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

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

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

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, ישפה המבטח את המבוטח בגין מקרה הביטוח, הכל 

בכפוף לתנאים ולסייגים המפורטים בפוליסה זו. 
על כן הוסכם והותנה בזאת, כדלקמן:פרק א׳ - סעיף הכיסוי

פרק א׳ - סעיף הכיסוי 
הגדרות

"הפוליסה" - לרבות הרשימה, מפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.
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פרק א' – הכיסוי הביטוחי

מקרה הביטוח. 1
אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו   
החצרים  בתוך  נמצא  המבוטח  שהרכוש  בעת  ארע  אשר  החלפה,  או  תיקון  המצריך 

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

ביטוח חסר . 2
מ-90%  נמוך  הביטוח״  ״בסיס  כ-  ברשימה  הנקוב  הסכום  הביטוח  תחילת  ובעת  היה   
מעלות  ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש באותו מועד, תפחת חבות המבטח 
עלות  לבין  הביטוח״  ״בסיס  כ-  ברשימה  הנקוב  הסכום  בין  כיחס  שהוא  יחסי  בשיעור 
ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש. סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת 

הציוד בנפרד.
לעניין סעיף 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 והיטלים אם 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.
למען הסר ספק יובהר כי לעניין תוספות פיזיות במהלך תקופת הביטוח, יימדד הביטוח   

החסר מיום השינוי בפועל.

חישוב השיפוי. 	
הסכום שישולם על ידי המבטח עבור כל פריט המפורט ברשימה יהא בגובה הנזק שנגרם   
למבוטח מחמת שהפריט אבד או ניזוק, אך לא יעלה על ערכו הממשי הכספי, לא יעלה 
על הסכום הרשום בצדו, ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכולל הקבוע ברשימה או 

בפוליסה.
הסכום שישולם על ידי המבטח בגין כל הפריטים המכוסים בפוליסה, לא יעלה בכללו על   

סכום הביטוח הכללי.

נזק הניתן לתיקון. 	.1
ניתן לתיקון, ישפה המבטח את . 	.	.1 במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח 

המבוטח בגין כל ההוצאות ההכרחיות כדי להחזיר את הפריט בתוך 
ניכוי  ללא  לפני קרות הנזק,  כפי שהיה מיד  זמן סביר למצב פעולה 

בלאי בגין חלקים שהוחלפו. 
וההקמה מחדש, . 	.	.1 הוצאות הפירוק  בגין  ישפה את המבוטח  המבטח 

לבית  הרגילים  ההובלה  דמי  את  וכן  התיקונים  ביצוע  לשם  שהוצאו 
המלאכה, והיטלים שאינם ברי החזרה, ככל שיחולו. 

המבטח . 1.	.1 ישפה  המבוטח,  שבבעלות  מלאכה  בבית  התיקונים  בוצעו 
את המבוטח בגין עלות החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע 
התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה, לכיסוי ההוצאות 

הכלליות. 



	

או . 	.	.1 שיפורים  ,תוספות,  שינוים  בגין  המבוטח  את  ישפה  לא  המבטח 
פי  על  המכוסים  תיקונים  ביצוע  בעת  יבוצעו  אשר  כלליים  שיפוצים 

הפוליסה.
כלשהם, . 	.	.1 ארעיים  תיקונים  של  בעלותם  חשבונו  על  יישא  המבוטח 

אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על פי 
הפוליסה.

אבדן מוחלט . 	.1
ישפה . 	.	.1 המבוטח,  הרכוש  מפריטי  פריט  של  מוחלט  אבדן  בקרות 

המבטח את המבוטח לפי ערכו הממשי הכספי של הפריט כפי שהיה 
סמוך לפני קרות האבדן. 

למען הסר ספק יובהר כי ערכו הממשי של הפריט יחושב תוך ניכוי . 	.	.1
בלאי מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות האבדן. 

לעניין פוליסה זו, "אבדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, . 1.	.1
משמעו מקרה בו עלות התיקונים של הפריט, על פי חישוב השיפוי, 
כמפורט בסעיף 3.1 שלעיל, שווה או עולה על הערך הכספי הממשי 

של הפריט, עובר לקרות האבדן. 
לעניין סעיף זה, פריט משמעו פריט הנזכר ברשימה לפוליסה בנפרד . 	.	.1

ברשימת  לפוליסה  המצורפים  הציוד  ו/או  המכונות  ברשימת  ו/או 
פריטים מבוטחים ו/או פריט המצוין בדוח הסקר שנערך אצל המבוטח 

כפריט לביטוח בנפרד.
ניצולת . 	

קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח, 
רשאי המבטח, על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר עם הניצולת כדלקמן: 

להפחית את ערכה של הניצולת, אם היא בעלת ערך למבוטח, מתגמולי הביטוח בגין 
הרכוש שניזוק; או לקבל לבעלותו את הניצולת. במצב דברים זה, לא יופחת ערך הניצולת 

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

הביטוח.

השתתפות עצמית . 5
בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של . 	.	

השתתפות עצמית הקבוע ברשימה בעד כל תביעה.
אם במסגרת מקרה ביטוח אחד נגרם נזק או אובדן למספר פריטים אשר חלה . 	.	

הגבוהה   - אחת  עצמית  השתתפות  תחול   - שונה  עצמית  השתתפות  עליהם 
מבניהן.ֿ

מס ערך מוסף . 	
אם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ( אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם 
מ.ע.מ, אך אם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ( מכל סיבה שהיא, בגין 

הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מ.ע.מ.



	

גבולות טריטוריאליים. 7
למעט אם צוין אחרת ברשימה, הגבולות הטריטוריאליים עליהם חלה פוליסה זו הינם 

שטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
לצרכי פוליסה זו השטחים המוחזקים משמעם: שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים 
הפוליסה  תחול  כן,  כמו   .B-ו  C כשטח  בהסכמים  המוגדר  בתחום  צה"ל  עמדות  ו/או 

בתחומי אזורי החיץ בין מדינת ישראל לירדן בהתאם ליישום חוזה השלום ביניהן. 

פרק ב' - סייגים לאחריות המבטח

הכיסוי על פי פוליסה זו, אינו חל על אובדן או נזק הנובע או הקשור, במישרין או בעקיפין, 
באחד מאלה:

הסיכונים המכוסים בפוליסת אש מורחב, כמפורט להלן : אש, ברק, רעידת אדמה ו/או . 1
אש שנגרמה על ידם, זיהום תאונתי, קווי תמסורת וחלוקה, עשן, התפוצצות, נזקי טבע 
לרבות סערה סופה , גשם , שלג, ברד , נחשול, שטפון, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה 
על-ידי כלי טיס, התנגשות, תסיסה והתחממות עצמית, פריצה ושוד, גניבה ו/או ניסיון 
לגניבה, שביתות פרעות ונזק בזדון, שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים, 

שבר זכוכית.
יצרן, . 2 אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב עומס יתר שבוצע בניגוד להוראות 

ניסיונות וניסויים הרכוש המבוטח וכן שימוש ברכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.
אבדן או נזק שלהם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע . 	

בו תיקונים – בין אם אחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או מכוח מקור 
אחר. כפר הלה באחריותו, ישפה המבטח את המבוטח בגין האובדן או הנזק בתנאי 
זכות  או  זכות חוזית  כל  ו/או  יסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו  שהמבוטח 

אחרת שיש לו כלפי היצרן הספק ו/או המתקן עקב אירוע הנזק.
אבדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים . 	

ברכוש המבוטח במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו , אלא אם לא היו ידועים למבוטח 
באותו מועד.

אבדן או נזק שנגרמו ל:. 5
אביזרים בני חילוף כגון: תבניות, מקדחים, מבלטים, משוריות, גלילים, רצועות,   5.1
חגורות, חבלים, כבלים, שרשרות, מצברים, סוללות חשמל ,צמיגים, מברשות.

חומרי הפעלה )כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים( חומרי קירור )בין אם נוזל ובין   5.2
אם גז(, אלא אם חומרי ההפעלה וחומרי קירור אלה אינם מוחלפים מדי תקופה.
וחלקי  קשיח  פלסטי  מחומר  העשויים  אלה  זולת  מתכתיים,  שאינם  חומרים   5.3

קרמיקה.
סייג זה לא יחול אם הנזק או האובדן לאביזרים או לחומרים המפורטים בסייג )להלן: 
"הפריטים המוחרגים"( יארע כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח מכוסה שגרם אבדן או 
הפריטים  בגין  גם  המבוטח  את  המבטח  ישפה  כזה,  במקרה  המבוטח.  לרכוש  נזק 
או  הנזק  קרות  ביום  כחדשים  הפריטים  של  מערכם  מתאים  בלאי  בניכוי  המוחרגים, 

האבדן.
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 יסודות, לבנים לבניה מכל סוג שהוא.. 	
  סייג זה לא יחול אם ערך היסודות נכלל בסכום הביטוח.

אבדן או נזק כתוצאה ישירה משימוש רגיל ו/או עבודה רגילה )כגון בלאי, חלודה, שיתוך/. 7
קורוזיה ו/או אבנית( ו/או כל השפעה מתמשכת של כימיקלים ו/או השפעה אטמוספרית 

מתמשכת. חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלה.
אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת . 	

איבה )בין אם הוכרזה מלחמה, בין אם לאו(, פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, 
מרידה, מרי, מהפיכה, מרד, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית, התקוממות 
צבאית או עממית, משטר צבאי, או לקיחת שלל, ביזה, שוד הקשורים בנ"ל, החרמה או 

השמדה על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
שימוש  לרבות  פוליטיים,  לצרכים  באלימות  שימוש  משמעו  "טרור"   – זה  סייג  לצורך 
באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים 

מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים, רק אישור 
מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים 
נגרם  הנזק  כי  המאשר  תיקוניו,  כל  על   1961 פיצויים  וקרן  רכוש  מס  בחוק  כמוגדר 

במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.
אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. . 	

אבדן או נזק מכל סוג שהוא , אשר נגרם או נתרם או נבע-במישרין או בעקיפין - מחומר . 10
גרעיני כלשהו ו/או מקרינה יונית או מזיהום רדיו-אקטיבי , מכל תדלוק גרעיני שהוא או 
ו/או חומרים דליקים או כימיים שנעשה  מכל פסולת גרעינית או מהבערת דלק גרעיני 

בהם שימוש שלא למטרות שלום.
אבדן או נזק אשר נגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשכת . 11

הפעלתו לאחר נזק שלא תוקן ביודעין.
אבדן או נזק שנגרם לרכוש מבוטח שלא עבר בהצלחה תקופת הרצה ובדיקת ביצועים . 12

כמתחייב מהוראות היצרן
אובדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע, ובפרט כל שינוי לרעה בנתונים, בתוכנות . 	1

במידע או בתכנות המחשב, שנגרם בשל מחיקה, השחתה או עיוות של המבנה המקורי 
שלהם, וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.

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

נזק שכזה.
על אף האמור לעיל, הפוליסה מכסה אובדן או נזק לנתונים או לתוכנות או למידע, שהם 

תוצאה ישירה של נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח.



	

פרק ג' – הרחבות לכיסוי הביטוחי

למען הסר ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי ההרחבות שלהלן )למעט הרחבה מס' 
6: "רכוש סמוך"( הן חלק מגבול האחריות של המבטח ולא בנוסף לו.
הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

התפוצצות ונזקי נוזלים והתבקעות   .1
מוסכם בזה כי על אף האמור בסעיף 1 לפרק החריגים, ובכפוף לכל שאר תנאי הפוליסה   
וחריגיה, היה ורכוש המבוטח בפוליסה זו מבוטח אצל המבטח גם בפוליסת אש מורחב 
"נזק שבר מכני"  גם  והתבקעות  נוזלים  סיכון  ו/או  סיכוני התפוצצות  המכסה במסגרת 
אזי במקרה של נזק שבר מכני תשפה פוליסה זו את המבוטח בגין ההפרש שנוצר בין 
ההשתתפות העצמית של פוליסת האש הנ"ל לבין ההשתתפות העצמית של פוליסה זו.

נזקי לוחות חשמל – רובד נוסף למבוטחים בביטוח אש מורחב  .2
מוסכם בזה כי על אף האמור בסעיף 1 לפרק החריגים, ובכפוף לכל שאר תנאי הפוליסה   
וחריגיה, היה ורכוש המבוטח בפוליסה זו מבוטח אצל המבטח גם בפוליסת אש מורחב, 
תורחב הפוליסה לכסות אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי ללוחות חשמל או לחלק 
מהם, המצריכים תיקון או החלפה, כתוצאה מאחד הגורמים הבאים - מתח יתר, עומס 
יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית ו/או אש הנובעת כתוצאה מהם - שנגרמו 
מכל סיבה שהיא )לרבות ברק( - כרובד ביטוחי נוסף מעל לכיסוי הקיים לנזקים האמורים 

בפוליסת האש.

הוצאות מיוחדות   .	
וכן  וחגים  בשבתות  עבודה  עבור  מיוחדות  הוצאות  בגין  המבוטח  את  ישפה  המבטח   
משלוח אווירי עקב אבדן או נזק המכוסה על פי פוליסה זו, עד לסכום שאינו עולה על 

20% מסכום האבדן או הנזק הכולל או עד לסך הנקוב ברשימה. 

אבדן תאונתי - גז קירור וחומרי הפעלה   .	
נזק של  6 לעיל, המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן או  על אף האמור בסייג מס'   
גז קירור או חומרי הפעלה אחרים ברכוש המבוטח הנובע ממקרה הביטוח, עד לסכום 
הנקוב ברשימה, ובהעדר סכום נקוב ברשימה, עד לסך של 20,000 ₪ למקרה ביטוח 

ולתקופת הביטוח.

נזק נוסף   .5
אם בעת תיקון נזק המכוסה עפ"י פוליסה זו, יגרם נזק מכוסה נוסף, אף מחוץ לחצרי   

המבוטח, לרכוש הנמצא בתיקון, יהיה גם נזק נוסף זה מכוסה במסגרת הפוליסה.
 

רכוש סמוך   .	
מוסכם כי הכיסוי מורחב לכסות אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכושו של המבוטח   
שלאור אופיו או תכונותיו אינו בר ביטוח, והנמצא בחצרים בסמוך לרכוש המבוטח על פי 
הפוליסה ובתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח מכוסה שגרם אובדן או 
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נזק לרכוש המבוטח, עד לסכום הנקוב ברשימה. בהעדר סכום נקוב ברשימה, הכיסוי 
תחת סעיף זה מוגבל עד לשיעור של 5% מסכום הביטוח הכולל או עד 1,000,000 ₪, 

לפי הנמוך מבניהם. 

ביטוח עודף   .7
אם לאחר קרות מקרה הביטוח יתברר שסכום הביטוח של אחד הסעיפים בפוליסה נמצא   
בביטוח עודף, יוכל המבוטח להעביר את סכום העודף לסעיף אחר הנמצא בביטוח חסר, 
ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על 20% מהסעיף שנתון בביטוח חסר וחישוב תגמולי 
לפי סכומי הביטוח המעודכנים  יחושב  בגין מקרה הביטוח  הביטוח המגיעים למבוטח 
לאחר ביצוע ההעברה היה והתעריף לסעיף הנמצא בביטוח חסר יהיה גבוה יותר ישלם 

המבוטח את הפרמיה הנוספת בהתאם.

השבת סכום הביטוח לקדמות   .	
לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה סמוך לפני   8.1
קרות מקרה הבטוח, מיום קימום הנזק בפועל )לרבות בדרך של תיקון הנזק ו/או 
הקמה מחדש ו/או החלפת הרכוש המבוטח ו/או תשלום בערך כינון ו/או בערך 

שיפוי(, למעט כיסויים על בסיס נזק ראשון. 
סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה   8.2

פעם אחת של מלוא גבול האחריות.
יחסית  שיחושבו  נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  תמורת  תהיה  לקדמות  ההשבה   8.3

לתקופה 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 קימום הנזק ועד ליום סיום הביטוח.
D = סכום הביטוח 

E = 365
למען הסר ספק:  8.4

של  כללי  אחריות  גבול  במפורש  בפוליסה  ו/או  ברשימה  צויין  אם   8.4.1
כל  לגבי  או  מסוימים  סיכונים  לגבי   )loss limit( לתקופה  המבטח 
הסיכונים המכוסים, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותם סיכונים.

אם צויין ברשימה ו/או בפוליסה במפורש כי גבולות אחריות המבטח   8.4.2
למקרה  הם  ראשון,  נזק  בסיס  על  שמכוסה  מסוים,  סיכון  לגבי 

ולתקופה, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון.
היה ולמרות האמור לעיל, אישר המבטח במפורש ובכתב כי על סיכון/  
נים מסוים/מים הרחבה זו תהיה בתוקף, ההשבה לקדמות של סכום 
הביטוח תהיה מיום קרות האובדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח 
דמי  תשלום  תמורת  תהיה  לקדמות  ההשבה  כזה  במקרה  אחרת. 



	

תקופת  תום  עד  שנותרה  לתקופה  יחסית  שיחושבו  נוספים  ביטוח 
הימים  מספר   =  C אחד:  בשינוי  שלעיל,  הנוסחה  פי  על  הביטוח, 

שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח.
סעיף שומה לעניין ביטוח חסר. 	

על  או  הביטוח  מסכום   5% על  עולה  אינו  הנזק  או  האבדן  סכום  אם  כי  בזה  מוסכם 
לעניין ביטוח חסר בהצהרתו של  יסתפק המבטח  200,000 ₪, הנמוך מבין השניים, 

המבוטח בדבר ערכו של הרכוש המבוטח.

התאמת ציוד. 	
המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות להתאמת יסודות ו/או מבנה ו/או רכוש שלא 
מתגמולי  מערך   15% השווה  לסך  עד  שניזוק,  הרכוש  במקום  המוחלף  לרכוש  ניזוק 

הביטוח או עד לסך של 200,000 ₪ או עד לסך הנקוב ברשימה, הנמוך מבניהם.

חלקים שיצאו מכלל שימוש. 10
המבטח ישפה את המבוטח בגין עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך אינם מתאימים לרכוש 
של  סך  או  הביטוח  מתגמולי  ל-5%  השווה  לסך  עד  שניזוק,  הרכוש  במקום  המוחלף 

40,000 ₪, או עד לסך הנקוב ברשימה, הנמוך מבניהם.

תיקונים דחופים. 11
המבוטח רשאי לבצע תיקונים דחופים גם ללא בדיקת מוקדמת של שמאי, אולם עליו 
להודיע מידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על החלקים שהוחלפו; המבטח ישפה 

את המבוטח עד לסך של 5% מסכום הביטוח אך לא יותר מ 50,000 ₪.

תיקונים זמניים . 12
המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות עבור תיקונים זמניים, וזאת בתנאי שתיקונים 
אלה אושרו ע"י שמאי ומהווים חלק מהתיקון הסופי ובתנאי שלא יגדילו את סה"כ ההוצאה 

בגין תיקון הנזק. 

ביטוח נוסף. 	1
ביטוח זה מכסה, מעבר לסכומי הביטוח הרשומים בפוליסה ובתוספות, עלויות . 	.1	

נוספות בגין מקרה הביטוח שמקורן באחד מאלה: 
)להלן: . 	.	.1	 המבוטח  לרכוש  פיזיות  תוספות  או  הרחבות  שינויים 

"השינויים"(.
מטבע . 	.	.1	 בשערי  משינויים  הנובעת  המבוטח  הרכוש  בערך  עלייה 

זו לבין שערו של המטבע  )שינויים בין שער המטבע של פוליסה 
שבאמצעותו נרכש החלק או הרכוש(, וכן עלייה בערכו של הרכוש 

המבוטח כתוצאה מכל שינוי פתאומי או בלתי צפוי אחר.
אחריותו של המבטח לפי הרחבה זו לא תעלה על 10% מסכום הביטוח הכולל . 	.1	

הנקוב ברשימה. 



	

תנאי לתחולת הכיסוי לפי הרחבה זו הוא מתן הודעה מתאימה על השינויים . 1.1	
מאת המבוטח למבטח תוך זמן סביר ותשלום הפרמיה היחסית הנוספת 

החל מתאריך השינוי.

נזקים לחומרים במהלך עיבודם. 		
עקב  עיבודם,  במהלך  גלם,  לחומרי  שיגרמו  נזקים  בגין  המבוטח  את  ישפה  המבטח 
הביטוח  מבסיס  ל-5%  השווה  לסך  בפוליסה,  עד  ביטוח המכוסה  מקרה  התרחשות 
של המכונה המשמשת בעיבוד חומר הגלם  או עד לסך של  20,000 ₪, לפי הנמוך 

מבניהם. הרחבה זו תחול רק אם שולמה תוספת פרמיה מתאימה.

פרק ד' - תנאים כלליים

הודעה על מקרה ביטוח   .1
קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע למבטח על כך מיד לאחר שנודע לו על קרות 
מקרה ביטוח, העלול להוות עילה לתביעה עפ"י פוליסה זו. באם המבוטח הוא תאגיד, 
תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח 

או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. 

בירור חבותו של המבטח  .2
לתשלום  בכתב  ותביעה  הביטוח  מקרה  קרות  על  הודעה  למבטח  משנמסרו   2.1

תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו. 
לאחר  סביר  זמן  תוך  למבטח,  למסור  הענין,  לפי  המוטב,  על  או  המבוטח  על   2.2
שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, 

עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם.

הכשלה של בירור החבות  .	
לא קוימה חובה לפי סעיף 1 לעיל )"הודעה על קרות מקרה הביטוח"( או לפי   3.1
חייב  הוא  אין  חבותו,  להקטין  למבטח  מאפשר  היה  וקיומה  לעיל,   2.2 סעיף 
בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה; הוראה זו לא 

תחול בכל אחת מאלה:
החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות;  3.1.1

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על   3.1.2
הבירור.

עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור   3.2
חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב 

בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

מרמה בתביעת תגמולים  .	
הופרה חובה לפי סעיף 1 לעיל או לפי סעיף 2.2 לעיל, או שנעשה דבר כאמור בסעיף 
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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.

שינוי מהותי בסיכון   .5
נודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע על כך מיד למבטח בכתב.  5.1

לעניין סעיף זה, "שינוי מהותי":
כריתת החוזה  לפני  למבוטח  הוצגה  עליו  בענין מהותי ששאלה  שינוי   5.1.1

ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;
שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצויין בה במפורש   5.1.2

כענין מהותי;
דבר המגלה שתשובה לשאלה בענין מהותי היתה לא נכונה ויש בכך   5.1.3

כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש.
ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום  תוך שלושים   5.2
שנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, 

רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח  זה,  ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף   5.3
ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; 
לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.
חייב  המבטח  אין  זה,  סעיף  מכוח  החוזה  שנתבטל  לפני  הביטוח  מקרה  קרה   5.4
הביטוח  דמי  שבין  כיחס  שהוא  יחסי,  בשיעור  מופחתים  ביטוח  בתגמולי  אלא 
הביטוח  דמי  לבין  השינוי  שלאחר  במצב  אצלו  המקובל  לפי  משתלמים  שהיו 

המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
לא ניתנה הודעה לפי סעיף קטן 5.1 והדבר נעשה בכוונת מרמה;  5.4.1

מרובים  ביטוח  בדמי  אף  חוזה,  באותו  היה מתקשר  לא  סביר  מבטח   5.4.2
יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי 

המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.
המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף זה לעיל בכל אחת מאלה:  5.5

השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על   5.5.1
קרותו או על חבות המבטח או היקפה;

השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;  5.5.2
תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים   .	

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו   6.1
זו דמי ביטוח הינם  ובמועדים שיפורטו ברשימה. לעניין פוליסה  ישולמו באופן 
לפי  הכול  וההיטלים,  המסים  וכן  למבטח  המשתלמים  הדמים  כולל  הפרמיה 

הנקוב ברשימה.
לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, ישא הסכום שבפיגור   6.2
ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, והפרשי הצמדה 
בהתאם לשינויים במדד או בשער המט"ח המוסכם, לפי העניין, בין המדד או 
שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלום 
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יום  לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני 
התשלום בפועל.

דרש  שהמבטח  לאחר  ימים   15 תוך  כאמור  שבפיגור  כלשהו  סכום  שולם  לא   6.3
הביטוח  כי  בכתב,  למבוטח  להודיע  המבטח  רשאי  לשלמו,  מהמבוטח  בכתב 
אם  כן.  לפני  יסולק  לא  שבפיגור  הסכום  אם  נוספים,  ימים   21 כעבור  יתבטל 
נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל 
את הביטוח, אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את 

הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. 
את  לסלק  המבוטח  מחובת  לגרוע  כדי  זה  סעיף  פי  על  הביטוח  בביטול   אין 
הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכן את הוצאות המבטח. 

זכות הקיזוז  .7
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.

אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת הסיכון   .	
על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת הביטוח ו/או ברשימה   8.1
ו/או בפוליסה, להחזיקם במצב תקין במהלך תקופת הביטוח, ולהפעילם בכל עת 

שהדבר דרוש )להלן: "נקיטת אמצעי מיגון"(.
על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכון כמפורט בהצעת הביטוח ו/  8.2

או ברשימה ו/או בפוליסה )להלן: "נקיטת אמצעי להקלת הסיכון"(.
על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על אי נקיטת אמצעי מיגון או   8.3

על אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכון.
לא קיים המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגון או באמצעי להקלת הסיכון,   8.4
רשאי המבטח, בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה לו הודעה על כך או מהיום שנודע 
לו על כך בדרך אחרת, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה 
בכתב למבוטח. ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר 
המבוטח  פעל  אם  זולת  הביטול,  שלאחר  התקופה  בעד  ששילם  הביטוח  דמי 
בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו 

על אף השינוי.
קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, חייב המבטח בתגמולי   8.5
ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים 
לפי המקובל אצלו במצב שבו לא ננקטו אמצעי מיגון או אמצעי להקלת הסיכון 
לבין דמי הביטוח המוסכמים. המבטח יהיה פטור כליל מתשלום על פי פוליסה זו 

בכל אחת מאלה: 
לא ניתנה הודעה לפי סעיף קטן 8.3 לעיל, והדבר נעשה בכוונת מרמה;  8.5.1

מרובים  ביטוח  בדמי  אף  חוזה,  באותו  היה מתקשר  לא  סביר  מבטח   8.5.2
יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי 

המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.
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המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפים קטנים 8.4 ו-8.5 לעיל, בכל   8.6
אחת מאלה:

אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון לא השפיעה על קרות   8.6.1
מקרה הביטוח או על חבות המבטח או היקפה;

של  תוצאה  היא  הסיכון  להקלת  אמצעי  או  המיגון  אמצעי  נקיטת  אי   8.6.2
אמצעי שננקט על דעת המבטח;

של  תוצאה  הינה  הסיכון  להקלת  אמצעי  או  המיגון  אמצעי  נקיטת  אי   8.6.3
אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, ובלבד שהמבוטח 
או  אותו  שנקט  לאחר  מיד  האמצעי  נקיטת  על  בכתב  למבטח  הודיע 

שנודע לו עליו.

שמירה והפעלה של הרכוש המבוטח  .	
כל פריט של הרכוש המבוטח שהפעלתו מחייבת רישיון על פי-דין, יופעל אך ורק   9.1

על ידי מפעיל מוסמך ובעל רישיון תקף.
על המבוטח לבצע במועדה כל בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ביחס לרכוש   9.2
המבוטח, ולהחזיק בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הרכוש, אם דו"ח כזה נדרש על 

פי החוק.

10. הקטנת סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח
תגמולי  בגובה  הביטוח  סכומי  יוקטנו  בפוליסה,  המכוסה  ביטוח  מקרה  קרה   10.1
הביטוח המגיעים מבוטח בגין מקרה הביטוח, כשיעורם לפני ניכוי בגין השתתפות 

עצמית.
כללה הפוליסה של המבוטח סעיף כיסוי בגין "השבת סכום הביטוח לקדמות",   10.2

יחולו לעניין זה ההוראות הקבועות באותו סעיף כיסוי. 
 

ויתור על זכות תחלוף  .11
בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  כלפי  תחלוף  זכות  כל  על  מוותר  המבטח   11.1
קודם  אשר  גוף  או  אדם  כל  המבוטח,  דירקטוריון  חברי  המבוטח,  של  מניותיו 
לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על 
זכות תחלוף לטובתו. זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע 
עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי 
אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או 

התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.
סעיף זה לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.  11.2

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

המבטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו.
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ביטול הביטוח  .1	
המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח,   13.1
למבטח  הודעה  כך  על  נמסרה  שבו  במועד  יתבטל  הביטוח  דעתו;  שיקול  לפי 
או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח. במקרה כזה יחזיר המבטח 
למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול 

לתוקף.
בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל פוליסה זו בכל עת,   13.2
תימסר  כך  על  שהודעה  ובלבד  דעתו,  שיקול  לפי  הביטוח,  תקופת  תום  לפני 
למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות 21 יום לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה. 
אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה   13.3
לביטול אינה כי המבוטח הפר את הפוליסה או ניסה להונות את המבטח, יהא 
המבוטח זכאי להחזר דמי ביטוח שיחושב לפי סכום דמי הביטוח שהיה המבטח 
דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד 

תום תקופת הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/  13.4
או כל מסמך אחר או תנאי אחר, בהם ישנה מגבלה כלשהי לגבי ביטול הביטוח, 
תבוטל הפוליסה בהתאם ובכפוף למגבלה המצוינת באותו אישור ו/או כל מסמך 

אחר.

מבוטח ראשי בפוליסה   .		
נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, מסכימים כל המבוטחים   14.1
כי 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 במהלך תקופת הביטוח, תחייב את כל המבוטחים, אלא אם 

הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים. 
כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכך כאילו   14.2

נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
תגמולי ביטוח, אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישים, וכן החזרי פרמיה,   14.3

ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.
הודעות . 15

לפי מענו  לביטוח, תינתן  או למוטב בכל הקשור  הודעה של המבטח למבוטח   15.1
האחרון הידוע למבטח.

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי,   15.2
המצוין בפוליסה, בלבד. 

דין וסעיף שיפוט. 	1
פוליסה זו כפופה לדין הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט    

בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.
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