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הואיל והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה
)להלן: "הרשימה"( פנה אל:

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
)להלן: "המבטח"(

למבטח בהצעת  שנמסר  המידע  על  ובהסתמך  זו,  פוליסה  פי  על  כספים  בבקשה לבטחו בביטוח 
הביטוח של המבוטח וצרופותיה ו/או בהסתמך על כל מסמך ו/או מידע אחר שנמסרו למבטח בכתב 

והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו,

והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח כאמור תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם את 
דמי הביטוח הנקובים ברשימה, המבטח  ישפה  את המבוטח בגין מקרה הביטוח, והכל בכפוף 

לתנאים  ולסייגים המפורטים בפוליסה זו.

על כן הוסכם והותנה בזאת, כדלקמן:

סכום הביטוח
הסכום כמפורט ברשימה ו/או בפוליסה, כסכום הביטוח לגבי הכספים המבוטחים.

הסכום שישולם על ידי המבטח עבור כל סעיף כמפורט ברשימה ו/או בפוליסה  לא יעלה על 
הסכום הרשום בו בצדו, ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הרשום ברשימה, ובשום מקרה 

לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח.

בפוליסה זו סכום הביטוח הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
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פרק א׳ - הגדרות
מקרה הביטוח:

אבדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים, כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, תוך תקופת הביטוח 
הנקובה ברשימה, אלא אלא אם הוחרג במפורש בפוליסהאם הוחרג במפורש בפוליסה:

	. בעת הימצאם בעסק המבוטח בגבולות הטריטוריאליים. 
	. בעת העברתם לכל מקום בגבולות הטריטוריאליים )להלן: "כספים בהעברה"(. 

כספים: 
מזומנים, המחאות, המחאות דואר, בטחונות וערבויות, שטרי חוב, שטרי חליפין, ניירות ערך, 

בולי חשבון ודואר וכן אגרות מכל סוג וכל מסמך  סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב. 
מובהר מובהר כי כי כספיםכספים  ממזויפים, זויפים, המחאות המחאות ריריקות קות )שלא )שלא צוין צוין בהן בהן ססכום( כום( ו/או ו/או המחהמחאות אות שמולאו שמולאו תוך תוך זיוף זיוף 

החתימההחתימה  איאינן נחשבות נן נחשבות לכספים.לכספים.

מזומנים: 
מטבעות, מדליות, שטרי כסף, תלושי קניה, תלושי שי ותלושי דלק.

 הכספים המבוטחים:
..בפוליסהבפוליסה  אי שלא הוחרגו במפורשאי שלא הוחרגו במפורשבתנבתנלצרכי עסקו של המבוטח,  המשמשים הכספים

פריצה: 
גניבת הכספים המבוטחים מתוך מבנה עסקו של המבוטח בו נמצאים הכספים המבוטחים, 
לאחר חדירה למבנה, בתנאי כי החדירה לתוך מבנה או היציאה ממנו  בוצעו באלימות ובכוח 

ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות  ובכוח במקום החדירה או היציאה כאמור. 

שוד: 
גניבת הכספים המבוטחים מתוך מבנה עסקו של המבוטח בו נמצאים הכספים המבוטחים, 
לאחר חדירה למבנה  שנעשתה תוך שימוש באלימות )או איום לשימוש באלימות( כלפי המבוטח 

ו/או מי  מעובדיו.

גבולות טריטוריאליים: 
למעט אם צוין אחרת ברשימה, הגבולות הטריטוריאליים עליהם חלה פוליסה זו הינם שטחי 
שטחי  משמעם:  המוחזקים  השטחים  זו  פוליסה  לצרכי  המוחזקים.  והשטחים  ישראל  מדינת 
 .C-ו B ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום המוגדר בהסכמים כשטח
חוזה  ליישום  בהתאם  לירדן  ישראל  מדינת  בין  החיץ  אזורי  בתחומי  הפוליסה  תחול  כן,  כמו 

השלום ביניהן. 

פוליסה: 
לרבות הרשימה, מפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה. 
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פרק ב׳ - סייגים לאחריות המבטח
המבטחהמבטח  ללאא  יהיהיהיה  אחראחראיאי  בגיןבגין  אואו  בקשרבקשר  עםעם: : 

		. . היעלמותהיעלמות  אואו  חוסרחוסר, , ששאיןאין  אפשרותאפשרות  ליחסםליחסם  ללמקרהמקרה  ביטוחביטוח  שאישאינונו  מוחרגמוחרג, , לרבותלרבות  חוסרחוסר  בלבלתיתי  
מוסברמוסבר  וו//אואו  חוסרחוסר  ההנובענובע  מטעותמטעות, , מחדלמחדל  אואו  השמטההשמטה.    .    

		. . אבדןאבדן  אואו  נזקנזק  ללכספיםכספים  המהמצוייםצויים  בכבכלילי--רכברכב  שאישאינונו  ממאוישאויש  עלעל  ידיידי  המבוטחהמבוטח  אואו  עלעל  ידיידי  עובדועובדו..

		. . אבדןאבדן  אואו  נזקנזק  תתוצאתיוצאתי  מכלמכל  סוגסוג  שהואשהוא, , ומבומבלילי  לפגועלפגוע  בכלבכלליותליות  האמורהאמור  לעיללעיל, , לרבותלרבות  נזקנזק  גררגרר, , 
אבדןאבדן  הכהכנסותנסות  וו//אואו  רווחיםרווחים  וו//אואו  הוצאותהוצאות  קבועותקבועות, , אובדןאובדן  שוקשוק, , הפסקההפסקה  וו//אואו  האטההאטה  וו//אואו  השהיההשהיה  

וו//אואו  עיכובעיכוב  בפעיבפעילותלות  העסהעסקיתקית..

הדרגהדרגתיתתית   התבהתבלותלות   חייםחיים, ,  בעבעלילי   מכרסמיםמכרסמים, ,  חרחרקיםקים, ,  ככנימהנימה, ,  בלאיבלאי,,  עשעש, ,  עקבעקב   נזקנזק   אואו   		. . אבדןאבדן  
כלשהיכלשהי  אואו  תתנאינאי  אקאקליםלים  כלשהםכלשהם..

		. . אובדןאובדן  אואו  נזקנזק  שנגרםשנגרם  עלעל  ידיידי::
אא..  גניבהגניבה  שלאשלא  תוךתוך  כדיכדי  פריצהפריצה  אואו  שודשוד..

בב..  מרמהמרמה, , הונאההונאה  וו//אואו  מעילהמעילה  באמבאמוןון..

		. . אבדןאבדן  אואו  נזקנזק  ללכספיםכספים  בבהיותםהיותם  מחוץמחוץ  לעסקלעסק  המבוטחהמבוטח, , שלאשלא  תוךתוך  כדיכדי  העברההעברה, , למעטלמעט  עפעפ""יי  
האמורהאמור  בסעיףבסעיף  		  להרלהרחבותחבות  להלהלןלן..

		. . אבדןאבדן  אואו  נזקנזק  ללכספיםכספים  ממזויפיםזויפים..

וו//אואו   ססכוםכום( (  בהןבהן   צוצויןין   )שלאשלא    ( ריריקותקות  בהמחאותבהמחאות   ככדיןדין   שלאשלא   משימושמשימוש   כתכתוצאהוצאה   נזקנזק   אואו   		. . אובדןאובדן  
המחאותהמחאות  שמשמולאוולאו  תוךתוך  זיוףזיוף  החתימההחתימה, , למעטלמעט  עפעפ""יי  האמורהאמור  בסעיףבסעיף  		  להרחלהרחבותבות  להלהלןלן..

		. . אבדןאבדן  אואו  נזקנזק  כתכתוצאהוצאה  משימושמשימוש  בבאמצעיאמצעי  תשתשלוםלום  אלקטרואלקטרוניני  מסוגמסוג  כלשהוכלשהו. . 

במישבמישריןרין   מהןמהן   הנהנובעתובעת   אואו   תרומתרומתןתן   אואו   הבאותהבאות   מהסמהסיבותיבות   יויותרתר   אואו   אחתאחת   בגבגיןין   כלשהיכלשהי   				. . חבותחבות  
זיהוםזיהום   אואו   מיימיינננתנת   קרינהקרינה    ,) ,)AnyAny  NuclearNuclear  MaterialMaterial(  ( כלשהוכלשהו  גרעיגרעיניני   חומרחומר   בעקבעקיפיפיןין: :  אואו  
גרעיגרעיניני   דלקדלק   מבעירתמבעירת   וו//אואו   כלשהיכלשהי   גרעיגרעיניתנית   מפסולתמפסולת   אואו   כלשהוכלשהו   גרעיגרעיניני   מדלקמדלק   רדרדיואקטיואקטיבייבי  
כלשהוכלשהו. . לעלעננייןיין  ססייגייג  זהזה  המילההמילה " "בעירהבעירה" " כוללתכוללת  תהתהליךליך  כלשהוכלשהו, , המכלכלהמכלכל  אתאת  עצמועצמו, , שלשל  ביביקועקוע  

גרעיגרעיניני. . 
ססייגייג  זהזה  לאלא  יחוליחול  עלעל  שימוששימוש  בקרבקרניני  רנטרנטגןגן, , ועלועל  שימוששימוש  בבחומריםחומרים  ררדיודיו--אקאקטיבייםטיביים  במעבדותבמעבדות  
מחקרמחקר  ובתיובתי  חוליםחולים  וגםוגם  לביצועלביצוע  בדיבדיקותקות  לאלא  הרסהרסניותניות  בבתעתעשייהשייה. . עלעל  אףאף  האמורהאמור  לעיללעיל  עבודהעבודה  

עםעם  אואו  שימוששימוש  בדלקבדלק  גרעיגרעיניני  מוחרמוחרגיםגים..

				. . נזקנזק  שנגרםשנגרם  במישרבמישריןין  אואו  בעקבעקיפיפיןין  עקבעקב  מלחמהמלחמה, , פפלישהלישה, , פעולתפעולת  אויבאויב  זרזר, , פעולתפעולת  איבהאיבה ) )ביןבין  
אםאם  הוכרזההוכרזה  מלחמהמלחמה, , ביןבין  אםאם  לאולאו(, (, פעופעולותלות  חבלהחבלה  וטרורוטרור, , מלחמתמלחמת  אזראזרחיםחים, , מרידהמרידה, , מרימרי, , 
מהפיכהמהפיכה, , מרדמרד, , שלטשלטוןון  צבאיצבאי  אואו  תפישתתפישת  שלשלטוןטון  בלבלתיתי  חוחוקיתקית, , התהתקוממותקוממות  צבאיתצבאית  אואו  עממיתעממית, , 
משטרמשטר  צבאיצבאי, , אואו  לקיחתלקיחת  שללשלל, , ביזהביזה, , שודשוד  הקשוריםהקשורים  בבננ""לל, , החרמההחרמה  אואו  השמדההשמדה  עלעל  ידיידי  כלכל  

ממשלהממשלה  אואו  רשותרשות  ציבוריתציבורית..
ללצורךצורך  ססייגייג  זהזה – " – "טרורטרור" " משמעומשמעו  שימוששימוש  באבאלימותלימות  לצרלצרכיםכים  פופוליליטייםטיים, , לרבותלרבות  שימוששימוש  באבאלימותלימות  
שמטרתושמטרתו  להפחידלהפחיד  אתאת  הציבורהציבור  אואו  כלכל  חלקחלק  ממממנונו  עלעל  ידיידי  אישאיש  אואו  אאנשיםנשים  הפועהפועליםלים  מטעםמטעם  אואו  

בקשרבקשר  עםעם  ארגארגוןון  ההעויןעוין  אתאת  המדינההמדינה. . 
לעלענינייןין " "טרורטרור" " כהגדרתוכהגדרתו  לעיללעיל  בשטחבשטח  מדימדינתנת  ישראלישראל  וו//אואו  השטחיםהשטחים  המוחזקיםהמוחזקים, , רקרק  אישוראישור  
מפורשמפורש  שלשל  משטרתמשטרת  ישראלישראל  אואו  שלשל  משרדמשרד  הביטהביטחוןחון  אואו  שלשל  מנהלמנהל    מסמס  ררכושכוש  וקרןוקרן  פיצוייםפיצויים  
כמוגדרכמוגדר  בחוקבחוק  מסמס  רכושרכוש  וקרןוקרן  פפיצוייםיצויים  ההתשכתשכ""אא--								  עלעל  כלכל  תיתיקוקוניוניו, , המאשרהמאשר  כיכי  הנזקהנזק  נגרםנגרם  

במישרבמישריןין  עע""יי  פעפעולתולת  טרורטרור, , ישמשישמש  עילהעילה  לדלדחייתחיית  תביעהתביעה  ללנזנזקיקי  טרור.טרור.
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1212. . ביטוחביטוח  ימיימי::
אובדןאובדן  אואו  נזקנזק  כלשהוכלשהו  לרכושלרכוש  המהמבוטחבוטח, , אשראשר  בעתבעת  קרותקרות  ההאובדןאובדן  אואו  הנזקהנזק, , היההיה  ממכוסהכוסה  

בבביטוחביטוח  ימיימי  אואו  אאוווויריירי, , שנערךשנערך  עלעל  ידיידי  המבוטחהמבוטח  אואו  ללטובטובתותו, , פרטפרט  לסלסכוםכום  עועודףדף  כלשהוכלשהו  
שלמעלהשלמעלה  מסכוםמסכום  הביהביטוחטוח  לפילפי  הפולהפוליסהיסה  אואו  הפוהפוליסותליסות  לבילביטוחטוח  ימיימי  אואו  אואוויריוירי. . היההיה  והוהכיכיסויסוי  עלעל  

פיפי  ההביטוחביטוח  ההימיימי  אואו  ההאוויריאווירי  כאמורכאמור  יתבטליתבטל  עקבעקב  ביביטוחטוח  זהזה -  - לאלא  ייחולחול  סייגסייג  זהזה..

פרק ג׳ - דרכי הפיצוי
למבוטח זכות הבחירה בין דרכי הפיצוי הבאות:

א. תשלום בפועל עבור האובדן או הנזק שנגרם לכספים ו/או;
ב. שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידי המבוטח בגין ביטול או שחזור כספים שאינם 

מזומנים.
מובהרמובהר  כיכי  האחרהאחריותיות  הכהכוללתוללת  שלשל  המבטחהמבטח  בבגיןגין  סעיפיםסעיפים  אא' ' וו- - בב' ' ביחדביחד  לאלא  תעלהתעלה  עלעל  ססכוםכום  

ההביטוחביטוח  ההננקובקוב  ברשימהברשימה  למקרהלמקרה  ביטוחביטוח..

פרק ד׳ - הרחבות
למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי  להגדיל  את סכום  הביטוח הנקוב 

ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה, וסייגיה.
אבדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים, כאשר הם נמצאים בבתי מנהלים ו/או פקידים  1

 בכירים ו/או סוכנים ו/או גובים 
 .

חרף האמור בסעיף 	 לסייגים לעיל ובכפוף לתנאים המפורטים להלן, מורחבת הפוליסה 
בבתי  נמצאים  הם  כאשר  המבוטחים,  לכספים  פיזי  נזק  או  אבדן  בגין  גם  כיסוי  לכלול 

מנהלים ו/או פקידים בכירים ו/או סוכנים ו/או גובים, כדלקמן:

א. בפני סיכון אש ושוד - במלוא סכום הביטוח של סעיף "כספים בהעברה".
ב. בפני כל סיכון אחר שאינו מוחרג - %%				  מסמסכומיכומי  הביהביטוחטוח  שלשל  סעיףסעיף  כספיםכספים  בהעברהבהעברה  

אאולםולם  לאלא  יותריותר  ממ- - 						,,				 ₪. ₪.

אובדן או נזק כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח תוך כדי  2
פריצה.

.

חרף האמור בסעיף 	 לסייגים לעיל ובכפוף לתנאים המפורטים להלן, מורחבת הפוליסה 
שנגנבו  ריקות  בהמחאות  כדין  שלא  משימוש  כתוצאה  נזק  או  אובדן  בגין  כיסוי  לכלול 

מהמבוטח תוך כדי פריצה.  
אחראחריותיות  ההמבטחמבטח  עפעפ""יי  הרחבההרחבה  זוזו  לאלא  תעלהתעלה  עלעל  סךסך  						,,				  ₪ ₪ לאלאירועירוע  ובסהובסה""ככ  לתלתקופתקופת  

הביטוחהביטוח..          

השבת סכום הביטוח לקדמות 3.
לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה 

הביטוח, מיום קרות האובדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת.
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סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת
של מלוא סכום הביטוח.

לתקופה יחסית  שיחושבו  נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  תמורת  תהיה  לקדמות  ההשבה 
שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה הבאה:

A- דמי ביטוח שנתיים
B- סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית

C- מספר הימים שנותרו מיום הנזק ליום סיום הביטוח
D- סכום הביטוח

365 -E

ויתור על תחלוף  .4
המבטח מוותר על זכות התחלוף העומדת לו על פי הדין, כלפי בן משפחה של המבוטח, 
עובדי המבוטח, אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון 
המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כנגד כל אדם או גוף אשר כלפיהם התחייב המבוטח בכתב 
בטרם קרות מקרה הביטוח כי ביטוח זה יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי 
ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם קרות מקרה הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח על פי 

הפוליסה. אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.

פרק ה׳ - תנאים כלליים
1. הודעה על מקרה ביטוח

קרות  על  לו  שנודע  לאחר  מיד  כך  על  למבטח  להודיע  המבוטח  על  מקרה ביטוח,  קרה 
תאגיד,  הוא  המבוטח  באם  זו.  פוליסה  עפ"י  לתביעה  עילה  להוות  העלול  מקרה ביטוח, 
תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח 

או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.  

2. בירור חבותו של המבטח
א. משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי 

הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.
ב. על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים 
הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם.

3. הכשלה של בירור החבות
לא קויימה חובה לפי סעיף 	 או לפי סעיף 	)ב( במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח  א. 
אילו  בהם  חייב  שהיה  במידה  אלא  הביטוח  בתגמולי  חייב  הוא  אין  חבותו,  להקטין 

קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
)	( החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;

)	( אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
או  חבותו  בירור  את  המבטח  מן  למנוע  כדי  בו  שהיה  דבר  במתכוון  המבוטח  עשה  ב. 
להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא 

נעשה אותו דבר.
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4. מרמה בתביעת תגמולים
או  בסעיף 	)ב(,  כאמור  דבר  שנעשה  או  סעיף 	)ב(,  לפי  או   	 סעיף  לפי  חובה  הופרה 
שהמבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח 

או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחובתו.

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

רשאי המבטח, על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר עם הנצולת כדלקמן: 
א. להפחית את ערכה של הניצולת, אם היא בעלת ערך למבוטח, מתגמולי הביטוח 

בגין הרכוש שניזוק. או;
ב. לקבל לבעלותו את הניצולת. במצב דברים זה, לא יופחת ערך הניצולת מתגמולי 

הביטוח בגין הרכוש שניזוק. 
לעניין סעיף זה, "ניצולת" - שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי 

הביטוח.

6. מס ערך מוסף
במידה והמבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו 

או חלקו, אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח יכללו מע"מ, אך במידה שהמבוטח רשאי 
לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח לא יכללו מע"מ.

7. שינוי מהותי בסיכון 
א. נודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע על כך מיד למבטח בכתב.

 לעניין סעיף זה, "שינוי מהותי" –:

ושחלושחל   ההחוזהחוזה   כריתתכריתת   לפלפניני   למבוטחלמבוטח   ההוצגהוצגה   עעליוליו   ששאלהששאלה   מהמהותיותי   בעבעננייןיין   ))		( ( שישינוינוי  
אחריאחרי  שנשניתנהיתנה  תשובהתשובה  לאותהלאותה  שאלהשאלה;;

))		( ( שישינוינוי  שחלשחל  אחריאחרי  מסמסירתירת  הפוהפוליסהליסה  למבוטחלמבוטח, , בבנושאנושא  שצויןשצוין  בהבה  במפורשבמפורש  כעכענייןניין  
מהומהותיתי;;

כדיכדי   בכךבכך   וישויש   ננכונהכונה   לאלא   היתההיתה   מהומהותיתי   בעבענינייןין   לשאלהלשאלה   ששתשובהתשובה   המגלההמגלה   ))		( ( דברדבר  
להחמירלהחמיר  אתאת  סיסיכוןכון  המבטחהמבטח  החמרההחמרה  שלשל  ממשממש..

ב. תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע 
רשאי  מקרה הביטוח,  קרה  לא  עוד  וכל  יותר,  המוקדם  לפי  אחרת,  בדרך  עליו  לו 

המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
ג. ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם 
ביטל  לא  מרמה;  בכוונת  המבוטח  פעל  אם  זולת  הביטול,  שלאחר  התקופה  בעד 

המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.
חייב  המבטח  אין  זה,  סעיף  מכוח  החוזה  שנתבטל  לפני  הביטוח  מקרה  ד. קרה 
שהיו  הביטוח  דמי  שבין  כיחס  שהוא  יחסי,  בשיעור  מופחתים  ביטוח  בתגמולי  אלא 
המוסכמים,  הביטוח  דמי  לבין  השינוי  שלאחר  במצב  אצלו  המקובל  לפי  משתלמים 

והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

))		( ( לאלא  נניתנהיתנה  ההודעהודעה  לפילפי  סעיףסעיף  קקטןטן ) )אא( ( והדברוהדבר  נעשהנעשה  בבכווכוונתנת  מרמהמרמה;;

))		( ( מבטחמבטח  סבירסביר  לאלא  היההיה  מתקשרמתקשר  בבאותואותו  חוזהחוזה, , אףאף  בדמיבדמי  ביביטוחטוח  ממרוביםרובים  יותריותר, , איאילולו  
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ידעידע  שהמשהמצבצב  הואהוא  כפיכפי  שהואשהוא  לאחרלאחר  השיהשינוינוי; ; במקרהבמקרה  זהזה  זכאיזכאי  המבוטחהמבוטח  להחזרלהחזר  
דמידמי  ההביטוחביטוח  ששילםששילם  בעדבעד  התהתקופהקופה  שלאחרשלאחר  השיהשינוינוי..

ה. המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף זה לעיל בכל אחת מאלה:
))		( ( השיהשינוינוי  חדלחדל  להתקלהתקייםיים  לפלפניני  שקרהשקרה  מקרהמקרה  הביטוחהביטוח  אואו  שלאשלא  השפיעהשפיע  עלעל  קרוקרותותו  

אואו  עלעל  חחבותבות  המבטחהמבטח  אואו  היקפההיקפה;;
))		( ( השיהשיננויוי  היההיה  תתוצאהוצאה  שלשל  אמאמצעיצעי  ששנננקטנקט  עלעל  דעתדעת  המבטחהמבטח;;

	. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים 
א. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו 
באופן ובמועדים שיפורטו ברשימה. לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל 

הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל לפי הנקוב ברשימה.

ב. לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, ישא הסכום שבפיגור 
הצמדה  והפרשי  התשכ"א–				,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  בחוק  כקבוע  ריבית 
בהתאם לשינויים במדד או בשער המט"ח המוסכם, לפי העניין, בין המדד או שער 
לבין  לתשלום  שנקבע  היום  לפני  לאחרונה  שפורסם  העניין,  לפי  המוסכם,  המט"ח 
המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי העניין, שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום 

בפועל.

ג. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך 		 ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב 
מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 

		 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. 

ד. אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את  הסכום 
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכן את הוצאות המבטח. 

	. זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח לפי פוליסה זו כל סכום שהמבוטח 
חייב למבטח, בין שחובו  נובע מפוליסה זו ובין שהוא נובע מפוליסה אחרת או מחיוב אחר.

10. הקטנת סכומי הביטוח  ומיצוי הכיסוי 
שולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו )בכסף או בעין(, יוקטנו סכומי הביטוח  מהסכומים
שינוכה  מבלי  ששולמו  הביטוח  תגמולי  בסכום  הרלוונטי,  הכיסוי  בגין  ברשימה  הנקובים 

מהם סכום ההשתתפות העצמית בה חב המבוטח בגין התשלום. 

1111. . אמצעיאמצעי  מימיגוןגון  ואמצעיםואמצעים  אחריםאחרים  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון
אא..  עלעל  המהמבוטחבוטח  להתקלהתקיןין  אתאת  אמאמצעיצעי  המיהמיגוןגון  המפורהמפורטיםטים  בבהצעתהצעת  הביהביטוחטוח  וו//אואו  ברשימהברשימה  וו//אואו  
בפוליסהבפוליסה, , להחזיקםלהחזיקם  במבמצבצב  תקתקיןין  במהלךבמהלך  תתקופתקופת  הביהביטוחטוח, , ולהפעילםולהפעילם  בכלבכל  עתעת  שהדברשהדבר  

דרושדרוש ) )להלןלהלן: ": "נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  מימיגוןגון"(."(.
וו//אואו   הבהבייטוחטוח   בבהצעתהצעת   כמפורטכמפורט   הסיהסיכוןכון   להקלתלהקלת   אחראחר   אמאמצעיצעי   בכלבכל   לנקוטלנקוט   המהמבוטחבוטח   בב..  עלעל  

ברשימהברשימה  וו//אואו  בפולבפוליסהיסה ) )להלהלןלן: ": "נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון"(."(.

גג..  עלעל  המהמבוטחבוטח  חלהחלה  חובהחובה  להודיעלהודיע  למבטחלמבטח  מידמיד  ובכתבובכתב  עלעל  איאי  נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  ממיגוןיגון  אואו  
עלעל  איאי  נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון..



	

הסיכוןהסיכון,,   להקלתלהקלת   בבאמצעיאמצעי   אואו   ממיגוןיגון   בבאמצעיאמצעי   לנקוטלנקוט   חחובתוובתו   אתאת   המהמבוטחבוטח   קקייםיים   דד..  לאלא  
רשאירשאי  המבטחהמבטח, , בבתוךתוך  				  ימיםימים  מהמהיוםיום  שנמסרהשנמסרה  לולו  הודעההודעה  עלעל  כךכך  אואו  מהיוםמהיום  ששנודענודע  
לולו  עלעל  כךכך  בדרךבדרך  אחרתאחרת, , וכלוכל  עודעוד  לאלא  קרהקרה  מקרהמקרה  הביטוחהביטוח,,  לבטללבטל  אתאת  ההחוזהחוזה  בהודעהבהודעה  
להחזרלהחזר   המבוטחהמבוטח   זכאיזכאי   זהזה, ,  סעיףסעיף   ממכוחכוח   ההחוזהחוזה   אתאת   המבטחהמבטח   ביטלביטל   למלמבוטחבוטח. .  בכתבבכתב  
דמידמי  ההביטוחביטוח  ששילםששילם  בעדבעד  התקופההתקופה  שלאחרשלאחר  הביהביטולטול, , זולתזולת  אםאם  פעלפעל  המבוטחהמבוטח  בבכווכוונתנת  
אףאף   עלעל   קיומוקיומו   להמשךלהמשך   כמסכמסכיםכים   אואותותו   רואיםרואים   החוזההחוזה, ,  אתאת   המבטחהמבטח   ביטלביטל   לאלא   מרמהמרמה; ; 

השיהשינוינוי..

הה..  קרהקרה  מקרהמקרה  הביטוחהביטוח  לפלפניני  ששנתבטלנתבטל  ההחוזהחוזה  ממכוחכוח  סעיףסעיף  זהזה, , חייבחייב  המבטחהמבטח  בבתגמותגמולילי  
בביטוחיטוח  מופחתיםמופחתים  בשבשיעוריעור  יחסייחסי, , שהואשהוא  כיחסכיחס  שביןשבין  דמידמי  הביהביטוחטוח  ששהיוהיו  משתלמיםמשתלמים  לפילפי  
המקובלהמקובל  אאצלוצלו  במבמצבצב  שבושבו  לאלא  ננקטוננקטו  אמצעיאמצעי  ממיגוןיגון  אואו  אמצעיאמצעי  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון  לביןלבין  דמידמי  
ההביטוחביטוח  המוסכמיםהמוסכמים. . המבטחהמבטח  יהיהיהיה  פפטורטור  ככלילליל  מתשמתשלוםלום  עלעל  פיפי  פוליסהפוליסה  זוזו  בכלבכל  אחתאחת  

מאלהמאלה: : 

))		( ( לאלא  נניתנהיתנה  ההודעהודעה  לפילפי  סעיףסעיף  קקטןטן ) )גג(, (, והדברוהדבר  נעשהנעשה  בבכווכוונתנת  מרמהמרמה;;

יותריותר, ,  ממרוביםרובים   ביטוחביטוח   בדמיבדמי   אףאף   חוזהחוזה, ,  באבאותוותו   מתקשרמתקשר   היההיה   לאלא   סבירסביר   ))		( ( מבטחמבטח  
המבוטחהמבוטח   זכאיזכאי   זהזה   במקרהבמקרה   השיהשינוינוי; ;  לאחרלאחר   שהואשהוא   כפיכפי   הואהוא   שהמשהמצבצב   ידעידע   אאילוילו  

להחזרלהחזר  דמידמי  ההביביטוחטוח  ששילםששילם  בעדבעד  התהתקופהקופה  שלאחרשלאחר  השיהשינוינוי..

בכלבכל   לעיללעיל   ) )הה( (  וו – –  ) )דד( (  קטקטניםנים  בסעיפיםבסעיפים   האמורותהאמורות   לתרופותלתרופות   זכאיזכאי   יהיהיהיה   לאלא   וו..  המבטחהמבטח  
אחתאחת  מאלהמאלה::

))		( ( איאי  נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  המיהמיגוןגון  אואו  אמצעיאמצעי  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון  לאלא  השפיעההשפיעה  עלעל  קרותקרות  
מקרהמקרה  הביטוחהביטוח  אואו  עלעל  חחבותבות  המבטחהמבטח  אואו  היקפההיקפה;;

))		( ( איאי  נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  המיהמיגוןגון  אואו  אמצעיאמצעי  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון  היאהיא  תוצאהתוצאה  שלשל  אמצעיאמצעי  
ששנננקטנקט  עלעל  דעתדעת  המבטחהמבטח;;

))		( ( איאי  נקיטתנקיטת  אמצעיאמצעי  המיהמיגוןגון  אואו  אמצעיאמצעי  להקלתלהקלת  הסיכוןהסיכון  הינההינה  תוצאהתוצאה  שלשל  אמאמצעיצעי  
הודיעהודיע   שהמבוטחשהמבוטח   ובלבדובלבד   לרכושלרכוש, ,  אואו   לגוףלגוף   חמורחמור   נזקנזק   ממניעתניעת   לשםלשם   ששנננקטנקט  
למבטחלמבטח  בכתבבכתב  עלעל  נקיטתנקיטת  האמהאמצעיצעי  מידמיד  לאחרלאחר  ששנקטנקט  אואותותו  אואו  ששנודענודע  לולו  עעליוליו..

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

אשר תינתן במפורש למטרה זו.

13. ביטול הביטוח
א. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי 
שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד 
מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח. במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את דמי 

הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף.

ב. בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל פוליסה זו  בכל עת, לפני 
תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב 

ובדואר רשום לפחות 		 יום לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה. 



	

והעילה  המוסכמת,  הביטוח  תקופת  תום  לפני  הפוליסה  את  יבטל  המבטח  ג. אם 
יהא  המבטח,  את  להונות  ניסה  או  הפוליסה  את  הפר  המבוטח  כי  אינה  לביטול 
המבוטח זכאי בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב', לסכום דמי הביטוח שהיה המבטח 
עד  שנותרה  לתקופה  יחסית  הביטול,  ביום  ביטוח  סוג  לאותו  דומה  ממבוטח  דורש 

תום תקופת הביטוח.

ד. על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או כל 
תבוטל  הביטוח,  ביטול  לגבי  כלשהי  מגבלה  ישנה  בהם  אחר,  תנאי  או  אחר  מסמך 

הפוליסה בהתאם ובכפוף למגבלה המצוינת באותו אישור ו/או כל מסמך אחר.
14. מבוטח ראשי בפוליסה 

כי  המבוטחים  כל  מסכימים  ראשי,  מבוטח  ונקבע  מבוטחים  מספר  בפוליסה  נרשמו  אם 
המבוטח הראשי ינהל כל משא ומתן עם המבטח בשם כל המבוטחים, לרבות חתימה על 
טופס ההצעה, וכל בקשה שלו לשינוי הפוליסה, לתוספת לפוליסה או לביטול הפוליסה, 
בין  בכתב  אחרת  הוסכם  אם  אלא  המבוטחים,  כל  את  תחייב  הביטוח  תקופת  במהלך 

הצדדים. 

כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכך כאילו נשלחה 
הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.

תגמולי ביטוח, אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישים, וכן החזרי פרמיה, ישולמו 
למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.

15. הודעות 
א. הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח, תינתן לפי מענו האחרון 

הידוע למבטח.

הראשי,  משרדו  במען  למבטח  תינתן  למבטח  המוטב  של  או  המבוטח  של  ב. הודעה 
המצוין בפוליסה, בלבד. 

16. דין וסעיף שיפוט
פוליסה זו כפופה לדין הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט 

בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת לפוליסה זו.
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