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  פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

  2005ביט מנו

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

  במפרט הכלולים בזה (להלן "הרשימה") לידי :

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

י הנובע מסיבה חיצונית, שיגרם ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי בלתי צפו

לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו, ואשר איננו מוחרג על פי חריגי הפוליסה, תוך 

בתנאי שהסכום הביטוח, -תקופת הביטוח הקבועה ברשימה, וזאת על ידי תשלום תגמולי

י ולא שישולם ע"י המבטח עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על ערכו הממשי הכספ

יעלה בכללו על סכום הביטוח , ובשום פנים לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח מחמת 

  שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.

כמו כן, ישא המבטח בהוצאות גרירתו והעברתו של הרכוש הניזוק כאמור, למקום התיקון הקרוב 

  $. 5,000עד לסכום הנקוב ברשימה, ובהעדר סכום ברשימה עד לסך של ביותר, 

ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע חליפי אחר, - סמך הצעת-פוליסה זו הוצאה ע"י המבטח על

  נפרד מפוליסה זו.- שהוגשו למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי
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  ח ר י ג י ם

  פוליסה זאת אינה מכסה:

מידה את סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה שעל המבוטח לשאת בכל אבדן או נזק. ב.1
ונגרם נזק מאירוע אחד למספר פריטים אשר חלה עליהם השתתפות עצמית שונה תחול 

  הגבוהה מביניהן. -השתתפות עצמית אחת 

  נזק תוצאתי מכל סוג שהוא, לרבות קנסות..2

זר, -אבדן או נזק,  הנגרמים  או  הנובעים  במישרין או בעקיפין, ממלחמה, פלישה, פעולת אויב.3
וכרזה מלחמה או לא), טרור, מלחמת אזרחים, מרד, מהפיכה, איבה (בין אם ה-מעשה

שלטון, או נזק הנגרם - אזרחי או צבאי או נטילת סמכויות- , קשר, פרעות, שביתההתקוממות
ידי אנשים הפועלים בשם ו/או בקשר לכל ארגון פוליטי כלשהו, מחבלים, מסתננים, -בזדון על

- יורה או דה- כוש בפקודת הממשלה דההחרמה, הפקעה, תפישה, השחתה או גרימת נזק לר
  פקטו או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

שימוש  באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות,  -משמעו  "טרור" -לצורך סייג זה 
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 מנהל  "טרור"לעניין 
על כל תקוניו, המאשר כי  1961 - מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 

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

מחומר גריעי כלשהו, שהוא, אשר נגרם או נבע  במישרין או בעקיפין אבדן או נזק מכל סוג .4
גרעינית או -גרעיני שהוא או מכל פסולת- אקטיבי, מכל תדלוק-מקרינה יונית או מזיהום רדיו

  גרעיני.- מהבערת דלק

  אבדן או נזק שנגרם או נבע ממעשה זדון של המבוטח או בהוראתו..5

יתר שהופעלו על הרכוש -נסיונות, ניסויים או עומס אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב.6
  ידי המבוטח, ובתנאי שהנזק ייגרם במישרין עקב פעולות אלו.-המבוטח במתכוון על

כלל לרכוש המבוטח, ואשר בעת הגניבה לא היו - נזקי גניבה  של חלקים וכלים, הצמודים בדרך.7
כלים וחלקים המוחזקים במחסן צמודים אליו. על אף האמור בסעיף זה, לא יחול חריג זה על 

  מתאים נעול ושמור ע"י שומר קבוע.

אבדן מבלאי, חלודה, שיתוך (קורוזיה), חימצון, קלקול כתוצאה מחוסר שימוש ומתנאים .8
  אטמוספריים רגילים.

ידי  שבר מכני או קלקול חשמלי, להבדיל מפגיעה חיצונית -נזקים  פנימיים  ישירים  שנגרמו על.9
  תאונתית.

  או פחות מעוביו המקורי. 60%מיג בו עובי הפרופיל בעת אירוע הנזק הינו נזק לצ.10

או בשטח , פני ים, אגם, נהר, נחל או מקווה מים-נזק שאירע בעת היות הרכוש המבוטח נמצא על.11
  כן צויין אחרת ברשימה.  הנובע מהם, אלא אםממשי סמיכות של סיכון בסמוך לאלה 



 

  

- 3 -

והשטחים המוחזקים על ידה אלא אם צויין במפורש     ישראל  -נזקים  מחוץ  לשטח  מדינת.12
    אחרת ברשימה.

שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום ה"אוטונומיה" יחשבו 
    כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

  

 אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגוייס לשרות בטחוני..13
  

  אובדן או נזק שנגרמו:.14

אובדן או  םלאביזרי בני חלוף, אלא אם נגרוים, לראשי קידוח, למוטות קידוח, למקדח  .א
נזק כזה תוך כדי אירוע שגרם לרכוש המבוטח עצמו נזק או אובדן המכוסים על פי 

  פוליסה זו.

לחומרי הפעלה כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים וכיוצא בזה, אלא אם נגרמו אובדן או   .ב
לרכוש המבוטח עצמו נזק או אובדן המכוסים על פי  נזק כזה תוך כדי אירוע שגרם

  פוליסה זו.
  

  חבות מכל סוג שהוא.. 15
  

    זמינות של מידע, נתונים, שפת קוד או תוכנה, כשל בחומרה,  -נזק השחתה, השמדה או אי. 16
   בתוכנה ובשבבי תכנה ו/או כל הפסד רווחים שנגרם בגינם, אלא אם הם מהווים תוצאה ישירה       
  פי הפוליסה.-של נזק פיזי המכוסה על     
  

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

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

  
  הרחבות

  השבה לקדמות ....1111

(הקטנת סכום הביטוח לאחר נזק) ובתמורה לפרמיה  22מוסכם בזה כי על אף האמור בתנאי 
נוספת, יושב סכום הביטוח לקדמותו מיום קרות האבדן או נזק לרכוש המבוטח, אלא אם כן, 

  יורה המבוטח אחרת.

  הוצאות מיוחדות ....2222

דה בשבתות וחגים וכן משלוח אווירי עקב מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות עבור עבו
מסכום האבדן או  20%לסכום שאינו עולה על פי פוליסה זו, עד - אבדן או נזק המכוסה על

  הנזק הכולל.

  הוצאות מנע ....3333

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח, אף אם לא 
בתנאי כי הוצאות אלו היו חיוניות וזאת  נגרם אבדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו,

  לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.
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  ת נ א י  הפוליסה

  הביטוח ודמים אחרים ותשלום תגמולי הביטוח-. תשלום דמי1

הביטוח והדמים האחרים המגיעים מהמבוטח -אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי  .א
ימים מתאריך תחילתה של  28יסה ישולמו במלואם בשקלים תוך למבטח בקשר לפול

תקופת הביטוח, לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל, השער החל במועד תשלום דמי 
  הביטוח בפועל על ידי המבוטח.

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

  טיפול.-ההפרשים יהיו בגין הפרשי שער יציג של הדולר בבנק ישראל, דמי אשראי ודמי

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

ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח  15לשהו שבפיגור, כאמור, תוך לא שולם סכום כ  .ד
ימים  21בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 

נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, 
ודיע למוטב בכתב חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח, אם ה- והקביעה היתה בלתי

ימים מהיום שנמסרה  15על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 
  לו ההודעה האמורה.

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

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

   או הנזק.

  . שמירה והפעלת הרכוש המבוטח2

ש המבוטח במצב מנת להחזיק את הרכו-א. על  המבוטח לנקוט על חשבונו אמצעים  סבירים על
  פעולה תקין.

ידי - פי דין, יופעל אך ורק על-ב. כל  פריט של הרכוש המבוטח, שהפעלתו מחייבת רישיון על
  מפעיל מוסמך ובעל רישיון תקף.

ג. על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ולהצטייד בדו"ח מבחן המאשר 
  פי החוק.-הפעלת הציוד, אם דו"ח כזה נדרש על

  . ביקורת נציגי המבטח3

כוחו ואנשי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח, בכל עת סבירה, ועל -באי
  המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.
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  . שינוי בעניין מהותי4

ביר, מעת א. המבוטח יגלה בכתב, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי בעניין מהותי בתוך זמן ס
שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או 

  פי הוראות החוק.-להקטין את היקף חבותו על

ב. עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח, או כל מסמך חליפי שהוצג על ידי 
  המבוטח.

ידיעת המבוטח, כידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים של  ג. באם המבוטח הוא תאגיד, תחשב
  המבוטח או של האחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

  ביטוח- . הודעה על אירוע מקרה5

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

  למבטח. הגשת "התביעה" 6

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, עפ"י הפוליסה, תוגש בכתב ויצורפו אליה חשבונות תיקון ו/או 
דרישה רכישה מפורטים וסופיים הדרושים להוכחת הנזק והיקפו. להסרת ספק מובהר בזה, כי 

ביטוח תיחשב כתביעה שנמסרה למבטח, רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל -לתשלום תגמולי
  המסמכים הנזכרים לעיל. המידע וכל

  . ברור חבותו של המבטח וקביעתו7

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

  להשיגם, ככל שיוכל.

  מנת לעזור למבטח בבירור היקף חבותו.-ב. על המבוטח לנקוט בכל האמצעים הסבירים על

    .הביטוח על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים להקטין את הנזק-ג. בקרות מקרה

  
  . זכויות המבטח לניצולת8

  א. ערכה של ניצולת שניתנת לשימוש על ידי המבוטח יופחת מסכומי השיפוי.

שיקול דעתו הבלעדי, לבחור לקבל את הניצולת לרשותו ולשפות את  ב. המבטח רשאי על פי
  המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.

  . הגדרת בסיס הביטוח (סכום הביטוח)9

בסיס הביטוח לפוליסה זו יקבע עפ"י עלות החלפה של הרכוש המבוטח בעת תחילת הביטוח, 
הובלה, הוצאות הקמה -דמיברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה, ועלות זו כוללת 

  "סכום הביטוח"). -(להלן  -והיטלים אם יחולו 

  אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי עפ"י פוליסה זו.

  להלן. 10לעניין השיפוי יחול תנאי 
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  . חישוב השיפוי10

  א. נזק הניתן לתיקון

הדרושות במקרים בהם  הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון, ישלם המבטח את כל ההוצאות 
כדי להחזיר את הפריט, בתוך זמן סביר, למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק, 

. כן ישלם המבטח את ההוצאות של פירוק בניכוי  בלאי או שימוש עקב החלפת חלקים
 -ההובלה הרגילים אל ומבית -והרכבה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע תיקונים וכן את דמי

  החזרה. -ו, ואינם ברי המלאכה, והיטלים, אם יחול

מלאכה שבבעלות המבוטח, ישלם המבטח את עלות החומרים -אם התיקונים יבוצעו בבית
העבודה -העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים, בתוספת אחוזים סבירים משכר- ושכר

  לכיסוי ההוצאות הכלליות.

אשר יבוצעו  המבטח לא  ישלם  עבור  שינויים, תוספות, שיפורים  או שיפוצים כלליים
  פי הפוליסה.- בעת ביצוע תיקונים המכוסים על

, אלא אם הם מהווים חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים כלשהם- המבוטח ישא על
  פי הפוליסה-חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על

  ב. אבדן מוחלט

 בקרות אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישלם המבטח את ערכו הממשי
הובלה, -הכספי של הפריט שאבד כפי שהיה סמוך לפני קרות האבדן, כשעלות זו כוללת דמי

  החזרה, והוצאות רגילות של הקמה.- והיטלים, אם יחולו, ואינם ברי

הערך  הכספי  הממשי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח יהיה ערך השוק של הפריט 
  מיד לפני קרות מקרה הביטוח.

כ"אבדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, יחשב מקרה בו  לעניין פוליסה זו,
פי חישוב השיפוי בפיסקה א' לעיל, -הפריט הושמד או שעלות התיקונים של הפריט, על

  עולה על, או שווה לערך הכספי הממשי של הפריט מיד לפני קרות האירוע שגרם לאבדן.

ו אבדן מוחלט, ישפה המבטח את היה והמבוטח ירכוש ציוד חליפי במקום הציוד שנגרם ל
המבוטח לפי ערך השוק של הציוד שנגרם לו האבדן, ביום האבדן או ביום הרכישה בפועל 

הגבוה מהשניים, ובלבד, שתגמולי הביטוח לא יעלו על התשלום  -של הציוד החליפי
ששילם המבוטח בפועל ובכל מקרה לא יותר מערך השוק של הציוד הנ"ל ביום האבדן 

  .10%בתוספת 

בפוליסה עד לשיעור של ג. השיפוי יכלול  הוצאות  שהוצאו  ע"י  המבוטח, עקב  נזק המכוסה 
של הפריט הניזוק, בגין משלוח אווירי, שעות נוספות ועבודה בשבתות,  הנזק ךמס 20%

  ישראל.- בחגים ובמועדי

  לשלם. ידי המבוטח יופחת מהשיפוי שעל המבטח-ד. ערכה  של הניצולת הניתנת לשימוש על

  . ביטוח חסר11

נמוך מעלות ההחלפה  "בסיס הביטוח"-היה ובעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ
, תפחת חבות (הגדרת בסיס הביטוח) 9של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בתנאי מס' 

" לבין עלות "בסיס הביטוחהמבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ
  סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד. "ל.ההחלפה כנ

  

  . חישוב דמי הביטוח12

  לעיל. 9הביטוח לפוליסה זו יחושבו מסכום הביטוח, כמוגדר בתנאי מס' -דמי
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  . זכות קיזוז13

הביטוח, כל -הביטוח המגיעים למבוטח, בקרות מקרה-המבטח יהיה רשאי לקזז מתגמולי
אבדן טח, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת. במקרה של תשלום שהמבוטח חייב למב

-פי פוליסה זו, יהיה המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי-לרכוש המבוטח המכוסה על מוחלט
  הביטוח המגיעים לו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

  . סעיף מקדמות14

דו"ח  למסור למבטח. השמאי יתבקש ידי המבטח-מינוי  שמאי  לטיפול  בנזקים יעשה  על
  ראשוני, בהקדם האפשרי, כשסכומי האבדן או הנזק מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה.

המבטח מקבל על עצמו, במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק, ותוך זיקה לשאלת ביטוח חסר, 
  לשלם למבוטח מקדמות בשיעורים כדלקמן:

  מכוסה, כמפורט בדו"ח .מסכום אומדן הנזק ה 30% -א. שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל 

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

במקרה שבדו"חות נוספים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני, שלפיו 
  $.300,000בהקדם. כל הנ"ל עד לסכום של  שולמו המקדמות, יושלמו המקדמות בהתאם

  

  . תקופת התיישנות15

  הביטוח.-ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה-תקופת  ההתיישנות  של תביעה לתגמולי

  

  . ביטול הביטוח16

פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, המבטח -פי דין או על- א. מבלי לגרוע מזכויות המבטח על
דעתו, ובלבד -ל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקולרשאי לבטל את הביטוח, בכ

יום לפני התאריך בו יתבטל  60בדואר רשום לפחות ושהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב 
הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה -הביטוח, ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי

  שלאחר ביטול הביטוח.

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

  יתבטל הביטוח. 

על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה 
קבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה רק התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למ

  לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.

הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה -לעצמו את דמי ישאיר המבטח בביטול על פי דרישת המבוטח
  .קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף

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

  תום תקופת הביטוח המוסכמת.
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  . הודעות17
 לפי מענם האחרון הידועיסה תינתן בכל הקשור לפול הודעה של המבטח למבוטח או למוטב

  למבטח.
תינתן למבטח למען משרדו, , או לכל מען אחר  הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח

  בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.
  

  . ביטוח כפל18

ל בוטח נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, ע
המבוטח להודיע על כך למבטחים בכתב תוך פרק זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או 

  לאחר שנודע לו עליו.

  

  . הארכת תקופת הביטוח19

פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח, אשר תינתן במפורש -כל הארכה של הביטוח על
ביטוח מאליו וכן הביטוח למטרה זו. מובהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך ה

אינו ניתן להארכה כלשהי מכוח שתיקה או כל פעולה אחרת של המבטח (זולת הסכמתו, 
  כאמור בסעיף זה), אף אם הציע המבוטח למבטח, בצורה ובמועד כלשהם, להאריכו.

  

  . מוטב שאינו המבוטח20

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

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

  . תחלוף21

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

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

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

  עליו לפצותו בשל כך.

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

  .או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזקמשפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם 

  ויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע. 

  . הקטנת סכום הביטוח לאחר אבדן או נזק22

מוסכם  בזה  כי  לאחר קרות  אבדן או נזק יוקטנו סכומי הביטוח מיום האבדן או הנזק בגובה 
  גמולי הביטוח.ת
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  . תחולת החוק23

תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב  1981 -חוק חוזה הביטוח התשמ"א  -הוראות 
  עפ"י העניין, אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו.

  . כללי24

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

  מכל שאר הוראות הפוליסה.אין באמור בכדי לגרוע 

  
 
 
 


