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  פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

  

  מבוא
  

  סעיף הביטוח –מבוא א.  
  

בבקשה לעריכת ביטוח ציוד  למבטחת, פנה ברשימהנם כמפורט י, ששמו ו/או עסקו הוהמבוטחהואיל 
, המבטחתהסכימה  -  ר למבטחת בטופס ההצעה ונספחיוסובהסתמך על המידע שנממכני הנדסי, 

, בגין בהתאם לתנאי הפוליסה, המבוטח, לשפות את ברשימה תמורת תשלום דמי הביטוח, כמפורט
, כהגדרתו בפרק למבוטחאו לחלק ממנו ו/או  ברשימהלציוד המבוטח המתואר  מקרה הביטוחקרות 

(כמוגדר בכל פרק מפרקי  מקרה הביטוחבשל  המבוטח,ו/או בגין חבותו של  ,תאונות אישיות
 המבוטחאו תוך כדי תקופה נוספת שעבורה שילם  ,ברשימה), תוך תקופת הביטוח הקבועה הפוליסה

תקרת גבול לא יעלה על  המבטחתובתנאי שהסכום שישולם על ידי  ,או הסכים לשלם את דמי הביטוח
  ותקופת הביטוח ביחס לכל פרק, כמפורט להלן. מקרה ביטוחבגין  אחריות

 
  
  תנאים מקדמיים לביטוחב.   

  
  וטח, תוציא המבטחת הצעה לביטוח.עם קבלת טופס ההצעה החתום על ידי המב .1

וחותמת המבטחת תהיה ראיה לקיבול הצעת הביטוח  ,המבוטח יאשר את קיבול ההצעה לביטוח
 .על ידי המבוטח

  

  על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח במצב ,באמצעים סבירים ,על חשבונו ,המבוטח לנקוטא.  על    .2
 פעולה תקין.        
  שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות  ,לי ביטוח בגין נזקאין המבטחת חייבת בתגמו ב. 
  בנקיטת אמצעים סבירים ו/או אמצעים שהמבטחת הורתה לו  ,מקרה הביטוח או לאחר מכן     
  .לנקוט     
  

  ובאם הדבר נדרש על פי כל  ,כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מקצועי .  א  .3
  שיון תקף.יתקנה, יהיה גם בעל ר דין או        
  ולהצטייד ,בדיקות תקופתיות כנדרש על פי כל דין או תקנה ןבמועדעל המבוטח לבצע  ב.  
  בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד, אם דו"ח כזה נדרש על פי כל דין או תקנה.       

  ונות, לרבות תקנותלמניעת תא ,המבוטח לקיים את החיובים המוטלים עליו על פי כל דיןג.    על 
  והוראות אחרות, המוטלות על ידי רשות מוסמכת.       

  ק"ג לפחות, אשר  3ברכוש המבוטח יותקן מטף כיבוי אש מסוג מטף אבקה, במשקל של ד.    
 יוצב באופן המאפשר שימוש יעיל ומיידי במקרה הצורך.       

 
יעשה המבוטח  ,וכלשהנה או סיכון נוכח המבוטח או הובא לידיעתו, דבר קיומו של פגם או סכ .4

מיד את הצעדים הדרושים לתיקונם או לסילוקם. המבטחת לא תהיה אחראית למקרה ביטוח 
  שנגרם על ידי פגם, שהמבוטח נמנע מלתקנו בהתאם להוראות המבטחת או גוף ציבורי כלשהו.

  

 זמן שנקבע לכךואותו אמצעי לא ננקט תוך ה ,הותנה שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת הסיכון .5
המתייחסות לאי עמידת המבוטח בחבותו להודעה למבטחת  ,יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח -

  על החמרת הסיכון.
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  הגדרות לכל חלקי הפוליסה  .ג
  

  המבוטח .1
ברשימה או כל אישיות משפטית אחרת, המצוינים  ,האדם, בני האדם, השותפות, החברה

  כמבוטח.
  

  המבטחת .2
  "מ.ביטוח בעמבטחים מנורה 

  

  הפוליסה .3
וכל נספח או תוספת  ,הרשימה, טופס ההצעה, לרבות מבוטחלהמבטחת חוזה הביטוח בין 

  , והמהווים חלק ממנה.פוליסהשצורפו ל
  

  הרשימה .4
  .רשימההנושא את הכותרת  בפוליסההחלק 

  

  טופס ההצעה .5
     הצעה טופס ה ת מידע חיתומי.ו, הכוללהצעות לביטוחלהציע  ,המבוטח מהמבטחתהזמנה של      
  זו ובין אם  פוליסה, בין אם נעשו לצורך מהפוליסהונספחיו מהווים בסיס וחלק בלתי נפרד      
  .המבטחתחי אצל והקודמות, ברצף ביט הפוליסותנעשו לצורך כל      
  

  הצעה לביטוח .6
לכל  והשתתפות עצמיתתנאי כיסוי עיקריים, לרבות פרמיה  תהכולל ,המבטחתהצעת מחיר של 

  פרק.
  

  שתתפות עצמיתה .7
, מתוך סכום שיפוי מהמבטחתבעצמו, קודם לכל תשלום  המבוטחישא יהסכום הראשוני בו 

עקב מקרה ביטוח  המבטחתין, שישולמו על ידי י, לפי הענהוצאות המשפט הסבירותו/או 
  בנפרד. מקרה ביטוחזו, לגבי כל  פוליסההמכוסה על ידי 

 המבטחתלגורמי חוץ שונים, שהוציאה  יחול גם לגבי הוצאות ההשתתפות העצמיתסכום 
ו/או דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום  בתביעהבמהלך טיפול 

  נדחתה, נמחקה או נסתיימה בפשרה. התביעהוזאת אף אם  ,לתביעה
  

  מדד .8
המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כולל  ,מדד המחירים לצרכן

  או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. ,ופירות ירקות
  

  נזק פיזי .9
חשי הבא לידי ביטוי בתופעות מסוג: שבר, הרס, קריסה, התמוטטות והשמדה. למען ונזק מ

  נזק פיזי אינו כולל ירידת ערך וחוסר יכולת שימוש מכל סוג.הסר ספק, מובהר בזאת כי 
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  ביטוח הרכוש –פרק א' 
  

  סעיף הביטוח  .א
  

בבקשה לעריכת ביטוח ציוד מכני  מבטחת, פנה לברשימהנם כמפורט יששמו ועסקו ה ,מבוטחוההואיל 
, תמורת המבטחתהסכימה  -  ובהסתמך על המידע שנמסר למבטחת בטופס ההצעה ונספחיוהנדסי, 

, בגין קרות הפוליסה, בהתאם לתנאי המבוטח, לשפות את רשימהתשלום דמי הביטוח, כמפורט ב
תוך תקופת הביטוח הקבועה או לחלק ממנו,  ברשימההמבוטח המתואר  שולרכ מקרה הביטוח

 ,או הסכים לשלם את דמי הביטוח המבוטחאו תוך כדי תקופה נוספת, אשר עבורה שילם  ברשימה
יות ביחס לכל פריט ופריט אחרה לובתנאי שהסכום שישולם על ידי המבטחת לא יעלה על תקרת גבו

  בה. ם המפורטי
  
  

 הגדרות לפרק א'  .ב
  
  מקרה הביטוח .1

  , המצריך את תיקונו או החלפתו של הרכוש המבוטח.מתאונהכתוצאה ישירה  נזק פיזי
  

  נזק בזדון .2
  .למעט על ידי המבוטח ו/או מטעמו שנגרם על ידי מעשה מכוון, נזק פיזי

  

  פריצה וגניבה .3
וע לרבות ביצ ,כוונה לשלול ממנו שלילת קבע מתוך ,נטילת הרכוש המבוטח ללא הסכמת בעליו

  והשארת סימנים המעידים על כך. ,המעשה באלימות או בכוח
  

  תאונה .4
אירוע מקרי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, כתוצאה ישירה ובלעדית מפגיעה אלימה של גורמים 

  .מקרה הביטוחרות קחיצוניים, שגרם באופן ישיר ל
  

  תקרת גבול האחריות .5
  .טוחמקרה הבישוויו הממשי של הרכוש המבוטח מיד לפני קרות 

  

  הרחבות לכיסוי פרק א' הכלולות בביטוח  .ג
  

  הוצאות מיוחדות .1
וכן משלוח אווירי  ,מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות סבירות עבור עבודה בשבתות וחגים

  מסכום הנזק הכולל. 10%זו, עד לסכום שאינו עולה על  פוליסהפי  המכוסה על מקרה ביטוחעקב 
  

  הוצאות מנע .2
שהוצאו למניעת נזק מסיכון מבוטח, אף אם לא נגרם  ,כסות הוצאות סבירותמורחבת ל הפוליסה

וזאת בתנאי כי הוצאות אלו היו חיוניות לשמירה על שלמות נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, 

 20%בלת לסכום שאינו עולה על ג. הרחבה זו מוהרכוש המבוטח בהיותו נתון בסיכון מיידי וממשי
  .בניהםמפי הנמוך  על - קרת גבול האחריותתאו  ,מהנזק הצפוי שנמנע

  
  לתי נפרדבחשבו כחלק יי ,למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסכומים המצוינים בהרחבות שלעיל  
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  של פרק זה ולא בנוסף לה. מתקרת גבול האחריות              
  

  השבה לקדמות .3
תוחזר  - הפוליסהאי שיעמוד לתשלום לפי תנ ,לרכוש המבוטח לפי פרק א' נזק פיזיבמקרה של 

אחרת.  המבוטח, אלא אם יודיע מקרה הביטוחלקדמותה החל מיום קרות  תקרת גבול האחריות
את הפרמיה הנוספת המגיעה עבור  ,לפי דרישתה הראשונה למבטחתמתחייב לשלם  המבוטח

  לקדמותה. תקרת גבול האחריותת רהחזהתקופה מתאריך 
  

  

  ספת דמי ביטוחוברשימה ובת רק אם צוינו –הרחבות לכיסוי פרק א'   .ד
  

תורחב  - ותמורת תשלום תוספת דמי ביטוח ,מוסכם ומוצהר בזאת, כי אם צוין במפורש ברשימה
  הפוליסה לכסות את ההרחבות הבאות:

  

  הרחבת פריצה וגניבה .1

בכפיפות לתנאי הפוליסה,  ,מפריצה וגניבהמורחב לכלול נזק כתוצאה  לפוליסהפרק א'   .א

 'א 13וחריג  ,מפורט להלןכרבות חובות שמירה ומיגון הרכוש המבוטח גבולותיה וסייגיה, ל
  לפרק זה יבוטל בהתאם.

  .ברשימהבגין הרחבה זו תהיה כמפורט  ההשתתפות העצמית  .ב

  שמירת הרכוש המבוטח  .ג

הוא קיום  ,מובהר בזאת כי תנאי מקדמי לביטוח על פי הרחבה זו ,למען הסר ספק )1(
  חבה זו, כמפורט להלן.השמירה והמיגון הנדרשות להר הוראות

  הרכוש המבוטח יימצא תחת שמירה כמפורט בתנאים המצטברים הבאים: )2(

 על ידי ,באתר הפרויקט תתבצע שמירה מתמדת ורצופה בכל עת לאחר שעות העבודה  .א
שיון תקף על פי חוק חוקרים פרטיים שירותי יהמחזיקה בר ,ובאחריות חברת שמירה

 יעל ידואשר שכרה משולם  ,)"ירהחברת השמ"(להלן:  1972-תשל"בהשמירה 
  המבוטח על פי חוזה התקשרות חתום עם המבוטח.

שומרים חמושים בכלי ירייה, כמשמעו בחוק כלי ירייה  על ידיהשמירה תתבצע   .ב

ובידיהם אמצעי עזר  ,, אשר יהיו ערים במשך כל זמן מילוי תפקידם1949–התש"ט
וקה נישא/מכשיר קשר) לרבות אמצעי אזעקת עזרה (לחצן מצ ,למילוי תפקידם

  ממוקד בקרת שמירה אזרחית.

  השומרים יעמדו בקריטריונים המצטברים הבאים:  .ג

I.  שנה. 55גילם לא יעלה על  

II. .יוצאי צבא הגנה לישראל  

III. השומרים מועסקים בשמירה בלבד, באורח רצוף, בנוכחות ובערנות מתמדת, 
  ואינם מועסקים בכל עבודה אחרת.

ש המבוטח תחת השגחה רצופה ומתמדת של במהלך שעות העבודה יימצא הרכו  .ד
  ו/או הממונה מטעמו על האתר. ,המבוטח

 ,על המבוטח להודיע למשטרה על כל מקרה פריצה ו/או גניבה מיד עם גילוים  .ה
ובו  ,ולהמציא למבטחת את אישור המשטרה על קבלת ההודעה ביחס לאותו אירוע

  כפי שהוצהר במשטרה. ,פירוט הרכוש שנגנב

  יחול על המבוטח. -  נזק מכוסה על פי הרחבה זו נטל ההוכחה כי  .ו

והמבוטח אינו רשאי לוותר עליה. באם  ,למבטחת תישמר זכות התחלוף מחברת השמירה  .ז
ויתור כלשהו על זכותו לפיצוי או שיפוי מלא או שחרור מאחריות והמבוטח הסכים ל

או יצמצם  כלפי אדם שלישי, לרבות כלפי חברת השמירה ושומריה, ואם ויתור כזה יפגע

לא  - 1981–לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 62את זכות התחלוף של המבטחת מכוח סעיף 
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  גניבה ונזק בזדון. ,תכסה המבטחת מקרי ביטוח בשל שוד, פריצה
  

  מיגון הרכוש המבוטח  .ד

  ברכוש המבוטח תותקן מערכת מיגון בהתאם לקודי המיגון המפורטים ברשימה. )1(

ותופעלנה בכל עת בו הרכוש  ,ון תהיינה במצב תקיןעל המבוטח לדאוג כי מערכות המיג )2(
  המבוטח אינו מאויש או שאינו במצב עבודה.

אשר לא  ,על המבוטח לדאוג כי בתום שעות העבודה יימצא הרכוש המבוטח במקום חניה )3(

  ה.ימאזור מגורים, אולם לא יוצב בשטח של אתר בני יםמטר 100–ירחק מ

  יחול על המבוטח. - או בהתאם לדרישות המבטחתנטל ההוכחה כי תנאי המיגון הנ"ל מול )4(
  

   רך כיסוי פריצה וגניבה של כלי הצמ"ה וולצ ,בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף זה                           
  לא תחול חובת שמירת הרכוש המבוטח, כמפורט בס"ק ג' לעיל. מלואו, ב                           

  
  רשימה דרישות שמירה ו/או מיגון אחרות לרכוש המבוטח.המבטחת רשאית לקבוע ב

מקרה של פריצה וגניבה של כלי גבי , שינוי דרישות השמירה ו/או המיגון יחול רק לעם זאת
  הצמ"ה במלואו.

למען הסר ספק, שינוי דרישות השמירה ו/או המיגון לא יחול על פריצה וגניבה של חלקים 
  ו/או על נזק בזדון.

  

ה וותה ,בזאת כי לגבי פריצה וגניבה של חלקים מהרכוש המבוטח ר, מובהלמען הסר ספק  .ה

(שמירת  'ג 1עמידת המבוטח בחובת השמירה כמפורט בהרחבות לכיסוי פרק א', סעיף 
הרכוש המבוטח), תנאי מקדמי לכיסוי על פי הרחבה זו, וזאת אף אם שונו דרישות השמירה 

  לעיל. 'בס"'ק המפורט כו/או המיגון 
  

  ת לא תהיה אחראית בגין:המבטח  .ו

  ם.עאו מטעמם או בסיו ,עובדיו ל ידיהמבוטח או ע ל ידינזק שנגרם ע )1(

או  ,ויתור כלשהו על זכותו לפיצוי או שיפוי מלאונזק לרכוש, באם המבוטח הסכים ל )2(
שחרור מאחריות כלפי אדם שלישי, לרבות כלפי חברת השמירה ושומריה, אם ויתור כזה 

לחוק חוזה הביטוח  62התחלוף של המבטחת מכוח סעיף  יפגע או יצמצם את זכות

  .1981-התשמ"א
  

  הרחבת נזק בזדון .2

בכפיפות לתנאי הפוליסה, גבולותיה  ,לרכוש המבוטח נזק בזדוןמורחב לכלול  לפוליסהפרק א'   .א

לפרק זה יבוטל  'ב 13וחריג  ,ש המבוטח כמפורט להלןוהרכ תשמירוסייגיה, לרבות חובות 
  בהתאם.

  

  ברשימה.בגין הרחבה זו תהיה כמפורט  העצמית ההשתתפות  .ב
  

  שמירת הרכוש המבוטח  .ג

הוא קיום  ,מובהר בזאת כי תנאי מקדמי לביטוח על פי הרחבה זו ,למען הסר ספק )1(
  הוראות השמירה הנדרשות להרחבה זו, כמפורט להלן.

הרכוש המבוטח יימצא תחת שמירה בכפוף לכל התנאים המצטברים, כמפורט לגבי  )2(
  ,רק אם צוינו ברשימה) –בסעיף ד' (הרחבות לכיסוי פרק א'   צה וגניבה לעילהרחבת פרי

) על סעיפיו הקטנים לפרק זה, וזאת גם אם שונו דרישות השמירה ו/או 2ג'( 1סעיף 

ה'  1סעיף   ,רק אם צוינו ברשימה) –המיגון כמפורט בסעיף ד' (הרחבות לכיסוי פרק א' 
  להרחבת פריצה וגניבה.
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  א תהיה אחראית בגין:חת לטהמב  .ד

  או מטעמם או בסיועם. ,המבוטח או עובדיו על ידינזק שנגרם  )1(

או  ,ויתור כלשהו על זכותו לפיצוי או שיפוי מלאונזק לרכוש, באם המבוטח הסכים ל )2(
שחרור מאחריות כלפי אדם שלישי, לרבות כלפי חברת השמירה ושומריה, אם ויתור כזה 

לחוק חוזה הביטוח  62המבטחת מכוח סעיף  יפגע או יצמצם את זכות התחלוף של

  .1981–התשמ"א
  

  הרחבת רעידת אדמה .3

רע במהלך תקופת הביטוח, ילרכוש המבוטח, אשר א נזק פיזימורחב לכלול  לפוליסהפרק א'   .א
נזק פיזי וכל  ,ידם קרקעית שנגרמה על (רעש), ו/או אש ו/או אש תת כתוצאה מרעידת אדמה

לחריגים הכלליים  9וחריג  ,י שנרשמה רעידת האדמהשעות רצופות אחר 72שאירע תוך 
  יבוטל בהתאם.

  ברשימה.בגין הרחבה זו תהיה כמפורט  ההשתתפות העצמית   .ב
  

  הרחבת נזקי טבע .4

כתוצאה מגשם ושבר ענן, ברד,  לנזק פיזי לרכוש המבוטחמורחב לכלול כיסוי  לפוליסהפרק א'   .א

לחריגים  10וחריג  ,געש התפרצות הרה, סופה, נחשול, שיטפון, שלג, רברק, רעם, רוח, סע
  הכלליים יבוטל בהתאם.

  ברשימה.בגין הרחבה זו תהיה כמפורט  ההשתתפות העצמית  .ב
  

  הרחבת גרירה .5
, מקרה הביטוחתישא בהוצאות גרירתו והעברתו של הרכוש המבוטח לאחר קרות  המבטחת

ל, עד לסכום הנקוב תקן את הרכוש המבוטח בגבולות מדינת ישראללמקום הקרוב ביותר בו ניתן 
  .ברשימה

  

  הרחבת שמשות .6

עד לסכום  ,מקרה הביטוחד המבוטח עקב והוצאות נזקי שמשות, שנגרמו לצי המבטחת תכסה  .א

  לפרק זה יבוטל בהתאם. 'ב 2וחריג  ,ברשימהוב הנק

 .ברשימהבגין הרחבה זו תהיה כמפורט  ההשתתפות העצמית  .ב
  
  

  הרחבת עבודה במחצבות .7

שאירע בעת היות הרכוש המבוטח ממוקם באחד  ,רכוש המבוטחל נזק פיזיתכסה  המבטחת  .א
מהמקומות המפורטים להלן או בסמיכות למקומות אלה, כך שהם יוצרים עבורו סיכון: 

  לפרק זה יבוטל בהתאם. 5מחצבה, מכרה או מנהרה. חריג 

  .רשימהבגין הרחבה זו תהיה כמפורט ב ההשתתפות העצמית  .ב
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 חריגים לפרק א'  .ה
  

  :סה זו אינה מכסהפולי
  

שהופעלו על הרכוש  ,יתר לרכוש המבוטח עקב ניסיונות, ניסויים או עומס ונגרמשבדן או נזק וא .1
  המבוטח, ובתנאי שהנזק הפיזי ייגרם במישרין עקב פעולות אלו. על ידיהמבוטח במתכוון 

  

שנגרמו או נבעו בדן מבלאי, חלודה, שיתוך (קורוזיה), חמצון, משקעים פנימיים (כגון אבנית), וא .2
באורח טבעי משימוש רגיל, מעבודה רגילה, מתהליך הדרגתי או כתוצאה מחוסר שימוש 

  לרבות אובדן או נזק שנגרמו: ,ומתנאים אטמוספריים רגילים

, סיכה, דלק, ממריצים וכדומה, למסועים, ןלאביזרים בני חלוף, לחומרי הפעלה כגון שמ  .א
אלא אם  ,או למצברי חשמל ,ייכים לרכוש המבוטחחגורות, לנפות, לכבלים, לשרשראות, הש

  נגרם נזק פיזי תוך כדי מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו.

  לשמשות, אלא אם נגרם נזק פיזי תוך כדי מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו.  .ב

  .לפריט מפריטי הרכוש המבוטח, כתוצאה ישירה מהפעלתו לאחר שניזוק ולא תוקן  .ג
  

שבר מכני או קלקול חשמלי, להבדיל מפגיעה חיצונית  על ידיגרמו נזקים פנימיים ישירים שנ .3
  תאונתית.

  

  או פחות מעוביו המקורי. 60%נזק לצמיג בו עובי הפרופיל בעת אירוע הנזק הינו  .4
  

נזק שאירע בעת היות הרכוש המבוטח ממוקם באחד המקומות המפורטים להלן, או בסמיכות  .5
  יכון: מחצבה, מכרה או מנהרה.אליהם, כך שמקומות אלה יוצרים עבורו ס

  

נזק שאירע בעת היות הרכוש המבוטח ממוקם באחד המקומות המפורטים להלן, או בסמיכות  .6
  מות אלה יוצרים עבורו סיכון: ים, אגם, נהר, נחל או מקווה מים.ואליהם, כך שמק

  

  רות בטחוני.יבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגויס לשוא .7
  

בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים  ,מואובדן או נזק שנגר .8
  במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.

  

  חבות מכל סוג שהוא. .9
  

בעת שהיה מושכר או מושאל ללא מפעיל  ,גרמו לפריט מפריטי הרכוש המבוטחנאובדן או נזק ש .10
  המבוטח. םטעממורשה כדין 

  אובדן או נזק שאירעו בעת שהרכוש המבוטח נגרר שלא באמצעות אמצעי ואביזרי גרירה תקניים. .11
  

ממקום קרות מקרה  ,הוצאות הכרוכות בחילוץ, גרירה או העברה של הרכוש המבוטח שניזוק .12
  והחזרתו והצבתו במקומו. ,תיקונוום קלמהביטוח 

  

  לרכוש המבוטח עקב: ונגרמשאו נזק  ןאובד .13

  שוד, פריצה, גניבה.  .א
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  נזק בזדון.  .ב
  

  

  תנאים לפרק א'  .ו
  

  שינוי בשווי הרכוש המבוטח .1
על כל עובדה שיש בה כדי לשנות את שווי  ,בכתב ובהקדם האפשרי למבטחתחייב להודיע המבוטח 

  הרכוש המבוטח.
  

  היקף חבות המבטחת .2
הרכוש המבוטח  לפי חלק זה, הינו ערכו הכספי הממשי של כל פריט מפריטי המבטחתהיקף חבות 

  ובכפוף לסעיף ביטוח חסר. לתקרת גבול אחריותוזאת עד  ,מקרה הביטוחבקרות 
  

  ביטוח חסר .3
פרק א' קטן משווי הרכוש  על פיכלשהו מתברר כי שווי הרכוש המבוטח  נזק פיזיאם בעת קרות 
 . סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכושתפחת חבות המבטחת בשיעור יחסי - המבוטח בפועל
  המבוטח בנפרד.

  

  שיפוי המבוטח .4

על המבוטח להוכיח את סכום נזקו,  ,זו פוליסהלצורך קבלת שיפוי על פי   - שיעור השיפוי  .א
  היקפו ושיעורו.

  

  תבחר, לפי שיקול דעתה, באחת מדרכי השיפוי שלהלן: המבטחת –שיטות השיפוי   .ב

  .הנזק הפיזיתשלום הערך הכספי של  )1(

מקרה ב עבודה דומה למצב בו היה מיד לפני קרות תיקון הרכוש המבוטח והבאתו למצ )2(
  .הביטוח

החלפת הרכוש המבוטח או חלקים ממנו, ברכוש אחר או בחלקים אחרים מסוג ומאיכות  )3(
  דומים לאלה אשר ניזוקו.

  שילוב כלשהו בין דרכי השיפוי המתוארות לעיל. )4(
  

  לרכוש המבוטח ניתן לתיקון: הנזק הפיזיבמקרה בו  – נזק הניתן לתיקון  .ג

, אלא למעט הוצאות גרירה וחילוץאת כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות,  המבטחתתשלם  )1(
, כדי להחזיר את רשימהאם נרכשו כהרחבה בתוספת דמי ביטוח וצוין כך במפורש ב

. כן מקרה הביטוחהרכוש המבוטח תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות 
שהוצאו לשם ביצוע  ,ל ההקמה מחדשהפירוק וש לאת ההוצאות ש המבטחתתשלם 

  התיקונים.

מתגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטחת עקב החלפת חלקים במהלך החזרת הרכוש  )2(
  .שניזוק למצב פעולה תקין, ינוכו ערך הבלאי והפחת של החלקים שהוחלפו

אשר יבוצעו  ,המבטחת לא תשלם עבור שינויים, תוספות, שיפורים או שיפוצים כלליים )3(
יישא על חשבונו בעלותם של  ביצוע תיקונים המכוסים על ידי הפוליסה. המבוטחבעת 

תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים 
  .המכוסים על ידי הפוליסה

ייקבע לפי ערך השוק של  ,הערך הכספי הממשי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח )4(
  .הביטוחמקרה הפריט מיד לפני קרות 

  

  כאובדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, ייחשב אחד מהמקרים הבאים: – אובדן מוחלט  .ד
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  אובדן מוחלט"), או ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי."הפריט המבוטח הושמד כליל (להלן:  )1(

למשטרה  המבוטחם מהתאריך בו הודיע על כך מיי 45הפריט נגנב או אבד ולא נמצא תוך  )2(
  .מבניהםהמאוחר  - תמבטחאו ל

עולה  ,עלות התיקונים של הפריט על פי ערך השיפוי בסעיף ב' לעיל בתוספת ערך הניצולת )3(
  .מקרה הביטוחערכו הממשי של הפריט מיד לפני קרות  -על או שווה ערך ל

  

  זכויות המבטחת לניצולת .5
  המבטחת: תרשאי מקרה הביטוחבקרות 

  .ביטוחמקרה הן או לחצרים בהם קרה ילהיכנס לבני  .א

  תגמולי ביטוח. המבוטח, לגביו תובע המבוטחלקבל לידיה רכוש של   .ב

, לסדרו, להעבירו, לטפל בו בכל דרך אחרת למינולהחזיק בחזקתה כל רכוש כזה, לבדוק אותו,   .ג
  .לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה, או למכרו

או  ,טחתאחר דרישות המב ולא ימלא ,אם המבוטח או המוטב או כל אדם אחר הפועל בשמם  .ד
תוקטן חבות המבטחת בהתאם  -  את המבטחת משימוש בסמכויותיה אלה ואו ימנע ויפריע

  .לנזקים שנגרמו לה עקב כך

 המבטחתרכוש כלשהו, בין אם  המבטחתלא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת  המבוטח  .ה
  כבר קיבלה אותו לרשותה או לא.

או  המבוטחזה לא יפגע בניהול עסקיו של על פי סעיף המבטחת מותנה כי ניצול זכויותיה של   .ו
  במוניטין שלו.

משום הכרה באחריותה לגבי התביעה,  המבטחתאין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד   .ז
  כולה או חלקה.

, על פי המבטחתלופין, רשאית י. לחערכה של ניצולת יופחת מהשיפוי שעל המבטחת לשלם  .ח
ללא ניכוי ערך  המבוטחולשפות את  ,לרשותה שיקול דעתה הבלעדי, לבחור לקבל את הניצולת

  הניצולת.
  

  מקדמה ותשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת .6

הכירה בחבותה,  המבטחתזו, ולאחר ש פוליסהלרכוש המבוטח לפי  מקרה הביטוחבקרות   .א
לו לקבל  נהשתאפשר ,מקדמה או התחייבות כספית מהמבטחתזכאי לקבל  המבוטחיהא 

  זו. פוליסהלפי תנאי  המבטחתיגיעו לו משנזק, וזאת על חשבון הכספים שירות לתיקון ה

. חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת מבוטחמקדמה זו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם ל  .ב
  מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי. למדד ,המקדמה ששולמה

ימים מהיום שנמסרה  30 תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב, ישולמו תוך  .ג
  והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. ,תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח מבטחתל
  

  השתתפות עצמית .7

סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה, בהתאם למקרה הביטוח, שעל המבוטח לשאת   .א
דוע בעת בכל תביעה, כשהוא צמוד למדד, מהמדד הידוע ביום תחילת הביטוח ועד למדד הי

ינוכה מתגמולי הביטוח. זאת אף אם התביעה נדחתה, נמחקה או  - תשלום תגמולי הביטוח
  .נסתיימה בפשרה

כל מקרה ביטוח בו  .טי הרכוש המבוטח בנפרדיההשתתפות העצמית תחול על כל פריט מפר  .ב
טי הרכוש המבוטח, ייחשב כמקרה ביטוח נפרד אם ניזוק בו זמנית יותר ייינזק פריט מפר

  ריט אחד.מפ

יישא המבוטח בהשתתפות עצמית כפולה  ,בקרות מקרה ביטוח בתחום השטחים המוחזקים  .ג
  מזו החלה בקרות מקרה ביטוח בנסיבות דומות בתחום גבולות מדינת ישראל.
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  חבות כלפי צד שלישי –פרק ב' 

  

  סעיף הביטוח  .א
עד  המבוטחאת  מבטחתהתשפה  - ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח ,אם צוין במפורש ברשימה

יהיה  המבוטח, בגין סכומים אשר לתקרת גבול האחריות הנקוב ברשימה ובניכוי ההשתתפות העצמית
, רשימהשייגרם בתקופת הביטוח הנקובה ב מקרה הביטוחבשל  ,החוקחייב לשלם בתור פיצויים על פי 

או בכל מקום  ,רשימהבבמקום המצוין  ,רשימהלצורך ביטוח זה, כמתואר ב המבוטחעקב עיסוקו של 
  אחר בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.

להגנה בפני  ,יעשו בהסכמתהיש ,הוצאות המשפט הסבירותבגין כל  המבוטחאת  המבטחתכן תשפה 
  .לתקרת גבולות האחריותוזאת אף מעל  ,מקרה ביטוחתביעה לפיצוי בגין 

  

  הגדרות לפרק ב'  .ב

  מקרה הביטוח .1

תאונתי ובלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, שגרם נזקי גוף: אירוע   .א
הכיסוי לנזקי גוף נו צד שלישי. יאו ליקוי גופני, שכלי או נפשי, לאדם שה ,למוות, מחלה, פגיעה

רכוש מבוטח, שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת  על ידייחול אך ורק בגין נזק שנגרם 
  לבטחו.ושאין חובה חוקית  ,התעבורה

נזקי רכוש: אירוע תאונתי ובלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, שגרם   .ב
  לרכוש צד שלישי. לנזק פיזי

  במידה ונרכש כיסוי לפרק ב' (חבות כלפי צד שלישי) לפוליסה, יצוין ברשימה במפורש אם מקרה          
  או  ,או מוגבל למפורט בס"ק ב' (נזקי רכוש) בלבד ,גוף) בלבד א' (נזקי קביטוח מוגבל למפורט בס"                    
  שהוא כולל את שני סעיפי הכיסוי (נזקי גוף ונזקי רכוש).                    

  

  חוק .2

  .1968–תשכ"חה(נוסח חדש),  ןפקודת הנזיקי
  

  הוצאות משפט סבירות .3
, או המבוטח, שהוציא ה ביטוחמקרהוצאות סבירות הדרושות לשם התגוננות בפני תביעה, שהוגשה עקב 

  בניכוי ההשתתפות העצמית.הסכימה מראש ובכתב להוציא במקומו,  שהמבטחת

מעל  20%, לא יעלו על 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 66לצורך סעיף   הוצאות משפט סבירות
  הנמוך מביניהם. - תקרת גבול האחריות או מעל סכום התביעה

  

  תקרת גבול האחריות .4
  ולתקופת הביטוח לפרק ב'. ברשימה כתקרת גבול האחריות למקרה הביטוחהנקובים  הסכומים
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  הרחבות לפרק ב'  .ג
  

ההשתתפות מגבול האחריות ובניכוי  20%, עד כדי מקרה הביטוחבקרות  המבוטחאת  התשפ המבטחת
את כי, גבול למען הסר ספק, מובהר בז, לגבי ההרחבות המפורטות להלן. ברשימהכמפורט  ,העצמית

האחריות בגין הרחבות אלה ייחשב כחלק בלתי נפרד מגבולות האחריות הכללים לפרק זה, המפורטים 
 ברשימה ולא בנוסף להם.

 
  

  כיסוי רעידות .1
, לרבות קרקע, או שלישילרכוש כלשהו השייך לצד  נזק פיזיבגין חבותו עקב  המבוטחתשפה את  המבטחת

דות, הסרה או החלשה של משען או תמך כתוצאה מהפעלת הרכוש שנגרם כתוצאה מרעי נזק פיזיבגין 

  לפרק זה יבוטל בהתאם. 7המבוטח, וחריג 
  

  ההרחבה כפופה לתנאים המצטברים הבאים:  .א

טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין כאמור, יוכן עבור  .1
 ,אם קיימים ,מים קיימיםח הנדסי בדבר מצבם, המתאר פג"המבוטח, על חשבונו הוא, דו

אותם יבצע המבוטח טרם תחילת ביצוע העבודות על  ,והוראות לנקיטת אמצעי מניעה
  חשבונו.

על ידי רעידות או על ידי הסרה או  ,או נטען כי נגרם ,מיד בעת גילוי נזק אשר נגרם .2
החלשה של משען או תמך, יפסיק המבוטח את העבודות וינקוט מיידית בכל האמצעים 

  רים שיתחייבו כדי לצמצם את הנזק.הסבי

 ,המבוטח יוכל להתחיל את העבודות מחדש רק לאחר שקיבל אישור לכך מאת שמאי .3
ובתנאי כי  ,תוך זמן סביר לאחר מסירת הודעה אודות הנזק ,אשר מונה על ידי המבטחת

באשר לאמצעים  ,ועם המלצות סבירות כלשהן של השמאי ,המבוטח פעל, על חשבונו הוא
  ם בכדי למנוע נזק נוסף.נוספי

  תנאי מוקדם לתוקף הרחבה זו. המהווידי המבוטח על קיום תנאים אלו     
  

  המבטחת לא תהיה אחראית בגין:  .ב

אשר טרם תחילת ביצוע העבודות היו תחת  ,נזק הנגרם לבניינים, קרקע או מבנים .1
  הרשויות.ידי על או הוכרזו כמבנים מסוכנים  ה,הריסה, צו הריס

 ,מבניםהקרקע או הר אין בו בכדי להחליש את יציבות הרכוש, הבניינים, נזק שטחי אש .2
  או בכדי לסכן את דייריו.

או נזק הנגרם עקב אירוע שאינו קשור  ,רע קודם לתחילת ביצוע העבודותינזק אשר א .3
  ללא כל זיקה למועד אירועו. ,בעבודות המבוטחות

  

  נזק פיזי לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים .2

לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים, וחריג  נזק פיזיבגין  המבוטחתשפה את  בטחתהמ  .א

בדק המבוטח אצל  ,אך בתנאי מקדמי, שבטרם החלו העבודות לפרק זה יבוטל בהתאם, 5
 :יהיהרשויות המתאימות בדבר המיקום המדויק בו מצויים באזור התת קרקעי של אתר הבנ

ופעל במקום בהתאם לממצאי הבדיקות  ,קרקעי אחר צינורות, כבלים וכל מתקן תת
  המקדמיות שערך.

  יחול על המבוטח. - נטל הראיה להוכיח כי ביצע בדיקה זו  .ב

יהיה סכום השיפוי מוגבל אך ורק להוצאות תיקונים של צינורות, כבלים או כל  ,בכל מקרה  .ג
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תוצאתי כלשהו,  קרקעי אחר, ולא יהיה כיסוי ולא ישולמו תגמולי ביטוח בגין נזק מתקן תת
 לרבות זיהום מכל סוג.

  
  

  'בחריגים לפרק   .ד
  

 המבטחת לא תהיה אחראית בגין:
  
.חבותו על פי דין של המבוטח כמעביד כלפי עובדיו וכלפי כל גוף משפטי או אדם עימו קשור המבוטח 1

 בחוזה עבודה במפורש או מכללא. נכללו בשם המבוטח, כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי
  אחד, יחול חריג זה על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

  
 1970- .שימוש בכלי רכב מנועי כמשמעו בפקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד ג') נוסח חדש, תש"ל2

לרבות רכבת, כלי טיס, כלי שיט ולרבות טעינת  1975-וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה
  סחורות או פריקתן.

  
ת או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו .התחייבו3

  היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.
  
  .סכום כלשהוא אשר יתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.4
  
  .נזק מכל סוג לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים.5
  
ו זיהום קרקע, אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, .זיהום אויר או זיהום מים א6

  לעיל. 5פתאומי ובלתי צפוי מראש, שלא בנסיבות חריג 
  
.חבות בגין אובדן או נזק לרכוש צד ג', לרבות לקרקע ומבנה, עקב רעידות או עקב הסרה או החלשה 7

  בעקיפין. של תמך או משען או פגיעת גוף או רכוש הנובעים מכך במישרין או
  
  .חבות כלשהיא שעלולה לחול על המבוטח והנובעת מ:8
  ) מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או יובאו לישראל למטרות  1(   

  מסחריות על ידי המבוטח או מי מטעמו.         
  ) אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל אדם מטעמו.2(   
  נון שנעשו על ידי המבוטח או על ידי כל אדם מטעמו.) ייעוץ או תכ3(   
  
  .אי עמידת המבוטח בהוראות בטיחות על פי כל דין, לרבות תקנה או צו.9
  
  ) נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו   1.(10

  ו/או בהשגחתו של המבוטח.          
  המבוטח או כל איש בשרותו פועלים או פעלו בו בקרות   ) נזק לאותו חלק רכוש ש2(     

  מקרה הביטוח ובתנאי שהנזק נגרם במישרין על ישי הפעולה האמורה.           
  
  
  תנאים לפרק ב'ה. 
  

  חובת ההודעה על מקרה הביטוח ועל הליכים .1

על  , על נסיבות העלולות לגרום לתביעה, אולמבטחתלמסור הודעה מיידית בכתב  המבוטחעל   .א
בשל  למבוטחכל תביעה שתוגש נגדו, או כאשר יש חשש סביר שאדם כלשהו ייחס אחריות 

 .מקרה ביטוח
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  או על הליכי חקירה ,גדונ, בהקדם האפשרי, על כתב אישום שהוגש המבוטח יודיע למבטחת  .ב
  או כל חקירה אחרת המתנהלת או עומדת  ,או על חקירת סיבות מוות ,משטרתית או אחרת           
  זו. פוליסה, העלול להוות עילה לתביעה על פי מקרה ביטוחנגדו, בקשר עם כל            

   
  נודעו לאחד ש מרגע ,על ההליכים דלעיל המבוטחהינו תאגיד, תיחשב ידיעה של  המבוטחבאם                 

  .המבטחתאו לאחראי על נושא הביטוח אצל  המבוטחממנהלי                            
  

  העברת מסמכים מהמבוטח למבטחת .2
 ,מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, הודעה על דיון, צו והליך כלשהו ,מבטחתיעביר ל המבוטח

 .מקרה הביטוחבקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות 
  

  איסור הודאה .3
על יעשו ולא יינתנו ילא  ,, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהם)ADMISSION(שום הודעה 

ף זה חלות על יאין הוראות סעהמבטחת. או מטעמו בלי הסכמתה מראש ובכתב של  המבוטח ידי
וכן על מתן עדות  ,מסירת עובדות במשטרה או בפני כל גורם מוסמך על פי כל דין לפי דרישתו

 במשפט.
 

  טיפול בתביעות .4

, ליטול לפי שיקול דעתה המוחלט ,, תהיה רשאיתהפוליסהבחבותה על פי  המבטחתהכירה   .א
את ההגנה כלפי כל תביעה, לרבות יישובה, וכן לתבוע ולקבל בשם  המבוטחלידיה ולנהל בשם 

לשתף פעולה עם  המבוטחשיפוי, פיצוי, השתתפות, דמי נזק או כל סעד אחר. על  :המבוטח
יפוי יו/או בא כוחה בכל דרך שיתבקש, לרבות מסירת כל המידע שיש לו, חתימה על  המבטחת
רים, וכל מסמך רלוונטי אחר הדרוש לשם ניהול הגנה או תביעה, והתייצבות בבית כוח, תצהי

  המשפט למתן עדות.

תוך  המבטחת והמבוטחיפעלו  - המבטחתהיה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של   .ב
להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל. היה סכום  מבוטחתיאום הדדי, לרבות מתן זכות ל

תהא המבטחת  -  זו פוליסהעל פי  מתקרת גבול האחריותגבוה  בוטחהמהאחריות שהושת על 
כיחס בין תקרת גבול האחריות  ,אחראית אך ורק לחלק היחסי של הוצאות המשפט הסבירות

  ובין סכום האחריות שהושת על המבוטח.

לפני או תוך כדי ניהול תהליכים או משא ומתן לפשרה, בקשר עם כל תביעה או סדרה של   .ג
 גבול או גבולות האחריותאת סכום  למבוטחלשלם  המבטחת, רשאית המבוטחפי תביעות כל

השתתפות זו, לרבות  פוליסהלפי  למבטחתחייב  המבוטחהמתאימים, בניכוי כל סכום אשר 
הוצאות משפט וכל סכום שכבר שולם בתור תגמולי ביטוח. לאחר תשלום זה ותשלום  עצמית
 ,מכל אחריות נוספת בגין התביעה או התביעות פטורה המבטחתבתוספת לכך, תהא  סבירות

 והפיקוח עליהן. ןותוותר על ניהול
  

  חבות צולבת .5
יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק  ,ברשימהכמפורט  המבוטחנכללו בשמו של 

זו על  פוליסה, כאמור לעיל, בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד המבוטחזה על כל אחד מיחידי 
האחרים. דינה של  המבוטחיםבקיומם של ה תלוייה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תנא

חבותה הכוללת של המבטחת לשיפוי כלפי כדין גוף משפטי אחד.  - שותפות הכוללת כמה אנשים
  לא תעלה על תקרת גבול האחריות הנקוב ברשימה. ,כל יחידי המבוטחים יחדיו
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   ות אישיותביטוח תאונ –פרק ג' 
  

 הגדרות לפרק ג' .א
  
  המבוטח. 1
  במפורש כמבוטח או כמבוטחים  רשימהשצוינו ב ,כל אחד מאלה: מפעיל או מפעילי הרכוש המבוטח    
  בפרק זה.    
  
  המוטב.  2

  ו/או מוטבים. המוטב או כמוטב במפורש  בטופס ההצעהשצוינו  ,מוטביםאו  מוטבמאלה: ד חאכל      
  יורשיו  ,בטופס ההצעה מוטביםאו  מוטבבלתי חוזרים. בהיעדר ציון  מוטבים אינם המוטבים     
  זו. פוליסהלצורך  מוטביהיו המבוטח החוקיים של      
  

  מקרה הביטוח .1
מתאונה שנגרמה על ידי סיבה חיצונית  ,פגיעה גופנית, מקרית ובלתי צפויה, כתוצאה ישירה, מיידית ויחידה

המבוטח בפרק א', אשר ללא תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית גלויה לעין, בשל שימוש ברכוש 
  לאחד מאלה:

מקרה חודשים מקרות  12 ךבתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תו –או נכותו  המבוטחמותו של   .א
  -, או הביטוח

לעסוק בעבודתו כמפעיל ציוד מכני הנדסי, באורח מלא או חלקי,  המבוטחאי כושרו הזמני של   .ב

 לפחות. 50%עור של וזאת בשי
  

  נכות .2
מהגוף, או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו ית זהפיבשל הפרדתו  ראיבאובדן מוחלט של 
  ברי הגוף.ימא ראיבהפונקציונלית של 

  

  נכות חלקית צמיתה .3

  .50%קבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה, ושלא תפחת משיעור של ינכות חלקית תמידית שת
  

  מיתהנכות מלאה צ .4
  קבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.ינכות מלאה תמידית שת

  

  תאונה .5
הנגרם במישרין על ידי אמצעי אלימות חיצוניים וגלויים לעין, בשל שימוש  ,נזק גופני בלתי צפוי מראש

ברכוש המבוטח בפרק א', אשר מהווה, ללא תלות בכל סיבה אחרת, את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית 
שהינו תוצאה של אלימות מילולית ו/או  מקרה ביטוח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי קרה הביטוחלמ

ולא יכוסה על פי  ,תאונהשנגרם בשל  כמקרה ביטוחלא ייחשב  ,יזפילחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו 
קטנות ת מהצטברות של תאונות רבות והנובע ,נכות חלקית צמיתהאו  נכות מלאה צמיתהפוליסה זו. 

  על פי פרק זה. כמקרה ביטוח נהלא תיחשב ,(מיקרוטראומות)
  

  תקרת גבול האחריות .6
 , אינכות מלאה צמיתה, נכות חלקית צמיתהביחס לכל מקרה כמפורט: מוות,  ברשימההסכום הנקוב 

  כושר עבודה מלא זמני.
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  ת המבטחת לתשלום תגמולי ביטוחיוהתחייבוב.  
  

  מוות התחייבויות המבטחת במקרה. 1
, רשימהששמם נקוב ב המבטחת למוטביםתשלם  המבוטח,בו נגרם מותו של  במקרה ביטוח
תקרת גבול את  - רשיו על פי דיןואו אם אינם בחיים, לי המבוטחעל ידי  מוטביםובהעדר קביעת 

אם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה למקרה מוות.  רשימההנקובה ב האחריות
חלקית צמיתה, תשלם המבטחת במות המבוטח רק את ההפרש, אם יש כזה, בין  צמיתה או נכות

. תגמולי הביטוח בגין מוות הסכום המגיע לפי סעיף זה, לבין הסכום ששולם בגין הנכות הצמיתה
ובתנאי שסך כל תגמולי ישולמו בנוסף על הפיצויים בגין אי כושר עבודה זמני, מלא או חלקי, 

  ת גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה בגין פרק זה.הביטוח לא יעלה על תקר
  

  התחייבויות המבטחת במקרה נכות מלאה צמיתה .2
תקרת גבול את  המבטחת, תשלם למבוטח נכותה מלאה צמיתהשבו נגרמה  במקרה ביטוח

נכות מלאה וצמיתה. משנקבעה למבוטח נכות צמיתה מלאה, למקרה  ברשימההנקובה  האחריות
פיצוי על בסיס אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום לא יהיה זכאי עוד ל

שישולם בגין אובדן הכושר הזמני לעבודה לאחר קביעת הנכות הצמיתה, ייזקף לחשבון הפיצוי 
  הסופי בגין נכות צמיתה.

 
  התחייבויות המבטחת במקרה נכות חלקית צמיתה .3

תגמולי ביטוח בהתאם  המבטחתתשלם  למבוטח נכות חלקית צמיתה,שבו נגרמה  במקרה ביטוח
הנקובה  תקרת גבול האחריותמתוך  ,מקרה הביטוחעקב  מבוטחכפי שייקבעו ל ,לאחוזי הנכות

ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה. משנקבעה למבוטח נכות חלקית צמיתה, לא יהיה זכאי 
שישולם בגין אובדן  עוד לפיצוי על בסיס אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום

הכושר הזמני לעבודה לאחר קביעת הנכות הצמיתה, ייזקף לחשבון הפיצוי הסופי בגין נכות 
  צמיתה.

 
  חייבויות המבטחת במקרה של אי כושר עבודה מלא זמניהת .4

תקרת את  המבטחת למבוטחתשלם  ,אי כושר עבודה מלא זמני למבוטחבו נגרם ש במקרה ביטוח
עבור התקופה  ,כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה ברשימההנקובה  גבול האחריות

, עד וזוכל עוד נמשכת תקופת אי כושר  ,מקרה הביטוחהמתחילה ביום השמיני שלאחר קרות 
תקופת התשלום המרבית לתגמולי הביטוח תחושב לתקופת התשלום המרבית, כמפורט להלן. 

  סמך מטעם המבטחת ועד ל:מהתאריך בו נבדק המבוטח לראשונה על ידי רופא מו

   65כאשר גיל המבוטח עד  –חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח  24  .א
 שנה ביום תחילת הביטוח.                          

  שנה  65כאשר גיל המבוטח  –חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח  12  .ב
 ומעלה ביום תחילת הביטוח.             

  

  ת במקרה של אי כושר עבודה חלקי זמניהתחייבויות המבטח .5

 המבטחת, תשלם לו 50%הגבלה בכושרו לעבודה בשיעור העולה על  ,לתקופת זמן למבוטחנקבעה 
זו בגין אי כושר מלא  פוליסהפיצויים שבועיים כשיעור אי כושרו מסכום הפיצוי המשתלם על פי 
וכל עוד נמשכת  ,מקרה הביטוח זמני לעבודה, עבור התקופה המתחילה ביום השמיני שלאחר קרות

תקופת התשלום המרבית , עד לתקופת התשלום המרבית, כמפורט להלן. ותקופת אי כושר ז
לתגמולי הביטוח תחושב מהתאריך בו נבדק המבוטח לראשונה על ידי רופא מוסמך מטעם 

  המבטחת ועד ל:

   65וטח עד כאשר גיל המב –חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח  24 א.       
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  שנה ביום תחילת הביטוח.            

  שנה 65כאשר גיל המבוטח  –חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח  12       ב. 
  ומעלה ביום תחילת הביטוח.            

  
  

  חריגים לפרק ג'    . ג
  

על ידי  ן,פיבמישרין או בעקי ,אשר נגרם או הוסב או הושפע ,פוליסה זו אינה מכסה מקרה ביטוח
  או כתוצאה מ:

  

מכל  ,השתתפות בתרגילים או בפעילות צבאית או טרום צבאית יבשתית, ימית או אווירית .1
  סוג שהוא.

  

  הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות, השתתפות בכל פעולה בלתי חוקית. .2
  

שלא  איבוד לדעת או ניסיון לכך, טירוף הדעת, שימוש באלכוהול, סמים ו/או תרופות .3
נרשמו על ידי רופא מוסמך, מחלת מין, שבר (הרניה), תסמונת תעלת המפשעה ובקע של 

  ספורטאים, איידס, כאבי גב וחבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון.
  

ומקרה ביטוח שהינו תוצאה של  ,רע לפני מועד תחילת תקופת הביטוחימקרה ביטוח שא .4
אשר מתקיימות במבוטח לפני תחילת תקופת  ,המהלך הרגיל של מערכת נסיבות רפואיות

הביטוח, בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין 

  .2004 –מצב רפואי קודם), התשס"ד
  

טיפול רפואי או כירורגי, למעט אם הטיפול הכרחי בשל מקרה הביטוח, ליקוי גופני,  .5
או עצבים שאינם מלווים בהיזק גופני, פגם  מחלה, הידבקות, מחלת רוח, זעזוע מוח

ם, מכת שמש או פגעים מהבעורקים מובלטים או ברקמת התאים או הסיבוכים הנובעים 
  טרמיים.

  

ם שלאחריהם. לפי הודעה בכתב מהמבוטחת, תאריך מיי 40הריון או לידה ובמשך  .6
  המבטחת את תקופת הביטוח למשך זמן השווה לתקופת ההפסקה.

  

  מחלה. .7
  

 90עלמות על יאלא אם עלתה תקופת הה ,מו של המבוטח לא ייחשב כמוות מתאונההיעל .8

ם, יחזיר המוטב למבטחת את תגמולי מיי 90 שחלפו. אם נמצא המבוטח לאחר םמיי
  הביטוח שקיבל.

  

או  ,שתיגרם על ידי או בקשר עם ,יפסק הביטוח לגבי כל תאונה נוספתילאחר כל תאונה  .9
  שונה.כתוצאה מהתאונה הרא ,תוחמר

  

  אי קיום הוראות בטיחות על פי דין לרבות תקנה או צו. .10
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  תנאים לפרק ג' .ד
  
  קביעת הנכות הרפואית. 1

 ,מקרה הביטוחעקב  למבוטח ושנגרמ ,נכות מלאה צמיתה ודרגת נכות חלקית צמיתהדרגת   .ה
ה עלפגילאור המבחנים הרלוונטיים שנקבעו  ,על פי קביעת המוסד לביטוח לאומי נהתיקבע

שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת  11מהסוג הנדון בחלק א' בלבד אשר בתוספת לתקנה 

  המבחנים")."(להלן:  16 –ו 15למעט תקנות  ,1956–תשט"זהנכות לנפגעי עבודה), 

שבתקנות הביטוח  11לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה   .ו

צמיתה,  נכות, או שלא נקבעה 1956–תשט"זהעי עבודה), הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפג
על ידי רופא  הנכותתיקבע דרגת  - חלקית או מלאה על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאמור

  לפי הפגיעה הדומה לה מבין הפגיעות שפורטו במבחנים.המבטחת, מומחה, להנחת דעתה של 
  

  תביעות ובדיקות רפואיות. 2

  .לפנות מיד לרופא מומחה ולפעול על פי הוראותיו בוטחהמעל  ,מקרה הביטוחבקרות   .א

  .מקרה הביטוחעל  מבטחתלהודיע מיד ל מבוטחעל ה  .ב

תוגש בכתב על גבי טופס תביעה המקובל אצל  ,כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה  .ג
המבטחת. למען ויצורפו אליו תעודת הרופא המומחה ומסמכים שיידרשו על ידי  ,המבטחת

ספק, מובהר בזאת כי תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תיחשב כתביעה שנמסרה הסר 
  רק אם ולאחר שנמסרו לה תעודת רופא מומחה והמסמכים שדרשה. ,למבטחת

פעם לפעם, לפי שיקול דעתה, להיבדק על ידי רופא מהמבוטח רשאית לדרוש מהמבטחת   .ד
  ועל חשבונה. המבטחתשיתמנה לשם כך על ידי 

וכן  ,, מיד לאחר שיידרש לכך, דוחות רפואיים חדשים או נוספיםבטחתמימסור ל המבוטח  .ה
  ככל שיוכל. למבטחתלבירור חבותה, ועליו לעזור בכך  מבטחתמידע ומסמכים הדרושים ל

רשאית לדרוש קיומה של בדיקה ו/או  המבטחתתהיה  -  הוגשה תביעה עקב מותו של המבוטח  .ו
  .המבוטחניגוד למצפונו ודתו של נתיחה שלאחר המוות, כל עוד אין הדבר עומד ב

  
  תחשל חבות המבט רביהיקף מ.  3

  במקרה מוות על תקרת גבול האחריות הלא יעל ,סך כל הפיצויים העשויים להשתלם למבוטחא.         
  על תקרת גבול האחריות הנקובה ברשימה  - ובמקרה נכות  ,הנקובה ברשימה למקרה מוות             
  נכות, אך בכל מקרה לא יעלה סך כל הפיצוי לו זכאי המבוטח על פי פרק זה, כולל  למקרה             
  על הסכום הגבוה מבין שניהם. כשהגיע סך  ,הפיצויים השבועיים בגין אי כושר לעבודה             

  של תקרת גבול האחריות, יפקע תוקפו של פרק זה. 100%–הפיצוי שעל המבטחת לשלמו ל            

  לא תעלה על מספר  ,פה המצטברת בגינה ישולמו פיצויים שבועיים על פי פרק זההתקו  .ב

  ') לעיל, בין שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני ב( -') וא'(5החודשים הנקוב בסעיפים             
 מלא של כושר העבודה, ובין שהוא על בסיס אובדן זמני חלקי של כושר העבודה.            

  
  

  מקדמות על חשבון תגמולי הביטוח . 4

או  המבוטח ויהי -  מקרה הביטוחם מתאריך קרות מיי 30עלתה תקופת אי הכושר לעבודה על   .א
 30לאחר שהכירה בחבותה, מקדמה בתום כל  מהמבטחת,לקבל  םין, זכאייהמוטב, לפי הענ

  .מקרה הביטוחעקב  מהמבטחת, על חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו ימים

  ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים בעת תשלומם. -או למוטב  למבוטחולמו סכומים שש  .ב
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מיום תשלום המקדמה עד יום תשלום למדד, חישוב הניכוי ייעשה על ידי הצמדת המקדמה   .ג
  תגמולי הביטוח הסופיים.
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  חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה
נבעו או הוחמרו, במישרין או בעקיפין, אשר נגרמו,  ,בדן, נזק או חבותוהמבטחת לא תשפה את המבוטח בגין א

  כתוצאה מאחד מאלה:
  

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה, פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה,  .1
שלטון בלתי חוקית, החרמה או השמדה על ידי ממשלה או רשות ציבורית. ת סתפימהפכה, מרד, 
לימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות, שימוש בא - "טרור" משמעו ,לעניין חריג זה

שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם 
ארגון העוין את המדינה. לעניין טרור, כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים 

של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן רק אישור מפורש של משטרת ישראל או  - על ידה

המאשר כי הנזק נגרם במישרין  ,על כל תיקוניו 1961פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 
  פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור. על ידי

  

  פרעות, שביתה והשבתה. .2
  

  ).NUCLEARMATERIAL(מר גרעיני כלשהו ביקוע גרעיני, קרינה גרעינית, זיהום רדיואקטיבי או חו .3
  

  או שימוש שלא למטרות להן נועד הרכוש המבוטח. ,תנאים של עומס יתר .4
  

  .אובדן או נזק לרכוש בעת העברתו .5
  

וכן שטח  םמקרה ביטוח שנגרם מחוץ למדינת ישראל והשטחים המוחזקים. שטחי ישובים ישראליי .6
  ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו. ,בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום ה"אוטונומיה"

חבות כלשהי הנובעת או הקשורה, במישרין או בעקיפין, באסבסט או בחומרים המכילים אסבסט,  .7
  בכל צורה או כמות, לרבות חבות בשל אמיינתית או צורנית.

  

  פעולה זדונית או רשלנות פושעת של המבוטח או בהוראתו. .8
  

  ידם. קרקעית שנגרמה על אש תתרעידת אדמה ורעש ו/או אש ו/או  .9
  

נזקי טבע לרבות גשם ושבר ענן, ברד, ברק, רעם, רוח, סערה, סופה, נחשול, שיטפון, שלג, התפרצות  .10
  געש. הר
  

כלי גז, כלי נשק, תחמושת וחומרי נפץ מכל סוג יייצור, אחסנה, מילוי או משלוח, העברה או טיפול במ .11
  שהוא.

  

  או כלי טיס ו/או נזק שנגרם להם.כל נזק אשר נגרם על ידי כלי שיט  .12
  

הקשורה או הנובעת ממוצרים שנמכרו, סופקו, תוקנו, שונו,  ,על המבוטחול חלחבות כלשהי העלולה  .13
  על ידו או על ידי מי מטעמו. ,נוצרו, הותקנו, תוחזקו, טופלו, הורכבו, יובאו או שווקו

  

  חבות כלשהי העלולה לחול על המבוטח בשל היפר חובה מקצועית. .14
  

לרבות קנסות, פיצויים, הפסדים הנגרמים על ידי איחור, על ידי חוסר  ,נזק תוצאתי מכל סוג שהוא .15
 הלדוגמביצוע ועל ידי אובדן חוזה, ערבויות או התחייבויות מכל סוג שהוא, פיצויים עונשיים, פיצויים 

  ופיצויים מוסכמים.
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  תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

  
  פרשנות. 1
  

  וכל מילה או ביטוי שיוחסה ,יקראו כחוזה אחדי, הוכל מסמך אחר המצורפים ל הרשימהזו,  הפוליס     
  להם אותה המשמעות המיוחדת  אתה ,הרשימהאו של  הפוליסהלהם משמעות מיוחדת בכל חלק של      
   ,בלשון יחיד משמעו גם ברבים בפוליסהבכל מקום שהם מופיעים, אלא אם נאמר אחרת. כל האמור      
  ולהיפך. ,ולהיפך, וכל האמור במין זכר משמעו גם במין נקבה     
  

  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים .8
  

ימים מתחילתה  28ישולמו תוך  ,המבוטח למבטחתדמי הביטוח וכן יתר הסכומים המגיעים מן   .א
  ברשימה.של תקופת הביטוח, או במועדים אחרים, כפי שפורטו 

 
וכן המסים וההיטלים, כנקוב  ,למבטחתדמים המשתלמים דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל ה  .ב

  .ברשימה
 

יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי השער היציג ביום  ,הנקובה בדולר ארה"ב פוליסהין ילענ  .ג
  התשלום.

 
ניתן יהיה לשלמם במועדים אחרים עליהם  - לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל  .ד

  כדלקמן:מפורש בהוסכם 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד עבור תקופת האשראי  –הנקובה בשקלים  פוליסהלגבי   )1(
בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח. המדד  למבטחתאשר ישולמו  ,מיום תחילת הביטוח

 היסודי יהיה המדד הידוע ביום תחילת הביטוח.
  לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק מדמי  –הנקובה בדולר ארה"ב  פוליסהלגבי  )2(

  הביטוח.       
  

בנוסף להפרשי הצמדה כמפורט  ,שא הסכום שבפיגורילא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם, י  .ה
באותה עת, אשר  המבטחתלעיל, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור לפי השער המקובל אצל 

  בעת סילוקו של הסכום שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו. למבטחתישולמו 
 

 -  לשלמו מהמבוטחדרשה בכתב  המבטחתימים לאחר ש 15מור תוך לא שולם סכום שבפיגור כא  .ו

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

 
 ,לסלק את הסכום שבפיגור המבוטחין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת א  .ז

  .המבטחתד לביטול האמור, לרבות הוצאות המתייחס לתקופה שע
 

רע קודם ישא ,מקרה ביטוחבגין  הפוליסהעל פי  המבוטחביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות   .ח
 לביטול הביטוח.
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  ביקורת נציגי המבטחת .9
  

ועל  ,עת סבירהל כביהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח  באי כוח ונציגי  המבטחת
הם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון, או לשם חקירה ובדיקה למסור ל המבוטח

   זו. פוליסהעל פי  המכוסשל כל אירוע העשוי להיות 
  

  גילוי ושינוי בעניין מהותי .10
על כל השאלות שנשאל  ,למבטחתבכתב  המבוטחהוצאה על סמך התשובות שנתן  הפוליסה  .א

ועל סמך הנחתה של  ,ל דרך אחרת שנתבקשהזו, או בכ לפוליסה, ששימשה בסיס בטופס ההצעה
גילה לה את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח, לרבות  המבטחת שהמבוטח

  כל העובדות הרלוונטיות הקשורות להחמרת הסיכון.
  

הן בטופס ההצעה והן  ,מהותין ייענאו לא גילה למבטחת  ,לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות  .ב
תהיה המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או  - הוות החמרת הסיכון המבוטחבנסיבות המ

   .1981–לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א ,להקטין את היקף חבותה
  

  ין מהותי לצורך ביטוח זה, ייחשב, בין היתר:יענ  .ג
  זו. לפוליסהאו בכל מסמך אחר ששימש בסיס  ,בטופס ההצעהובדות שצוינו כמהותיות ) ע1(
  תקינות הרכוש המבוטח. )2(
  אמצעי הגנה וביטוח של הרכוש המבוטח.) 3(
  דרכי הפעלתו ואחזקתו של הרכוש המבוטח.) 4(
  ו/או באופן  המבוטח על ידיתיאור ו/או שינוי בעיסוקו ו/או בעבודות המבוצעות ) 5(

  ביצוען.     
  דמו לתקופתהשנים האחרונות שק 3- הרכוש המבוטח ב יטימפרנזקים שאירעו לפריט ) 6(

  הביטוח.     
  , הקשורות המבוטחאו נסיבות העלולות לגרום לתביעה נגד  ,המבוטחתביעות שהוגשו נגד ) 7(

  למקצועו או עיסוקו.     
  בעבר, אי חידושו  המבוטחלרבות ביטול ביטוח של  המבוטח,פרטים על העבר הביטוחי של ) 8(

  או התנאת הביטוח  ,לבטח את המבוטח בעברעל ידי מבטח כלשהו, סירוב של מבטח כלשהו      
  מיוחדים.ים גסייבתנאים או      
  בשל נזק שנגרם  ,על זכותו לפיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי המבוטחהסכם שעל פיו ויתר ) 9(

  זו אמורה לחול עליו. שפוליסה ,מקרה ביטוחעקב  מבוטחל     
  ל הערכת הסיכון המבוטח.או המשפיע ע ,כל אירוע המהווה החמרת הסיכון) 10(
  דרכי שמירת הרכוש המבוטח.) 11(
  

מרגע שנודעו לאחד  ,יינים המנויים לעילנעל הע המבוטחחשב ידיעת יהוא תאגיד, ת המבוטחבאם   .ד
  .המבוטחאו לאחראי על נושא הביטוח אצל  המבוטחממנהלי 

  
  

  הודעה על קרות מקרה הביטוח .11
 ,מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה למבטחתך להודיע על כ המבוטחעל  -  מקרה הביטוחקרה   .א

  ין.ילפי הענ ,ועל זכותו לתגמולי ביטוח ו/או לשיפוי

או  המבטחתולהמציא אותם לבדיקה לבאי כוח  ,לשמור על הפריטים שניזוקו המבוטחעל   .ב
  לשמאים שימונו על ידה.

להקשות או  העלולים ,לבדוק את הנזק לפני עשיית תיקונים המבטחת יאפשר לנציגי המבוטח  .ג
ייחשב כמי שלא  - לא עמד המבוטח בחובתו זוהיקפו. לאת בירור הסיבה לנזק ו מהמבטחתלמנוע 

  להלן. 8הוראות סעיף  ושיתף פעולה עם המבטחת, ויחול
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  הגשת התביעה למבטחת .12
ויצורפו אליה חשבונות תיקון ו/או  ,תוגש בכתב ,הפוליסהלתשלום תגמולי ביטוח על פי  תביעהכל 

כי דרישה לתשלום  אתבזמובהר  ,הדרושים לקביעת היקף השיפוי. להסרת ספק ,מפורטיםרכישה 
כל המידע  מבטחתרק אם ולאחר שנמסרו ל ,מבטחתשנמסרה ל כתביעהחשב יתגמולי ביטוח ת

  והמסמכים הנזכרים לעיל.
  

  חובת שיתוף פעולה של המבוטח עם המבטחת .13
דרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים , תוך זמן סביר לאחר שנלמבטחתלמסור  המבוטחעל   .א

, של כל מסמך הרלוונטי לתביעה, הנובעת או וקבלתלבירור החבות, לרבות העברה מיידית, עם 
, ובכלל זה: הזמנה לדין, הודעה על דיון, צווים, הליכים, כתבי בית מקרה הביטוחקשורה לקרות ה

  שיוכל, להשיגם., ככל למבטחתדין ומכתבים. אם אינם ברשותו, עליו לעזור 
  

לא קוימה חובת המבוטח להודעה למבטחת על קרות מקרה הביטוח, לרבות פתיחת הליכים   .ב
או לשיתוף פעולה עמו בבירור התביעה ומסירת כל מסמך הדרוש לכך, כאמור, וקיומה היה  ,בגינו

יתה יאין המבטחת חייבת בתגמולי הביטוח, אלא במידה שה - מאפשר למבטחת להקטין חבותה
  . הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:יבת בהם אילו קוימה החובהחי
  מסיבות מוצדקות. ,באיחוראו קוימה  ,החובה לא קוימה) 1(
  על היקפה ולא  ואת בירור חבותה, לא השפיע המבטחתמן  וקיומה או איחורה לא מנע ) אי2(

  על הבירור.ו הכביד     
  

 -  את בירור חבותה או להכביד עליה המבטחתמן במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע  המבוטחעשה   .ג
יתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו יאלא במידה שה ,אין המבטחת חייבת בתגמולי הביטוח

  דבר.
  

או בנוגע  למקרה הביטוחעובדות כוזבות, או העלים ממנה עובדות בנוגע  המבוטח למבטחתמסר   .ד
  טחת מחבותה.פטורה המב –והדבר נעשה בכוונת מרמה  המבטחת,לחבות 

  

ויכולה להחזיק  ,מקרה הביטוחיכולה להיכנס בכל זמן סביר לכל המקומות בהם אירע  המבטחת  .ה
מטעמה, לרבות מימוש זכותה מי בהם זמן מתקבל על הדעת, למטרת חקירה או בדיקה על ידי 

  מה פעולה, לרבות מתן כל ההקלות הדרושות לכך.יישתף ע והמבוטחלקבלת מסמכים, 
  

  הצמדה .14
ינו במטבע ישראלי, ואם צ ,ההשתתפות העצמיתזו, וסכומי  ברשימה לפוליסהמים הנקובים הסכו  .א

  .במדדישתנו בהתאם לשינויים 

זו, אם צוינו במטבע ישראלי, ישתנו בהתאם  לפוליסהגבולות האחריות הנקובים בפרק ב'   .ב
  .במדדלשינויים 

ות בתקרת גבול האחריות, , הגדלות שקליהמבוטחעל פי בקשת  ,אם במשך תקופת הביטוח יחולו  .ג
  יחולו תנאי הצמדה על ההגדלה בהתאם לס"'ק א' לעיל. - וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד

מקרה לבין המדד שפורסם לפני קרות  ,השינוי יהיה בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח  .ד
  .הביטוח

  

  זכות קיזוז .15
כל סכום  ,ות מקרה הביטוחהמבטחת רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקר

שהמבוטח חייב למבטחת, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת. במקרה של אובדן מוחלט 
לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו, תהא המבטחת רשאית לקזז את יתרת דמי הביטוח 

  המגיעים לה, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
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  הודעות למבטחת .16
תימסר לפי מענו האחרון  ,לפוליסהבכל הקשור  המבטחת למבוטחעה של הוד – למבוטחהודעה   .א

  .למבטחתהידוע 

במען משרדה הראשי, המצוין  למבטחתתימסר  המבוטח למבטחתהודעה של  – למבטחתהודעה   .ב
  .למבוטחבכתב  המבטחת, או בכל מען בישראל עליו הודיעה לפוליסהבכותרת 

  

  .בבית הדואר ת ממועד מסירתה למשלוח בדוארשעו 72הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתוך   
  

  ביטוח כפל .17
זו אצל יותר  פוליסהבפני סיכונים המכוסים לפי  המבוטחהרכוש המבוטח או חבות  ובוטח  .א

בכתב מיד לאחר שנעשה  למבטחתלהודיע על כך  המבוטחעל  - ממבטח אחד לתקופות חופפות

–לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59יף ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו, בכפוף להוראות סע

1981.  

יופחת סכום השיפוי המגיע  - אחרת המבטחת את אותו סיכון פוליסהשיפוי בגין  המבוטחבל יק  .ב
  בל.ילמבוטח בגובה הסכום שק

בל מהפוליסה יאת הסכום שק המבוטח למבטחתזו סולקה, יחזיר  פוליסהאם התביעה על פי   .ג
  האחרת.

  

  השתתפות עצמית .18
רק פעם אחת  ההשתתפות העצמית, תחושב לפוליסה 'ב-' ולפי פרקים אה ביטוח מקרבמקרה של 

הגבוהה מבין  ההשתתפות העצמיתלפי  ,ביחס לכל המקרים הנובעים מאירוע אחד באתר העבודה
נדחתה, נמחקה או  המבוטחתשולם גם אם התביעה נגד  ההשתתפות העצמיתההשתתפויות. 

  הסתיימה בפשרה.
  

  התיישנות .19
שנים מיום קרות מקרה  3היא  ,ישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק א' ופרק ג'תקופת התי  .א

  הביטוח.

תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב' לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת   .ב
  .הנפגע כנגד המבוטח

  

  מרמה בתביעת תגמולים .20
ות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע עובדות כוזבות, או שהעלים ממנה עובד מבטחתלהמבוטח מסר 

  פטורה המבטחת מאחריות כלשהי לפי פוליסה זו. - והדבר נעשה במתכוון ,המבטחתלחבות 
  

  תחלוף .21
גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה  מקרה הביטוחבשל  למבוטחתה יהי  .א

  שיעור התגמולים ששילמה.וכ ,מששילמה למוטב תגמולי ביטוח ,למבטחתעוברת זכות זו  -  ביטוח

בזכותו של פגע ישבאופן  ,אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זההמבטחת   .ב
  .מהמבטחתלגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבל  המבוטח

עליו להעבירו  - לפי סעיף זה למבטחתשהיה מגיע  ,מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי המבוטחבל יק  .ג
עליו לפצותה בשל  - למבטחת. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטחת

  כך.

, מועצת המבוטחשעלולה להתעורר נגד כל אדם בשירותו של  ,מוותרת על זכותה לתחלוף המבטחת  .ד
וכן בני משפחותיהם. ויתור זה לא יחול במקרה של פעולה  המבוטחהדירקטוריון, בעלי מניותיו של 

  מתכוון או כלפי חברות שמירה ומיגון.ב
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  הארכת הביטוח או חידוש הפוליסה .22
אשר תינתן  ,המבטחתהסכמה בכתב של  יםטעונ ,פוליסהכל הארכה או חידוש של הביטוח על פי ה  .א

  במפורש למטרה זו.

לא יוארך הביטוח ולא יחודש מאליו, לרבות בדרך  ,כי בתום תקופת הביטוח האמורה ,מוצהר בזה  .ב
אך ורק בדרך של אישור מפורש בכתב של  ועשייקה, וכי הארכת הביטוח או חידושו ישל שת

, או המבוטח למבטחתלחידוש או להארכה, כאמור, ולא בכל דרך אחרת, אף אם הציע  המבטחת
  להיפך, בצורה ובמועד כלשהם, להאריכו.

ק בלתי נפרד אף לביטוח חל טופס ההצעהיהווה  ,הפוליסהעל ידי חידוש  חהוארכה תקופת הביטו  .ג
  ממסמך נפרד ממנה.

  

  מוטב שאינו המבוטח .23
תנה לו לכך מראש הסכמת יזולתו, אלא אם כן נ מוטבזו, לא רשאי לקבוע  פוליסהלפי  המבוטח  .א

  בכתב. המבטחת

תחייב  - השיפוי המגיע לו המבטחת למבוטחוהוסכם בין  ,המבוטחשאינו  בפוליסה מוטבנקבע   .ב
  המוטב.קביעה זו גם את 

  

  הביטוחביטול  .24
רשאית  המבטחת, פוליסההוראה אחרת כלשהי ב על פידין או  על פי המבוטחמבלי לגרוע מזכויות   .א

דעתה, ובלבד שהודעה על  לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול

ם לפני התאריך בו יתבטל הביטוח, ובמקרה מיי 21בכתב ובדואר רשום לפחות  מבוטחכך תישלח ל
  הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. זכאי להחזר דמי המבוטחכזה יהיה 

דעתו,  לפי שיקול ,רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא, לפני תום תקופת הביטוח המבוטח  .ב

ם לפני התאריך בו יתבטל מיי 15רשום, לפחות  בדואר מבטחתובלבד שהודעה על כך תישלח ל
הביטוח הנהוגים אצלה לתקופה קצרה  לעצמה את דמי מבטחת, תשאיר ההביטוח. במקרה כזה

  עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף, בתוספת ההוצאות.

ם מיום ביטול הפוליסה. היו מיי 30ייעשה תוך  ,ב' לעיל –א' ו קהחזר דמי הביטוח כאמור בס"'  .ג
שחלו על דמי הביטוח  המדדייקבע סכום ההחזר בהתחשב בשינויי  - דמי הביטוח נקובים בשקלים

  ממועד תחילת הפוליסה ועד תאריך התשלום בפועל. ,המוחזרים

תבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול אינה  המבטחתאם   .ד
את הסכום  המבטחת למבוטחתשלם  - תהפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח המבוטחש

וג ביטוח ביום ביטול הביטוח, יחסית לתקופה שנותרה עד יתה דורשת ממבוטח דומה לאותו סישה
  תום תקופת הביטוח המוסכמת.

  

  ברירת הדין .25
דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, לרבות בקשר עם שאלת  יוכל חילוק הפוליסהפרשנות   .א

  הכיסוי הביטוחי, יתבררו אך ורק על פי דיני ישראל ובבתי משפט בישראל בלבד.

חשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני יכי אכיפת פסק דין זר לא ת ובהר בזאתלמען הסר ספק, מ  .ב
  ולא כפסק דין שניתן בבית משפט ישראלי. ,ישראל

  

  תחולת החוק .26
, אלא אם הותנה אחרת, בכפוף 1981–תשמ"אהזו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח,  פוליסהעל 

  להוראותיו הקוגנטיות של חוק זה.


