמולי ביטוח לפי ער כינו בשל מקרה
ביטוח מותני בהקמה מחדש בידי המבוטח
או תיקו או החלפה של הרכוש שאבד או
ניזוק וזאת ללא שינויי באיכות ובסוג
הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא
הוק מחדש ,תוק או הוחל הרכוש שאבד
או ניזוק ,יהיו תגמולי הביטוח בעדו לפי ער
שיפוי.
תגמולי ביטוח לפי סעי זה ישולמו לפי שווי
הרכוש כחדש ביו ביצוע הכינו  ,או לפי
שוויו כחדש ביו תשלו תגמולי הביטוח,
לפי המוקד משני התאריכי .
יש להתחיל בביצוע הכינו תו זמ סביר
לאחר קרות האבד או הנזק ,ובכל מקרה יש
להשלימו לגבי הדירה תו  12חודשי
מתארי קרות מקרה הביטוח; באי
אפשרות להשלי את הכינו תו התקופה
האמורה מסיבות שאינ תלויות במבוטח,
תואר תקופת ביצוע הכינו תו תיאו בי
המבוטח למבטח.
אחריות המבטח לפי סעי זה לא תעלה על
סכו הביטוח הנקוב במפרט לגבי הדירה.
תביעה לתגמולי ביטוח
קרה מקרה ביטוח ,יודיע המבוטח על כ
למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר.
תביעה לתשלו תגמולי ביטוח לפי הפוליסה
תתועד אצל המבטח; אי באמור כדי למנוע
מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב.
על המבוטח למסור למבטח ,תו זמ סביר
לאחר שנדרש לכ  ,את המידע והמסמכי
הדרושי לבירור החבות והיקפה ,וא אינ
ברשותו ,עליו לעזור למבטח ,ככל שיוכל
להשיג  .המבוטח יהיה רשאי להגיש העתק
של המסמכי האמורי באופ דיגיטאלי,
ולכל הפחות ,באמצעות דואר אלקטרוני,
במסרו  ,ובחשבו האישי המקוו של
המבוטח.
המבטח ,מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח
אודות מקרה הביטוח ,יעשה את הדרוש
לבירור חבותו.
תגמולי הביטוח ישולמו תו  30ימי מהיו
שהיו בידי המבטח המידע והמסמכי
הדרושי לבירור חבותו.
הודעה למשטרה בפעולת זדו  ,פריצה ,שוד או
גניבה
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ב.
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.9
א.

ב.

ג.

על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של
אבד או נזק הנובעי לדעתו מפעולת זדו ,
פריצה ,שוד או גניבה.
מציאת רכוש
נמצא רכוש שנגנב בטר שולמו בשלו
תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו ,יוחזר הרכוש
למבוטח והמבטח לא ישל תגמולי ביטוח
אלא א כ ניזוק הרכוש שהוחזר.
נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו
תגמולי ביטוח ,יודיע המבטח על כ למבוטח
או להיפ ; הרכוש שנמצא יעבור לבעלות
המבטח אלא א כ הודיע המבוטח למבטח
בתו  30ימי מיו הודעת המבטח או
המבוטח ,לפי העניי  ,כי ברצונו לקבל את
הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי
הביטוח למבטח בתקופה האמורה.
מקדמה ותגמולי שאינ שנויי במחלוקת
בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי
לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות
כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקו
הנזק או האבד וזאת על חשבו הכספי
שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו;
שיל המבטח מקדמה על חשבו תגמולי
ביטוח ,תנוכה מקדמה זו מהסכו הסופי
שישול למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תו
הצמדת המקדמה למדד או למדד תשומות
הבנייה ,לפי העניי  ,מיו תשלו המקדמה
עד יו התשלו הסופי.
תגמולי ביטוח שאינ שנויי במחלוקת
ישולמו תו  30ימי מהיו שהגיש המבוטח
תביעה בהתא לסעי 5ב .לתשלו תגמולי
הביטוח ,וה ניתני לתביעה בנפרד מיתר
התגמולי .
החזרת סכומי הביטוח לקדמות
לאחר תשלו תגמולי הביטוח למבוטח בשל
מקרה ביטוח ,ישיב המבטח את היק חבותו
לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמו
לפני קרות מקרה הביטוח.
המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספי בעד
השבת היק הביטוח לקדמותו מתארי
קרות מקרה הביטוח ועד תו תקופת
הביטוח; לצור חישוב דמי הביטוח שעל
המבוטח לשל בעד השבת סכו הביטוח
לקדמותו יילקחו בחשבו רק תגמולי
הביטוח ששיל המבטח בפועל.
להל הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד
השבת סכומי הביטוח לקדמות :
B C
*
D E

*A

 =Aדמי ביטוח שנתיי
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 =Bסכו תביעה בניכוי השתתפות עצמית
 =Cמספר הימי שנותרו מיו הנזק ועד
ליו סיו הביטוח
 =Dסכו הביטוח
365 =E
 .10השתתפות עצמית
א .בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו,
ינוכה מתגמולי הביטוח סכו של השתתפות
עצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה.
ב .א נקבע סכו השתתפות עצמית לגבי
מקרה ביטוח מסוי כאחוז מסכו הביטוח,
יחושב סכו ההשתתפות העצמית בנפרד
לגבי כל פרק מפרקי הפוליסה.
.11
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

תשלו דמי הביטוח ודמי אחרי
דמי הביטוח וכל יתר הסכומי המגיעי
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו
באופ ובמועדי שיפורטו במפרט.
לעניי פוליסה זו דמי ביטוח ה ס כל
התשלומי שרשאי מבטח לגבות ממבוטח,
הכול לפי הנקוב במפרט.
לא שול במועדו סכו כלשהו המגיע מ
המבוטח למבטח ,יישא הסכו שבפיגור
ריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית,
והפרשי הצמדה בהתא לשינויי במדד בי
המדד שפורס סמו לפני היו שנקבע
לתשלו ובי המדד שפורס סמו לפני יו
התשלו בפועל.
לא שול סכו כלשהו שבפיגור כאמור תו
חמישה עשר ימי לאחר שהמבטח דרש
בכתב מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח
להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימי 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 חמישה עשר
ימי מהיו שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אי בביטול הביטוח לפי סעי זה כדי לגרוע
מחובת המבוטח לסלק את הסכו שבפיגור
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,וכ
את הוצאות המבטח.

 .12גילוי ושינוי בעניי מהותי
א .פוליסה זו הוצאה על סמ התשובות שנת
המבוטח למבטח ,בכתב או בכל דר אחרת
שתועדה בידי המבטח ,על כל השאלות
שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה ,ועל
סמ הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב
תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל
כאמור ,לא הסתיר בכוונת מרמה עני שהוא
ידע כי הוא מהותי למבטח לצור הערכת
עמוד  9מתוך 10

ב.

ג.

ד.
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א.

ב.

ג.

ונקט באמצעי
המבוטחי
הסיכוני
למניעת נזקי שהמבטח דרש בכתב את
נקיטת להקלת הסיכוני המבוטחי לפי
פוליסה זו.
עני מהותי הוא עני ששאלה לגביו הוצגה
בהצעת הביטוח ,בכתב או בכל דר אחרת
שתועדה אצל המבטח; ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ג ענייני אלה:
לגבי הדירה :מע הדירה ,ער הדירה ,סוג
המבנה ,חומר הבניה ,מיקו הדירה בבניי ,
אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא ,גיל הדירה,
גודל הדירה ,מספר החדרי  ,מספר האנשי
המתגוררי בה דר קבע ,תוספות ושינויי
מיוחדי  ,נזקי שאירעו בשלוש השני
האחרונות כתוצאה מסיכוני המכוסי על
ידי פוליסה זו וכ פרטי על מבטחי
קודמי שביטחו או סירבו לבטח את הדירה
בשלוש השני האחרונות.
לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות
לשאלות בענייני מהותיי  ,או הסתיר מ
המבטח בכוונת מרמה עני מהותי ,או לא
נקט באמצעי שדרש המבטח להקלת
הסיכוני המבוטחי לפי פוליסה זו ,יפעל
המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אי
בסעי זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה
המוקנית לו על פי די .
המבוטח יודיע למבטח במש תקופת
הביטוח על כל שינוי שחל בעניי מהותי ,מיד
ע היוודע לו על כ ; לא גילה המבוטח
למבטח על שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי
לבטל את הפוליסה או להקטי את היק
חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.
ביטול הפוליסה
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.
בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די  ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח לפני תו תקופת
הביטוח בשל מרמה מצד המבוטח או בשל
אי גילוי נאות של פרטי שנשאל עליה
טר הוצאת הפוליסה ,ובלבד שהודעה על
כ  ,שבה ייכללו הנימוקי לביטול ,תישלח
למבוטח בדואר רשו  30ימי לפחות לפני
התארי שבו יתבטל הביטוח.
הודיע מבוטח על ביטול הפוליסה כאמור
בסעי קט א או הודיע מבטח על ביטול
פוליסה כאמור בסעי קט ב ,יחזיר המבטח
למבוטח בהקד  ,ולא יאוחר מ  14ימי
מהמועד שבו נכנס הביטול לתוק  ,את
החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו;
החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת
דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבי
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מספר הימי שנותרו ,במועד הביטול ,עד
תו תקופת הביטוח המקורית ,לבי מספר
הימי הנכללי בתקופת הביטוח המקורית.
כל הסכומי שיוחזרו לפי סעי זה ישתנו
בהתא לשינויי במדד בי המדד שפורס
סמו לפני מועד ביצוע תשלו דמי הביטוח
לבי המדד שפורס סמו לפני מועד
החזרת דמי הביטוח; א דמי הביטוח
שולמו לשיעורי  ,ישתנה כל סכו בהתא
לשינויי במדד בי המדד שפורס סמו
לפני מועד ביצוע התשלו לבי המדד
שפורס סמו לפני השבת דמי הביטוח.
על א האמור בסעי זה ,פוליסה משועבדת
תתבטל  30ימי לאחר שניתנה התראה על
הביטול למוטב.
ביטוח כפל
א בוטחה הדירה בפני הסיכוני הכלולי
בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,יודיע המבוטח על כ למבטח מיד
לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר
שנודע לו על כ .
בביטוח כפל אחראי המבטחי כלפי
המבוטח לחוד על מלוא הסכו  ,ובינ לבי
עצמ יישאו ה בתשלו תגמולי ביטוח לפי
היחס שבי סכומי הביטוח.
החלפת דירה
החלי המבוטח את הדירה בתו תקופת
הביטוח ועבר לדירה אחרת )להל הדירה
החדשה( יוכל המבוטח ,בהודעה למבטח
ובהסכמתו ,להעביר את הכיסוי לפי פוליסה
זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה
ימשי להיות בתוק בדירה החדשה;
בהתא להודעת המבוטח ובהתא לתנאי
הפוליסה הקיימת.
עלה ערכה של הדירה החדשה על ער הדירה
ביו המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח
בהתא את סכומי הביטוח וישל למבטח
תו  30ימי מאותו יו את הפרשי דמי
הביטוח באופ יחסי בעד הגדלת סכומי
הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת
סכומי הביטוח יעשה תו הבאה בחשבו של
עליית ער הדירה מתחילת תקופת הביטוח
ועד ליו המעבר.
ירד ערכה של הדירה החדשה מער הדירה
ביו המעבר לדירה החדשה ,יקטי המבוטח
בהתא לכ את סכומי הביטוח ויקבל
מהמבטח בתו  30ימי מאותו יו את
הפרשי דמי הביטוח באופ יחסי בעד הקטנת
סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד
הקטנת סכומי הביטוח ייעשה תו הבאה
בחשבו של עליית ער הדירה מתחילת
תקופת הביטוח ועד ליו המעבר.
תחלו
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א .הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח ג זכות
פיצוי או שיפוי כלפי אד שלישי ,שלא מכוח
חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח
מששיל למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור
התגמולי ששיל .
ב .המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה
אליו לפי סעי זה באופ שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מ האד השלישי פיצוי או
שיפוי מעל לתגמולי שקיבל מהמבטח.
ג .קיבל המבוטח מ האד השלישי פיצוי או
שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעי זה ,עליו
להעבירו למבטח; עשה פשרה ,ויתור או
פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח,
עליו לפצותו בשל כ .
ד .הוראות סעי זה לא יחולו א מקרה
הביטוח נגר שלא בכוונה בידי אד
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או
שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחסי עבודה
או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניה ובתנאי
שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלו
האחד כלפי השני.
 .17התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי
פוליסה זו תהיה בהתא לתקופה שנקבעה בחוק
חוזה הביטוח.
 .18נזק תוצאתי
המבטח לא יהיה אחראי בגי נזק תוצאתי כלשהו
שיגר למבוטח או למוטב ,כתוצאה מהסיכוני
המכוסי על ידי הפוליסה ,אלא א כ נקבע
אחרת בפוליסה זו.
 .19הודעות
א .הודעה של המבוטח או של המוטב ,למבטח
תימסר למבטח בכתב לאחד מאלה:
) (1מע משרדו של המבטח ,כמצוי
בכותרת לפוליסה זו או כל
מע אחר בישראל שעליו
יודיע המבטח ,למבוטח או
למוטב ,מזמ לזמ ;
) (2משרדו של סוכ הביטוח הרשו
בפוליסה לפי מענו ,כמפורט
בה ,או לפי כל מע אחר
בישראל שעליו יודיע סוכ
הביטוח הנזכר או המבטח,
למבוטח או למוטב מזמ
לזמ .
ב .הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח
יכול שתימסר בדר אחרת מהאמור בסעי
קט )א( ,שהמבטח יודיע עליה למבוטח או
למוטב מזמ לזמ .

