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הואיל והמבוטח ,אשר שמו ,כתובתו ועיסוקו נקובי ברשימה
)להל " :הרשימה"( פנה אל:
מנורה מבטחי ביטוח בע"מ
)להל " :המבטח"(
בבקשה לבטחו בביטוח ציוד אלקטרוני על פי פוליסה זו ,ובהסתמ על המידע שנמסר למבטח
בהצעת הביטוח של המבוטח וצרופותיה ,ו/או בהסתמ על כל מסמ ו/או מידע אחר שנמסרו
למבטח בכתב והמהווי בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו,
והואיל והמבטח הסכי לערו את הביטוח ,כאמור ,תמורת התחייבותו של המבוטח לשל את דמי
הביטוח הנקובי ברשימה ,ישפה המבטח את המבוטח בגי מקרה הביטוח ,הכל בכפו! לתנאי
ולסייגי המפורטי בפוליסה זו,
על כ הוסכ והותנה בזאת ,כדלקמ :
סכו הביטוח
הסכו כמפורט ברשימה ו/או בפוליסה ,כסכו הביטוח לגבי הרכוש המבוטח.
הסכו שישול על#ידי המבטח בגי כל סעי! ו/או פרק כמפורט ברשימה ו/או בפוליסה ,לא
יעלה על הסכו הרשו בו בצדו ,ולא יעלה בכללו על סכו הביטוח הכללי ובשו מקרה לא
יעלה על הנזק שנגר למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח.
מבלי לגרוע מהאמור ,א נקבעו ברשימה ביחס לסעי!/פרק מסוי  ,סכומי ביטוח לפריטי
ספציפיי  ,לא יעלה הסכו שישול על ידי המבטח בגי כל פריט באותו סעי!/פרק ,על סכו
הביטוח שנקבע לפריט.
סכו הביטוח חייב לשק את עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר הדומה
בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש המבוטח ,כפי שהיה במצבו כחדש.

הגדרות בנוגע לכל פרקי הפוליסה
גבולות טריטוריאליי :
למעט א צוי אחרת ברשימה ,הגבולות הטריטוריאליי עליה חלה פוליסה זו הינ שטחי מדינת
ישראל והשטחי המוחזקי .
לצרכי פוליסה זו השטחי המוחזקי משמע  :שטחי ישובי ישראליי וכ שטח בסיסי ו/או
עמדות צה"ל בתחו המוגדר בהסכמי כשטח  Cו .B #כמו כ  ,תחול הפוליסה בתחומי אזורי החי$
בי מדינת ישראל לירד בהתא ליישו חוזה השלו ביניה .
פוליסה:

לרבות הרשימה ,המפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.

פרק  – 1ביטוח הרכוש

א .הכיסוי בפרק  – 1ביטוח הרכוש
המבטח ישפה את המבוטח בגי מקרה ביטוח.
פרק זה מכסה את הרכוש המבוטח ,בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק או בעת ההעברה ממקו
למקו או במהל הקמה מחדש ,ובתנאי ש:
א .הרכוש המבוטח נמצא בגבולות הטריטוריאליי ; וכ
ב .הסתיימה ההקמה ,ההצבה וההרצה הראשונה של הרכוש המבוטח בעסק המבוטח.

ב .הגדרות לפרק  – 1ביטוח הרכוש
הרכוש המבוטח:
הציוד האלקטרוני המפורט ברשימה ,לרבות כל חלק ממנו.
מקרה הביטוח:
אבד או נזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח כתוצאה מאירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי תו תקופת
הביטוח הקבועה ברשימה ,אלא א הוחרג במפורש בפוליסה.
פריצה:
גניבת הרכוש המבוטח מתו מבנה העסק בו נמצא הרכוש המבוטח ,לאחר חדירה למבנה העסק,
באחת מהדרכי הבאות:
א .החדירה לתו מבנה העסק או היציאה ממנו בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימני
המעידי על שימוש באלימות ובכוח במקו החדירה או היציאה כאמור.
ב .על ידי שימוש במפתחות העסק ,שהושגו ,הועתקו או הותאמו שלא כדי .
שוד:
גניבת רכוש מבוטח מתו מבנה העסק בו נמצא הרכוש המבוטח שבוצעה על ידי שימוש באלימות
)או איו לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או כלפי כל אד אחר הפועל מטעמו
של המבוטח.

ג .סייגי לפרק  – 1ביטוח הרכוש
המבטח לא יהיה אחראי בגי :
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8
.9

.10

.11

אבד או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח ,במישרי או בעקיפי  ,כתוצאה מפגמי או ליקויי
אשר היו קיימי בו במועד תחילת תקופת הביטוח של פוליסה זו ,אלא א לא היו ידועי
למבוטח באותו מועד.
אבד או נזק ישיר של פחת ,התבלות ,בלאי ,שיתו )קורוזיה( ,חלודה ,קלקול הדרגתי ,הרעה
הדרגתית ,חרקי  ,מכרסמי  ,בעלי חיי  ,גורמי אקלימיי בעלי השפעה הדרגתית,
שינויי בטמפרטורה ,לחות ,יובש או שנגרמו או נבעו באופ טבעי משימוש רגיל או עבודה
רגילה .חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק.
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית או בחוזה שירות או בתיקו
ליקויי תפעוליי של הרכוש המבוטח .חריג זה חל ג על חלקי שהוחלפו במסגרת
פעולות אחזקה ו/או תיקו .
אבד או נזק שבגינ אחראי כדי מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או התקי
אותו או ביצע בו תיקוני  ,בי שאחריותו נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או מכוח עילה
אחרת .חלק היצר /הספק/המתקי /המתק על אחריותו ,ישפה המבטח את המבוטח
בהתא להוראות הפוליסה בתנאי שהמבוטח יסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו
ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצר  ,הספק ,המתקי או המתק .
אבד או נזק מסיבה כלשהי בעת שהרכוש המבוטח מורכב או נישא בכלי טיס או בכלי שיט.
נזק תוצאתי/נזק גרר מכל סוג שהוא ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לרבות אבד
הכנסות ו/או רווחי ו/או הוצאות קבועות ,ירידה בשווי הרכוש המבוטח ,אובד שוק,
הפסקה ו/או האטה ו/או השהיה ו/או עיכוב בפעילות העסקית.
אבד או נזק לציוד מתכלה לרבות נורות ,שפופרות ,סרטי  ,רצועות ,שמני וכימיקלי ,
אלא א נגר בהמש ועקב נזק מכוסה לחלקי אחרי של הרכוש המבוטח ,אז מוגבל
השיפוי בגינ לשארית אור חייה .
פג אסטטי ,אלא א נגר בהמש ועקב נזק מכוסה לחלקי אחרי של הרכוש המבוטח.
אבד או נזק שנגרמו על ידי:
א .גניבה שלא תו כדי פריצה או שוד.
ב .מרמה ,הונאה ו/או מעילה באמו .
אבד או נזק שנגרמו ו/או הנובעי מקוד זדוני ) ,(malicious codeוירוס מחשב ,כל סוג של
תכנה זדונית  #נוזקה ) ,(Malwareמתקפת חדירה בלתי מורשית או מניעת שירות בלתי
מורשית לרשת של המבוטח או לרשת של צד שלישי.
אבד או נזק לרכוש שאינו מוחשי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות למידע ו/או
לנתוני ו/או לתוכנה.

ד .תנאי לפרק  – 1ביטוח הרכוש
 .1חישוב השיפוי
בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח בהתא למפורט להל  ,בתנאי כי בכל מקרה,
הסכו שישול על ידי המבטח לא יעלה על סכו הביטוח הנקוב ברשימה בצדו של כל פריט
מהרכוש המבוטח שאבד או ניזוק ולא יעלה על סכו הביטוח הכללי הנקוב ברשימה:
א .נזק הנית! לתיקו! )נזק חלקי(
כל ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט שניזוק ככל האפשר למצב פעולה כפי שהיה
סמו לפני קרות מקרה הביטוח ,ללא ניכוי בגי פחת או שימוש.
המבטח לא ישפה את המבוטח בגי שינוי  ,תוספות ושיפורי אשר יבוצעו בעת ביצוע
התיקוני  ,אלא א השינויי  ,התוספות והשיפורי הינ תוצאה בלתי נמנעת של ביצוע
התיקוני .
ב .נזק שאינו נית! לתיקו! )אבד! מוחלט(
עלות ההחלפה בפועל של הפריט שניזוק ברכוש חדש אחר הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל
האפשר לרכוש שאבד ,כפי שהיה במצבו כחדש.
היה ולא נית להשיג רכוש חדש כאמור ,אזי תוגבל אחריות המבטח לעלות ההחלפה של
רכוש חדש ,הקרוב ככל האפשר בביצועיו ובתפוקתו לרכוש המבוטח שאבד ,כפי שהיה
במצבו כחדש ולא נופל ממנו.
נזק הנגר לפריט מהרכוש המבוטח ייחשב לנזק שאינו נית לתיקו )אבד מוחלט(
בהתקיי לפחות אחד משלושת התנאי כמפורט להל :
) (1עלות התיקוני של הפריט על פי חישוב השיפוי כמפורט בסעי! א' לעיל ,עולה על
או שווה לעלות ההחלפה של הפריט כאמור ברישא לסעי! זה.
) (2הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו.
) (3הפריט נגנב תו כדי ביצוע פריצה או שוד.
 .2ביטוח חסר
היה ובעת קרות מקרה הביטוח יתברר כי סכו הביטוח הנקוב ברשימה היה בעת תחילת
הביטוח נמו מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא
כיחס בי סכו הביטוח הנקוב ברשימה לבי עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח.
סעי! זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.
לעניי! סעי זה" ,עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח" פירושה :עלות ההחלפה של הרכוש
המבוטח ברכוש חדש אחר הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד או ניזוק כפי
שהיה במצבו כחדש.
לגבי רכוש נוס! שנרכש במהל תקופת הביטוח ,יחושב ביטוח חסר לפי ערכו במועד הרכישה.
 .3הבהרה  #נזק נוס
מובהר כי א בעת תיקו הרכוש שניזוק יגר נזק נוס! לרכוש שנמצא בתיקו  ,כתוצאה ממקרה
ביטוח ,יהיה הנזק הנוס! מכוסה א! הוא.

ה .הרחבות לפרק  – 1ביטוח הרכוש
למע! הסר ספק מובהר כי אי! בהרחבות שלהל! ,בכדי להגדיל את סכו הביטוח הנקוב ברשימה,
למעט הרחבת "תוספות לרכוש המבוטח" )סעי  2להל!(.
בכפו לאמור לעיל ,פרק זה מורחב לכסות כלהל!:
 .1הוצאות פינוי הריסות
) (1הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות שהוצאו בפועל עקב מקרה ביטוח לש הריסה ,פירוק,
ניקוי ,יישור ופינוי הריסות של הרכוש המבוטח.
) (2אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבל עד  5%מסכו הביטוח לפרק זה אלא א צוי אחרת
ברשימה .הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשו ואינו כפו! לתנאי ביטוח חסר.
 .2תוספות לרכוש המבוטח
הפוליסה מורחבת לכסות סכו ביטוח נוס! ,מעבר לסכומי הביטוח של הרכוש המבוטח
המצויני ברשימה ,וזאת עד ל 10% #מסכו הביטוח לרכוש המבוטח ,א לא יותר מ500,000 #
ש"ח לתקופת הביטוח ,בכפו! לתשלו דמי הביטוח הנוספי היחסיי בגי תוספות לער
הרכוש המבוטח שמקור באחד מאלו:
) (1שינויי  ,שפורי ו/או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח שנעשו במהל תקופת הביטוח.
) (2עליית ער הרכוש המבוטח משינויי בלתי צפויי .
) (3כיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכ שהמבוטח ידווח על התוספות לרכוש המבוטח לעיל ,תו
זמ סביר וישל את דמי הביטוח הנוספי היחסיי בגי תוספת הכיסוי.
 .3העברת ביטוח עוד
במידה ויתברר שאחד מפריטי הרכוש המבוטח לפי פרק זה נמצא בביטוח יתר ,המבוטח יהיה
זכאי )במש כל תקופת הביטוח( ,להעביר את עוד! סכו הביטוח לסעי! אחר הנמצא בביטוח
חסר ובלבד שסכו ההעברה לא יעלה על  20%מהפריט שנמצא בביטוח חסר .במידה והתערי!
לפריט שבביטוח חסר יהיה גבוה מהתערי! לפריט שבביטוח עוד! ,ישל המבוטח פרמיה נוספת
בהתא .
 .4מס ער %מוס
א המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי מע"מ.
מובהר כי א המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל סיבה שהיא ,בגי הרכוש כולו
או חלקו ,אזי סכומי הביטוח והשיפוי יכללו מע"מ בגי אותו רכוש או חלק ממנו אשר לגביו
המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות.
 .5נזק לרכוש סמו%
אובד או נזק פיזי לרכוש אחר של המבוטח )א! א אינו נכלל ברשימת הרכוש המבוטח( שנגר
מחמת אבד או נזק פיזי לרכוש המבוטח המכוסה בפוליסה זו ,עד לס של  5 60,000לתקופת
הביטוח .הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשו ואינו כפו! לתנאי ביטוח חסר.
 .6סעי שומה
א השיפוי בגי מקרה ביטוח אינו עולה על  10%מסכו הביטוח הכללי לרכוש המבוטח,
יסתפק המבטח ,לעניי חישוב ביטוח חסר ,בהצהרתו של המבוטח בנוגע לערכו של הרכוש
המבוטח שלא אבד או ניזוק.

 .7ביטוח חסר
) (1חישוב לפי  90%מעלות החלפת הרכוש המבוטח
סעי! ) 2ביטוח חסר( של התנאי לפרק  1לעיל מבוטל ,ובמקומו ייכתב כדלקמ :
היה ובעת קרות מקרה הביטוח יתברר כי סכו הביטוח הנקוב ברשימה היה בעת תחילת
הביטוח נמו מ 90%#מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור
יחסי שהוא כיחס בי סכו הביטוח הנקוב ברשימה לבי  90%מעלות ההחלפה של הרכוש
המבוטח.
סעי! זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.
לעניי סעי! זה" ,עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח" ,פירושה :עלות ההחלפה של הרכוש
המבוטח ברכוש חדש אחר הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד כפי שהיה
במצבו כחדש.
לגבי רכוש נוס! שנרכש במהל תקופת הביטוח ,יחושב ביטוח חסר לפי ערכו במועד
הרכישה.
) (2קביעה על ידי שמאי מוסכ
היה וסכו הביטוח של הרכוש המבוטח או של פריט מהרכוש המבוטח נקבע בעת תחילת
הביטוח על#ידי שמאי המוסכ על המבוטח ועל המבטח ,הרי שבעת קרות מקרה הביטוח,
לא יבוצע חישוב לבדיקה הא קיי ביטוח חסר בעת תשלו כל תביעה.
לגבי רכוש נוס! שנרכש במהל תקופת הביטוח ,יחול אותו הסדר א ג סכו הביטוח של
הרכוש הנוס! נקבע במועד הרכישה על ידי שמאי מוסכ .
 .8הוצאות מנע
הפוליסה מכסה הוצאות שהוצאו למניעת אובד או נזק מסיכו שאינו מוחרג א! א לא נגר
אובד או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו ,וזאת בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על
שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתו לסיכו מיידי וממשי.
 .9הוצאות התאמת רכוש שלא ניזוק
הוצאות התאמת רכוש שלא ניזוק ,לרכוש המוחל! שבא במקו הרכוש שניזוק וכ עלות חלקי
חילו! שלא ניזוקו א אינ מתאימי לרכוש המוחל! הנ"ל וזאת עד לס של 5 100,000
לתקופת הביטוח .הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשו ואינו כפו! לתנאי ביטוח חסר.
 .10השבת סכו הביטוח לקדמות
לאחר קרות אבד או נזק יושב סכו הביטוח לקדמותו ,כפי שהיה סמו לפני קרות מקרה
הבטוח ,מיו קימו הנזק בפועל )לרבות בדר של תיקו הנזק ו/או הקמה מחדש ו/או החלפת
הרכוש המבוטח ו/או תשלו בער כינו ו/או בער שיפוי( ,למעט כיסויי על בסיס נזק ראשו .
ההשבה לקדמות תהיה תמורת תשלו דמי ביטוח נוספי שיחושבו יחסית לתקופה שנותרה עד
תו תקופת הביטוח ,על פי הנוסחה הבאה:

 #Aדמי ביטוח שנתיי
 #Bסכו תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית
 #Cמספר הימי שנותרו מיו קימו הנזק ועד ליו סיו הביטוח
 #Dסכו הביטוח

365 #E
למע הסר ספק:
 .1א צויי ברשימה ו/או בפוליסה במפורש גבול אחריות כללי של המבטח לתקופה ) loss
 (limitלגבי סיכוני מסוימי או לגבי כל הסיכוני המכוסי  ,לא תהיה הרחבה זו
בתוק! לגבי אות סיכוני .
 .2א צויי ברשימה ו/או בפוליסה במפורש כי גבולות אחריות המבטח לגבי סיכו
מסוי  ,שמכוסה על בסיס נזק ראשו  ,ה למקרה ולתקופה ,לא תהיה הרחבה זו
בתוק! לגבי אותו סיכו .
היה ולמרות האמור לעיל ,אישר המבטח במפורש ובכתב כי על סיכו /ני
מסוי /מי הרחבה זו תהיה בתוק! ,ההשבה לקדמות של סכו הביטוח תהיה מיו
קרות האובד או הנזק ,אלא א יורה המבוטח אחרת .במקרה כזה ההשבה לקדמות
תהיה תמורת תשלו דמי ביטוח נוספי שיחושבו יחסית לתקופה שנותרה עד תו
תקופת הביטוח ,על פי הנוסחה שלעיל ,בשינוי אחד:
 = Cמספר הימי שנותרו מיו הנזק ועד ליו סיו הביטוח.
הרחבה אופציונלית
למע! הסר ספק ,מובהר כי אי! בהרחבה שלהל! בכדי להגדיל את סכו הביטוח הנקוב ברשימה.
הכיסוי על פי ההרחבה כפו א הוא לכל תנאי הפוליסה ,הגדרותיה ,תנאיה וסייגיה.
הוצאות להתאמת תוכנה שלא ניזוקה
א צוי! בד הרשימה ותמורת תשלו דמי ביטוח נוספי  ,יכוסו ,עד לס הנקוב ברשימה ,הוצאות
התאמה או החלפה הכרחיי של תכנה שלא ניזוקה ,א אינה מתאימה לרכוש שהוחל! שבא במקו
הרכוש שניזוק ,כמצוי בסעי!  1א) .נזק הנית לתיקו ( של התנאי לפרק  1לעיל.
הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשו ואינו כפו! לתנאי ביטוח חסר.

פרק  #2הוצאות שחזור נתוני ותוכנה
א .הכיסוי בפרק  – 2הוצאות שחזור נתוני ותוכנה
א הכיסוי צוי במפורש ברשימה ותמורת תשלו דמי הביטוח הנקובי ברשימה בגינו ,אזי חר!
האמור בסעי!  11לסייגי של פרק  – 1ביטוח הרכוש לעיל ,ובכפו! לאמור בפרק זה להל  ,מורחבת
הפוליסה לכלול ג שיפוי בגי :
)א( הוצאות שיחזור נתוני ותוכנה כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח
ההוצאות בפועל לשחזור הנתוני ותוכנה האגורי ברכוש המבוטח עפ"י פרק  ,1אשר אבדו או
ניזוקו בתו תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,עקב מקרה ביטוח עפ"י פרק  ,1בתנאי ששחזור
כזה יבוצע בפועל תו  12חודשי או בתו תקופה ארוכה יותר ,שהמבטח הסכי עליה במפורש
בכתב.

)ב( הוצאות שיחזור נתוני ותוכנה מורחב  #שלא כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח
ההוצאות בפועל לשחזור הנתוני ותוכנה האגורי ברכוש המבוטח עפ"י פרק  ,1אשר אבדו או
ניזוקו בתו תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,כתוצאה מהסיכוני המפורטי להל בלבד,
בתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תו  12חודשי או בתו תקופה ארוכה יותר ,שהמבטח
הסכי עליה במפורש בכתב:
 (1ליקוי תקשורת.
 (2תופעות אלקטרוסטטיות ו\או אלקטרומגנטיות ,נזק מברק.
 (3כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינוי מתח.
 (4התקנה או יישו לקוי של תוכנות.
 (5נזקי טבע.
 (6הפעלה לקויה.
 (7נזק מכוו ע"י צדי ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה )האקרי .(Hackers
 (8וירוסי מכל סוג.

במידה והמבוטח ירכוש את שני סעיפי הכיסוי בפרק זה ) סעיפי )א( ו) #ב( לעיל( ,סכו הביטוח
הרשו ברשימה לפרק  ,2יהיה אחד בלבד ,משות לשני הסעיפי .
בכפו לסכו הביטוח המצוי! ברשימה ,סכו הביטוח בגי! סעיפי )ב(  (7ו) #ב(  (8לעיל במצטבר,
לא יעלה על  + 2,000,000למקרה ביטוח ובסה"כ לתקופת הביטוח.
סכו הביטוח לעני פרק זה הוא על בסיס נזק ראשו ואינו כפו! לתנאי ביטוח חסר.

ב .הגדרות לפרק  – 2הוצאות שחזור נתוני ותוכנה
נתוני ותוכנה:
מידע הנית לקריאה באמצעות מיכו מתאי והאגור מחו $לזיכרו הפנימי )יחידת העיבוד
המרכזית ( CPU#וכולל:
(1
(2
(3
(4

נתוני מאגר המידע.
תוכנות מערכת ) (SYSTEMומערכת ההפעלה.
תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור ושוטפות.
תוכנות משתמש מתיכנות עצמי.

מסמכי ותוכנות מקור ):(SOURCE DOCUMENTS
כל סוג של מסמכי המהווי את הבסיס להזנת הנתוני למחשב ,לרבות חשבוניות ,הזמנות,
קבלות ,רשימת תוכנות ,רשימות נתוני וכיו"ב.
תוכנה בלתי חוקיות:
תוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריה  ,תוכנות שהועתקו מתו ספריות תוכנה )תוכנות ברשות
הציבור  ,(SOFTWARE PUBLIC DOMAINוכ תוכנות גנובות.
קבצי גיבוי:
קבצי בה נשמרי נתוני ותוכנה על פי הנהלי הבאי
החזקת " 2דורות" מלאי של גיבוי שבועי וחודשי לנתוני
העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיי לכל תארי
העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיי לכל תארי

:
ותוכנה  #דהיינו:
נתו .
נתו .

שיחזור נתוני ותוכנה משמעו:
הזנת נתוני ותוכנה באופ אוטומטי מתו קבצי גיבוי ,ולכל היותר הזנה ידנית של נתוני ותוכנה
מתו מסמכי ותוכנות מקור.

ג .חריגי לפרק  – 2הוצאות שחזור נתוני ותוכנה
 .1אבד או נזק המוחרגי על פי פרק  # 1ביטוח הרכוש לעיל ,למעט חריג  11לפרק .1
 .2הנתוני והתוכנות שלהל אינ מכוסי :
א .נתוני ותוכנה האגורי ביחידת הזכרו הפנימי של המחשב ) (CPUוכ נתוני שאינ
מוגדרי במפורש בהגדרות שלעיל.
ב .נתוני שאבדו עקב שימוש בתוכנה שטר נסתיימה כתיבתה )לרבות השלמת שלב תיקו
השגיאות שבה(.
ג .תוכנה שלא שווקה או תוכנה בלתי חוקית.
ד .תוכנת משחק.
 .3אבד או נזק שאינ מכוסי :

אבד או נזק שאירעו באופ ישיר או עקי! ,או שנבעו מ:
א .טיפול לא הול )לרבות תחזוקה ואחסנה לא מתאימי ( במחשב ו/או בנתוני ותוכנה ו/או
בקבצי גיבוי ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לרבות אי אחזקת קבצי גיבוי ואי הפעלת
מערכת אל פסק ).(UPS
ב .וירוסי מכל סוג שהוא )אלא א נרכש כיסוי שחזור נתוני מורחב(.
ג .אי הפעלת תוכנות למניעת חדירה ע"י צדי ג' ואי הפעלת תוכנות אנטי וירוס.
 .4עלויות מוחרגות:
לא ישול כל שיפוי עבור:
א .נתוני ותוכנה אשר נעשה בה שיפור מכל סוג שהוא לאחר קרות אובד או נזק.
ב .ניקוי תוכנה משגיאות.
 .5מגבלות אחרות לכיסוי:
הפוליסה אינה מכסה נזקי שהתגלו בחלו! שישה חודשי ממועד סיו תקופת הביטוח.

פרק  #3הוצאות תפעול נוספות בגי! שימוש בציוד אלקטרוני חלופי
א .הכיסוי בפרק  – 3הוצאות תפעול נוספות בגי! שימוש בציוד אלקטרוני חלופי
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות תפעול נוספות שהוצאו בפועל בגי שימוש בציוד אלקטרוני
חלופי לרכוש המבוטח ,כתוצאה ממקרה ביטוח עפ"י פרק ) 1ביטוח הרכוש( של פוליסה זו ,מיו
תחילת השימוש בציוד האלקטרוני החלופי ,למש %תקופת השיפוי המצוינת ברשימה או במועד
סיו התיקו! או ההחלפה של הציוד האלקטרוני שניזוק ו/או אבד ,המוקד מביניה  ,ובניכוי
הימי שצוינו ברשימה כהשתתפות עצמית ,ובכל מקרה לא יותר מסכו הביטוח המצוי! ברשימה.
סכו השיפוי היומי על#פי פרק זה ,יהיה בגי! ההוצאות שבה! נשא המבוטח בפועל בגי! כל יו
מתקופת השיפוי ,א %לא יעלה על סכו השיפוי היומי המופיע ברשימה.
ס %כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכו הביטוח הנקוב בפרק  3של הרשימה.
ב .הבסיס לשיפוי בפרק  # 3הוצאות תפעול נוספות בגי! שימוש בציוד אלקטרוני חלופי
סכו הביטוח לפרק זה יקבע לפי הוצאות התפעול השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת ציוד
אלקטרוני חלופי בעל ביצועי דומי לציוד האלקטרוני המבוטח לפי פרק ) 1ביטוח הרכוש( ,לו
יזדקק המבוטח במקרה שכל הציוד האלקטרוני המבוטח יאבד.
סכו השיפוי היומי יחושב לפי ההוצאות השנתיות כמפורט לעיל ,חלקי מספר ימות השנה.
ביטוח חסר:
היה וסכו הביטוח הנקוב ברשימה נמו מעלות הוצאות התפעול הנוספות הנחוצות להפעלת ציוד
אלקטרוני חלופי בעל ביצועי דומי לציוד האלקטרוני המבוטח לפי פרק ) 1ביטוח הרכוש( )להל :
"ההוצאות הנחוצות"( ,תקט חבות המבטח כיחס שבי סכו הביטוח הנקוב ברשימה לבי סכו
ההוצאות הנחוצות.

ג .חריגי לפרק  #3הוצאות תפעול נוספות בגי! שימוש בציוד אלקטרוני חלופי
המבטח לא יהיה אחראי בגי! :
 .1אבד או נזק המוחרגי על פי פרק  # 1ביטוח הרכוש לעיל.
 .2אבד או נזק הנובעי מהגבלות כלשה ו/או משינויי או עיכובי כלשה שהוטלו ו/או
התלויי ברשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.
 .3אבד או נזק הנובעי משיפור הרכוש המבוטח עפ"י פרק ) 1ביטוח הרכוש( אשר ניזוק או נהרס.

חריגי כלליי לכל פרקי הפוליסה
המבטח לא יהיה אחראי בגי :
 .1חבות כלשהי בגי אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומת או הנובעת מה במישרי או
בעקיפי  :חומר גרעיני כלשהו ) ,(Any Nuclear Materialקרינה מייננת או זיהו רדיואקטיבי
מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו .לעניי סייג זה
המילה "בעירה" כוללת תהלי כלשהו ,המכלכל את עצמו ,של ביקוע גרעיני.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטג  ,ועל שימוש בחומרי רדיו#אקטיביי במעבדות מחקר
ובתי חולי וג לביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
על א! האמור לעיל עבודה ע או שימוש בדלק גרעיני מוחרגי .
 .2נזק שנגר במישרי או בעקיפי עקב מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת איבה )בי א
הוכרזה מלחמה ,בי א לאו( ,פעולות חבלה וטרור ,מלחמת אזרחי  ,מרידה ,מרי ,מהפיכה,
מרד ,שלטו צבאי או תפישת שלטו בלתי חוקית ,התקוממות צבאית או עממית ,משטר צבאי,
או לקיחת שלל ,ביזה ,שוד ,הקשורי בנ"ל ,החרמה או השמדה על ידי כל ממשלה או רשות
ציבורית.
לצור סייג זה – "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכי פוליטיי  ,לרבות שימוש באלימות
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשי הפועלי מטע או בקשר
ע ארגו העוי את המדינה.
לעניי "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחי המוחזקי  ,רק אישור מפורש
של משטרת ישראל או של משרד הביטחו או של מנהל מס רכוש וקר פיצויי כמוגדר בחוק
מס רכוש וקר פיצויי  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגר במישרי ע"י פעולת טרור,
ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.
 .3רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות אשר גרמה או תרמה להתרחשות
מקרה הביטוח עפ"י פרק ) 1ביטוח הרכוש( של פוליסה זו.
לעניי זה ,רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט זהירות של מבוטח סביר.

תנאי כלליי לכל פרקי הפוליסה
 .1הודעה על מקרה ביטוח
קרה מקרה ביטוח ,על המבוטח להודיע למבטח על כ מיד לאחר שנודע לו על קרות
מקרה ביטוח ,העלול להוות עילה לתביעה עפ"י פוליסה זו .בא המבוטח הוא תאגיד,
תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או
לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .2בירור חבותו של המבטח
א .משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלו
הביטוח ,על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.

תגמולי

ב .על המבוטח או על המוטב ,לפי העני  ,למסור למבטח ,תו זמ סביר לאחר שנדרש
לכ  ,את המידע והמסמכי הדרושי לבירור החבות ,וא אינ ברשותו ,עליו לעזור
למבטח ,ככל שיוכל ,להשיג .

 .3הכשלה של בירור החבות
א .לא קויימה חובה לפי סעי!  1או לפי סעי! )2ב( במועדה ,וקיומה היה מאפשר למבטח
להקטי חבותו ,אי הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בה אילו
קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
) (1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
) (2אי קיומה או איחורה לא מנע מ המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על
הבירור.
ב .עשה המבוטח או המוטב במתכוו דבר שהיה בו כדי למנוע מ המבטח את בירור
חבותו או להכביד עליו ,אי המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בה
אילו לא נעשה אותו דבר.

 .4מרמה בתביעת תגמולי
הופרה חובה לפי סעי!  1או לפי סעי! )2ב( ,או שנעשה דבר כאמור בסעי! )3ב( ,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.

 .5ניצולת

קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח,
רשאי המבטח ,על פי שיקול דעתו ,לפעול בקשר ע הנצולת כדלקמ :
א .להפחית את ערכה של הניצולת ,א היא בעלת ער למבוטח ,מתגמולי הביטוח בגי
הרכוש שניזוק .או;
ב .לקבל לבעלותו את הניצולת .במצב דברי
הביטוח בגי הרכוש שניזוק.

זה ,לא יופחת ער הניצולת מתגמולי

לעניי סעי! זה" ,ניצולת"  #שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי הביטוח.

 .6מס ער %מוס
במידה והמבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל סיבה שהיא ,בגי הרכוש
כולו או חלקו ,אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח יכללו מע"מ ,א במידה
שהמבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח לא
יכללו מע"מ.
 .7שינוי מהותי בסיכו!

א .נודע למבוטח שחל שינוי מהותי ,עליו להודיע על כ מיד למבטח בכתב.
לעניי סעי! זה" ,שינוי מהותי" –:
) (1שינוי בעני מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי
שניתנה תשובה לאותה שאלה;
) (2שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח ,בנושא שצויי בה במפורש כעני
מהותי;
) (3דבר המגלה שתשובה לשאלה בעני מהותי היתה לא נכונה ויש בכ כדי
להחמיר את סיכו המבטח החמרה של ממש.
ב .תו שלושי ימי מהיו שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיו שנודע
לו עליו בדר אחרת ,לפי המוקד יותר ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,רשאי
המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
ג .ביטל המבטח את החוזה מכוח סעי! זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששיל
בעד התקופה שלאחר הביטול ,זולת א פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל
המבטח את החוזה ,רואי אותו כמסכי להמש קיומו על א! השינוי.
ד .קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעי! זה ,אי המבטח חייב אלא
בתגמולי ביטוח מופחתי בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבי דמי הביטוח שהיו
משתלמי לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבי דמי הביטוח המוסכמי ,
והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
) (1לא ניתנה הודעה לפי סעי! קט )א( והדבר נעשה בכוונת מרמה;
) (2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,א! בדמי ביטוח מרובי יותר ,אילו
ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר

דמי הביטוח ששיל בעד התקופה שלאחר השינוי.
ה .המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעי! זה לעיל בכל אחת מאלה:
) (1השינוי חדל להתקיי לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותו או
על חבות המבטח או היקפה;
) (2השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;

 .8תשלו דמי הביטוח ודמי אחרי

א .דמי הביטוח וכל יתר הסכומי המגיעי מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו
ישולמו באופ ובמועדי שיפורטו ברשימה .לעני פוליסה זו דמי ביטוח הינ הפרמיה
כולל הדמי המשתלמי למבטח וכ המסי וההיטלי  ,הכל לפי הנקוב ברשימה.
ב .לא שול במועדו סכו כלשהו המגיע מ המבוטח למבטח ,ישא הסכו שבפיגור
ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א– ,1961והפרשי הצמדה בהתא
לשינויי במדד או בשער המט"ח המוסכ  ,לפי העני  ,בי המדד או שער המט"ח
המוסכ  ,לפי העני  ,שפורס לאחרונה לפני היו שנקבע לתשלו לבי המדד או שער
המט"ח המוסכ  ,לפי העני  ,שפורס לאחרונה לפני יו התשלו בפועל.
ג .לא שול סכו כלשהו שבפיגור כאמור תו  15ימי לאחר שהמבטח דרש בכתב
מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל כעבור 21
ימי נוספי  ,א הסכו שבפיגור לא יסולק לפני כ  .א נקבע מוטב שאינו המבוטח,
והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,א הודיע בכתב
למוטב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכו שבפיגור תו  15ימי מהיו
שנמסרה לו ההודעה האמורה.
ד .אי בביטול הביטוח על פי סעי! זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את
הסכו שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכ את הוצאות המבטח.

 .9זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי למבוטח לפי פוליסה זו כל סכו
שהמבוטח חייב למבטח ,בי שחובו נובע מפוליסה זו ובי שהוא נובע מפוליסה אחרת
או מחיוב אחר.
 .10הקטנת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ומיצוי הכיסוי
א .שולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו )בכס! או בעי ( ,יוקטנו סכומי הביטוח ו/או
גבולות האחריות ,לפי העניי  ,מ הסכומי וגבולות האחריות הנקובי ברשימה בגי
הכיסוי הרלוונטי ,בסכו תגמולי הביטוח ששולמו מבלי שינוכה מה סכו
ההשתתפות העצמית בה חב המבוטח בגי התשלו .
ב.

מוצה סכו הביטוח/גבול האחריות לתקופה בגי פרק כיסוי מסויי  ,יפקע הכיסוי על
פי אותו פרק ,המבטח יהיה זכאי לדמי ביטוח מלאי בגי הכיסוי וככל ששולמו לא

יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי ביטוח בגי אותו כיסוי.

 .11אמצעי מיגו! ואמצעי אחרי להקלת הסיכו!
א .על המבוטח להתקי את אמצעי המיגו המפורטי בהצעת הביטוח ו/או ברשימה ו/או
בפוליסה ,להחזיק במצב תקי במהל תקופת הביטוח ,ולהפעיל בכל עת שהדבר
דרוש )להל " :נקיטת אמצעי מיגו!"(.
ב.

על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכו כמפורט בהצעת הביטוח ו/או
ברשימה ו/או בפוליסה )להל " :נקיטת אמצעי להקלת הסיכו!"(.

ג.

על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על אי נקיטת אמצעי מיגו! או על
אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכו!.

ד.

לא קיי המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגו! או באמצעי להקלת הסיכו! ,רשאי
המבטח ,בתו  30ימי מהיו שנמסרה לו הודעה על כ או מהיו שנודע לו על כ
בדר אחרת ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את החוזה בהודעה בכתב
למבוטח .ביטל המבטח את החוזה מכוח סעי! זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח
ששיל בעד התקופה שלאחר הביטול ,זולת א פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל
המבטח את החוזה ,רואי אותו כמסכי להמש קיומו על א! השינוי.

ה .קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעי! זה ,חייב המבטח בתגמולי
ביטוח מופחתי בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבי דמי הביטוח שהיו משתלמי לפי
המקובל אצלו במצב שבו לא ננקטו אמצעי מיגו! או אמצעי להקלת הסיכו! לבי דמי
הביטוח המוסכמי  .המבטח יהיה פטור כליל מתשלו על פי פוליסה זו בכל אחת
מאלה:
) (1לא ניתנה הודעה לפי סעי! קט )ג( ,והדבר נעשה בכוונת מרמה;
) (2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,א! בדמי ביטוח מרובי יותר ,אילו
ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר
דמי הביטוח ששיל בעד התקופה שלאחר השינוי.
ו.

המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפי קטני )ד( ו – )ה( לעיל בכל אחת
מאלה:
) (1אי נקיטת אמצעי המיגו! או אמצעי להקלת הסיכו! לא השפיעה על קרות
מקרה הביטוח או על חבות המבטח או היקפה;
) (2אי נקיטת אמצעי המיגו! או אמצעי להקלת הסיכו! היא תוצאה של אמצעי
שננקט על דעת המבטח;
) (3אי נקיטת אמצעי המיגו! או אמצעי להקלת הסיכו! הינה תוצאה של אמצעי
שננקט לש מניעת נזק חמור לגו! או לרכוש ,ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח
בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו.

 .12הארכת תקופת הביטוח

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של
המבטח ,אשר תינת במפורש למטרה זו.
 .13ביטול הביטוח
א .המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תו תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כ הודעה למבטח או במועד
מאוחר יותר בהתא לבקשת המבוטח .במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את דמי
הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוק!.
ב.

בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די  ,רשאי המבטח לבטל פוליסה זו בכל עת ,לפני
תו תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כ תימסר למבוטח בכתב
ובדואר רשו לפחות  21יו לפני התארי בו תתבטל הפוליסה.

ג.

א המבטח יבטל את הפוליסה לפני תו תקופת הביטוח המוסכמת ,והעילה לביטול
אינה כי המבוטח הפר את הפוליסה או ניסה להונות את המבטח ,יהא המבוטח זכאי
בעת החזר כאמור בסעי! קט ב' ,לסכו דמי הביטוח שהיה המבטח דורש ממבוטח
דומה לאותו סוג ביטוח ביו הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תו תקופת
הביטוח.

ד.

על א! האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתו על אישורי ביטוח ו/או כל
מסמ אחר או תנאי אחר ,בה ישנה מגבלה כלשהי לגבי ביטול הביטוח ,תבוטל
הפוליסה בהתא ובכפו! למגבלה המצוינת באותו אישור ו/או כל מסמ אחר.

 .14מבוטח ראשי בפוליסה
א נרשמו בפוליסה מספר מבוטחי ונקבע מבוטח ראשי ,מסכימי כל המבוטחי
כי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומת ע המבטח בש כל המבוטחי  ,לרבות
חתימה על טופס ההצעה ,וכל בקשה שלו לשינוי הפוליסה  ,לתוספת לפוליסה או
לביטול הפוליסה ,במהל תקופת הביטוח תחייב את כל המבוטחי  ,אלא א
הוסכ אחרת בכתב בי הצדדי .
כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד ,ויראו בכ כאילו
נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
תגמולי ביטוח ,אשר אינ משולמי ישירות לצדדי שלישי  ,וכ החזרי פרמיה,
ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.

 .15הודעות
א .הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח ,תינת לפי מענו האחרו
הידוע למבטח.
ב.

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינת למבטח במע משרדו הראשי,
המצוי בפוליסה ,בלבד

 .16די! וסעי שיפוט
פוליסה זו כפופה לדי הישראלי ,ולבית המשפט הישראלי המוסמ תהא סמכות

שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.

