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  פוליסה לביטוח שבר מכני
  
  

 על ידי ,"הרשימה") :לה בזה (להלןוכי תמורת תשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה הכל ,הפוליסה הזו מעידה
  לידי ,המבוטח ששמו נקוב ברשימה הנ"ל

  
  

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

לרכוש המבוטח המתואר ברשימה  ,בר מכניגרמו כתוצאה משישי ,או נזק אובדןישפה המבטח את המבוטח מפני 
תוך תקופת הביטוח  ,בהתאם לתנאי פוליסה זו ,תשלום, השבה לקדמות או תיקון על ידיוזאת  ,חלק ממנולאו 

שנקבעו  ,שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי הביטוח ,או כל תקופה נוספת ,הקבועה ברשימה
 ,המבטח עבור כל פריט ופריט המפורט ברשימה על ידיכום שישולם בתנאי שהס . זאתזותמורת חידוש פוליסה 

או על כל סכום או סכומים  ,ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנזכר בו ,צידוללא יעלה על הסכום הרשום 
ובשום פנים  ,בחתימת המבטח או בשמו ,שייקבעו במקומו על ידי הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה ,אחרים

  .מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק ,יעלה על הנזק למבוטחלא 
  

והמהווים חלק בלתי  ,על סמך הצעת ביטוח וכל מסמך אחר שהוגש למבטח ,פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח
  נפרד מפוליסה זו.

  
  

  הסיכונים המכוסים
  
  

בתוככי נמצא המבוטח  שעה שהרכוש מתרחשוה ,המצריך תיקון או החלפה ,נזק פתאומי ובלתי צפוי –"שבר" 
  לרבות: ,בכל מצב שהוא ,החצרים הנזכרים ברשימה

  בפעולה או בתנוחה. )1(

  שנעשו לשם ניקוי, תיקון, שיפוץ כללי. ,בתהליך של פירוק, הרכבה או הצבה מחדש )2(
  

  והנובע מ: 
  

  פגמים וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה ובהרכבה, התאמה לקויה, איזון לקוי, לחצים ומאמציםא.  
  בלתי רגילים, סיכה לקויה או בלתי מספקת, זרם או מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי,              

  חימום יתר.             
  מטעם עובדי המבוטח או צד שלישי. ,מיומנות, רשלנות או מעשי זדון רשגיאות, העדב.   
  רת גופים זרים.ינפילה, מכה, התנגשות או אירועים דומים, הפרעה או חדג.    
  ור, טכתוצאה מלחץ פנימי של קי ,רושה: התרסקות פתאומית של חלק מהרכוש המבוטחיהתפוצצות (פד.   
  או מהתפוצצות גזי שריפה). ,ירונוזלים, או      
  אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי. ,כל סיבה אחרתה.   
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  חריגים
  

  המבטח לא יהיה אחראי עבור:

עקב אחד או יותר מהגורמים כדלקמן: אש, פעולת כיבוי  ,במישרין או בעקיפין ,מושנגראו נזק  ןאובד .1
אש, ניקוי שיירים או פירוק בעקבות או במהלך אש, ברק, התפוצצות כימית, פעילות של טיסה או של 

ם, ברד, סיון לגניבה, התמוטטות מבנה, הצפה, גשיחפצים ו/או חלקים הנושרים מטיסה זו, גניבה או נ
הם מאוכסנים או מוזרמים, רעידת אדמה, הם בטפון, הימלטות נוזלים או גזים מהכלים או הצינורות יש

קלון ואסונות טבע ישקיעת קרקע וסלעים, גלישת קרקע וסלעים, התפרצות וולקנית, סופת הוריקן, צ
 דומים.

ועומס יתר שהופעל על הרכוש  ,ייםסויסיונות, נילרכוש המבוטח עקב שינויים, נ הנגרמיםאו נזק  אובדן .2
  המבוטח שלא למטרות להן נועד.

 –שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח, או סיפק אותו או ביצע בו תיקונים  ,ן או נזקדבוא .3
או אחרת. חלק הלה על אחריותו, תשלם החברה  ,בין שאחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה

 ,בתנאי שהמבוטח חייב יהיה להסב לחברה את תעודת האחריות שברשותו ,הנזק או אובדןאת דמי ה
  ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן, הספק או המתקן.

טרם  ,בהיותו מופעל לראשונה אצל המבוטח ,לפריט מפריטי הרכוש המבוטח מיםאו נזק שנגר אובדן .4
  אירע בתקופת ההרצה.ק זוהנ ,חלפה לגביו תקופת ההרצה המקובלת לרכוש מסוגו

אשר היו קיימים במועד  ,במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים ,או נזק שנגרמו אובדן .5
  אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד. ,תחילת תוקפה של פוליסה זו

  או נזק שנגרמו: אובדן .6
  אלה במפורש ובמפורט ברכוש אלא אם כן נכללו ,ליסודות, ללבנים ולבנייה מכל סוג שהואא.       
  כפי שהוא מתואר ברשימה שבפוליסה. ,המבוטח            
  וכן לרצועות,  ,וריות וגליליםסתבניות, מקדחים, מבלטים, מ :כגון ,חילוףי רבלאביזרים ב.        
  חגורות, חבלים, כבלים, שרשרות, מצברים או סוללות חשמל, צמיגים, מברשות, חומרי             
  חומרי קירור (בין אם נוזל ובין אם גז). ,שמן, סיכה, דלק, ממריצים) :הפעלה (כגון            
 לחומרים בלתי מתכתיים, זולת אלה העשויים מחומר פלסטי קשיח.ג.        

בלות, בלאי, חלודה, שיתוך (קורוזיה) או אבנית, של כל חלק מהרכוש תאו נזק ישיר של ה אובדן .7
או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה, או שסיבתם נעוצה בהרעה  המבוטח, שנגרמו

חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק  .בשטחים צבועים או ממורקיםריטות ש על ידיהדרגתית, או שנגרמו 
  או אבד כתוצאה מגורמים אלו.

  בע מנזק כזה.עקיף הנו אובדןשימוש ו אובדןלרבות  ,או נזק לחומרים במהלך עיבודם אובדן .8

כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה (בין  ,או נזק אשר נגרמו, נבעו או הוחמרו אובדן .9
אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו), מטעם גורם או גורמים העוינים את המדינה או את השלטון במדינה, 

או נטילת סמכויות  ,צבאי מלחמת אזרחים, מרד, מהפכה, התקוממות, פרעות, שביתה, קשר אזרחי או
אנשים הפועלים בשם או בקשר לכל ארגון פוליטי שהוא, מחבלים,  על ידישלטון, או נזק הנגרם בזדון 

 ,מסתננים, החרמה, השחתה, או גרימת נזק של רכוש בפקודת ממשל כלשהו "דה יורה" או "דה פקטו"
  או בפקודת כל רשות ציבורית שהיא.

  נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. .10

מקרינה יונית או  ,במישרין או בעקיפין ו,או נבע מונתראו  מונגראשר  ,או נזק מכל סוג שהוא אובדן .11
  או מהבערת דלק גרעיני. ,מכל תדלוק גרעיני שהוא או מכל פסולת גרעינית ,מזיהום רדיואקטיבי

ר נזק כתוצאה ישירה של המשכת הפעלתו לאח ,לפריט מפריטי הרכוש המבוטח ואו נזק שנגרמ אובדן .12
  או שתיקונו לא אושר על ידי החברה. ,שלא תוקן
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  תנאים

  
  

וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם  ,קראו כחוזה אחדיה, יילאפוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים 
תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם  ,בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,משמעות מיוחדת

  מופיעים.
  

מור בפוליסה בלשון יחיד אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן כל הא
 להיפך.

  

  הגדרת בסיס הביטוח .1
עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר מאותו סוג  על פייקבע יבסיס הביטוח לפוליסה זו 

  הקמה, היטלי מכס ומע"מ (אם יחולו). ועלות זו כוללת דמי הובלה, הוצאות ,ומאותו כושר תפוקה

  להלן. 16 מס' ראה תנאי - ן שיפוי יפוליסה זו. לעני על פיאין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי 
  

  חישוב דמי הביטוח .2

לעיל,  1כמוגדר בתנאי מס'  ,הסכום שנקבע כ"בסיס הביטוח" על פידמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו 
  שעליהן יוסכם. ,רחבות אחרות לכיסויבתוספת דמי ביטוח תמורת ה

  

  היקף החבות .3
סמוך לפני  ,סכום הביטוח לפוליסה זו הינו ערכו הממשי הכספי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח

  והוא מהווה את היקף חבות המבטח. ,קרות מקרה הביטוח
  

  השתתפות עצמית .4
  מה (צמוד למדד תפוקתסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשיבכל תביעה, המבוטח יישא ב 4.1
      -פריט אחד  רוע אבדו או ניזוקו יותר מאשריא ואולם כאשר באותו, סעיף מכונות)  - תעשייה       
    שהוסכם לאחד , לא יהא המבוטח חייב לשאת אלא בסכום ההשתתפות העצמית הגבוה ביותר     

  הפריטים שניזוקו.      

ינויים במדד מחירים סיטוניים של תפוקת סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם לש 4.2
או  ,המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סעיף מכונות -תעשייה 

בין המדד שפורסם  –מדד אחר שיתפרסם כאמור (אם הוא צוין במקום אחר בפוליסה) התאם לב
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח. ,סמוך לפני מקרה הביטוח

  

  וח חסרביט .5
פחות מעלות ההחלפה של הרכוש  ,היה בעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ"בסיס הביטוח"

שהוא כיחס בין  ,עור יחסייתפחת חבות המבטח בש -  1טח ברכוש חדש כנדרש בתנאי מס' והמב

  .1 'לבין עלות ההחלפה כנדרש בתנאי מס ,הסכום הנקוב ברשימה כ"בסיס הביטוח"
  ל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.סעיף זה חל על כ

  

  תשלום דמי ביטוח ודמים אחרים .6
  ישולמו  ,המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ,דמי הביטוח וכל יתר הסכומים  6.1

  או במועדים אחרים  ,מתאריך תחילתה של תקופת הביטוחם מיי 30תוך  במלואם       
  רה.בכלל), בהתאם למק שפורטו בפוליסה (אם       
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  ישא הסכום שבפיגור הפרשי ילא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו,   6.2

  , עבור תקופת הפיגור, אשר ישולמו למבטח בעת3%הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור        
  סילוק של הסכום שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו.       
  

  י בין המדד הידוע ביום בו חייב היה המבוטח לשלםהשינו על פיהפרשי הצמדה יחושבו        
  המדד הידוע ביום בו שילם תשלום זה הלכה למעשה.לבין  ,כל תשלום       

  

  ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב 15תוך  ,לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור  6.3

  ם נוספים מיי 21עבור כי הביטוח יתבטל כ ,לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב       
  אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.       
  

  סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום על פיאין בביטול הביטוח        
  לרבות הוצאות המבטח. ,המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,שבפיגור       

  
  לצרכן. מחיריםהההצמדה המפורטת בסעיף זה היא למדד   6.4

  

  שמירת הפעלת הרכוש המבוטח .7
  על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח ,באמצעים סבירים ,על חשבונו ,על המבוטח לנקוט  7.1
  וכן לוודא שאף פריט של הרכוש המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים ,פעולה תקין במצב       
  עומס יתר. של       
  
  ובאם הדבר נדרש  ,יל מוסמךעהמבוטח יופעל אך ורק על ידי מפכל פריט של הרכוש   7.2              
  שיון תקף.יהחוק, יהיה גם בעל ר על פי                     

  
  ולהצטייד בדו"ח מבחן המאשר  ,על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק  7.3

  חוק.ה על פיבמידה ודו"ח כזה נדרש  הפעלת הציוד,                     
  

  ביקורת נציגי המבטח .8
ועל המבוטח  ,באי כוח ונציגי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה

  למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.
  

  ין מהותייגילוי ושינוי בענ .9

בהצעה  על כל השאלות שנשאל  ,הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח  9.1
ועל סמך הנחתו של המבטח  ,כפי שנתבקש ,או בכל דרך אחרת ,ששימשה בסיס לפוליסה זו

שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח, וכן נקט באמצעים 
לא ענה  זו. שנדרשו על ידי המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים על ידי פוליסה ,למניעת נזקים

או לא נקט באמצעים שנדרשו על  ,ן מהותייאו לא גילה למבטח עני ,המבוטח תשובות מלאות וכנות
או  ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה -  ידי המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים בפוליסה זו

  על פי הוראות החוק. ,להקטין את היקף חבותו
  
  כך. מיד  עם היוודע לו על ,כל שינוי מהותי , עלהביטוח במשך תקופת ,בכתב דווחיהמבוטח   9.2
    או להקטין את ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה -  שינוי כזהעל המבוטח למבטח  דיווח לא       
  על פי הוראות החוק. ,היקף חבותו       

  
  לרבות ,ביה בהצעת הביטוחהיא עובדה שהוגדרה ככזו בשאלה שהוצגה לג "עובדה מהותית"  9.3              
  שאלה המתייחסת ל:                      
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  טח.ואמצעי הגנה, ויסות ובטיחות של הציוד המב  .א

  דרכי הפעלתו ואחזקתו של הציוד המבוטח.  .ב

  מבוטח בעבר.הרעו לרכוש של ינזקים שא  .ג

  על ,בתנאים מיוחדיםתה ייהתנאו  ,דחיית הצעת ביטוח של המבוטח  .ד
  ידי מבטח אחר או קודם.                    

  יהיה המבטח רשאי לבטל את הביטוח בהתאם לחוק. - לא קיים המבוטח הוראות אלו         
  

  הודעה על אירוע מקרה הביטוח  .10
  קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות 10.1
  ועל זכותו לתגמולי הביטוח. ,המקרה        

  
  ולהמציא אותם לבדיקה לבאי כוח החברה או  ,על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים 10.2              

  חייבת להינתן האפשרות לבאי כוח החברה לבדוק את  ,לשמאים שימונו על ידה. בכל מקרה                      
  או הנזק לפני שייעשו כל התיקונים. אובדןה                      

  

  הגשת התביעה למבטח .11
  ויצורפו אליה חשבונות תיקון ו/או  ,תוגש בכתבזו,  כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה 

בזה כי דרישה לתשלום תגמולי  רמובה ,קפו. להסרת ספקיהדרושים להוכחת הנזק וה ,רכישה מפורטים
ל המידע וכל המסמכים רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כ ,בטחמחשב כתביעה שנמסרה ליביטוח ת

  הנזכרים לעיל.
  

  בירור חבותו של המבטח וקביעתה .12
  תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים ,על המבוטח למסור למבטח   12.1             
  להשיגם. ,ככל שיוכל ,עליו לעזור למבטח - הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו                       

  
  שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק  12.2
 לנקוט.מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו                       

  

  הכשלה של בירור חבות .13

  במועדה, וקיומה היה מאפשר 12מס' י סעיף או לפ 10מס' לא קוימה חובה לפי סעיף  13.1             
  אלא במידה שהיה חייב ,אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח - למבטח להקטין חבותו                     
  בהם אילו קוימה החובה. הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:                     

  ת.מסיבות מוצדקו ,או קוימה באיחור ,החובה לא קוימה א. 
  על הבירור. וולא הכביד ,מן המבטח את בירור חבותו וקיומה או איחורה לא מנע אי ב.                      
  שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד ,עשה המבוטח במתכוון דבר 13.2
  ו לא נעשהאלא במידה שהיה חייב בהם איל ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח -  עליו         
  אותו דבר.         

  

  מרמה בתביעת תגמולים .14

או  ,13מס'או שנעשה דבר כאמור בסעיף  ,12מס' או לפי סעיף  10מס' הופרה חובה לפי סעיף 
 שהמבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע 

  .ור המבטח מחבותופט –לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה 
  

  מקרה שנגרם בכוונה .15
  פטור המבטח מחבותו. - נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב במתכוון
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  חישוב השיפוי .16
  נזק הניתן לתיקון 16.1    

  קון, ישלם המבטח את כל ההוצאות יבהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לת םבמקרי                      
  כדי להחזיר את הפריט תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה ,שתהיינה הכרחיות                      
  הנזק. כן ישלם המבטח את ההוצאות של הפירוק ושל ההקמה מיד לפני קרות                      
  ,וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה ,שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ,מחדש                      

  התיקונים יבוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח,  אם יחולו כאלה. אם ,וההיטלים                      
   ,העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר                      
  הכלליות. ההוצאותתיקונים, לכיסוי ה בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה עבור                      
  פוף חשמלי, או יצב פעולה תקין תגרור אחריה החלפה של למבמקרה והעלות של החזרה ל                      
  המבטח לא ישלם של חלפים המתבלים עקב שימושם, ייעשה ניכוי מתאים עבור בלאי.                       
  אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים ,פורים או שיפוצים כללייםשינויים, תוספות, שי עבור                      
  שא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעייםיהפוליסה. המבוטח י על ידי המכוסים                      
  אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על ידי הפוליסה. ,כלשהם                     

  
  מוחלט אובדן 16.2

  מוחלט"), ישלם  אובדן" :במקרה ופריט של הרכוש המבוטח הושמד כליל (להלן                     
   .אובדןאת ערכו הממשי הכספי של הפריט כפי שהיה סמוך לפני קרות ה המבטח                     
  המקרה בו עלות ייחשב  ,מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח אובדןכ"                     
  עולה ,לעיל 16.1בסעיף חישוב השיפוי המפורט  על פיהתיקונים של הפריט                      
  .אובדןרוע שגרם ליהערך הממשי של הפריט מיד לפני קרות הא –או שווה אל  –על                      

  
  העברה של הרכושהעלות ההובלה או לא יכלול את  ,השיפוי הניתן על ידי פוליסה זו 16.3            

  ו/או עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל, אלא אם הוסכם אחרת. ,ו/או כל רכוש אחר ,המבוטח                    
  

  או עבודה בשבתות או  ,לא תשולמנה כל הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף, שעות נוספות 16.4           
  אם הוסכם אחרת. חגים, אלא                   
  

  צולת יופחת מהשיפוי שעל החברה לשלם.יערכה של הנ 16.5           
  

  זכות קיזוז .17
המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל תשלום  ,המבטח יהיה זכאי לקזז מתגמולי הביטוח

ש מוחלט לרכו אובדןאחרת. במקרה של למתייחס לפוליסה זו ובין שחובו בין  ,שהמבוטח חייב לחברה
יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו, גם  ,המכוסה על פי פוליסה זו ,המבוטח

  אם טרם הגיע מועד תשלומם.
  

  מקדמה .18
כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה, יהא המבוטח  ,בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו

רות לתיקון הנזק, וזאת על ילו לקבל ש נהשתאפשר ,זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית
חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו. מקדמה כזאת תנוכה מסכום השיפוי הסופי 

סעיף  - עשה תוך הצמדת המקדמה ששולמה, למדד תפוקת תעשייהישישולם למבוטח. חישוב הניכוי י
  מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי. ,מכונות

  

  לי ביטוח שאינם שנויים במחלוקתתגמו .19

ם מיום שנמסרה למבטח תביעה מיי 30ישולמו תוך  ,תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב
  והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. ,בכתב לתשלום תגמולי הביטוח
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  הגבלת תקופת החבות .20
  שקרה מקרה הביטוח.שנים לאחר  3תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 

  

  ביטול הביטוח .21
  המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, 21.1

  לפני התאריך בום מיי 15שלח למבטח בדואר רשום לפחות ית ךובלבד שהודעה על כ        
   ,וח הנהוגים אצלוישאיר המבטח לעצמו את דמי הביט ,במקרה כזה יתבטל הביטוח.        
  בניכוי ההוצאות. ,עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף ,לתקופה קצרה        

  
  על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, המבטח ,מבלי לגרוע מזכויות המבטח 21.2
  עתו, ובלבד דלפי שיקול  ,רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח        

  ם לפני התאריך בו יתבטל מיי 15שלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות ישהודעה על כך ת        
    ששילם למבטח בעד  ,במקרה כזה, המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח .הביטוח        
  הביטוח. להתקופה שלאחר ביטו        

  
  והעילה לביטול אינה  ,סכמתאם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המו 21.3
  ישלם המבטח למבוטח את - שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח        
  הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה        
  שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.        

  

  הודעות למבטח .22
  תינתן למבטח לפי אחת מהכתובות כדלקמן: ,של המוטב הודעה של המבוטח או

  או כל כתובת אחרת בישראל עליה  ,פוליסההכתובת משרדו של המבטח כמצוין בכותרת א. 
  יודיע המבטח, בכתב (אם בכלל), למבוטח מזמן לזמן.      
  
   -או 
  
  כל כתובתאו לפי  ,לפי כתובתו כמפורט בה –במשרדו של סוכן הביטוח הרשום בפוליסה ב. 

  עליה יודיעו סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, בכתב (אם בכלל), למבוטח ,אחרת בישראל                  
  מזמן לזמן. ,ולמוטב                  

  

  ביטוח בחברות אחרות .23
בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח 

  או לאחר שנודע לו עליו. ,לאחר שנעשה ביטוח הכפל בכתב מיד
  

  תחולת החוק .24

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

  הארכת הביטוח .25
אשר תינתן במפורש  ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה

  למטרה זו.
  


