פוליסה לביטוח סחורות בהעברה
מנוביט 2005

פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה ו/או בפרט
הכלולים בזה )להלן" :הרשימה"( ,ע"י המבוטח ששמו נקוב ברשימה לידי:

)להלן" :המבטח"(

מנורה חברה לביטוח בע"מ

ישפה המבטח את המבוטח עבור אבדן או נזק תאונתי ,שנגרם לרכוש המבוטח בעת העברתו
בשטח הטריטוריאלי במשך תקופת הביטוח ואשר אינו מוחרג בחריגי הפוליסה.

אחריות המבטח לשיפוי בגין אבדן או נזק כאמור לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.

סכום הביטוח הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

פוליסה זו הוצאה ע"י המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע חליפי אחר
שהוגשו למבטח ומהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

גבול אחריות המבטח
סכום הביטוח לרכב ו/או לאירוע כמפורט ברשימה ייחשב כגבול האחריות הכללי של המבטח לכל
כלי הרכב ולכל האירועים בתקופת הביטוח עפ"י פוליסה זו ,אלא אם צויין ברשימה במפורש
אחרת.

הגדרות
העברה:

העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי
בשטח הטריטוריאלי ,כולל בזמן טעינתו ופריקתו הישירים על ומכלי
הרכב המוביל בין אם על ידי שימוש באמצעים מכניים או בלעדיהם וכולל
בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה .חנייה מחוץ לשעות העבודה לא
תחשב כחניית ביניים תוך כדי הובלה.

למניעת ספק מובהר בזה כי:
א .העברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא תחשב כהעברה לעניין
פוליסה זו.
ב .השארת רכב לחניית לילה בין אם בשטח העסק ובין אם לא ,לאחר
הטענתו על מנת להתחיל בנסיעה בבוקר לא תחשב לחניה אגב הובלה.
שטח טריטוריאלי:

שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.
שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום
ה"אוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

פריצה:

גניבת הרכוש המבוטח או חלק ממנו מתוך כלי הרכב המוביל ,שבוצעה
לאחר חדירה באלימות ובכוח לתוך אותו כלי רכב ,ובתנאי מפורש כי
נשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכח במקום החדירה.
למען הסר ספק גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח
תחשב לעניין זה כפריצה ,אך גניבת כלי רכב שהושאר ללא השגחה
כאשר המפתח בפנים לא תחשב כפריצה.
חריגים

המבטח לא יהיה אחראי עבור אבדן או נזק:
.1

לכסף ,שטרות ,המחאות ,מטבעות ,ניירות ערך מכל סוג שהוא ,מסמכים ,בולים ,תכשיטים,
אבנים יקרות ,מטילי מתכת יקרה או חפצי אמנות.

.2

לבעלי חיים.

.3

שנגרם למטען ע"י סחורות מסוכנות ,כגון חומרי נפץ ,המובלות בכלי הרכב ,אלא אם
סחורות כנ"ל שייכות למבוטח ומהוות חלק מתהליך הייצור שלו.

.4

שנגרם על ידי פחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.

.5

שהינו:
א.

שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהם ,אלא אם הם חלק ממכשיר ,מכונה או
ציוד אחר המובל לטובת המבוטח .כמו כן לא מכוסים נזקים של שריטות ,חבטות או
קילוף.

ב.

חוסר עקב נזילה של מכלים כלשהם.

ג.

חבות כלשהי ,למעט חבותו של המבוטח לשפות בגין נזק ממשי שנגרם לרכוש
המבוטח.

ד.

נזק תוצאתי מכל סוג ,לרבות הפסד רווחים עקב השהייה ,אבדן שוק או קנסות,
פיגור או האטה של עבודה או תהליך כלשהו או הפסקתו ,אבדן שכר.

.6
.7

שנגרם על ידי גניבה שלא תוך כדי פריצה )כמוגדר לעיל(.
א.

הנובע מכך:
שהרכוש המבוטח מוטען על כלי רכב ,אשר אינו במצב תקין או שאינו מתאים
להובלת הרכוש המבוטח ,או כאשר כלי הרכב שבשליטת המבוטח מוטען מעל המותר
על פי הרשיון .כמו כן לא יהיה המבטח אחראי לאבדן או לנזק לרכוש המבוטח,
כאשר כלי הרכב שבשליטת המבוטח עליו הוטען הרכוש אינו נהוג על ידי אדם בעל
רשיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב מסוג זה ,או כאשר הנהג במצב של שיכרות או תחת
השפעת סמים.

ב.

בעת:
שכלי הרכב שבשליטת המבוטח עליו מוטען הרכוש המבוטח מצוי במצב של בדיקה,
ניסוי או מבחן.

.8

הנגרם על ידי מרמה ,מעילה או הונאה על ידי עובד או קבלן או שליח המועסקים בשירות
המבוטח ו/או בעזרתם ו/או תוך קשירת קשר עימהם.

.9

הנגרם במישרין או בעקיפין על ידי מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולה
מסוג פעולת מלחמה )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,מרד,
התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפיכה ,פעולת אנשים הפועלים בשם ו/או
בקשר לארגון פוליטי ,תפישת שלטון על ידי צבא ,או באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או
מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם ,המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר
צבאי או מצב של מצור ,פעולת מחבלים ,פעולת מסתננים ,טרור ,החרמה ,הפקעה ,תפישה
השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
לצורך סייג זה "טרור" משמעו – שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש
באלימות ,שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים
מטעם או בקשר עם ארגון העויין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הבטחון או של
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו,
המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

.10

הנגרם מחומר גרעיני כלשהו ,מביקוע גרעיני ,קרינה גרעינית ,זיהום רדיו אקטיבי ,או
קרינה מייננת ו/או מפסולת גרעינית.
 .11אשר בעת קרות האבדן או הנזק היה מכוסה בביטוח ימי ,פרט לסכום עודף כלשהו,
שלמעלה מסכום הביטוח לפי הפוליסה או הפוליסות לביטוח ימי .היה והכיסוי על פי
ביטוח ימי ,כאמור ,יתבטל עקב ביטוח זה ,יהיה המבטח אחראי לאבדן או לנזק עפ"י
תנאי פוליסה זאת.

הבהרה  -רכוש מוחשי

נזק לרכוש המכוסה על פי פוליסה זו משמעו נזק פיזי לרכוש מוחשי .
נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ובפרט
כל שינוי לרעה בנתונים  ,בתכנה במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל
מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם.
אי לכך ,הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי פוליסה זו:
.1

אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה
בנתונים ,בתוכנות במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה,
השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם ,וכל הפסד רווחים
הנובע מאובדן או נזק שכזה .על אף האמור לעיל ,אובדן או נזק
לנתונים או לתוכנות או למידע שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי
מבוטח לרכוש מוחשי כן יכסו.

.2

אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד  ,בזמינות ,בטווח השימוש או
בנגישות של הנתונים  ,התוכנות או המידע או תכנות המחשב וכל
הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור בהבהרה זו בכדי להוסיף על הכיסוי
שניתן על פי הפוליסה אלמלא הכללתה כאמור.
הרחבות
.1

הפוליסה מורחבת בזה לכסות גם אי מסירה של יחידת אריזה שלמה ובתנאי שהינה
רק חלק מהרכוש המועבר בכלי הרכב המוביל.

.2

הפוליסה מורחבת בזה לכסות:
א.
ב.

.3

משלוחי יצוא בתנאי  F.O.Bו C&F -לנמלי ים ואוויר בישראל כולל הטענה על
מטוסים ו/או אניות.
משלוחי יבוא מנמלי ים ואוויר בישראל עד לחצרי המבוטח.

הגנה על שם המותג.
היה ובעקבות נזק למוצרים ,המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או שם
המותג ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את הפריטים שניזוקו וטענה זו תאושר על ידי
השמאי המטפל ,אזי הפיצוי לפריטים שניזוקו יחושב על בסיס אבדן כללי ) TOTAL
.(LOSS

תנאים מיוחדים לכיסוי פריצה
תנאים מוקדמים לאחריות המבטח במקרה של פריצה לכלי הרכב המוביל הינם:
.1

רכב המבוטח במנורה חברה לביטוח בע"מ – קיום והפעלת אמצעי מיגון בהתאם לדרישת
מנורה חב' לבטוח בע"מ )לעניין בטוח מקיף( לסוג ודגם הרכב המוביל ,לרבות האמור
בסעיף  3דלהלן.

.2

רכב המבוטח אצל מבטח אחר – הגנת הרכב המוביל באמצעות אמובילייזר התואם את
סוג המנוע ברכב )בנזין/הזרקה/דיזל( ובנוסף מערכת איתור פעילה הכוללת אזעקה וקוד
אישי וסודי )שלט קוד /לוח מקשים( ,לרבות האמור בסעיף  3דלהלן.

.3

מיגון תא המטען בו מועברת הסחורה המבוטחת יכלול:
א .גלאי נפח המקושרים למערכת האזעקה שברכב.
ב .מגען פתיחה המקושר למערכת האזעקה בכל דלת של תא המטען.
ג .צופר פנימי בתוך תא המטען המקושר למערכת האזעקה.
ד .דפנות תא המטען עשויות ממתכת בלבד.
ה .הפרדה בין תא המטען לתא הנהג באמצעות סורגי ברזל בעובי  3מ"מ לפחות,
וערב ,אשר המרחק בין מוט למשנהו בסורג לא יעל העל  15ס"מ.
ו .נעילה כל דלת בתא המטען תהיה ע"י צילינדר בגוף הדלת.
ז .חלונות בתא המטען יוגנו בסורגים פנימיים כמפורט בסעיף ה'.

שתי

סעיף נטישה
מוצהר ומוסכם בזה ,כי הפוליסה מורחבת לכסות את הרכוש המבוטח בעת ביצוע העברה
בשטח מדינת ישראל ,בשטחים המוחזקים על ידה ,וזאת בכפיפות לתנאים ולחריגים
שבפוליסה.
הכיסוי ייפסק מיד במקרה של נטישת הרכוש המבוטח שתבוא בעקבות פעילות עויינת ו/או
מעשי איבה ו/או טרור בשטחים הנ"ל והמבטח לא יהיה אחראי לכל תביעה בגין כל אבדן או נזק
שיקרה או בגין אחריות כלשהי לאבדן או לנזק שיקרה לאחר הנטישה.

תנאי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי
שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,תהיה להם אותה
המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.

.1

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  ,1981אלא
אם הותנה אחרת בפוליסה זו.

.2

שינוי בעניין מהותי
א .המבוטח יגלה למבטח בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן
סביר מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי
לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חברותו על פי הוראות החוק.
ב .עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח ו/או בכל מסמך אחר
שהוגש
למבטח.
ג .באם המבוטח הוא תאגיד תחשב ידיעת המבוטח כידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים
של המבוטח או של האחראים על נושא הביטוח אצל המבוטח.
ביטוח כפל

.3

בוטח נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על
המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר לאחר שנשעה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו.

.4

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר
תינתן במפורש למטרה זו.

.5

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א.

אם לא סוכם אחרת בין הצדדים דמי הביטוח והדמים האחרים המגיעים מהמבוטח
למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך תחילת
תקופת הביטוח ,לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ,החל במועד תשלום דמי
הביטוח בפועל על ידי המבוטח.

ב.

לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים עליהם
הוסכם במפורש ,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת תקופת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי שער הדולר היציג בבנק ישראל ,דמי
אשראי ודמי טיפול.

ג.

לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור
תקופת הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.

ד.

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה היתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל
את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב אל סילק את
הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

ה.

אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור והפיצוי המוסכם המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את
הוצאות המבטח.

ו.

בקרות אבדן או נזק המבוטח עפ"י פוליסה זו יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים
למבוטח ,בדולר של ארה"ב בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל החל במועד
אירוע האבדן או הנזק.

במידה ודמי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם בשקלים ,ההפרשים המצויינים לעיל יהיו
כשינוי מדד המחירים לצרכן בין המדד הידוע ביום תחילת הבטוח ובין המדד הידוע ביום
התשלום בפועל.
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ביטול הביטוח
א.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות 60
יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי
הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

ג .המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך
בו יתבטל הביטוח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על

אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המציינת באותו אישור.
בביטול עפ"י דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו
לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף.
ג.

אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול
אינה שהמבוטח היפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח
למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול,
יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

.7

אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט אמצעי זהירות סבירים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי
שיוסכם מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,תוך זמן שייקבע לכך בהודעת המבטח או כפי
שפורט בהוראה אחרת כלשהי בפוליסה או ברשימה ,בהתאם למקרה.
על המבוטח לדאוג לכך שהרכוש המבוטח יוטען על כלי רכב במצב תקין והמתאים
להובלתו .בכל מקרה של הובלת מטען חריג על פי הוראות פקודת התעבורה ,על המבוטח
לנהוג במטען בהתאם לכל ההוראות והכללים של פקודת התעבורה.

.8

.9

תביעה לתגמולי ביטוח
א.

קרה מקרה ביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטח תוך זמן סביר לאחר שנודע
לו ועל המוטב להודיע למבטח תוך זמן סביר לאחר שנודע לו ,על קרות המקרה ועל
זכותו לתגמולי הביטוח.

ב.

כל תביעה לתשלום תגמולי הביטוח על פי הפוליסה ,תוגש למבטח בכתב לפי
בקשתו ,ויצורפו אליה כל המסמכים המפורטים לעניין זה .להסרת ספק מוצהר
בזה כי ,דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כתביעה שנמסרה למבטח רק אם
ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע וכל המסמכים כנהוג אצל המבטח.

ג.

על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח ,בתוך זמן סביר לאחר שנדרש
לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו עליו לעזור
למבטח ככל שיוכל להשיגם.

ד.

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין
בקרות מקרה ביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח
הורה לו לנקוט.

ה.

כל חילוקי דעות או תביעות לעניין פוליסה זו יתבררו אך ורק בבית משפט ישראלי
ועפ"י חוקי מדינת ישראל ,כל פסק דין זר ו/או אכיפתו במדינת ישראל לא יחייבו את
המבטח.

חישוב השיפוי
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו כדלקמן:
א .מלאי חומרי גלם – לפי ערך רכישה מחדש ביום הנזק.
ב .מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים -לפי ערך עלות ביום הנזק.
ג .רכוש אחר – לפי ערכו הממשי.
אולם בכל מקרה לא יותר מסכום הבטוח.

 .10השתתפות עצמית
המבוטח ישא על עצמו את הסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל אבדן או נזק.
 .11השבת סכום הביטוח לקדמותו

אם לא צויין אחרת ברשימה לפוליסה ,יוחזרו גבולות האחריות ללקדמותם  ,לאחר קרות
אבדן או נזק מכוסה החל מיום האבדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת ,אלא אם יורה
המבוטח אחרת  .סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על

השבה פעם אחת של מלוא גבול האחריות .
 .12זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת .במקרה של נזק כללי
)טוטלי( ,לרכוש המבוטח ,המכוסה על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי
הביטוח המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
 .13זכויות המבטח לניצולת
בקרות אבדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח:
א.

לקבל לידיו את רכוש המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.

ב.

להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו
בדרך אחרת ,לכל מטרה סבירה ,ובצורה סבירה כלשהי .אם המבוטח או כל אדם אחר
הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או יפריע או ימנע את המבטח משימוש
בסמכויותיו הניתנות בזה ,תקטן חבותו של המבטח.

המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם המבטח
כבר קיבל אותו לרשותו או לא .מותנה כי ניצול זכויותיו של המבטח על פי תנאי זה לא
יפגע בניהול עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.
.14

תחלוף
א.

היתה למבוטח ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד
שלישי ,שלא מכח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב
תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

ב.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו
של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג.

קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה ,עליו
להעבירו למבטח .התפשר המבוטח או ויתר או עשה פעולה אחרת הפוגעת בזכות
שעברה למבטח ,עליו לפצותו בשל כך.

ד.

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל אדם בשירותו של
המבוטח ,מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח ,בני משפחותיהם .ויתור
זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

 .15תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
 .16מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א.

בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים
לפיה ,יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו
לקבל שירות לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי
פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח.

ב.

תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה
למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר
התגמולים.

 .17מוטב שאינו המבוטח
א.

המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן ניתנה לו לכך מראש
הסכמת המבטח בכתב.

ב.

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח הפיצוי המגיע לו,
תחייב קביעה זו גם את המוטב.

 .18הודעות
הודעות למבוטח ולמוטב:
הודעה של המבטח למבוטח ו/או למוטב ,בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענם האחרון
הידוע למבטח.
הודעות למבטח:
הודעה של המבוטח ו/או של המוטב למבטח תינתן למבטח למען משרדו הראשי ,המצוין
בפוליסה.
 .19כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכסוי הביטוחי.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.

