
פנייהש
דירהמבנהלביטוחפוליסה

ביןחיזההיאזיפיליסה
(ייהמבטחיי-להלן)בעיימלביטיחחביהמנירה

לבין
("המבוטח"-להלן)רשימהנקובששמוהמבוטח

ביטוחתגמולילמבוטחלשלםהמבטחמסניםלפיו
,הביטוחבתקופתשארעוביטוחמקריבשל

הביטוחדמיתמורת,הביטוחמנומיבגבולות
-(נפובלתיחלקהמהווהברשימההנקובים

.זומפוליסה

הדירהביטוח:'אפרק

הדירה.1
הדירהשלהמבנה-משמעה"הדירה"זופוליסהלענין
מיתקני,צנרת,מרפסות,במפרטהנזנריםהביתאו

,דוודים,הסקהמתקני,ואינסטלציהואינסטלציהביוב
השייכיםוחשמלטלפוןומיתקניסולריותמערכות
לדירההשייכיםמרוצפותודרכיםגדרות,שערים,לדירה

אליההמחובריםאוהדירהשלהקבועיםהחלקיםוכל
לעסקהמשמשיםהדירהחלקילאאך,קבעשלחיבור
.בלבד
חלקואתגםהיאגוללתמשותףונביתמצויההדירהאם
וגןהמשותףהביתשלהמשותףברכושהמבוטחשל

-"משותףבית",זהלעניןלדירהןשישמיוחדותהצמדות
ביתוכןהמקרקעיןבפנקסיהרשוםכביתנרשוםבית

.כאמוררשוםושאינויותראודירותשתיבושישמגורים

הביטוחמקרה.2
בתקופתלדירהשנגרמונזקאואובדןהואהביטוחמקרה

המפורטיםמהסיכוניםיותראומאחדנתוצאההביטוח
)להלן

ולאדופןיוצאתתופעהשהואעשןוכןרעם,ברק,אש.א
קבועהןתופעה

התלקחותןאוהתפוצצות.ב
בשעתשבאווברדשלג,גשםלרבות,סערה.ג

,0ערה
אולתקרהאולקירותמבעדגשםמידליפתלמעט

ולשערימןלגדרותהנגרםנזקולמעטבהםספיגתם
עלרעד,טי0מכליחפציםנפילת,טיסכלינפילת.ד

oמכליהנגרםקולי ~ u;
כאשרלמעט,בדירהרכבכלישלהתנגשותאומגע.ה

אוהוריו,ילדיו,זוגובןאוהמבוטחבידינהוגהרכבכלי
בדירהקבעדרךעמוהמתגורריםשלואחריםקרובים

ן("משפחתובני"-להלן)
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למעטו,זדוןפעולות.ד
פנויההיתהשהדירהבעתשנעשוזדוןפעולות.1

לאשבפועלאורצופיםימיםמששיםלמעלה
ימיםמששיםלמעלהסדירבאופןבההתגוררו
ן(תפו0השאינהדירה"להלן)רצופים

,משפחתובניאוהמבוטחבידישנעשוזדוןפעולות.2
בה0נמתמןאו

המתגורריםאדםבניבידישנעשוזדוןפעולות.3
בה0נמתוןאוהמבוטחברשותבדירה

כאשרלמעט,בצעםנסיוןאופריצה,שוד,גניבה.ז
תפו0הןאינההדירה

והתפרעותןאסורההתקהלות.ח
אדמהןרעידת.ט

כתוצאהבנזקהעצמיתההשתתפותלעניןואולם
אדמהרעידותאחדבמקרהייחשבואדמהמרעידת
שלהתרחשותהאחרירצופותשעות48במשךשארעו
רעידתעקבעקבנזקבמקרה.ראשונהאדמהרעידת

.הביטוחמ0נום%10-בהמבוטחישא,אדמה
חיצוניןמיםממקורהצפהאושטפון.י

מכוסיםלאסיכונים.3
מאחדכתוצאהשנגרמונזקאואובדןמכסהאינוזהפרק
האלהיומהגורמיםיותראו
חבלניימןפיגועים,אויבפעולות,מלחמה.א
אוצבאיתהתקוממות,מרד,אזרחיםמלחמת.ב

מהפנהן,עממית
,גרעינייםתהליכים,רדיואקטיביזיהום,מייננתקרינה.ג

גרעיניתןפסולתאוגרעיניחומר
שלהריסהאוהשמדה,החרמה,הפקעה,תפיסה.ד

או,מקומיתרשות,הצבא,הממשלהבידירכוש
.דיןי"עפהפועלאדם

הרחבות-'בפרק

.אחריםונוזליםמיםסיכוני.4
,הדירהשללמבנהנזקלכלולמורחבזהסעיף.א

סולר,נפט,מיםשלדליפהאומהימלטותכתוצאה
וההסקההאינסטלציהמתקנימתוךאחרנוזלכלאו
גדותיהםעלעליהאוהתבקעותלרבות,הדירהשל
ולאהמיםעלותלאאך,וצנרתדוודיםשל

לצנרת,לדוודיםשנגרמווחלודהקורוזיההתבלות
.עצמםהאינ0טלציהולמתקני

י"עיכוסהלאאחריםונוזליםמיםסיכוןביטוח.ב
,ימיםמששיםלמעלהפנויההדירהכאשרהפוליסה

-מלמעלה0דירבאופןבההתגוררולאשבפועלאו
.רצופיםימים60
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מנורה
א"בשלביטוחולחברה

תאונתישבר.5
שמשותשלתאונתישברבגיןיהיהזוהרחבהלפיהכיסוי
קערות,אסלות,אמבטיות,ודלתותבחלונותקבועות
ובאמבטיותבמטבחשישומשטחיכיורים,רחיצה

)לאאך,מהדירהחלקהמהווים

עוביכלדרךהעוברשברמאשראחרנזקאוהשחתהבגין
שישאוכיור,לרחיצהקערה,אמבטיה,אסלה,השמשה

.לעילהמתוארים

ממנום%1עדכינוןבערכיהמבוטחאתיפצההמבטח
שלהביטוחממנום%5-לועדלפריטהמבנהביטוח
.הפוליסהשלהביטוחתקופתכלבמשךהדירהמבנה
יוגדלנוספתפרמיהותמורתבמפרטבמפורשצוייןאם

.במפרטהנקובלסכוםעדלפריטהביטוחסכום

המבנהכבעלשלישיצדכלפיחבות.6
מבףאחדאתאוהמבוטחאתעצההמבטח.א

סכוםכלעלבדירהבקביעותעמוהגריםמשפחתו
לצדלשלםדיןכלפיעלחייביהיהאושיחוייב
כתוצאהגופנינזקאומוותבגיןכפיצוייםשלישי

השלישיהצדשללרכושונזקבגיןאומתאונה
קופתתוךברשימהמתואריםבחצריםשייגרמו
)לאאך,הביטוח

ביןהנובעאועבור
מישריי

אומתוךעקיפיןובין
)עםבקשר

היתהשלא,הסכםמכחהמבוטחשלאחריותו.1
.הסכםאותואלמלאקימת

.המבוטחשלזדוןמעשהעקבשנגרםנזק.2

אחריותכלאוהמבוטחשלהמקצועיתאחריותו.3
.עיסוקואולמקצועוהקשורה

שלשימושאוהחזקה,מבעלותהנובעתחבות.4
שאינםחצריםאובנין,קרקעבגלהמבוטח
.במפרטמכוסים

שלבבעלותופרטילאקדחפרט,נשקכלי.5
אינוכאמורחיטויובלבד,כדיןהמוחזקהמבוטח

באקדחמשתמששהמבוטחבזמןחל
כלכבעלאוכשוטר,כחיילתפקידומילוילצורך
נשקלשאתאותוהמחייבאחרעיסוקאותפקיד
.עבודתוביצועאותפקידומילוילצורך

,שייטכלי,כלשהותחבורהאמצעיאורכבנלי.6
תאורהללאחשינהבשעתבאופנייםשימוש
.שפעלה

,ביתייםוחתוליםכלביםלמעט,חייםבעלי.7
ההוראותאתלגביהםיקייםשהמבוטח
.נדיןהקבועותוהדרישות

בדירהתוספות,תיקונים,שינויים,עבודותביצוע.8
הנמצאיםלבניןאולרכוש,לקרקענזקוכל

כתוצאהשיגרם,המבוטחשללדירהבשכנות
.מכך

לטובתכמבוטחהזכאיכלשהולאדםחבות

.זופוליסהבגיןהנאה
ועקבכדיתוךהנובעותכלשהולאדםחבות

.בשירותואוהמבוטחי"עהעסקתו

אובפיקוחוהנמצאאוהשייךרכושבגיןחבות

באיאועובדיואוהמבוטחשל,לאחריותוהנתון

.ביתו

.פגומיםסניטרייםמתקנים

POLLUTIONאוCONTAMINATIONזיהום

סוגמכלחומריםי"עלרבות,נלשהימסיבה
,עשןי"ע,גזיםי"ע,רדיואקטיביותי"ע,שהוא

י"ע,וירוסיםי"ע,חיידקיםי"ע,פסולתי"ע
זהחריג.טמפרטורהשינויאובקטריות

בגוףפגיעהעלוהןלרכושזיהוםנזקיעליחול
.מזיהוםהנובעת

עלתעלהלאזוהרחבהלפיהמבטחאחריות.ב
סבירותמשפטיותהוצאותבתוספתח"ש000,100
אלהשהוצאותבתנאיהמבוטחי"עהוצאואשר
הציעהאושילמהשהחברהלפנייוצאואויתבעו
גלאתאוהתביעהשלהמלאהסכוםאתלשלם
.זוהרחבהלפיהביטוחסכום

.הפוליסהפרקיכלשלכלליםתנאים-'גפרק

הפיצוידרכי.1
יותראובאחתלבחור,דעתושיקוללפייובלהמבוטח
)אלהפיצוימדרכי

;הנזקאוהאובדןערךתשלום.א
למצבוהבאתםניזוקהאושאבדההדירהתיקון.ב

הנזקןאוהאובדןקרותערבלמצבהדומה
ואינותסוגמאותובפריטיםבדירהחלקיםהחלפת.ג

.ניזקואושאבדואלושל
(שיפויערך)הפיצויחישוב.2

זופוליסהפי-עללמבוטחשיגיעוהביטוחתגמולי.א
לאאולם,הנזקאוהאובדןשווילפיוישולמויחושבו
כסכוםבמפרטהנקובהביטוחמסכוםיותרישולם
תגמולילהלין3לסעיףבכפוףוהכל,הדירהביטוח

פריטיםמספראולפריטנזקאואובדןבשלהביטוח
כסכום,נקובאם,במפרטהנקובהסכוםעליעלולא

.הפריטיםאוהפריטשלהביטוח
המבוטחאתשיביאובאופןיחושבוהביטוחתגמולי.ב

קרהאלמלאבונמצאשהיהלמצבהאפשרנגל
.הביטוחמקרה
בכפוףיכללו'אפרקלפישישתלמוהביטוחתגמולי
)גם'אקטןבסעיףלאמור

,יועצים,שמאים,אדריכליםבשלהוצאות.1
משפטיותוהוצאותוקבלניםהנדמים
בנייתהאושיפוצה,תיקונהלשםשהוצאו
,ממנהחלקשלאוהדירהשלמחדש
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תנורהמ hBבקאהביטוחחברה
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בשיטתבפועלהתשלוםלמועדועדהביטוחהמבטחה0נמתמראששניתנהבתנאי
3בסעיףכאמורבפוליסההנקובהההצמדהול0כומהןהאמורהההוצאהלסוגבכתב

.אחרתהצמדהשיטתבמפורשצויינהאםלמעט,הדירהניקוי,הריסותפינוילשםהוצאות.2
קרותבשללמבוטחהמגיעיםהביטוחתגמולי.ב,החשמללרשתותמחדשוחיבורהסידורה
המדדביןלשינוייםבהתאםישתנוביטוחמקרהוהביובןהמיםהטלפון

שפורסם,העניןלפי,המוסכםח"המטשעראוההוצאותאוהדירהשלדירהשנראובדן(א).3
המדדלביןהביטוחמקרהקרותלפנילאחרונהלמבוטחמגוריםלצורךדירהשכרבשל
שפורסם,העניןלפי,המוסכםח"המטשעראובדירהמבוצעותעודכל,משפחתוולבני

למבוטחןהתשלוםלפנילאחרונה,מחדשובנייתהשיפוצה,לתיקונהפעולות
הקבועבשיעורריביתתיווסףהביטוחלתגמולי.גלמגורימןמתאימההדירהאיןעודוכל

חוק-להלן)1981-א"התשמ,הביטוחחוזהבחוקפי-עליחושב(א)משנהפסקתלפיהפיצוי(ב)
הגשתמיוםימים30מתום(הביטוחחוזההמבוטחתלדירהדומהדירהשכר

.התביעה'חוד6שלמרביתלתקופה,זובפוליסה
ב0נוםאוהביטוחמקרהקרותמיוםהחל
כינוןערך.5ביטוחמ0נום%10יעלהשלאמרבי

הביטוחבהצעתשתרשםנפיהמבוטחבקשתלפי.אאףוזאת,השנייםמביןהנמוךלפי,הדירה
המבטחיפצה,המבטחובהסכמת,במפרטותצוייןביטוחסכוםעלעולההכוללהפיצויאם

.כינוןערךלפי,ביטוחמקרהבקרותהמבוטחאתמותנהזופסקהלפיתשלוםדירהן
החלפהאותיקון,מחדשהקמה-"כינון"זהלעניןמגוריםלמקוםהדירהששכרבהוכחה
אושאבדהרכוששלואינותסוגמאותוחדשברכושבפועלןמוצאאכןחליפי

.ניזוקלפיביטוחלתגמוליזכאייהיהלאהמבוטח.4
מותנהביטוחמקרהבשלכינוןערךלפיכיסויתשלום.באתלקומםיהיהאפשראיאם(3)פ0קה
שלהחלפהאותיקוןאוהמבוטחבידימחדשבהקמה.כלשהימסיבההדירה

באיכותשינוייםללאוזאתניזוקאושאבדהרכוש
לאןניזוקאושאבדלרכושבהשוואההרכושובסוג.הביטוחסכומיהצמדת.3

,ניזוקאושאבדהרכושהוחלףאותוקן,מחדשהוקםבהתאםישתנוזובפוליסההקבועיםהביטוחסכומי.א
שיפויןערךלפיהפיצויבעדויהיהלצרכןהמחיריםמדדביןבהתאםלשינויים

שווילפיישולמוזהסעיףלפיביטוחתגמולי.גל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמת
שוויולפיאוהכינוןביצועביוםכחדשהרכוש,("המדד"-להלן)

המוקדםלפי,הביטוחתגמוליתשלוםביוםכחדשלביןהביטוחתקופתתחילתלפנילאחרונהשפורסם
.התאריכיםמשני.הביטוחמקרהקרותלפנילאחרונהשפורסםהמדד

לאחרסבירזמןתוךהכינוןבביצועלהתחיליש.דההצעהבטופסשתירשםנפי,המבוטחבקשתלפי.ב
להשלימוישהמקרהובגל,הנזקאוהאובדןקרותחוץלמטבעהביטוחסכומייוצמדו,במפרטותצויין
קרותמתאריךחודשיםשישהתוךהדירהלגביבהתאםוישתנו(המוסכםח"המט-להלן)מוסכם

הכינוןאתלהשליםאפשרותבאין.הביטוחמקרהשפורסםהמוסכםח"המטשערביןלשינויים
תלויותשאינןמסיבותהאמורההתקופהתוךשערלביןהביטוחתקופתתחילתלפנילאחרונה

תיאוםתוךהכינוןביצועתקופתתוארך,במבוטחקרותלפנילאחרונהשפורסםהמ0ונםח"המט
.למבטחהמבוטחבין.הביטוחמקרה

סכוםעלתעלהלאזה0עיףלפיהמבטחאחריות.הבסכומיהגדלותיחולוהביטוחתקופתבמשךאם.ג
.המבנהלגביבמפרטהנקובהביטוחכתוצאהשלאוזאת,המבוטחבקשתפיעלהביטוח

גלתהווה,המוסכםח"למטאולמדדמהצמדה
ביטוחלתגמוליתביעה.6הגדלה
לאחרמידכךעלהמבוטחיודיע,ביטוחמקרהקרה.אההצמדהתנאיחליםעליונוסףב00י0נוםבזאת

הדברןלושנודעשעראוהמדדיהיהלהגדלהוהב0י0,לעילשפורטו
הפוליסהלפיביטוחתגמולילתשלוםונביעהכל.במועדלפנילאחרונהשפורסםהמוסכםח"המט

בכתבןתוגש.ההגדלהתוקףתחילת

לאחר0בירזמןתוך,למבטחלמסורהמבוטחעל.ג
לבירורהדרושיםוהמסמניםהמידעאת,לכךשנדרשהביטוחתגמוליעלוריביתהצמדה.4

לעזורעליו,ברשותואינםואם,והיקפההחבותבתוספתישולמולמבוטחהמגיעיםהביטוחתגמולי.א
להשיגמןשיוכלככללמבטחמקרהקרותביוםשערהפרשיאוהצמדההפרשי

מ"בעלביטוחחברהבנורה8מתוך3עמיד



תנורהמ hBבקאהביטוחחברה
122נספח

עצמיתהשתתפות.11אודותמהמבוטחהודעהשקיבללאחרמיד,המבטח.ד
,זופוליסהלפיהמכוסהביטוחמקרהבקרות.אחבותוןלבירורהדרושאתיעשה,הביטוחמקרה

השתתפותשלסכוםהביטוחמתגמוליינונהבידישהיומהיוםימים30תוךישולמוהביטוחתגמולי.ה
תביעהןכלבעדבמפרטהקבועעצמית.חבותולבירורהדרושיםוהמסמניםהמידעהמבטח

מקרהלגביעצמיתהשתתפותסכוםנקבעאם.ב
0נוםיחושב,הביטוחמ0נוםנאחוזמסוייםביטוחלמשטרההודעה.7

מפרקיפרקכללגביבנפרדהעצמיתהשתתפותאואובדןשלמקרהבכללמשטרהלהודיעהמבוטחעל
הפולי0הןוכן,גניבהאופריצה,זדוןממעשהלדעתוהנובעיםנזק

ליחסבהתאםישתנההעצמיתהשתתפותסכום.ג.מעשיםבאותםהמעורביםלגילוייכולתוכמיטבלעשות
,עניןלפי,המוסכםח"המטשעראוהמדדשבין

הביטוחתקופתתחילתלפנילאחרונהשפורסםרכושמציאת.8
שפורסםהמוסכםח"המטשעראוהמדדלביןביטוחתגמוליבשלושולמובטרםשנגנברכושנמצא.א

.הביטוחתגמוליתשלוםלפנילאחרונהלאוהמבטחלמבוטחהרכושיוחזר,זופוליסהלפי
הרכושניזוקכןאםאלאביטוחתגמוליישלם

.אחריםודמיםהביטוחדמיתשלום.21שהוחזרן
המגיעיםהסכומיםיתרוכלהביטוחדמי.אתגמוליבעדוששולמואחרישנגנברכושנמצא.ב

ישולמוזולפוליסהבקשרלמבטחמהמבוטחלאוהרכושהמבטחלבעלותהרכושיעבור,ביטוח
במפרטןשיפורטוובמועדיםבאופן.למבטחיוחזרולאהביטוחותגמולילמבוטחיוחזר

כוללהפרמיההינםביטוחדמיזופוליסהלענין.ב
המסיםוכןלמבטחהמשתלמיםהדמים.במחלוקתשנוייםשאינםמקדמהותגמולים.9

במפרטןהנקובלפיהכל,וההיטליםלקבלזנאיהמבוטחיהאביטוחמקרהבקרות.א
המבוטחמןהמגיעכלשהובמועדשולםלא.גלושתאפשרנספיתהתחיבותאומקדמהמהמבטח

בחוקכקבועריביתשבפיגורהסכוםישא,למבטחחשבוןעלוזאתהאובדןאוהנזקלתיקוןשירותלקבל
1961-א"התשכ,והצמדהריביתפסיקתזוןפוליסהתנאילפימהמבטחשיגיעוהכספים

בשעראובמדדלשינוייםבהתאםהצמדהוהפרשי,ביטוחתגמוליחשבוןעלמקדמההמבטחשילם.ב
שעראוהמדדבין,עניןלפי,המוסכםח"המטלמבוטחןשישולםהסופימה0נוםזומקדמהתנוכה
לאחרונהשפורסם,העניןלפי,המו0נםהמדדלמדדהמקדמההצמדתכדיתוךיעשההניכויחישוב
שעראוהמדדלביןלתשלוםשנקבעהיוםלפניעדהמקדמהתשלוםמיום,המוסכםח"המטולשער

לאחרונהשפורסם,העניןלפי,המוסכםח"המטה0ופיןהתשלוםיום
בפועלןהתשלוםיוםלפניתוךישולמובמחלוקתשנוייםשאינםביטוחתגמולי.ג

תוךכאמורשבפיגורכלשהוסכוםשולםלא.דבנתבתביעהלמבטחשנמסרהמהיוםימים30
בכתבדרששהמבטחלאחרימיםעשרחמישהלתביעהניתניםוהם,הביטוחתגמולילתשלום
בכתבלהודיעהמבטחרשאי,לשלמומהמבוטח.התגמוליםמיתרבנפרד

ימים21כעבוריתבטלהביטוחכילמבוטח
כוןלפנייסולקלאשבפיגורה0נוםאם,נוספיםלקדמותםהביטוחסכומיהחזרת.01

היתהוהקביעה,המבוטחשאינומוטבנקבעאםזופוליסהלפיהמכוסיםנזקאואובדןשלבמקרה.א
הביטוחאתלבטלהמבטחרשאי,חוזרתבלתיהביטוחסכוםיוחזר,לקדמותוהמצבוהחזרת

האמורהפיגורעללמוטבבנתבהודיעאםאותוקרותלפנישהיהכפילקדמותואוטומטית
תוךשבפיגורהסכוםאתסילקלאוהמוטבביטוחןמקרה

ההודעהלושנמ0רהמהיוםימיםעשרחמישהאתהמבוטחישלםהביטוחתגמוליתשלוםלאחר.ב
האמורהןלקדמותוהביטוח0נוםהשבתתמורתהביטוחדמי

לגרועכדיזהסעיףלפיהביטוחבביטולאין.התקופתתוםועדהביטוחמקרהקרותמתאריך
שבפיגורהסכוםאתלסלקהמבוטחמחובתהמבוטחשעלהביטוחדמיחישובלצורךהביטוחן
אתוכן,האמורלביטולשעדלתקופההמתייחסילקחולקדמותוהביטוחסכוםהשבתבעדלשלם

.המבטחהוצאותהמבטחששילםהביטוחתגמולירקבחשבון
.בפועל

מהותיבעניןושינויגילוי.31
שנתןהתשובותסמךעלהוצאהזופוליסה.א

שנשאלהשאלותכלעללמבטחבנתבהמבוטח
דרךבכלאו,לפוליסהב0י0ששימשהבהצעה
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?שלאחרהתקופהבעדלחברהששילםהביטוחהמבטחשלהנחתוסמךועלשנתבקשכפי,אחרת
הפולי0הןביטולהשאלהעלוגנותמלאותתשובותהשיבשהמבוטח
'ב-ו'אקטניםבסעיפיםכאמורהביטוחדמיהחזר.געניןמרמהבכוונתהסתירלא,כאמורשנשאל
סכוםהפולי0הןביטולמיוםימים30תוךייעשההערכתלצורךלמבטחמהותיהואכיידעשהוא

בשעראו,במדדשחלוהשינוייםלפיייקבעההחזרנזקיםלמניעתבאמצעיםונקטהמבוטחיםהסיכונים
ח"המטמשעראומהמדד,המוסכםח"המטלהקלתנקיטתםאתבכתבדרששהמבטח
תקופתתחילתלפנילאחרונהשפורסםהמוסכםזוןלפוליסההמבוטחיםהסיכונים

המוסכםח"המטשעראוהמדדועדהביטוחבהצעתהוצגהלגביוששאלהעניןהואמהותיענין.ב
הביטוחןדמיהחזרתלפנילאחרונהשפורסםלגרועומבלי,בכתבאחרתדרךבגלאוהביטוח
תקופתתוםלפניהפוליסהאתיבטלהמבטחאם.דאלהלעניניםגםהאמורמנלליות

שהמבוטחאינהלביטולוהעילההמו0נמתהביטוחחומר,המבנהסוג,הדירהערך,הדירהמען.1
ישלם,המבטחאתלהונותניסהאוהחוזהאתהפרמגלבטיחותאמצעי,בבניןהדירהמיקום,הבניה

קטןבסעיףכאמורהחזרתבעת,למבוטחהמבטחמספר,הדירהגודל,הדירהגיל,שהואסוג
לאותודומהמהמבוטחדורששהיההסכוםאת,'בדרךבההמתגורריםהאנשיםמ0פר,החדרים

שנותרהלתקופהיחסית,הביטולביוםביטוחסוגמיוחדימןושינוייםתוספות,קבע
ייעשההתשלוםהמו0נמתןהביטוחתקופתתוםעדכתוצאההאחרונותהשניםבשלוששארעונזקים.2

.הפוליסהביטולמיוםימים30תוךפרטיםוכןזופוליסהידיעלהמנוסיםמסיכונים
אתלבטחסירבואושביטחוקודמיםמבטחיםעל

חסרביטוח.15.הדירה
ביטוח0נוםהביטוחתקופתתחילתבעתהיה.אלשאלותוגנותמלאותתשובותהמבוטחהשיבלא.ג

חבותתפחת,הדירהשלמשוויהפחותהדירהבנינתהמבטחמןה0תיראומהותייםבענינים
סכוםשביןכיחסשהואיחסיבשיעורהמבטחשדרשבאמצעיםנקטלאאו,מהותיבעניןמרמה

תקופתתחילתבעתהדירהשווילביןהביטוחפוליסהלפיהמבוטחיםהסיכוניםלהקלתהמבטח
ביטוחסכוםבמפרטלושנקבעפריטכלהביטוחןאוהפוליסהאתלבטלרשאיהמבטחיהא,זו

בנפרדןזהלתנאיכפוף,נפרדחוקהוראתי"עפוהגלחבותוהיקףאתלהקטין
הביטוחתקופתתוךעלההמבוטחהרכושערךאם.במהמבטחלמנוענדיזהב0עיףאיןהביטוחןחוזה
,המבוטחלרכושתוספותאומשיפוריםכתוצאההדייןפיעללוהמוקניתתרופהגל

תגמוליקביעתלצורךהמבוטחהרכוששווייחושבעלהביטוחתקופתבמשךלמבטחיודיעהמבוטח.ד
נעשו,העניןלפי,התוספת,השיפורכאילוהביטוחעללוהיוודעועםמיד,מהותיבעניןשחלשינויכל
.הביטוחתקופתתחילתלפניסמוךכךן
יהיה,כזהשינויעללמבטחהמבוטחגילהלא

כפללטוח.61אתלהקטץאוהפייסהאתלבטלרשאיהמבטח
בפוליסההכלוליםהסיכוניםבפניהדירהבוטחהאם.א.הביטוחחוזהחוקהוראותפיעלחבותו

יודיע,חופפותלתקופותאחדממבטחיותראצלזו
ביטולשנעשהלאחרמידבכתבכךעלהמבוטחהפוליסהביטול.14

כךןעללושנודעלאחרמידאוהכפלשהיאעתבכלהפוליסהאתלבטלרשאיהמבוטח.א
יחדהמבוטחגלפיהמבטחיםאחראיםכפלבביטוח.בובלבד,דעתושיקוללפי,הביטוחתוםלפני

.ולחוד21רשוםבדוארלמבטחתישלחכךעלשהודעה
הפולי0הןתתבטלשבוהתאריךלפנילפחותימים

דירההחלפת.17לפימחושביםביטוחדמיישאירכזהבמקרה
הביטוחתקופתבתוךהדירהאתהמבוטחהחליף.אממנוחלקאוחודשנלבעדהביטוחמדמי%10

יוכל("החדשההדירה"-להלן)אחרתלדירהועברובנוסף,בתוקףהפוליסהלפיהביטוחהיהשבו
הכיסויאתלהעביר,למבטחבהודעה,המבוטחהביטוחמדמי%10שלכוללתתוספתלזה

בעבורוהכיסויהחדשהלדירהזופוליסהלפילמבוטחןתוחזרוהיתרה,השנתיים
החדשהןבדירהבתוקףלהיותימשיךהדירהפיעלאודיןפיעלהמבוטחמזכויותלגרועמבלי.ב

הדירהערךעלהחדשההדירהשלערכהעלה.בהמבטחרשאי,זובפוליסהכלשהיאחרתהוראה
המבוטחיגדילהחדשהלדירההמעברביוםלפניעתבכלזופוליסהלפיהביטוחאתלבטל
30תוךלמבטחוישלםהביטוח0נוםאתבהתאםובלבד,דעתושיקוללפי,הביטוחתקופתתום

באופןהביטוחדמיהפרשיאתיוםמאותוימים21רשוםבדוארלמבוטחתשלחכךעלשהודעה
דמיחישובהביטוחןסכוםהגדלתבעדיח0יהפולי0הןתתבטלבוהתאריךלפנילפחותימים

דמילהחזרזנאייהיההמבוטחכזהובמקרה
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פנייהש
תוךייעשההביטוחסכוםהדגלתבעדהביטוח
מתחילתהדירהערךעלייתשלבחשבוןהבאה
המעברןליוםועדהביטוחתקופת

מערךנמוךהחדשההדירהשלערכההיה.ג
0נוםאתהמבוטחיקטין,המעברביוםהדירה
תוךמהמבוטחויקבלהחדשההדירהבעדהביטוח

את,בערכיםהשינויעלההודעהמיוםימים30
בעדיחסיבאופןלוהמגיעיםהביטוחדמיהפרשי
הביטוחדמיהפרשיחישובהביטוחן0נוםהקטנת
שלבחשבוןהבאהתוךייעשהלמבוטחהמגיעים
ועדהביטוחתקופתמתחילתהדירהערךעליית
המעברןליום

ישלם,הדירהלערךזהההחדשההדירהשוויהיה.ד
המעברמיוםימים30תוךלמבטחהמבוטח
המבטחהוצאותלכיסויתשלומיםהחדשהלדירה
.זופוליסהלפיהכיסויהעברתבעד

תחלוף.81
פיצויזכותגםהביטוחמקרהבשללמבוטחהיתה.א

חוזהמכוחשלא,שלישיאדםכלפישיפויאו
למבוטחמששילםלמבטחזוזכותעוברת,ביטוח
ששילמןהתגמוליםוכשיעורביטוחתגמולי

אליושעברהבזכותלהשתמשרשאיאינוהמבטח.ב
המבוטחשלבזכותושיפגעבאופןזהסעיףלפי

מעלשיפויאופיצויהשלישיהאדםמןלגבות
מהמבטחןשקיבללתגמולים

שיפויאופיצויהשלישיהאדםמןהמבוטחקיבל.ג
להעבירועליו,זה0עיףלפילמבטחמגיעשהיה

אחרתפעולהאוויתור,פשרהעשהלמבטחן
בשללפצותועליו,למבטחשעברהבזנותהפוגעת

כרן
נגרםהביטוחמקרהאםיחולולאזה0עיףהוראות.ד

תובעהיהלאסבירשמבוטחאדםבידיבכוונהשלא
יחסאומשפחהקרבתמחמת,שיפויאופיצויממנו
.שביניהםועובדמעבידשל
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התיישנות.91
לפיביטוחלתגמוליתביעהשלהתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשניםשלושהיאזופוליסה

תוצאתינזק.02
כלשהותוצאתינזקבגיןאחראייהיהלאהמבטח
מהסיכוניםכתוצאהלמוטבאולמבוטחשנגרם

אחרתנקבעכןאםאלא,הפוליסהידיעלהמכוסים
.זובפוליסה

הודעות.21
למבטחתישלחלמבטחהמבוטחשלהודעה.א

)הבאיםהמעניםאחדלפיבכתב

בכותרתכמצויין,המבטחשלמשרדומען.1
שעליובישראלאחרמעןכלאוזולפוליסה

לזמוןמזמןלמבוטחבכתב,המבטחיודיע
-בפוליסההרשוםהביטוחסוכןשלמשרדו.2

אחרמעןכללפיאובהכמפורטמענולפי
הנזכרהביטוחסוכןיודיעשעליובישראל

לזמוןמזמןלמבוטחבנתב,המבטחאו
לפיבכתבתישלחלמבוטחהמבטחשלהודעה.ב

,בישראלאחרמעןכלאובמפרטהרשוםהמען
.לזמןמזמן,למבטחבכתבהמבוטחיודיעשעליו

למבוטחיששבגינוכלשהונזקתכסהלאזופוליסה.22
פיצוייםוקרןרכושמסחוקפיעללפיצוייםהזכות
איעקבממנונמנעהלאזווזכות,1961-א"התשכ
.ל"הנהחוקמהוראותכלשהיהוראהקיום

מ"בעלביטוחחברהבנורה8מתוך6עמיד
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המבוטחבביתלילירפואישרות=שירותנתב

הגדרות.
להלןהמפורטיםלמונחיםיהיוזהשירותבנתב

.בצידםהאמורההמשמעות
מ"בעלביטוחחברהמנורה-ייהמבטחיי

.ברשימהנקובשמואשר-"המבוטח"
י"עשהומצאהביטוחפוליסת-"הביטוחפוליסת"

נוסףתשלוםתמורת,פיהעלהמבוטחואשרהמבטח
כתבפיעלהשירותיםאתלקבלזכאי,ברשימהכאמור
.זהשירות

.מ"בעביקורופאחברת-"ביקורופא"
בישראלהשלטונותי"עואושרשהוסמךרופא-"רופא"

.ברפואהלעסוקהבריאותמשרדמטעםרשיוןובעל
התקשראשררופא-"השירותמבצעאוהסכםרופא"

.למבוטחיםטיפוללמתןבהסכםביקורופאעם
שמספרוירוקבקוארציטלפונימוקד-"השירותמוקד"

.חינםשיחתהמאפשר(קווירב)50-66-22-800-1
המחיריםמדדבשםהידועהמחיריםמדד-"המדד"

המרכזיתהלשכהשקבעה(וירקותפירוטכולל)לצרכן
ממשלתימוסדכלידיעליתפרסםאםאף,ל00טי0טיקה

אםבין,במקומושיבואאחררשמימדדכללרבות,אחר
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםפיעליורכב
.לאואם

.שבתוןימישהינםישראלמועדי-"חג"

השירות.
2.2בסעיףכמפורטרפואישירותלקבלזנאייהאהמבוטח

שלבביתוינתןהשירות.ההסכםמרופאיאחדי"עלהלן
הנזקקהמבוטחימצאבואחרישובמקוםבכלאוהמבוטח
השירותלקבלתיופנהלשירותהנזקקשהמבוטחאולשירות
י"עהמופעליםהרפואיהשירותממוקדיבאחדהרפואי

המוקד"להלן)הימצאולמקוםבסמוךהנמצא,ביקורופא
ההשתתפותלדמימחירתוספתכלללאוזאת,(הרפואייי

ובנפוף)המבוטחבחירתלפיהכל,להלןהאמוריםהעצמאית
.(להלןכאמורהרפואייםהמוקדיםשלהפעילותלשעות
.להלן8.3-ו4.3לסעיפיםכפוףלעילהאמור

)להלןכמפורטרפואישירותלקבלזכאייהאהמבוטח2.2

(הרפואיהסיפור)רפואיתאנמנזהמסירת1.2.2
.ייהחולהיי)להלןהחולהמהמבוטח

שימושלרבותהחולהשלגופניתבדיקה2.2.2
,00טו0קופ)להלןכמפורטיםעזרבמגשירי

,אוטו0קופ,פנס,(שפדלים)לשוןלוחצי

,ביפר-קרדיו,דם-לחץמד,רפלקסיםפטיש
המקצועידעתושיקולפיעלשידרשכפיהכל
.הה0כםרופאשל

.רפואיתאבחנהקביעת3.2.2
דעתושיקוללפי,ראשוניותתרופותקבלת4.2.2

122נספח

.הה0כםרופאשלהמקצועי
דעתושיקוללפי,לתרופותמרשםקבלת

.הה0כםרופאשלהמקצועי
רופא/משפחהלרופאטיפוללהמשךהפניה
ולאו,שוטףבאופןבחולההמטפל,ילדים
דעתושיקוללפי,אחרמומחהלרופא

.הה0כםרופאשלהמקצועי
לפי,חוליםבביתמיוןלחדרהחולההפנית
.הה0כםרופאשלהמקצועידעתושיקול
רפואיתתעודהמתן
שרופאבמקרה-באמבולנסחינםפינוי

קריאתובעקבותהחולהאתשבדק,הה0כם
,באמבולנספינויועליחליט,השירותלקבלת
הפינויסכוםאתלחולהביקורופאתשלם

ימים30תוךוזאתידועלששולםבאמבולנס
ל"הנהתשלוםעלהקבלהמ0ירתממועד
שהחולהובתנאי,לביקורופאבלבדבמקור

הואבההחוליםמקופתלהחזרזכאיאינו
.מבוטח

זהשירותכתבי"עפרפואישירותלקבלהזכות3.2
.לאחרלהעבירהרשאיהמבוטחואין,אישיתהינה

כללי
ימותגליינתןזהשירותכתבפיעלהרפואיהשירות1.3

'ובימי.למחרת07)00עד20)00מהשעההשנה
מהשעהברציפותיינתןהרפואיהשירותחגוערבי

ביום07)00השעהועדהחגערבי/'וביום20)00
השירותלקבלתקריאהכל.החגשלמחרתהיום/'א

השעהלפנילאהשירותלמוקדמופניתלהיותצריכה
הרפואייםהמוקדים06)00מהשעהיאוחרולא20)00

גםוחגיםובשבתות20)24-00)00השעותביןיופעלו
.00:14-00:10השעותבין

כיפורוביוםכיפוריוםבערביינתןלאהרפואיהשרות
.הצוםתוםלאחרשעתייםעד

,זהשירותבכתבכאמוררפואילשירותהמבוטחנזקק2.3
הטלפוןמספרלפיהשירותלמוקדטלפוניתיפנה

הזהותתעודתמסימסור,בשמויזדהה,לעילהמצויין
.הימצאומקוםעלויודיעשלו

.מזההתעודההצגתכנגדיינתןהרפואיהשירות3.3
למעט,בישראלישובמקוםבגלניתניםהשירותים4.3

מעלהלרבותאך,עזהוחבלשומרון,יהודה
בקצריןיינתןהרפואיהשירותהגולןברמת.אדומים

המבוטחכאשר,באיזוראחרישובמקוםבכלאו
ועלעצמובכוחותלהגיעיצטרךהרפואילשירותהנזקק
עללושתמסרכתובתלפיהה0כםרופאאלחשבונו

.השירותמוקדידי
עלמשפחתובןאוהמבוטחיחתוםהביקורתוםעם5.3

ערךהה0כםרופאכי,מאשרהואלפיוביקורתספח
אתנתןאוהחולההמבוטחבביתהביתביקוראת

.הרפואיבמוקדהרפואיהשירות

5.2.2

6.2.2

7.2.2

8.2.2
9.2.2
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הפניתאוהמבוטחלביתההסכםרופאהגעת1.1.6
למקוםהסמוךהרפואילמוקדהמבוטח
8.3-ו4.3בסעיפיםלאמורבכפוף,המצאו
.לעיל

י"עהרפואיהשירותלקבלתהקריאהביטול2.1.6
.השירותלמוקדהמבוטחהודעת

כתבנשואהרפואיהשירותאינותבגיןהאחריות2.6
עלתחול,אחרתרפואיתרשלנותבגיןזהמנושירות
תהאלאוביקורופא,בלבדהרלוונטיהה0כםרופא

מהענייניםאחדכללגבישהואאופןבגלאחראית
)הבאים

.זהשירותכתבנשואהרפואיהשירותאינות1.2.6
אונזקכלאו/אחרתאורפואיתרשלנות2.2.6

אחראדםלכלאו/ולמבוטחשיגרםהפסד
שירותכתבנשואהרפואיהשירותעםבקשר

.זה
החורגטיפולעבורהמבוטחשהוציאהוצאות3.2.6

.זהשירותבכתבהמפורטמהשירות
הוצאות,לעיל8.3בסעיףלאמורבנפוף4.2.6

שירותיםאוטיפוליםעבורהמבוטחשהוציא
.הסכםרופאשאינואחררופאידיעל

שיפוטסמכות.7
שירותכתבעםבקשרהצדדיםביןשתתגלהמחלוקתבנל
ענייניתהמוסמךהמשפטביתורקאךלדוןמוסמךיהאזה
.יפו-אביב-תלבמחוזבמחלוקתלדון

:השירותלכתבנספח
,03.2.1ביוםהידועלמדדונכוניםמדדצמודהינםה0נומים
שלבשיעורמ"מעכולליםהסכומים.נקודות067,10עלהעומד

%18.
.בהתאםהסכומיםיעודכנומ"המעבשיעורשינויויחולבמידה

בכתובתושינויכלעלהשירותלמוקדיודיעהמבוטח
.ביתושלהטלפוןובמספר
לקבלתקריאתואתלבטליבקששהמבוטחבמקרה
למוקדהמבוטחכךעליודיע,הרפואיהשירות
המבוטחעלכי,מובהרספקהסרלמען.השירות
מסראםגם,קריאתוביטולעלהשירותלמוקדלהודיע

קשרעמושיצרהה0כםלרופאהקריאהביטולעל
.טלפוני

תהאלאביקורופא,זהשירותבכתבהאמוראףעל
אומלחמהמצבשלבמקרההשירותאתליתןמחויבת

או/והרלוונטיבאזורברופאיםכללימחסור,כלליגיוס
שאיןאומראשלחזותוניתןשלאאחרגורםכלמפאת

.למונעוביקורופאבאפשרות
השירותממוקדנבצראם,לעילהמתואריםבמקרים
ובכפוףהמבוטחאלסבירזמןתוךרופאלשלוח
אתלקבלזנאיהמבוטחיהיה,השירותמוקדלאישור
בתחנתאופרטירופאאצלבתשלוםהרפואיהשירות

אתתשפהביקורופא.אחרגורםכלאצלאודודמגן
עלהקבלהמסירתממועדיום30תוךהמבוטח
בנספחהנקובלסךעדבלבדבמקורל"הנהתשלום
העצמיתההשתתפותדמיבניכוי,השירותלכתב
.5ב0עיףכאמור
יגיע,הרפואיבמוקדהשירותאתלקבלהמבוטחבחר

.חשבונוועלעצמובכוחותהרפואילמוקדהמבוטח

השירותכתבביטול
,דלהלןהמקריםאחתבקרותיפוגזהשירותנתבתוקף
)מבינהםהקודם

סיבהמכלתוקפהיפוגאותבוטלהפוליסהכאשר1.4
.שהיא

אתלסיים,כלשהיאמסיבה,החליטהמבטחכאשר2.4
.המבוטחיםלכללזהשירותכתבפיעלהשירותמתן

נוספיםותשלומיםעצמיתהשתתפות
השירותאתשביצע,הה0כםלרופאישירותישלםהמבוטח
לכואבבנ0פחהנקובבסךעצמיתהשתתפותדמי,הרפואי
במסגרתהרפואיהשירותלושניתןמבוטחכלבגיןהשירות

.הרפואיבמוקדביקורוביןביתביקורבין,ביקוראותו
ידיעלהעצמיתההשתתפותדמיתשלוםאישלבמקרה
אתליתןלהפסיקרשאיתביקורופאתהא,המבוטח
.כךעלבכתבהודעהלושנתנהלאחרלמבוטחהשרותים
תרופהבגיןתמורההה0כםלרופאישירותישלםהמבוטח

ותרופותבמידה,זריקותאובאמפולותתרופהאובבקבוקים
.הה0כםרופאידיעללוניתנונאמור

6.3

7.3

8.3

9.3

אחריות.6
בטיפולההמבוטחכלפיביקורופאשלמחויבותה1.6

תסתייםהרפואיהשירותלקבלתמבוטחשלבקריאה
שמפורטיםהאירועיםמשניאחדבהתרחשאובמוקדם

)להלן
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