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  פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני 

   2005 מנוביט

הביטוח הנקובים ברשימה -פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי

  "הרשימה") לידי: -ו/או במפרט הכלולים בזה (להלן 

  

  "המבטח") -(להלן    ביטוח בע"ממבטחים מנורה 

  

וש המבוטח המתואר ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק שייגרמו לרכ

ובהתאם לפרקי  הפוליסה השונים כפי שצוינו ברשימה, תוך תקופת הביטוח הקבועה 

ובתנאי שהסכום שישולם ע"י המבטח עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה ברשימה, 

על הסכום הרשום בה בצידו, ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנזכר בו, ובשום 

  יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.פנים לא 

ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש -פוליסה זו הוצאה על

  למבטח, והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

  
  ביטוח הרכוש -  1פרק 

  הכיסוי:

צפוי, אשר יגרם לרכוש המבוטח, -פיזי בלתי המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן או נזק
אלא אם נקבע בחריגים כולל אמצעי אגירת מידע חיצוניים כמפורט ברשימה, מסיבה כלשהי, 

  לפרק זה או בחריגים הכלליים כי לסיבה זו אין כיסוי.

פרק זה מכסה את הרכוש המבוטח, בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק או בעת ההעברה 
ישראל והשטחים המוחזקים על ידה וכן במהלך הקמה -בתחום מדינת ממקום למקום

  מחדש, אך לא לפני תום ההקמה ההצבה וההרצה הראשונה בחצרי המבוטח.

שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו 
  כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו .
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  הגדרה מיוחדת
  

ושה: גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח, לאחר חדירה "פריצה" פר
לחצרים המבוטחים, בתנאי כי החדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים 

המעידים על החדירה או היציאה כאמור וכן חדירה על ידי שימוש במפתחות העסק 
  שהושגו, הועתקו או הותאמו שלא כדין.

  
: החדירה לתוך המבנים ו/או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או המבנים, "שוד" פרושו

  שנעשו על ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח.

  1לפרק  - חריגים מיוחדים 
  

  המבטח לא יהיה אחראי עבור :

היו קיימים אבדן או נזק  שנגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר .1
  במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.

אבדן או נזק  ישיר של התבלות, בלאי, שיתוך (קורוזיה), חלודה, של כל חלק מהרכוש .2
המבוטח או שנגרמו או נבעו באופן טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה, או שסיבתם נעוצה 

  יג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד.בהרעה הדרגתית. חר

כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם פרט לליקויים .3
  שנוצרו כתוצאה מאבדן או נזק אחר המכוסה תחת פוליסה זו.

כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים ותקלות המכוסים או אשר ניתן לכסותם .4
  .בחוזה שירות

    כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקת פריטי הציוד המופיעים ברשימה..5
  חריג זה חל גם על חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה.

אבדן או נזק שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו .6
ת. חלק הלה על בין שאחריותו נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחר -תיקונים 

האחריות -אחריותו, ישפה המבטח את המבוטח, בתנאי שהמבוטח יסב למבטח את תעודת
  שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן, הספק או המתקן.

  שיט.-טיס או בכלי-אבדן או נזק  מסיבה כלשהי בעת  שהציוד מורכב או נישא  בכלי.7

  נזק תוצאתי מכל סוג שהוא..8

חלוף אחרים, שמנים -זק  לנורות, שפופרות, סרטים, רצועות  ואביזרים בניאבדן  או נ.9
וכימיקלים, אלא אם נגרמו בהמשך ועקב נזק תאונתי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח 

  ובכל מקרה השיפוי בגינם מוגבל לעודף אורך חייהם.
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חרים של פגמים אסטטיים, אלא אם נגרמו בהמשך ועקב נזק המכוסה בפוליסה לחלקים א .10
  הרכוש.

  גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד כהגדרתם בפוליסה..11

  
  1לפרק  - תנאים מיוחדים 

  הגדרת סכום הביטוח ....1111

סכום הביטוח לפוליסה זו יישקף את עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש 
אחר הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו כחדש, 

  הובלה, הוצאות הקמה והיטלים אם אלו יחולו ואינם ברי החזרה.-דמי בתוספת

  הבסיס לשיפוי ....2222

מוסכם בזה, כי בקרות אבדן או נזק ,ישפה המבטח את המבוטח, בהתאם למפורט 
בתנאי כי בכל מקרה, לא תעלה אחריותו של המבטח על סכום הביטוח הנקוב להלן, 

  ברשימה בגין כל פריט;

  נזק חלקי)א. נזק הניתן לתיקון (
כל ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט הניזוק למצב פעולה, כפי שהיה 
מיד לפני קרות הנזק ללא ניכוי עבור פחת או שימוש. כן ישלם המבטח את 

 -הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, דמי הובלה וכן היטלים, אם יחולו ואינם ברי 
מלאכה של -ים יבוצעו בביתהחזרה, שיוצאו לשם ביצוע התיקונים. אם התיקונ
העבודה שיוצאו לשם ביצוע -המבוטח, ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינויים, תוספות, שיפורים או התיקונים. 
שיפוצים כלליים, אשר יבוצעו בעת ביצוע התיקונים, אלא אם השינויים, 

  .מנעת של ביצוע התיקוניםנ-התוספות או השיפורים הינם תוצאה בלתי

  ב. נזק שאינו ניתן לתיקון(אבדן מוחלט).
עלות ההחלפה בפועל של הרכוש שניזוק ברכוש חדש אחר בעל אותו כושר תפוקה, 

-הובלה, הוצאות הקמה והיטלים, אם יחולו ואינם ברי- כשעלות זו כוללת דמי
המבטח  החזרה. היה ולא ניתן להשיג רכוש חדש כאמור, אזי תוגבל אחריות

לעלות ההחלפה של רכוש חדש, הקרוב ככל האפשר בביצועיו ובתפוקתו לרכוש 
  שאבד, כפי שהיה במצבו כחדש ולא נופל ממנו.

  אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב:

פי חישוב השיפוי כמפורט בסעיף א' -נזק בו עלות התיקונים של הפריט על))))1111
  לפה של הפריט כאמור ברישא לסעיף זה.לעיל, עולה על או שווה לעלות ההח

  הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו.))))2222

  הפריט אבד מארוע, שאינו מוחרג על פי חריגי הפוליסה.))))3333

כמו כן מוסכם בזה כי אם צויין הדבר במפורש ברשימה, ובתמורה לפרמיה 
ב ברשימה, נוספת, מורחבת הפוליסה לכסות על בסיס "נזק ראשון" עד לסך הנקו

הוצאות עבור התאמה או החלפה הכרחיים של תכנה הנובעים מהשינוי האמור 
  לעיל בחומרה.
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  ג. נ י צ ו ל ת

ערכה של כל ניצולת יופחת מהשיפוי שעל המבטח לשלם, אם ניצולת זו הינה 
  לתועלתו של המבוטח.

  ד. הוצאות מיוחדות

 מערך הפריט 20%עור של ידי המבוטח עד לשי-השיפוי יכלול הוצאות שהוצאו על
נוספות ועבודה - $ הנמוך מהשניים, בגין משלוח אווירי, שעות100,000 הניזוק או

  ישראל.- בשבתות, חגים ומועדי

  ביטוח חסר ....3333

היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מעלות רכישתו של 
יחסי שהוא  שלעיל, תפחת חבות המבטח בשיעור 1הרכוש המבוטח, כנדרש בסעיף 

  כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין עלות ההחלפה.

  סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד. 

  

  1לפרק  -הרחבות מיוחדות 
  

  השבת סכום הביטוח  .א

אלא אם יורה המבוטח  -לאחר קרות אירוע מבוטח, יושב סכום הביטוח לקדמותו 
  לתקופה.תמורת תשלום פרמיה נוספת, יחסית  -אחרת 

  האויר- קלקול מערכת מיזוג  .ב

הפוליסה מכסה אבדן או נזק לרכוש המבוטח הנובעים מכשל תאונתי של מערכת 
  האויר.-מיזוג

  הוצאות פינוי הריסות  .ג

אחריות המבטח לפי פוליסה זו מורחבת לכלול הוצאות פינוי הריסות, לאחר נזק 
המחייב שמירה  מכוסה והוצאות לשם שמירת הרכוש מיד לאחר קרות נזק כלשהו,

, והינו על בסיס מערך הפריט הניזוק  10%הכיסוי לפי הרחבה זו לא יעלה על  כזו.
  נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

  סעיף שומה  .ד

מסכום הביטוח  20%מוסכם בזה כי אם  סכום  האבדן או הנזק  אינו עולה  על 
וטח בדבר ערכו של הכללי, יסתפק המבטח לעניין ביטוח חסר, בהצהרתו של המב

  הרכוש שלא אבד או ניזוק.

  נזק נוסף  .ה

אם בעת תיקון נזק המכוסה עפ"י פוליסה זו יגרם נזק נוסף מאירוע מכוסה לרכוש 
  שנמצא בתיקון, יהיה נזק נוסף זה מכוסה אף הוא.
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  ביטוח  עודף  .ו

במידה ויתברר שסכום הביטוח  של  אחד  מסעיפי הרכוש  המבוטח לפי פרק זה 
יטוח יתר, יוכל המבוטח (משך כל תקופת הביטוח), להעביר את עודף סכום נמצא בב

ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על הביטוח לסעיף אחר באם ימצא בביטוח חסר, 
מהסעיף שנתון בביטוח חסר ובמידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה  20%

  .תאםמהמיון לסעיף שבביטוח עודף, ישלם המבוטח פרמיה נוספת בה

  ביטוח נוסף  .ז

אחריות המבטח לפי פרק זה חלה, בנוסף לסכומי  הביטוח הרשומים בפוליסה, גם על 
סכומים נוספים שמקורם בשינויים ו/או תוספות פיזיות לרכוש במהלך תקופת 
הביטוח ו/או היטלים ו/או מכסים ו/או מיסים ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה 

 20%בסכום שלא יעלה על וך תקופת הביטוח, משינויים בלתי צפויים, שארעו בת
מסכום הביטוח של כל סעיף, ובתנאי שהמבוטח מקבל על עצמו להודיע על 
השינויים בסכומים בהקדם ולשלם בהתאם את דמי הביטוח הנוספים היחסיים 

  .המגיעים

  מס ערך מוסף  .ח

  מוסכם כי סכומי הביטוח אינם כוללים מע"מ.

  נזק לרכוש סמוך  .ט

ת לכסות אבדן או נזק פיזי לרכוש אחר של המבוטח (אף אם אינו נכלל הפוליסה מורחב
ברשימת הרכוש המבוטח) שנגרם מחמת אבדן או נזק לרכוש המבוטח המכוסה בפוליסה 

  $ על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר. 15,000זו, עד לסך של 

  

  הוצאות מנע  .י

או נזק מסיכון מבוטח, אף  הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות שהוצאו למניעת אבדן
אם לא נגרם אבדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, וזאת בתנאי, כי הוצאות אלו 
  היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.

  תיקונים דחופים  .יא

מוסכם בזה כי המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה 
אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח מת של שמאי, מוקד

  ולשמור על החלקים שהוחלפו.

  ביטוח חסר  .יב

(ביטוח חסר) מבוטל ובמקומו  1מהתנאים המיוחדים לפרק  3מוסכם בזה כי סעיף 
יכתב כדלקמן: היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך 

של תנאים מיוחדים  1ו של הרכוש המבוטח, כנדרש בסעיף מעלות רכישת - 90%מ
שלעיל, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב  1לפרק 

  מעלות ההחלפה. 90%ברשימה לבין 

  סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.
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בתחילת היה וסכום הביטוח של הרכוש או פריט מהרכוש שאבד או ניזוק נקבע 
ידי שמאי מוסכם על המבוטח ועל המבטח הרי שבעת קרות - תקופת הביטוח על

  .מקרה הביטוח, לא יחול סעיף זה ולא יחושב ביטוח חסר בעת תשלום כל תביעה

  
  שיחזור נתונים ותוכנה -  2פרק 

  ה כ י ס ו י:

  שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה

יחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות ש
אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח עקב נזק מכוסה לרכוש  1המבוטח עפ"י פרק 
  הנ"ל . 1המבוטח עפ"י פרק 

  סכום הביטוח (גבול אחריות)

סכום הביטוח הנקוב ברשימה נקבע על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, 
ויתייחס לסה"כ ההוצאות המירביות הדרושות  ויהווה את גבול אחריות המבטח

  א לעיל. ףלהחלפה או שיחזור של תוכנה וכן לשיחזור הנתונים האגורים כאמור בסעי

  בסיס השיפוי

המבטח ישפה את המבוטח במסגרת גבולות האחריות ובניכוי ההשתתפות העצמית 
ו, בתנאי הנקובה ברשימה עבור ההוצאות בפועל לשיחזור הנתונים שאבדו או ניזוק

חודשים מיום קרות האבדן או הנזק או בתוך תקופה  12ששיחזור כזה יבוצע בפועל תוך 
ארוכה יותר, שהמבטח הסכים עליה במפורש בכתב . לענין זה שיחזור נתונים ותוכנה 
משמעו הזנת נתונים אוטומטית מתוך קבצי גיבוי, ולכל היותר הזנה ידנית של נתונים 

  ות מקור.מתוך מסמכי מקור ותוכנ

  
  2הגדרות לפרק 

נתונים: נתונים הם מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים ואשר נאגרים   .א
  וכוללים: -CPU)מחוץ לזכרון הפנימי (יחידת העבוד המרכזית 

    נתוני מאגר המידע-                                       
    ומערכת ההפעלה.) SYSTEM( תוכנות מערכת-  
    נדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור שוטפותתוכנות סט-  
  תוכנות משתמש מתיכנות עצמי.-  

: מסמכים הכוללים כל סוג של מסמכים DOCUMENTS (SOURCEב. מסמכי מקור (
מקוריים אשר מהווים את הבסיס להזנת הנתונים למחשב, הם   
כוללים אך אינם מוגבלים לחשבוניות, הזמנות, קבלות, רשימת   
  רשימות נתונים וכיו"ב.תוכנות,   

מערכות אלו כוללות: יחידות מיזוג אוויר, מחוללי זרם אשר   ג. מערכות שרות:
  פסק),  -מכשירי אל - UPSתלוי (-משמשים כמקור מתח בלתי  

  יחידות מתח לחרום, מחליפי תדר, וכן כל יחידה אשר עוזרת                                    
  לשמור על מצב  העבודה של היחידה האלקטרונית.                                  
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 באופן מיוחד הכוונה לתוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריהם,    ד. תוכנות בלתי חוקיות:
העתקה של תוכנות מתוך ספריות תוכנה (תוכנות ברשות וכן 

.  ) SOFTWARE   DOMAIN PUBLIC הציבור



 

 

  
                      

  2לפרק  םחריגי

  הנתונים שלהלן אינם מכוסים:התוכנות ו ....1111

 וכן נתונים  CPUהנתונים האגורים ביחידת הזכרון של המחשב (  .א

  שאינם מוגדרים בהגדרות.

נתונים שאבדו עקב שימוש בתוכנה שטרם נסתיימה כתיבתה וטרם   .ב
 הושלם שלב תיקון השגיאות שבה.

 נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות (כלומר הן   .ג

  מועתקות).גנובות או 

  תוכנות של משחקים.  .ד

  .    אבדן או נזק שאינם מכוסים:2

  אבדן או נזק שארעו באופן ישיר או עקיף, או שתרמו או שנבעו מ:           

 ניקוי לא מספיק וטיפול לא הולם באמצעי אגירת הנתונים או     .א
  אחסנה לא מתאימה שלהם.  

 ות שאינן חוקיות יישום שגוי של תוכנות, אשר טרם שווקו או תוכנ    .ב
  (כלומר הן גנובות או מועתקות).  
  

  .     עלויות מוחרגות:3

  לא ישולם כל שיפוי עבור:             

נתונים או אמצעי אגירת נתונים מבוטחים אשר נעשה בהם שינוי או שיפור   .א
  מכל סוג שהוא לאחר קרות הנזק.

  ניקוי תוכנה משגיאות.  .ב

  תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית.  .ג

  .2000חלפה שינוי או תיקון תוכנות עקב המעבר לשנת ה  .ד

  . מגבלות אחרות לכיסוי:4

 היה ידוע למבוטח או נציגיו בזמן המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק אשר  .א
  כניסתו לביטוח זה.

 לאחר תום שישה חודשים ממועד תום הפוליסה אינה מכסה נזקים שהתגלו  .ב
  תקופת הביטוח.

  בדן או נזק הנובע מ:המבטח אינו אחראי לכל א  .ג

אי אחזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל פי נוהלים שיקבע המבטח. אם לא נקבעו 
  ע"י המבטח נוהלים לגיבוי הרי שעל המבוטח לנהוג לפי הנוהל הבא:

  דהיינו:-"דורות" של גיבוי שבועי וחודשי מלאים לנתונים 2על המבוטח להחזיק 



 

 

  חת לשבועיים לכל תאריך נתון .העתקי גיבוי של אחת לשבוע וא

  העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון .

המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק שהיה נמנע ע"י הפעלת תוכנות למניעת   .ד
  חדירה ע"י צדי ג' ואי הפעלת תוכנות אנטי וירוס.

פסק"  "אל    מערכת המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק שהיה נמנע ע"י הפעלת ה.   
 )S.P.U   .(  

  

  הוצאות תפעול נוספות -  3פרק 
  

  הכיסוי:

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במשך תקופת השיפוי 
המצויינת ברשימה, ואשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים, כתוצאה מאבדן או נזק לרכוש 

  של פוליסה זו. 1המבוטח לפי פרק 

  פי פרק זה, לא יעלה על סכום השיפוי היומי המופיע ברשימה.- סכום השיפוי היומי על
  של הרשימה . 3סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח המופיע בפרק 

  סכום הביטוח:

פי ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת חלופית בעלת -סכום הביטוח נקבע על
  .1דומים למערכת המבוטחת לפי פרק  ביצועים

פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת חלופית במשך יום -סכום הביטוח מחושב על
  אחד, מוכפלת במספר הימים בהם מופעלת המערכת המבוטחת במשך שנה.

  השיפוי:

  כמועד תחילת השיפוי ייחשב מועד תחילת השימוש במערכת החלופית. .1

בוטח בהוצאות של מספר ימי ההשתתפות העצמית המוסכמים בכל תביעה ישא המ ....2222
  ברשימה. 3הראשונים מתוך תקופת השיפוי בפועל הנקובה בפרק 

בכל תביעה ישלם המבטח לכל יום מתקופת השיפוי את ההוצאות היומיומיות הנוספות  ....3333
 ברשימה, הנמוך 3בפועל שנשא בהן המבוטח או את סכום הביטוח היומי, כפי שצויין בפרק 

  מבין שניהם.

  

  תקופת השיפוי:

(ביטוח הרכוש) או חלק ממנו, והמתחילה עם  1פי פרק -התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח על
תום תקופת ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה, ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה 

  ברשימה או במועד סיום התקון או ההחלפה של הרכוש הנ"ל, המוקדם מביניהם.

פין, באם צויין הדבר במפורש ברשימה, ישולמו תגמולי הביטוח לא לפי תקופת השיפוי, לחילו
  אלא, בהתאם לסך ההוצאות בפועל עד לגובה סכום השיפוי הנקוב ברשימה.

  

  
  



 

 

  

  3לפרק  - חריגים מיוחדים 

  המבטח לא יהיה אחראי עבור:

  (ביטוח הרכוש). 1אבדן או נזק המוחרגים על פי פרק  .1

  ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.- נובע מהגבלות כלשהן שהוטלו עלאבדן או נזק ה .2

  אבדן או נזק הנובע משינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית כזו. .3

אבדן או נזק הנובע משיפוצים, שיפורים אשר בוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח  .4
    אשר ניזוק או נהרס.

  

  אבדן תוצאתי -  4פרק 

פה את המבוטח כמפורט להלן ובכפוף לסכומי הביטוח בגין הפסד שיגרם במשך המבטח יש

ממקרה הביטוח שארע במשך תקופת הביטוח הקבועה  -תקופת השיפוי הנקובה ברשימה 

ברשימה (או בכל תקופה נוספת בהסכמת המבטח בכתב שעבורה שילם המבוטח או הסכים לשלם 

  הביטוח). -את דמי 

  
  מקרה הביטוח 

  
הנ"ל, ואשר אינו  1+2בגין הסיכונים המכוסים בפרק  1-2זי לרכוש המבוטח עפ"י פרקים נזק פי

מוחרג עפ"י סייגי פוליסה זו, ואשר כתוצאה ממנו חלה הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של 
  המבוטח.

  סכום ביטוח
  

סכום הביטוח הבסיסי בפוליסה הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק כולל שכר עבודה. אם 
פת השיפוי קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא. היה תקו

ותקופת השיפוי ארוכה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת 
שיפוי. אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כפריטים נפרדים תחול הוראה זו על כל פריט 

  בנפרד.
  

  היקף הכיסוי

  גולמירווח ....1111

  הביטוח בגין סעיף רווח גולמי מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב:

  צמצום המחזור .  .א

  הגדלת הוצאות התפעול.  .ב

  תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:



 

 

  א. בגין צמצום המחזור:    

הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח 
  במשך תקופת השיפוי.

  ב. בגין הגדלת הוצאות התפעול:    

סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות, אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת או 
הקטנת הצמצום במחזור, אשר עלול היה להגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה 

  הביטוח.

סעיף זה, לא יעלה לגבי כל הוצאה -בתנאי מפורש, כי הסכום שישולם על פי תת
סכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור, כנ"ל על ה

שאבדנו נמנע על ידי ההוצאה הנוספת הזו, בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי, 
הוצאות ועלויות של העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו  בגין אותן

  או הופסקו עקב מקרה הביטוח.

  ד ברשימה)שכר עבודה (באם בוטח בנפר....2222

  הביטוח בגין סעיף שכר עבודה, מוגבל לאבדן שכר עבודה עקב:

  צמצום במחזור.  .א

  הגדלת הוצאות התפעול.  .ב

  תגמולי הביטוח עבור שכר עבודה יחושבו על פי " בסיס כפול " כדלהלן:

  א. בגין צמצום המחזור:

  תקופת שיפוי מלא )1(

אותו החלק  סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך
מתקופת השיפוי המתחיל עם קרות מקרה הביטוח ומסתיים לא יאוחר מתום 
מספר השבועות שצויין ברשימה כשבועות בהן יהיה שיפוי מלא, בניכוי כל חיסכון 

  בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח במשך אותה התקופה.

  תקופת שיפוי חלקי )2(

ור במשך יתרת תקופת סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחז
המבוטח  -שכר העבודה המצויין ברשימה כ% -השיפוי והכפלת סכום זה ב%

ליתרת תקופת השיפוי, בניכוי כל חיסכון בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח, במשך 
אותה תקופה. במידת הצורך ניתן להוסיף לסכום זה את הסכום שנחסך בשכר 

  ) הנ"ל.1א של סעיף א (העבודה ושנוכה כחיסכון בהתאם לאמור בסיפ

  לחילופין:

שילוב  -PERIOD (CONSOLIDATEDאפשרות לתקופת שיפוי מלא מוארכת ()3(
  ) ("תקופה מאוחדת")2) לסעיף א(1בין סעיף א(

מוסכם כי המבוטח רשאי עפ"י בחירתו להגדיל את מספר השבועות בהם יקבל 
כם המצויין ) לעיל, עד למספר השבועות המוס1שיפוי מלא כמפורט בסעיף א' (



 

 

בניכוי ) לעיל, 2ברשימה, וזאת במקום תקופת השיפוי החלקי כמפורט בסעיף א' (
כל חיסכון שנחסך בשכר העבודה ושנוכה כחיסכון ובהתאם לאמור בסיפא של 

  ) הנ"ל.1סעיף א' (

  ב. בגין הגדלת הוצאות התפעול

ת שכר העבודה הנוסף, הנחוץ והסביר שהוצא בלעדית לשם מניעה ו/או הקטנ
הצמצום במחזור, אשר עלול היה להגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח. 
בתנאי כי הסכום הנוסף הנ"ל לא יעלה על הסכום אשר היה משתלם כשיפוי לפי 

  סעיף (א) בגין "צמצום המחזור" לעיל אלמלא הוצא שכר העבודה הנוסף הנ"ל.

שימה" לגבי כל סעיף אחריות המבטח לא תעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ב"ר
  המוזכר בה ובסה"כ על סכום הביטוח לפי פוליסה זו.

  
  

  ה ג ד ר ו ת 
  

  - רווח גולמי 

  סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח, בתוספת מלאי הסגירה
  סכום הוצאות העיבוד (הבלתי מבוטחות) המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה. -בניכוי 

  - שכר עבודה 

סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח, לרבות ההוצאות הסוציאליות, 
  למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.

  - הוצאות הכנת תביעה 

חשבון, מומחים ויועצים אחרים המכינים ומגישים את - ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי
  י פרק זה.פ-הנתונים הנדרשים להגשת תביעה על

  - מחזור 

כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים 
  שניתנו במהלך עסקו של המבוטח.

  - תקופת השיפוי 

התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח, ואשר מתחילה עם קרות 
אותה תקופה הנקובה ברשימה כתקופת  מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום

  השיפוי.

  

  

  

  

  



 

 

  

  - צמצום במחזור 

  הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.
  

אשר עליו תעשינה אותן 
התאמות  הדרושות 

בהתאם למגמת 
התפתחות העסק, 

ובהתאם לשינויים עסק 
והנסיבות האחרות 

המשפיעות על העסק 
ו אלמלא קרה הנזק, א

עלולים היו להשפיע על 
העסק אלמלא ארע 

הנזק, כך שהסכומים 
המותאמים ייצגו 

במידה הסבירה 
האפשרית את 

התוצאות שהיו מושגות 
בתקופה היחסית 

  אלמלא הנזק.

היחס שבין הרווח הגולמי למחזור 
בשנת הכספים שקדמה למועד 

  קרות הנזק.

היחס שבין שכר העבודה למחזור 
במשך שנת הכספים שקדמה 

  למועד קרות הנזק

החודשים  12המחזור במשך 
  שקדמו לתאריך קרות הנזק.

המחזור באותה תקופה המקבילה 
 12לתקופת השיפוי בתוך 

החודשים שקדמו למועד קרות 
הנזק, מותאם יחסית במידה 

 12ותקופת השיפוי עולה על 
  חודשים.

  -שיעור הרווח הגולמי 

  -שיעור שכר העבודה 

  -המחזור השנתי 

  - קני מחזור ת

  
  

  מזכר  

אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר בחצרים בהם ארע 
ידי אחרים עבורו, שיהיו לתועלתו של העסק, אזי הכספים - הנזק, בין ע"י המבוטח או בין על

ששולמו או שיעמדו לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה, יילקחו בחשבון לצורך קביעת 
  חזור בתקופת השיפוי.המ

   4סייגים מיוחדים לפרק 

ב.  2פרק זה אינו חל, אלא אם צויין במפורש ברשימה אחרת, על נזק המכוסה עפ"י פרק  .1
  "שחזור נתונים מורחב".

פרק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מהוצאות עבור שיפורים, שינויים או שיפוצים בעת תיקון או  .2
  נגרם לרכוש המבוטח.קימום או החלפה בשל הנזק הפיזי ש

  פרק זה לא יכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה. .3
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  התאמה 

מוסכם בזאת כי הפרמיה הנקובה ברשימה הינה ארעית וכפופה להתאמה בתום תקופת הביטוח. 

החשבון המטפל - יום מתום תקופת הביטוח, אישור מאת רואה 90המבוטח ימציא למבטח, בתוך 

בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה (כמוגדר בפוליסה), שנתקיימו  בענייניו של המבוטח,

בפועל במשך תקופת הביטוח; היה ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה בפועל 

חודש),  12נמוכים מהסכומים המצויינים בפוליסה (במכפלת תקופת השיפוי אם היא עולה על 

מהפרמיה  40%סך ההחזר לא יעלה על ם , בכל מקרה, יחזיר המבטח למבוטח פרמיה בהתא

באם בתקופת הביטוח יארע נזק בר שיפוי, לא תוחזר כל פרמיה על פי סעיף זה עבור  הארעית.

חלק הפרמיה המתייחס לרווח גולמי ו/או שכר עבודה שבגין אובדנם ישלם המבטח תגמולי 

    ביטוח.

  
  ה ר ח ב ו ת 

  למען הסר ספק מובהר בזה כי:

ן בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הוצאות הכנת תביעה, אלא אם צויין אחרת אי  .א
במפרט או ברשימה, בכדי לשפות או לפצות את המבוטח מעבר לסכומי הביטוח 

  הנקובים ברשימה.

כל הרחבה בהרחבות שלהלן, כפופה עד כמה שלא שונה בה במפורש לכל תנאי הפוליסה   .ב
  וסייגיה.

  חשבון-רואה ....1111

פי תנאי  -ידי המבטח, על-הנדרש על -שור בדבר נתון מספרי העסק מוסכם כי כל אי
החשבון של המבוטח, ישמש ראיה לכאורה לעניין -ידי רואה- ואשר יומצא על -הפוליסה 

  נכונות הנתון.

  סילוק נזק ....2222

מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי ומידי חודש לאחר מכן, מתחייב 
מסכום ההפסד  75%בון תביעתו בשיעור של המבטח לשלם למבוטח מקדמה על חש

דעות בין -ידי השמאי המטפל. בכל מקרה של חילוקי-החודשי המשוער כפי שיוערך על
פי פוליסה זו, מתחייב המבטח -המבוטח לבין המבטח בדבר גובה התשלום המגיע על

לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, מבלי לפגוע בזכויות המבוטח או בזכויות 
  ח.המבט

  חלוקה מחלקתית ....3333

אם עסקו של המבוטח מנוהל במחלקות נפרדות, אשר תוצאותיהן עצמאיות וברורות, 
רשאי המבוטח לדרוש התייחסות נפרדת לכל מחלקה שהושפעה מהארוע המבוטח. כל 

  הנ"ל בכפוף לסעיף ביטוח חסר של הפוליסה.

  

  



 

 

  

  מכירת ניצולת ....4444

ל יערוך המבוטח, בתוך תקופת לעי 1אם כתוצאה מאבדן או נזק מכוסה עפ"י פרק 
(א) של "היקף הכיסוי" 1השיפוי, מכירת ניצולת, אזי לעניין מכירת הניצולת ישתנה סעיף 

כדלקמן: "הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה 
  הביטוח במשך תקופת השיפוי, פחות המחזור שהופק ממכירת הניצולת".

  השיפויהמרת מטבע וחישוב  ....5555

פי פוליסה זו - הואיל וספרי המבוטח מנוהלים בשקלים, והואיל וסכומי הביטוח על
נקובים בדולרים של ארה"ב, אזי מוסכם בזה כי חישוב השיפוי המגיע למבוטח וכן חישוב 
הרווח הגולמי ושכר העבודה לצורך התאמת הפרמיה כמוגדר ב"סעיף התאמה" שלעיל, 

לכל חודש,  - 15ם לשער היציג בבנק ישראל החל ביום היעשו בדולרים של ארה"ב, בהתא
במשך תקופת השיפוי. היה ולא ניתן לחלק את נתוני התביעה על יסוד חודשי, אזי יחושב 

פי השער היציג הממוצע בבנק ישראל במשך תקופת השיפוי. כל הנ"ל ייעשה -השיפוי על
  במגמה לשקף את שווי הערך הריאלי של השיפוי המגיע למבוטח.

ידי -ידי המבוטח ותשלום השיפוי על-כן מוצהר ומוסכם בזה, כי תשלום הפרמיה על-כמו
המבטח ייעשו בדולרים של ארה"ב או בשקלים. במקרה של תשלום בשקלים, ייעשה 
  התשלום בהתאם לשער היציג בבנק ישראל של דולר ארה"ב, החל במועד התשלום בפועל.

  עסקית- השפעה בין ....6666

רחבת לכסות הפרעה או הפסקה הדדית בין עסקי המבוטח, מוסכם כי פוליסה זו מו
הנובעת מאבדן או נזק, בחצרי מפעלים וחברות השלובים במהלך עסקו של המבוטח 

של הפוליסה, בתנאי כי מפעלים וחברות אלה הינם  2 - ו 1מהסיכונים המכוסים בפרקים 
  פי פוליסה זו.-מבוטחים על

  עסק חדש ....7777

ום שנת הפעילות הראשונה של העסק, הגדרות "שיעור היה ומקרה הביטוח יקרה לפני ת
הרווח הגולמי", "שיעור שכר העבודה", "המחזור השנתי", "מחזור תקני", יתוקנו ויהיו 

  כדלקמן:

    שיעור הרווח הגולמי.1
היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך  

  קרות מקרה הביטוח.

    עבודהשיעור שכר ה.2
היחס שבין שכר העבודה למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך 

  קרות מקרה הביטוח.

    מחזור השנתי .3
חודש לפי המחזור שהופק בפועל בין מועד  12המחזור היחסי המתאים לתקופה של 

  תחילת הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.

    מחזור תקני.4
ה השווה לתקופת השיפוי לפי המחזור שהופק בפועל בין מועד המחזור היחסי לתקופ

  תחילת הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.

  אליהם תעשינה התאמות כמפורט בפרק ההגדרות של הפוליסה.



 

 

  1השתתפות עצמית בפרק  ....8888

נמוך מההשתתפות  1פי פרק - פרק זה לא יושפע מהיות האבדן או הנזק המכוסה על
  בה.העצמית הנקובה 

  שירותים הדדיים ....9999

אם בעת קרות ארוע מכוסה יהיה המבוטח צד להסכם מגביל כלשהו בדבר מתן שירותים 
הדדיים בין הצדדים להסכם, אזי לא יידרש המבוטח להפר הסכם זה בפעולות הנעשות 

  למניעת הצמצום במחזור.

  שיפורים בציוד ....10101010

או משופר מהציוד אם לאחר נזק יורו השמאי והמבטח בכתב לרכוש ציוד משוכלל ו/
שניזוק אשר יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח על מנת להקטין את 

של הפוליסה  1פי פוליסה זו, אזי הפרש העלות שאינו מכוסה לפי פרק -הנזק המכוסה על
  פי פרק זה. הרחבה זו אינה כפופה לחישוב ביטוח חסר.- יהיה מכוסה על

  ותהתאמת הוצאות העיבוד המפורט ....11111111

מובהר בזה כי בכפוף לאמור בסעיף ביטוח חסר של תנאי הפוליסה "הוצאות העיבוד 
המפורטות" ברשימה אינן בגדר "רשימה סגורה" וגם עליהן תעשנה אותן התאמות 

  הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק אלמלא ארע מקרה הביטוח. למניעת ספק 

  

ות המשתנות של העסק, לא פורטו מובהר בזה כי אם הוצאות העיבוד ,דהיינו ההוצא
  ברשימה, לא יהיה סעיף זה בתוקף.

  פיצויים בגין הפרת חוזה ....12121212

אם צויין הדבר ברשימה, ובתמורה לפרמיה נוספת, יורחב הפרק לכסות קנסות ופיצויים 
שהמבוטח יהיה חייב בתשלומם עפ"י הסכם, בגין המנעות מביצוע או איחור בביצוע 

 1ישירה ובלעדית מארוע אבדן או נזק המכוסה עפ"י פרק  התחייבויות חוזיות, כתוצאה
של הפוליסה, וזאת עד לסך הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב 

    ביטוח חסר.

  DEBTS (BOOKחובות פתוחים ( ....13131313

אם צויין הדבר ברשימה, ובתמורה לפרמיה נוספת, יורחב הפרק לכסות הפסד למבוטח 
ם שלא ניתן להוכיחם עקב נזק פיזי לאמצעי אגירת המידע שבהם בגין יתרת חובות פתוחי

הם מאוחסנים, עקב מקרה מכוסה. הסכום לתשלום בגין הפסד זה לא יעלה על הסך 
המתקבל מיתרת חובות פתוחים ביום הנזק בניכוי תקבולים שהתקבלו או שאותרו בגין 

ר וזיהוי החובות אותם חובות, ובנוסף ההוצאות הנוספות ההכרחיות שהוצאו לאיתו
     והחייבים לאחר הנזק.

כל הנ"ל עד לסך המצויין ברשימה ועל בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר. 
מחישוב תגמולי הביטוח ינוכו סכומים בגין חובות אבודים ו/או מסופקים שנוצרו במהלך 

אים בלתי רגילים עסקיו הרגיל של המבוטח ושאינם נובעים מהנזק וכן יילקחו בחשבון תנ
שהשפיעו לרעה או היו יכולים להשפיע לרעה על מצב החובות הפתוחים במהלך עסקיו 

  הרגיל של המבוטח אילולא קרה הנזק.

  הוצאות הכנת תביעה ....14141414

אם צויין הדבר ברשימה ותמורת פרמיה נוספת יורחב הפרק לכסות הוצאות הדרושות 
ה עפ"י הפוליסה וזאת עד לגובה לצורך חישוב הנזק להכנת תביעה בגין הפסד המכוס

  הסכום המצויין ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר.



 

 

  השבת סכום הביטוח לקדמות ....15151515

מוסכם בזה כי בהמשך לאמור בתנאי הפוליסה ותמורת דמי ביטוח נוספים יושב סכום 
יום קימום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטח לקדמותו לאחר קרות אבדן או נזק, מ

הנזק בפועל, למעט גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון שלגביו ההשבה תהיה 
     מקרות הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת.

  דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
-LOSSמוסכם בזה כי באם צויין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטח לתקופה (

LIMITא תהיה הרחבה זו בתוקף.) ל  

  

  חריגים כלליים  (לכל פרקי הפוליסה)

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין אבדן ו/או נזק אשר נגרמו, נבעו או הוחמרו, במישרין או 
  בעקיפין, כתוצאה מאחד הגורמים כדלקמן:

איבה  (בין  אם מלחמה ובין אם -מלחמה, פלישה,  פעולת אויב זר, חבלה  וטרור, מעשה  א.
לאו), מטעם גורם או גורמים העויינים את המדינה או את השלטון במדינה, מלחמת 

אזרחים, מרד, מהפיכה, התקוממות, קשר פוליטי כלשהו, מחבלים, מסתננים, החרמה, 
פקטו או בפקודת רשות - יורה או דה-השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת הממשלה דה

  ציבורית כלשהי.

שימוש  באלימות  לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש  -משמעו  "טרור" - לצורך סייג זה 
באלימות, שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים 

  מטעם או בקשר עם ארגון העויין את המדינה.

כהגדרתו  לעיל, רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הבטחון או של   "טרור"לענין 
על כל תיקוניו,  1961וש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים מנהל מס רכ

  המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

  

אקטיבי,  -) כלשהו, קרינה מייננת או זיהום רדיוNUCLEAR MATERIALחומר גרעיני (  ב.
  גרעינית או הבערת דלק גרעיני.  תידלוק גרעיני כלשהו או כל פסולת

  מעשה במתכוון או רשלנות רבתי של המבוטח או אחרים בידיעתו.  ג.
  

זמינות של מידע, נתונים, שפת קוד או תוכנה, כשל בחומרה, -נזק השחתה, השמדה או אי  ד.
בתוכנה ובשבבי תכנה ו/או כל הפסד רווחים שנגרם בגינם, אלא אם הם מהווים תוצאה 

  פי הפוליסה.-זק פיזי המכוסה עלישירה של נ
  

מוסכם בזאת, כי נזק פיזי לרכוש מוחשי  אינו כולל אבדן ו/או נזק ו/או העדר גישה 
ידי כל מחיקה, שינוי, השחתה או עיוות ו/או -למידע ו/או לתוכנה, שנגרם בין היתר על

  צמצום ביכולת השימוש בהם, בדומה לנזקי וירוס מחשב ו/או האקרים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  תנאים כלליים  (לכל פרקי הפוליסה)
  

  הביטוח, דמים אחרים ותגמולי הביטוח -תשלום דמי....1111

הביטוח והדמים האחרים -אם לא  סוכם אחרת בין הצדדים, דמי  .א
המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם 

ימים מתאריך תחילת תקופת הביטוח, לפי שער  28בשקלים תוך 
 ארה"ב בבנק ישראל ביום התשלום. הדולר היציג של דולר

  

הימים האמורים לעיל, אלא במועדים  28לא שולמה הפרמיה תוך   .ב
אחרים עליהם הוסכם במפורש, ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום 
תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל. ההפרשים יהיו הפרשי השער 

 טיפול.-היציג של דולר ארה"ב בבנק ישראל, דמי אשראי ודמי
  

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

 עת.
  

ימים לאחר  15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך   .ד
שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע 

ימים נוספים, אם  21למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 
 הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.

  
חוזרת, רשאי -אם  נקבע  מוטב  שאינו  המבוטח, והקביעה  היתה בלתי

המבטח לבטל את  הביטוח, אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור, והמוטב 
ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה  15לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 

  האמורה.

ן או נזק, המבוטח על פי פוליסה זו יחושבו תגמולי הביטוח בקרות אבד  .ה
המגיעים למבוטח, בדולר של ארה"ב, בהתאם לשער היציג בבנק 

 ישראל החל במועד אירוע האבדן או הנזק.

  

  שמירת והפעלת הרכוש המבוטח....2222
  על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים למניעת אבדן או נזק.

  ביקורת נציגי המבטח....3333
המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה, כוח ונציגי -באי

  ועל המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.

  שינוי בעניין מהותי....4444

המבוטח יגלה בכתב, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי בעניין מהותי בתוך   .א
שינוי כזה, יהיה זמן סביר מעת שנודע לו על כך. לא גילה המבוטח למבטח 

פי -המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על
  הוראות החוק.

  עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח.  .ב



 

 

באם המבוטח הוא תאגיד, תחשב כידיעת המבוטח לצורך העניינים   .ג
נהליו המנויים לעיל, ולכל צורך אחר לענין פוליסה זו ,ידיעה של אחד ממ

  המוסמכים של המבוטח או של האחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

  . הודעה על אבדן או נזק5

 אבדן זמן סביר לאחר שנודע לו, על קרותעל המבוטח להודיע למבטח תוך,   .א
  ביטוח.- או נזק ועל זכותו לתגמולי

-לבאי על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה   .ב
 ידו.- המבטח או לשמאים שימונו עלכוחו של 

  
  . הגשת התביעה למבטח6

בקרות אבדן או נזק מכוסה, על המבוטח להמציא את כל המידע והמסמכים, אשר יידרשו 
  ע"י המבטח.

  . בירור חבותו של המבטח וקביעתו7

על המבוטח למסור למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע  .א
החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל והמסמכים הדרושים לבירור 

    שיוכל להשיגם.

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בגין אבדן או נזק, שהמבוטח יכול היה למנוע או  .ב
להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או 

  אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

  . השתתפות עצמית8
העצמית הנקוב ברשימה, הינו הסכום שעל המבוטח לשאת מכל סכום ההשתתפות  

אבדן או נזק. במידה ונגרם נזק למספר פריטים אשר חלה  עליהם השתתפות עצמית 
  הגבוהה מביניהם. -שונה, תחול השתתפות עצמית אחת בלבד 

  . זכות קיזוז9
טוח, כל המבטח  רשאי  לקזז  מתגמולי  הביטוח  המגיעים  למבוטח  בקרות מקרה הבי

תשלום שהמבוטח חייב למבטח, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת. במקרה של 
פי פוליסה זו, יהא המבטח רשאי לקזז את -נזק מוחלט לרכוש המבוטח המכוסה על

  הביטוח המגיעים לו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.- יתרת דמי

  . סעיף מקדמות10
"י המבטח. השמאי יתבקש למסור למבטח דו"ח מינוי שמאי לטיפול בנזקים, יעשה ע

ראשוני בהקדם האפשרי, כשסכומי האבדן או הנזק מחולקים לפי פרקי הפוליסה. 
המבטח מקבל על עצמו, במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק, ותוך זיקה לשאלת ביטוח 

  חסר, לשלם למבוטח, מקדמות בשיעורים כדלקמן:

ום אומדן הנזק המכוסה, מסכ 30% -שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל  .א
  כמפורט בדו"ח .

(דהיינו,  20% יום מהתשלום הראשון, תשלום משלים בשיעור 21כעבור   .ב
מסכום אומדן הנזק המכוסה) כמפורט בדו"ח  במקרה  50%סך הכל עד 

שבדו"חות נוספים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני 
  בהתאם בהקדם.שלפיו שולמו המקדמות, ישולמו המקדמות 

  . תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת11
יום מיום שנמסרה למבטח  30תגמולי ביטוח  שאינם  שנויים במחלוקת, ישולמו בתוך 

  תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
  
  
  



 

 

  
  

  . תקופת התיישנות12
טוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה של תביעה לתגמולי בי תקופת ההתיישנות

  הביטוח.
  

  . ביטול הביטוח13

פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, רשאי -פי דין או על- מבלי לגרוע מזכויות המבטח על
דעתו, -לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקולהמבטח 

יום לפני התאריך  60חות רשום לפ ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר
הביטוח ששילם למבטח -בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי

  בעד בתקופה שלאחר ביטול הביטוח.

-המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול  .א
יום לפני התאריך  21 רשום לפחות- דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר

 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 המצויינת באותו אישור.
  

הביטוח הנהוגים אצלו - לעצמו את דמיישאיר המבטח  בביטול על פי דרישת המבוטח
  .ףלתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוק

לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול  הביטוחאם המבטח יבטל את   .ב
אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח 

יטוח ביום הביטול, יחסית את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ב
    לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

  . הודעות למבטח14
הודעות  של המבוטח או  של  המוטב למבטח  ינתנו למבטח למען משרדו הראשי, המצויין 
בכותרת לפוליסה, או בכל מען אחר בישראל, עליו הודיע המבטח בכתב למבוטח ולמוטב, 

  מזמן לזמן. 

  טוח כפל. בי15
בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע 

  על כך למבטח בכתב תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.

  . תחולת החוק16
אלא  -1981לתנאיה  ולהוראותיה, חל  חוק חוזה הביטוח, התשמ"א פוליסה  זו, בכפוף על

  ן הותנה אחרת בפוליסה זו.אם כ

  . הארכת הביטוח17
פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן - כל הארכה של הביטוח על

  במפורש למטרה זו.

  . מוטב שאינו המבוטח18

המבוטח לפי פוליסה זו, לא רשאי לקבוע מוטב זולתו, אלא אם כן ניתנה לו   .א
חוזרת של -בי קביעה בלתילכך מראש הסכמת המבטח בכתב והוא הדין לג

  המבוטח של מוטב זולתו.

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



 

 

  

  . תחלוף19

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי   .א
למבטח מששילם למוטב תגמולי  שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו

  ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

  

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

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

  למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל אדם בשירותו של המבוטח,   .ד
ד כל אדם או גוף מועצת הדירקטוריון, בעלי מניותיו של המבוטח, בני משפחותיהם וכן נג

משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק 
  ובתנאי כי אותו אדם ו/או גוף לא גרם לנזק בכוונת זדון.

  . כללי20

  בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.

  הפוליסה. אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות
  


