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פוליסה לביטוח עבודות קבלניות 
מנוביט 2015 

הואיל והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובי� ברשימה ו/או במפרט  (להל�: "הרשימה") פנה אל:

מנורה מבטחי� ביטוח בע"מ  (להל�: "המבטח")

בבקשה לבטחו בביטוח עבודות קבלניות 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, המבטח ישפה את המבוטח בהתא� לתנאי הפוליסה בגי� אבד� או נזק שיגרמו 

לפרויקט המבוטח המתואר ברשימה (להל�: "הפרויקט") או לחלק ממנו ו/או בגי� חבותו של המבוטח, שיגרמו בשל 

מקרה הביטוח (כמוגדר בכל פרק מפרקי הפוליסה), תו! תקופת הביטוח הקבועה ברשימה ובהתא� להוראות 

הפוליסה סייגיה ולתנאיה.   

הגדרות  

"הפוליסה": לרבות הרשימה, מפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.  

"מדד": מדד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  

"תקופת הרצה" (א� צויינה בד% הרשימה): התקופה הנקובה ברשימה ו/או במפרט כתקופת הרצה המתחילה בעת 

הפעלת� הראשונה של המכונות ו/או הציוד החדשי� לאחר הקמת� ו/או הרכבת� למטרות שלה� נועדו. 

תקופת הביטוח 

תחילת תקופת הביטוח לפי פרק א': מועד תחילת תקופת הביטוח של פרויקט הכלול בביטוח לפי פרק זה, יהא 

המועד הנקוב ברשימה או מיד לאחר פריקתו של רכוש כלשהו באתר העבודה (להל�: "האתר"), הכול כמוגדר 

ברשימה, לפי המועד המאוחר מבניה�.  

תחילת תקופת הביטוח לפי פרקי� ב', ג': מועד תחילת תקופת הביטוח לעניי� פרקי� אלה יהא המועד הנקוב 

ברשימה.   
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סיו� תקופת הביטוח לפי פרקי� א', ב', ג' :   

הביטוח יסתיי� באופ� מידי בכל אחד מהמקרי� הבאי�, לפי המוקד� מביניה�:  

  ;�מסירת הפרויקט למזמי

התחלת השימוש בפרויקט;  

השלמת העבודות בפרויקט;  

המועד הנקוב ברשימה כמועד תו� תקופת הביטוח. 

מסירת חלק מהפרויקט  

נמסר למזמי� חלק מהפרויקט או החל השימוש בחלק מהפרויקט – יסתיי� הביטוח באופ� מידי לגבי אותו חלק.

תקופת תחזוקה מורחבת  

  :�א� צוינה ברשימה תקופת תחזוקה, אזי בכפו% לכל תנאיה וחריגיה הפוליסה, יחול הכיסוי בתקופה זו כדלקמ

אבד� או נזק לעבודות הפרויקט ,או חבות בגי� נזק לגו% או לרכוש צד שלישי ו/או חבות בגי�  נזק גו% לעובד 

הנובעי� מביצוע עבודות המתבצעות לש� קיו� ההתחייבות הקבל� במסגרת תקופת הבדק כלפי מזמי� העבודה, 

ובלבד שהנזק אירע בתו! תקופה זו  

אבד� או נזק לעבודות הפרויקט שאירעו בתקופת  התחזוקה כתוצאה ממקרה ביטוח עפ"י פרק א' שארע בתקופת 
הביטוח. 

חבות בגי� נזק לגו% או לרכוש צד שלישי שאירעו בתקופת התחזוקה כתוצאה ממקרה ביטוח על( פי פרק א' שאירע 

בתקופת הביטוח.  

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 C ו(B. כמו כ�, תחול הפוליסה בתחומי אזורי החי* בי� מדינת 

   .�ישראל לירד� בהתא� ליישו� חוזה השלו� ביניה
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סכומי ביטוח

שווי הפרויקט

על המבוטח חלה חובה לוודא כי סכו� הביטוח שנקבע בפוליסה שווה למלוא העלות של הפרויקט 

המושל� לפי הער! בעת עריכת הביטוח, כולל שינוי� שיחולו בערכו במהל! תקופת הביטוח מכל 

סיבה שהיא, למעט שינוי� שיחולו במדד.  

על המבוטח חלה החובה לעדכ� סכו� ביטוח זה, ככל שהדבר נדרש, במהל! תקופת הביטוח על ידי 

הודעה בכתב למבטח. 

 �שווי חומרי� שסופקו על(ידי המזמי

על המבוטח חלה חובה לוודא כי סכו� הביטוח שנקבע בפוליסה שווה למלוא העלות של החומרי� 

שסופקו על ידי מזמי� הפרויקט בעת הספקת� למטרת ביצוע הפרויקט המבוטח, א� שווי� לא 

נכלל בסעי% 1 לעיל.  

על המבוטח חלה חובה לעדכ� סכו� ביטוח זה כנזכר בסעי% 1 לעיל.

סכומי ביטוח מרביי�

הסכומי� המופיעי� בצד פריטי הרכוש ברשימה הינ� סכומי ביטוח מרביי�;  

שיעור השיפוי על פי פוליסה זאת אינו שיעור מוסכ� אלא מותנה בהוכחת שיעור האובד� או הנזק. 

חריגי� כלליי� לכל פרקי הפוליסה  

 ,�המבטח לא ישפה את המבוטח בגי� אובד�, נזק או חבות אשר נגרמו, נבעו או הוחמרו, במישרי� או בעקיפי

כתוצאה מאחד מאלה:  

1. מלחמה , פלישה, פעולת אויב זר, מעשה  איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בי� א� הוכרזה ובי� א� 

לא הוכרזה) , מלחמת אזרחי� , פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי , מרידה, 

מהפכה, שלטו� צבאי או שלטו� שתפסוהו באופ� בלתי חוקי , משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות 

או גורמי� כלשה� המביאי� לידי הכרזה או קיו� של משטר צבאי או מצב של מצור . 

   "טרור" כאמור לעיל 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� על ידה, רק באישור 

מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחו� או של מנהל מס רכוש וקר� פיצוי� כמוגדר בחוק מס 

רכוש וקר� פיצוי� 1961 על כל תיקוניו המאשר כי הנזק נגר� במישרי� על( ידי אחת מפעולות אלו , ישמש 

עילה לדחיית תביעה ;לנזקי� עפ"י חריג זה.  

 קרינה מייננת או זיהו� רדיואקטיבי מדלק     ( Any nuclear material )  2. חומר גרעיני כלשהו
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גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו. למטרת חריג זה           

 בלבד , בעירה תכלול תהלי! כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו. חריג זה לא יחול על שימוש 

בקרני רנטג� , ועל שימוש בחומרי� רדיואקטיביי� במעבדות מחקר ובתי חולי� ולש� ביצוע     

בדיקות לא הרסניות בתעשייה.  

 על א% האמור לעיל, עבודה ע� או שימוש בדלק גרעיני מוחרגי�. 

 3. הפסקת עבודה לתקופה העולה על 90 יו�;

סייג זה לא יחול א� המבוטח הודיע למבטח מראש על הפסקת עבודה לתקופה העולה על 90   

ימי�, וסוכמו בכתב ומראש התנאי� להותרת הכיסוי הביטוחי על כנו חר% הפסקת העבודה.  

 4. מקרה ביטוח שנגר� מחו* לגבולות הטריטוריאליי�, כמוגדר לעיל.   

 5. כל עבודה המתבצעת בשיטת "פלקל" ו/או עבודה הקשורה בתיקו� פרויקטי� שנבנו בעבר

   בשיטת "פלקל", אלא א� צוי� אחרת במפורש ברשימה. 

פרק א' ! ביטוח הרכוש

1. סעי# השיפוי  

המבטח ישפה את המבוטח בגי� החילו%, התיקו� או ההקמה מחדש של הפרויקט או חלק ממנו בשל מקרה 

הביטוח, כהגדרתו להל�, שיגר� תו! תקופת הביטוח הנקובה ברשימה וזאת עד לסכומי� הנקובי� בה.  

2. מקרה הביטוח  

אירוע פתאומי ובלתי צפוי שאירע באתר הפרויקט  או בסמו! לו ואשר גר� אובד� או נזק פיזי לפרויקט או 

לחלק ממנו בתו! תקופת הביטוח והתגלה במהל! תקופת הביטוח או במהל! תקופת התחזוקה , וזאת 

מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על פי חריגי פוליסה זו.  

3.       הודעה על מקרה ביטוח   

קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע למבטח על כ! מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה ביטוח, העלול 

להוות עילה לתביעה על(פי 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.    
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הרחבות לכיסוי לפי פרק א  

א� צוינו ברשימה סכומי ביטוח נפרדי� להרחבות המפורטות להל�, ושולמה בגינ� פרמיה נוספת, ישפה המבטח 

את המבוטח בגי� הוצאותיו בשל קרות מקרה הביטוח בגבולות הסכומי� הנקובי� ברשימה (שהינ� על בסיס נזק 

ראשו� שאינ� כפופי� לביטוח חסר) לגבי הרחבות אלה, וזאת א% מעבר לסכומי הביטוח הכלליי� המצויני� 

ברשימה, למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח.  

1. הוצאות לפינוי הריסות.   

2. אובד� או נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ולרכוש סמו!, כמפורט להל�, עקב ביצוע עבודות הפרויקט בלבד.  

אובד� או נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה השיי! לאחד מיחידי המבוטח ואינו מהווה חלק מהפרויקט 

המבוטח לפי פוליסה זו.  

אובד� או נזק לרכוש סמו!, השיי! לאחד מיחידי המבוטח, הנמצא בשטח ביצוע הפרויקט ואינו מהווה חלק 

מהפרויקט  המבוטח לפי פוליסה זו, ו/או אינו משמש לביצוע הפרויקט.  

הרחבה זו אינה מכסה אובד� או נזק לרכוש כתוצאה מנזקי טבע ורעידת אדמה.  

3.        הוצאות בגי� תכנו� , מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלי� מהנדסי� הדרושי� לש� כינו� האבד� ו/או      

          הנזק.  

4.       הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות מקרה הביטוח, כתוצאה משינוי� ותוספות הכרחיי� שנדרשו על( ידי 

הרשויות המוסמכות, בתנאי שאלה לא נדרשו על יד� לפני קרות האבד� או הנזק. שיפוי המבוטח לפי הרחבה 

זו  לא תעלה על 10% מסכו� הנזק המכוסה בביטוח או על הסכו� הנקוב ברשימה.   

5.      אובד� או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו (כולל פעולות טעינה ופריקה) ו/או אחסונו 

בגבולות הטריטוריאליי�.  

6.      אובד� או נזק למבני עזר ותכולת� ו/או למשרדי� ותכולת�, לתבניות ולפיגומי�, למתקני� וציוד קל, 

המשמשי� את הפרויקט. 

הרחבה זו אינה חלה על מנו%, כלי צמ"ה, כלי רכב, וכ� על פריט בודד מסוג כלשהו ששוויו עולה על 30,000 /.  

7.     הוצאות שהוצאו למניעת אבד� או נזק מסיכו� מבוטח א% א� לא נגר� אבד� או נזק בפועל לרכוש המבוטח 

גופו, וזאת בתנאי כי הוצאות אילו היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתו� לסיכו� מידי 

וממשי. סכו� השיפוי לפי הרחבה זו מוגבל לס! הנקוב ברשימה, בהעדר סכו� נקוב ברשימה יוגבל הכיסוי ל( 

  . / 250,000
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חריגי� לפרק א' 

הכיסוי על פי פרק א לפוליסה, אינו חל על אובד� או נזק הנובע או הקשור, במישרי� או בעקיפי�, באחד מאלה:  

1. נזק תוצאתי מכל סוג שהוא לרבות קנסות, פיצויי�, הפסדי� הנגרמי� על ידי איחור, על ידי חוסר ביצוע או 

על ידי אובד� חוזה. 

2. הוצאות לתיקוני� או להחלפה הנובעות מתכנו� לקוי, מחומרי� לקויי� או מעבודה לקויה.

חריג זה חל על תיקו� או החלפת הפריטי� הלקויי� עצמ� (נזק ישיר), א! אינו חל על אובד� או נזק שארע 

או נתגלה בתקופת הביטוח לפריטי� אשר בוצעו כהלכה, כאשר אבד� או נזק כזה נגר� כתוצאה מתאונה 

שנבעה מתכנו� לקוי, מחומרי� לקויי� או מעבודה לקויה (נזק עקי#).  

3.      אובד� או נזק ישיר של פחת, בלאי, החלדה, שיתו! (קורוזיה) וירידת ער!, הנובעי� מחוסר שימוש או מתנאי� 

אטמוספריי� רגילי�.   

4.     שבר מכני או קלקול חשמלי, אלא א� ארע בתקופת ההרצה הנקובה ברשימה לציוד ומערכות חדשות המהוות 

חלק בלתי נפרד מהפרויקט ואשר נכללו בסכו� הביטוח.  

5.     אובד� או נזק  למזומני�, המחאות, כרטיסי אשראי, המחאות דואר, בטחונות וערבויות , שטרי חוב, שטרי 

חליפי�, ניירות ער! ואגרות מכל סוג, בולי�, וכ� כל מסמ! סחיר אחר בעל ער! כספי נקוב.  

6.       אובד� או נזק עקב גניבה או פריצה מכל סוג שהוא.

 �סייג זה לא יחול א� שומר או שומרי� המועסקי� אצל המבוטח בשכר ו/או המועסקי� בשכר על ידי מזמי

העבודה, בשמירה בלבד, שומרי� על אתר העבודה ובכל מקרה על כל העבודות, הציוד והחומרי� המבוטחי� 

בפוליסה זו, באורח רצו% ובנוכחות מתמדת באתר העבודה בכל עת שבה לא עובדי� באתר (להל�: "תנאי 

שמירה").  

במידה והמבוטח ו/או מזמי� העבודה מעסיק חברת שמירה לצור! קיו� תנאי השמירה, ייחשב הדבר כמילוי 

תנאי השמירה, א! זאת בתנאי שמי מה� לא ויתר על זכות שיבוב כנגד חברת השמירה.   

הפר המבוטח את תנאי השמירה, יחול סעי%  8 לפרק התנאי� הכלליי�. 

חברת השמירה לא תחשב כקבל� ו/או קבל� משנה המבוטח לפי הפוליסה.  

7.     חוסר אשר נתגלה בזמ� ספירה או עריכה של מלאי, שלא נית� לייחס אותו לאירוע ספציפי כלשהו.  
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 תנאי� מיוחדי� לפרק א'

1. שינוי בסכו� הביטוח ובאופ& הביצוע   

 
המבוטח חייב להודיע למבטח בכתב ובהקד� האפשרי על כל עובדה שבגינה יש להגדיל את סכומי הביטוח.  

2. ביטוח חסר   

היה בשעת קרות מקרה הביטוח סכו� הביטוח לפי סעיפיו השוני� של פרק א' פחות משיעור של 90% משוויו 

של הפרויקט, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבי� סכו� הביטוח לבי� 90% משווי הפרויקט 

לפי הגדרות הפוליסה.  

על א% האמור, א� לאחר קרות מקרה הביטוח יסתבר כי קיי� תת ביטוח יוגדל סכו� הביטוח בעת השבת 

הכיסוי הביטוחי לקדמותו ויועמד על שוויו המלא של הפרויקט. המבוטח ישל� פרמיה נוספת בגי� הגדלת 

סכו� הביטוח לתקופה שמיו� קרות מקרה הביטוח ועד לתו� תקופת הביטוח (להל�: "יתרת התקופה"). 

הפרמיה תחושב בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי� תקופת הביטוח הכוללת לבי� יתרת התקופה.  

3.       חישוב השיפוי   

במקרה בו האבד� או הנזק לרכוש ולעבודות הפרויקט המבוטח נית� לתיקו� ו/או לחילו% ו/או לכינו�, ישפה 

המבטח את המבוטח בגי� כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את  הרכוש ועבודות הפרויקט למצב 

כחדש כפי שהיה עובר לקרות הנזק.   

המבטח לא ישפה את המבוטח בגי� שינוי�, תוספות ושיפורי� אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקוני� המכוסי� על 

פי הפוליסה אלא א� היו הכרחיי� לביצוע התיקוני�.   

המבוטח לא ישפה את המבוטח בגי� עלות� של תיקוני� ארעיי� כלשה�, אלא א� ה� מהווי� חלק מעלות 

התיקוני� הסופיי� המכוסי� על(פי הפוליסה.  

במקרה בו המבוטח הודיע למבטח כי אי� בכוונתו לכונ� את האבד� או הנזק לרכוש ולעבודות הפרויקט, 

ישפה המבטח את המבוטח בגי� ערכ� הממשי הכספי של הרכוש והעבודות עובר לקרות האבד� או הנזק.   

במקרה של נזק לרכוש המבוטח לפי סעי% 6 להרחבות לכיסוי (מבני עזר, ציוד קל וכו'), ישפה המבטח את 

המבוטח בגי� ערכו הממשי הכספי של הרכוש עובר לקרות האבד� או הנזק. 

לעניי� סעי% זה, "ער! ממשי כספי" משמעו ער! הרכוש כחדש בניכוי בלאי.  

       בנוס% לאמור לעיל יישפה המבטח את המבוטח בגי� הוצאות מיוחדות שהוציא עבור משלוח דחו% (כולל לחו"ל    

      ומחו"ל), שעות נוספות או עבודה בשבתות וחגי�, בסכו� שלא יעלה על 20% מהאבד� או הנזק, אלא א� נקבע      

      סכו� אחר ברשימה. 
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4. ניצולת   

קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח, רשאי המבטח, על פי 

  :�שיקול דעתו, לפעול בקשר ע� הניצולת כדלקמ

4.1. להפחית את ערכה של הניצולת, א� היא בעלת ער! למבוטח, מתגמולי הביטוח בגי� הרכוש 

שניזוק; או 

4.2. לקבל לבעלותו את הניצולת. במצב דברי� זה, לא יופחת ער! הניצולת מתגמולי הביטוח בגי

הרכוש שניזוק.  

לעניי� סעי% זה, "ניצולת" משמעה שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי הביטוח. 

  השתתפות עצמית .5

בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכו� של השתתפות עצמית 

הקבוע ברשימה בעד כל תביעה. 

א� במסגרת מקרה ביטוח אחד נגר� נזק או אובד� למספר פריטי� אשר חלה עליה� השתתפות עצמית שונה 

  .�(  תחול השתתפות עצמית אחת ( הגבוהה מבניה

  מקדמה.   6

בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו, המכוסה בפוליסה זו לפי תנאיה וחריגיה, יהא המבוטח זכאי 

 �לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שרות לתיקו� הנזק, וזאת על חשבו

הכספי� שעל המבטח לשל� לפי תנאי פוליסה זו. מקדמה זו תנוכה מסכו� השיפוי הסופי שישול� למבוטח. 

חישוב הניכוי יעשה תו! הצמדת המקדמה ששולמה למדד מיו� תשלו� המקדמה ועד ליו� התשלו� הסופי.   

  (סעי% זה בתוק% א! ורק א� צוי� הדבר במפורש ברשימה)  שעבוד.  7

כל תשלו�, א� יגיע לפי הפוליסה, ישול� לבנקי� /מוסדות המצויני� במפרט, לפי שיעור זכות ההנאה      

 שיש לה� ברכוש המבוטח ו/או בהתא� לסכומי� הנקובי� במפרט ובהתא� לכל תנאי וסעיפי הפוליסה.    

למרות כל הרשו� בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה, בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלו� פרמיה או 

חלק ממנה, או בדבר זכות ביטול הפוליסה על ידי המבטח בתוק% תנאי הפוליסה, לא יהיה תוק% לביטול 

הביטוח, אלא ביו� ובשעה הנקובי� בהודעה שתימסר בכתב לבנקי� /מוסדות לה� זכות ההנאה בפוליסה, 

לפחות 30 יו� לפני מועד הביטול.  

התחייבות המבוטח לתשלו� פרמיות הביטוח תהיה מוקדמת להתחייבות המבטח לתשלו� בגי� תביעות וכל 

 �שעבוד ו/או חוב אחר, ולמבטח שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח כלפיו מכל סכו� שיש לשלמו בגי

אבד� או נזק מבוטח. 



  

    

 

10  

 

לקדמות הביטוח סכו� השבת .8

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

ס! סכומי הביטוח בגי� ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פע� אחת של מלוא גבול 

האחריות.  

ההשבה לקדמות תהיה תמורת תשלו� דמי ביטוח נוספי� שיחושבו יחסית לתקופה שנותרה עד תו� תקופת 

הביטוח, על פי הנוסחה הבאה: 

� �
�

�
�
�

�
 

 A = דמי ביטוח לתקופה הביטוח המקורית. 

 B  = סכו� תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית 

 C = מספר הימי� שנותרו מיו� קימו� הנזק ועד ליו� סיו� הביטוח. 

 D = סכו� הביטוח   

 E= מספר הימי� של תקופת הביטוח המקורית.  

למע� הסר ספק:  

loss ) ברשימה ו/או בפוליסה במפורש גבול אחריות כללי של המבטח לתקופה �  א� צויי

limit) לגבי סיכוני� מסוימי� או לגבי כל הסיכוני� המכוסי�, לא תהיה הרחבה זו בתוק% 

לגבי אות� סיכוני�.  

 �    א� 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:  C = מספר הימי� שנותרו מיו� הנזק ועד ליו� סיו� 

הביטוח.  
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פרק ב ! חבות כלפי צד שלישי  

1. סעי# הכיסוי  

המבטח ישפה את המבוטח בגי� סכומי� אשר המבוטח יחויב לשל� לצד שלישי  כפיצוי� על פי די�  כתוצאה 

ממקרה הביטוח, שייגר� בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ובהתא� להגדרתה בפוליסה, כתוצאה מביצוע 

העבודות המבוטחות לפי פרק א' של פוליסה זו, באתר העבודה, בקרבתו המידית או בכל מקו� אחר בשטח 

מדינת ישראל והשטחי� המוחזקי� על ידה, הקשור במישרי� לפרויקט, בכפו% לגבול האחריות בפוליסה 

ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.   

בנוס%, המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות משפט סבירות והכרחיות,  שאושרו מראש ובכתב על ידי 

המבטח , לצור! הגנה מפני תביעה בגי� מקרה הביטוח, ובמידה ומוצה גבול האחריות, ישל� המבטח 

הוצאות הגנה סבירות והכרחיות כאמור א% מעבר לגבול האחריות.  

2. גבול אחריות    

אחריות המבטח לא תעלה על:   

הסכו� הנקוב ברשימה כגבול האחריות למקרה ביטוח.  

הסכו� הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויי� בגי� כל מקרי הביטוח שאירעו במש! תקופת הביטוח.   

3. הגדרות  

"די&": דיני מדינת ישראל.  

"השתתפות עצמית": הסכו� הראשו� בו יישא המבוטח בטר� ישול� סכו� כלשהו על ידי המבטח על פי 

הפוליסה, בי� א� כשיפוי בגי� חבות המבוטח ובי� א� כהוצאות הגנה של המבוטח, וזאת לגבי כל 

נזק בנפרד.  

כמו כ� יחול סכו� ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח לש� בדיקת חבות 

המבוטח או היק% הנזק וזאת א% א� לא שולמו פיצויי� בגינו.  

"מקרה הביטוח": אירוע בלתי צפוי שגר� לנזק גו% ו/או לנזק רכוש בתו! תקופת הביטוח.  

"נזק גו#": נזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.  

"נזק רכוש": נזק ו/או אבד� לרכוש צד שלישי, לרבות נזק גרר הנובע מכ!. 
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4. אחריות צולבת   

 נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאד� או גו% משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק 

זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על 

תנאיה , הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומ� של המבוטחי� האחרי�.  

 דינה של שותפות הכוללת כמה אנשי�, כדי� גו% משפטי אחד.  

חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחי� יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות.  

5. נזקי� הנובעי� ממקור אחד 

מספר נזקי� שנגרמו או שנובעי� מאותו מקרה ביטוח או מסדרת מקרי ביטוח הנובעי� מסיבה מקורית 

אחת, יחשבו כנזק אחד לצור! פוליסה זו, לרבות לעניי� גבול האחריות וההשתתפות העצמית.   

חריגי� לכיסוי לפי פרק ב'  

המבטח לא יחוב על פי פוליסה זו בגי� או בקשר ע�:  

 �1. אבד� או נזק שנגרמו לפריט רכוש מבוטח או שנית� היה לבטחו לפי פרק א' של הפוליסה, וזאת אפילו א� אי

המבוטח זכאי לשיפוי לפי פרק א', חר% היות הפריט מבוטח לפי פרק א', מחמת היות סכו� השיפוי בתחו� 

סכו� ההשתתפות העצמית או מחמת כל הגבלה אחרת.  

2. נזק לעובדי המבוטח תו! כדי ו/או עקב עבודת� אצל המבוטח.  

3. תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגי� תשלו� לנפגע כאשר: 

 המבוטח נדרש ולא שיל� דמי ביטוח לאומי בגי� הנפגע או לא דיווח למוסד לביטוח לאומי על 

  ;�הנפגע כעובדו, כנדרש על פי די

 הנפגע עבד או נת� שירות למבוטח באמצעות חברת כוח אד� או קבל�, לרבות קבל� משנה או 

באמצעות חשבוניות או תאגיד שבבעלותו. 

סייג זה (סעי% קט� 3.2) לא יחול א� נרכשה תמורת פרמיה נוספת הרחבה מספר 1 בפרק הרחבות 

לפרק זה ונרש� בד% רשימה כי כיסוי זה תק%. 

4. חבות שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת, כלי טיס וכלי שיט מנועי, לרבות טעינה ופריקה של סחורות.  

 :�5 . חבות כלשהי, שעשויה לחול על המבוטח, כדלקמ

חבות שחובה לבטחה על פי די� בגי� כלי רכב מנועי, לרבות חבות של גופי� ומוסדות הפטורי� מחובת ביטוח על(

פי פקודת ביטוח רכב מנועי.  

6. חבות בגי� נזק לרכוש צד ג' הנמצא מחו* לשטח האתר וסביבתו המידית שנגר� על( ידי כלי רכב כלשהו.  
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7. חבות שסכומה עד 500,000 / בגי� נזק לרכוש צד ג' שנגר� על(ידי רכב של המבוטח בשטח האתר וסביבתו

 המידית;  

עלה סכו� החבות כאמור על 500,000 /, ישפה המבטח את המבוטח רק בגי� חלק החבות העולה על 500,000 /, 

בכפו% לגבול אחריות של המבטח שיעמוד על 1,200,000 / למקרה ולתקופת ביטוח.  

8. חבות בגי� נזקי גו% הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה

  ושאי� חובה חוקית לבטחו.  

  סייג זה לא יחול א� נרכשה תמורת פרמיה נוספת הרחבה מספר 3 בפרק הרחבות לפרק זה ונרש� בד%  

 רשימה כי כיסוי זה תק%.  

9. התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכ�, אלא א� כ� התחייבות או אחריות כזו הייתה 

מוטלת על המבוטח ג� בהעדר הסכ� כזה.  

10. אבד� או נזק לצינורות, מתקני�, כבלי� תת קרקעיי� (להל�: "התקני� תת קרקעיי�"); אול�, סייג זה  

 לא יחול א� בטר� החלו העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את המיקו� המדויק בו  

 מצויי� ההתקני� התת קרקעיי�.   

 המבטח ישפה א! ורק בגי� הוצאות שהוצאו לתיקו� ההתקני� התת קרקעיי�, ולא בגי� נזק תוצאתי       

 כלשהו.   

  11. חבות כלשהי בגי� זיהו� אויר או זיהו� מי� או זיהו� קרקע, מחו* לחצרי המבוטח, למעט זיהו�      

        שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש .  

 12. חבות בגי� האבד� או נזק לרכוש צד ג' (כולל קרקע) עקב רעידות או עקב הסרה או החלשה של תמ!  

 .�  או משע

 סייג זה לא יחול א� נרכשה תמורת פרמיה נוספת  הרחבה מספר 2 בפרק הרחבות לפרק זה ונרש� 

בד% רשימה כי כיסוי זה תק%.  

13. פיצוי עונשי, קנסות, עיצומי� ופיצויי� לדוגמא.  

14. נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.  

15. אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או של כל איש בשרותו.

מובהר כי סייג זה לא יחול א� הנזק אינו נית� לכיסוי תחת פוליסת חבות נושאי משרה.
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 16. חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגי� מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעי� במישרי� או בעקיפי� ו/או 

  שהינו קשור בדר! כלשהי באזבסט או בחומרי� כלשה� המכילי� אזבסט בכל צורה וכמות, ובלבד שמקרה  

  הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט. 

הרחבות לפרק ב'  

למניעת ספק מובהר בזה כי כל ההרחבות ה& חלק מגבול האחריות ולא בנוס# לו.  

הכיסוי על פי ההרחבות כפו# א# הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.  

הכיסוי על פי ההרחבות מותנה בציו& ההרחבה בד# הרשימה.  

  תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  .1

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגי� תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי עד לגבול האחריות 

המצוי� ברשימה, וחריג 3 לעיל יבוטל בהתא�.  

 2. כיסוי רעידות, רטט (ויברציה) והחלשת משע&  

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגי� חבותו עקב אבד� או נזק לרכוש כלשהו השיי! לצד ג', כולל  

נזק לקרקע, כתוצאה מרעידות, הסרה או החלשה של משע� או תמ! תו! כדי ביצוע העבודות  

המבוטחות.  

אחריות המבטח בגי� הרחבה זו לא תעלה על 20% מגבול האחריות של הפוליסה או 4,000,000 /  או הנקוב  

ברשימה, הנמו! מביניה�.   

תנאי� לתחולת הרחבה זו: 

טר� תחילת ביצוע עבודות כלשה� בסמיכות לרכוש, קרקע או בניי�, יוכ� עבור המבוטח, על חשבו� המבוטח, 

דו"ח הנדסי בדבר מצב�, כולל תיאור הפגמי� (ככל שקיימי�) והוראות לנקיטת אמצעי מניעה.  

על המבוטח להמציא לידי המבטח  את הדו"ח האמור בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה ע"פ הרחבה זו.

  ע� גילוי נזק אשר נגר� או נטע� כי נגר� על ידי רעידות או על ידי הסרה או החלשה של מטע� או תמ! יפסיק

המבוטח באופ� מידי את העבודות.

המבוטח יהיה רשאי להתחיל את העבודות מחדש רק לאחר שקיבל אישור לכ! מאת שמאי אשר מונה על ידי 

 �המבטח תו! זמ� סביר לאחר מסירת הודעה אודות הנזק, ובלבד שמילא אחר כל הוראות השמאי לעניי

הקטנת הנזק ולעניי� מניעת נזקי� עתידיי�.
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סייגי� להרחבה זו ( הרחבה זו אינה מכסה:

נזק הנגר� לבנייני� , קרקע או מבני� אשר טר� תחילת ביצוע העבודות היו תחת הריסה או הוכרזו כמבני�

מסוכני� בידי הרשויות.  

נזק שטחי אשר אי� בו בכדי להחליש את יציבות הרכוש, הבנייני� ,קרקע או מבני� או בכדי לסכ� את 

דייריו.  

נזק אשר ארע קוד� לתחילת ביצוע העבודות  

נזק הנגר� עקב אירוע שאינו קשור בעבודות המבוטחות. 

  נזק גו# הנובע משימוש בצמ"ה שאי& חובה חוקית לבטח. 3

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגי� חבותו לנזקי גו%, הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי 

רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאי� חובה חוקית לבטחו.  

  נזק תוצאתי בגי& התקני� תת קרקעיי�. 4

חר% האמור בסעי% 8 לסעי% החריגי�, א� צוי� הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת, מורחבת הפוליסה 

לשפות את המבוטח בגי� נזק תוצאתי הנגר� עקב אובד� או נזק פיזי לצינורות, מתקני�, כבלי� תת 

קרקעיי� (להל�: "התקני� תת קרקעיי�"); תנאי להרחבה זו הינו כי בטר� החלו העבודות בדק המבוטח 

אצל הרשויות המתאימות את המיקו� המדויק בו מצויי� ההתקני� התת קרקעיי�.    

  אנטנות, תרני� ושלטי� . 5

פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגי� אנטנות ו/או תרני� ו/או שלטי� שבבעלותו ו/או בשימושו 

של המבוטח, והמשמשי� לצור! הפרויקט, בכל מקו� בגבולות הטריטוריאליי�.  

 רכוש עובדי המבוטח. 6

חר% האמור בסייג 1 לעיל, פוליסה זו מורחבת לכסות רכוש השיי! לעובדי המבוטח, אשר ייחשב כרכוש צד 

שלישי.  

  )Personal Injury( אישית לפגיעה הרחבה. 7

הפוליסה מורחבת לכסות, פגיעה אישית בצד שלישי, כהגדרתה להל�, שנגרמה עקב מקרה ביטוח, תו! כדי 

ועקב עבודתו של הצד השלישי בפרויקט המבוטח.  

לעניי� הרחבה זו, "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצו� או עוגמת נפש, חבות בשל חדירה 

לתחו� הפרט (כולל פגיעה בפרטיות), לשו� הרע, העלבת אד�, מעצר שווא וכ� חבות בשל הפרה בתו� לב של 

חובת סודיות.   

למע� הסר ספק, הרחבה זו לא תחול על  זכויות קניי� רוחני או הטרדה מינית.   

אחריות המבטח בגי� הרחבה זו לא תעלה על ס! 200,000 / בגי� מקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.  
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  אחריות שילוחית של המבוטח. 8

פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אד� או גו% 

הפועל מטעמו בקשר ישיר לפרויקט המבוטח.  

פרק ג' – חבות מעבידי�

1. סעי# הכיסוי  

המבטח ישפה את המבוטח בגי� סכומי� אשר המבוטח  יחויב לשל� למי מעובדיו בתור פיצויי� עפ"י החוק 

כתוצאה ממקרה ביטוח, שיגר� בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה בכפו%  לגבול האחריות בפוליסה ולכל 

שאר תנאי הפוליסה וסייגיה.  

2. בנוס%, המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות משפט סבירות והכרחיות, שאושרו מראש ובכתב על ידי 

המבטח, לצור! הגנה מפני תביעה בגי� מקרה הביטוח, ובמידה ומוצה גבול האחריות, ישל� המבטח הוצאות 

הגנה סבירות והכרחיות כאמור א% מעבר לגבול האחריות. 

3. גבול אחריות 

אחריות המבטח לא תעלה על:   

הסכו� הנקוב ברשימה כגבול האחריות למקרה ביטוח.  

הסכו� הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויי� בגי� כל מקרי הביטוח שאירעו במש! תקופת הביטוח.   

3. הגדרות  

"חוק": 

פקודת הנזיקי� (נוסח חדש)   

חוק האחריות למוצרי� פגומי� תש"�(  1980  

הסכו� הראשו� בו יישא המבוטח בטר� ישול� סכו� כלשהו על ידי המבטח על פי "השתתפות עצמית":

הפוליסה, בי� א� כשיפוי בגי� חבות המבוטח ובי� א� כהוצאות הגנה של המבוטח, וזאת לגבי כל 

מקרה ביטוח בנפרד, א! לעניי� מחלת מקצוע תהיה ההשתתפות העצמית לגבי כל נפגע ונפגע 

בנפרד.  



  

    

 

17  

 

כמו כ� יחול סכו� ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח לש� בדיקת חבות 

המבוטח או היק% הנזק במהל! טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל מקרה 

ביטוח, וזאת א% א� לא שולמו פיצויי� בגינ�.  

 היזק גופני, נפשי, או שכלי או מוות לאחד או יותר מעובדי המבוטח, ושהוא בשירותו של "מקרה ביטוח": 

המבוטח( בי� א� בשכר ובי� א� לא(כתוצאה מתאונה שאירעה תו! כדי ועקב עבודתו בעסק 

המבוטח או כתוצאה ממחלת מקצוע שאירעה תו! כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח. 

 תביעה משפטית או דרישה לפיצוי על ידי עובד המבוטח נגד המבוטח בגי� מקרה ביטוח.  "תביעה":

 נזקי� הנובעי� ממקור אחד    

מספר נזקי� שנגרמו או שנובעי� מאותו מקרה ביטוח או מסדרת מקרי ביטוח הנובעי� מסיבה מקורית 

אחת, יחשבו כנזק אחד לצור! פוליסה זו, לרבות לעניי� גבול האחריות וההשתתפות העצמית.   

חריגי� לכיסוי לפי פרק ג'  

המבטח לא יחויב לפי פוליסה זו בגי� או בקשר ע�:  

1. התחייבות או אחריות שהמבוטח קיבל על עצמו לפי הסכ�, אלא א� כ� התחייבות או אחריות כזו הייתה 

מוטלת על המבוטח ג� בהעדר הסכ� כזה. 

2.       תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגי� תשלו� לנפגע כאשר: 

 המבוטח נדרש ולא שיל� דמי ביטוח לאומי בגי� הנפגע או לא דיווח למוסד לביטוח לאומי על הנפגע כעובדו, 

  ;�כנדרש על פי די

 הנפגע עבד או נת� שירות למבוטח באמצעות חברת כוח אד� או קבל�, לרבות קבל� משנה או באמצעות 

חשבוניות או תאגיד שבבעלותו.  

3.        סכו� כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגי� מקרה ביטוח או שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו א! לא 

שילמו מחמת אי קיו� הוראה או הוראות של חוק הביטוח הלאומי או תקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו 

התביעה כלל. סייג זה לא יחול א� אי קיו�  הוראות החוק או אי הגשת התביעה נעשו בתו� לב מצד 

המבוטח, ובהסתמ! על חוות דעת משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלו� דמי ביטוח לאומי בגי� אות� 

עובדי� או בדבר הגשת התביעה.  

4.       סכו� כלשהו בו יחויב המבוטח עקב מקרה ביטוח לפצות עובד שאי� חלה על המבוטח חובת תשלו� דמי 

ביטוח לאומי לגביו. המבטח יפצה את המבוטח בגי� תביעות אלה רק בסכו� העוד% על מה שעשוי היה 

להשתל� על(ידי המוסד לביטוח לאומי בהתא� לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח 1968.  
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5.       חבות שחובה לבטחה על פי כל די� בגי� כלי רכב מנועי, לרבות גופי� ומוסדות הפטורי� מחובת ביטוח על פי 

פקודת ביטוח רכב מנועי.  

6.       חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה במישרי� או בעקיפי� בצורנית (סיליקוזיס).   

  פיצוי עונשי, קנסות, עיצומי� ופיצויי� לדוגמא.  

7.      נזק שנגר� מחו* לגבולות הטריטוריאליי�.   

 �8.      חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגי� מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעי� במישרי� או בעקיפי

ו/או שהינו קשור בדר! כלשהי באזבסט או בחומרי� כלשה� המכילי� אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד 

שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט  

הרחבות לפרק ג'  

למניעת ספק מובהר בזה כי כל ההרחבות ה� חלק מגבול האחריות ולא בנוס% לו.  

הכיסוי על פי ההרחבות כפו% א% הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.  

הכיסוי על פי ההרחבות מותנה בציו� ההרחבה בד% הרשימה.  

 ל"בחו זמנית שהות בעת עובדי� כלפי חבות .1

למרות האמור בסייג ז' לעיל, הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהות� 

 �הזמנית מטע� המבוטח מחו* לגבולות המדינה, שאינה כרוכה בהעתקת מקו� מגוריה�, בכפו% לדי

ולשיפוט ישראלי .   

מובהר כי הרחבה זו לא תחול על מקרה ביטוח עקב תאונת דרכי�.   

תת גבול אחריות להרחבה זו יהא ס! של 200,000 / למקרה ביטוח ובמצטבר.  

  מיוחדי� חוזי� פי על עובדי� כלפי חבות. 2

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדי� המועסקי� על ידי המבוטח על פי חוזי� 

מיוחדי� אשר משכורת� משתלמת על(ידי אחרי� ו/או אשר המבוטח אינו משל� את שכר�.   

תנאי להרחבה זו הינו שג� א� ביטוח לאומי לא חייב בפיצוי� ביחס לעובדי� אלה, יופחת מכל פיצוי אשר 

על המבטח יהיה לשל� בגי� מקרה ביטוח לעובדי� אלה, בהתא� לתנאי הפוליסה, סכו� השווה לפיצוי 

שהיה משתל� על(ידי הביטוח הלאומי (או היוונו), אילו היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה.  

  חבות בגי& פעולות נלוות לעבודה. 3

פוליסה מורחבת לחול בכל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח , לרבות, א! לא רק, בעת הפסקה במהל! 

יו� העבודה, בעת הימצאו בדר! לעבודה ובחזרה ממנה וממקו� עבודה אחד למשנהו, וכ� בעת פעולה אחרת 
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על ידי העובד לצור! ביצוע העבודה או בקשר אליה, והכל בתנאי שהעובד פעל במסגרת חובותיו וצרכיו 

כעובד של המבוטח, כולל פעילויות ספורטיביות וחברתיות שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת 

עבודה.  

  המבוטח עובדי של אישית חבות. 4

הפוליסה מורחבת לכסות את חבות� האישית של עובדי המבוטח בגי� מקרה ביטוח שקרה תו! כדי ועקב 

עבודת� בעסק המבוטח. הרחבה זו לא תחול על חבות הנובעת אחריותו הניהולית ו/או אחריותו כנושא 

משרה של המבוטח ו/או של כל איש בשרותו.   

 נשק אחזקת בגי& חבות. 5

למע� הסר ספק הכיסוי עפ"י פוליסה  זו חל ג� על חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק על ידו ו/או 

על ידי עובדיו, א! זאת בתנאי כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה בעת קרות מקרה הביטוח בעל 

רישיו� בר תוק% לנשיאת כלי נשק.   

 חבות כלפי קבלני� וקבלני משנה. 6

פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלני� , קבלני משנה ועובדיה�, א! ורק א� יקבע 

על פי די� כי  והמבוטח הינו  מעביד�, בתנאי שלא קיי� כל ביטוח חבות מעבידי� אחר שנער! עבור� ו/או 

לטובת המבוטח. לעניי� סעי% זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק מקרי ביטוח שאירעו תו! כדי ועקב 

עבודתו/� בעסק המבוטח.   

  המוחזקי� בשטחי� עובדי� כלפי חבות. 7

למניעת ספק מובהר כי פרק זה מכסה עובדי שטחי� בשטחי� המוחזקי� המועסקי� על ידי מעביד ישראלי 

וזאת על פי פקודת הנזיקי� וחוק אחריות מוצרי� פגומי�. האמור בסייג ב' יחול בגי� עובדי� אלה במלואו.  

במידה וייקבע על ידי בית משפט ישראלי כי על נסיבות האירוע לא יחול הדי� הישראלי יורחב פרק זה לכסות 

את חבותו של המבוטח כלפי עובדי� אלה וזאת א! ורק על פי הדי� החל בשטחי�.   

השתתפות עצמית בגי� הרחבה זו תעמוד על 20,000 / לתובע אלא א� כ� צוי� אחרת ברשימה.  

  שליטה בעלי. 8

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי "בעלי שליטה" העובדי� כמנהלי� שכירי� המופיעי� 

ברשימה מקבלי השכר של המבוטח ושמשול� עבור� ביטוח לאומי. הרחבה זו לא תחול בא� מקרה הביטוח 

ארע עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו.   
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 נוס#מבוטח . 9

פוליסה זו מורחבת לשפות כל אד� או גו% משפטי שהמבוטח התחייב כלפיו בכתב, בטר� קרות מקרה 

הביטוח להכלילו כמבוטח נוס% בביטוח חבות מעבידי� הנער! על ידו, באותה מידה שהאד� או הגו% 

המשפטי כאמור יחשב  מעביד של עובדי המבוטח, או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניי� חבות 

המבוטח כלפי עובדיו.  

חריג ב' לא יחול על חבות המבוטח כלפי עובדי� , שלא נית� לבטח� באמצעות המוסד לביטוח לאומי ו/או 

שחוק הביטוח הלאומי אינו חל עליה�, א- בניגוד לכ- לעניי& עובדי שטחי� בשטחי� יחול האמור בהרחבה 

ז' לעיל.  

  יש להתאי� כמו בפרק ב'  – )Personal Injury( אישית לפגיעה הרחבה. 10

על א% האמור בהגדרת מקרה ביטוח, פוליסה זו מורחבת לכסות פגיעה אישית, כהגדרתה להל�, שנגרמה 

לעובד  המבוטח, תו! כדי ועקב עבודתו בפרויקט המבוטח.  

לעניי� הרחבה זו "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצו� או עוגמת נפש,  חבות בשל חדירה 

לתחו� הפרט (כולל פגיעה בפרטיות), לשו� הרע, העלבת אד�, מעצר שווא וכ� חבות בשל הפרה בתו� לב של 

חובת סודיות.   

למע� הסר ספק, הרחבה זו לא תחול על  זכויות קניי� רוחני או הטרדה מינית.   

גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 200,000 / בגי� מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לכל מקרי 

הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח.  

בנוס%, המבטח ישפה את המבוטח בגי� הוצאות משפט סבירות והכרחיות, שאושרו מראש ובכתב על ידי 
המבטח, לצור! הגנה מפני תביעה בגי� מקרה הביטוח, ובמידה ומוצה גבול האחריות, ישל� המבטח 

הוצאות הגנה סבירות והכרחיות כאמור א% מעבר לגבול האחריות.  

הרחבה לפרקי� ב', ג' של הפוליסה ! הגנה בהליכי� פלילי�  

  סעי# הכיסוי .1

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגי� הוצאות להגנה משפטית בהליכי� פלילי� באופ� ובהיק% 

  :�כדלקמ

המבטח, על חשבונו יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו, עור! די� לש� מת� הגנה משפטית 

בהליכי� פלילי� ,שיוגשו נגד מי מה�, בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו.  
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כמו כ�, המבטח על חשבונו יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עור! די� לש� הגשת ערעור 

ויצוג� בו עד לערכאה הסופית האפשרית,  על הכרעת די� ו/או גזר די� שיוטל עליה� בהליכי� פלילי� ויישא 

ג� בהוצאות הערעור.  

תנאי מוקד� להעמדת עור! די� להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עור! הדי� אשר הופיע 

בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.  

 �היה והמבוטח אינו מעוניי� בשירותיו של עור! די� שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח לפנות לעור! די

על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי 

המבוטח, כל הנ"ל בכפו% לגבול אחריות המבטח.  

המבטח ישל� את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או  הוצאות הערעור בתו� ההליכי� הפלילי� או הערעור, 

  .�הכל לפי העניי

  :הגדרות לעניי& הרחבה זו

הליכי� בה� נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אשו� 

על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המכוסה לפי 

פוליסה זו.  

"הליכי� פליליי�":

 (כולל ערעור): שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכי�, העתקת פרוטוקולי�, שכר עדי� 

ושכר מומחי� כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתא� לקבוע בסדרי הדי� הפלילי ולמעט כל 

  .�קנס, פיצוי או תשלו� עונש המוטלי� בגזר די

"הוצאות הגנה"

 שכר טרחת עור! די� לניהול הליכי� משפטיי� הקבוע בכללי לשכת עורכי הדי� (התערי% 

המינימאלי) התש"ס 2000 או תערי% מינימלי של שכ"ט עו"ד הקבוע בחוק.

"שכר טרחה":

סייגי� לעניי� הרחבה זו:  

המבטח לא יהיה חייב להעמיד עור! די� להגנה משפטית או לשאת בתשלו� כלשהו בא�:  

ההלי! או החקירה ו/או הגשת כתב האישו� הינ� בגי� אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה. 

ההלי! או החקירה ו/או הגשת כתב האישו� הינ� בגי� אירוע בו פעל (בי� במעשה ובי� במחדל) המבוטח או 

מי מעובדיו מתו! כוונה לגרו� למקרה הביטוח.  

ההלי! או החקירה ו/או הגשת כתב האישו� הינ� כלפי קבלני� ו/או קבלני משנה שח המבוטח ו/או 

מעובדיה�, למעט א� מצוי� במפורש אחרת בדפי הרשימה.  
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  גבולות אחריות

גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על 200,000 / למקרה ו( 400,000 / לסה"כ המקרי� 

בתקופת הביטוח. גבול האחריות הינו משות% לפרקי� ב' וג'.  

תנאי� כלליי� לפרקי� ב' ו!ג'  

  הודעה על מקרה ביטוח  .1

קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע על כ! למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח, או על 

נקיטת הלי! פלילי או מנהלי או על כל חקירה אחרת המתנהלת או שעומדת להתנהל בקשר ע� כל מקרה 

ביטוח אשר בגינו תיתכ� תביעה עפ"י פוליסה זו. בא� המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על 

הענייני� המנויי� לעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.  

  אחר ביטוח. 2

במקרה שבו הוסכ� כי פוליסה אחרת המכסה את הסיכו� המבוטח תהיה פוליסה ראשונית, או במקרה שבו 

הפוליסה האחרת הינה ייעודית לכיסוי הסיכו� המבוטח, אזי הכיסוי על פי פוליסה זו יחול כרובד שני מעל 

הסכו� המכוסה תחת הפוליסה האחרת כאמור.  

  פיצויל התחייבות או פשרה, הודאה איסור. 3

שו� הודאה (Admission) הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא יינתנו ע"י המבוטח או 

מטעמו, לאחר קרות מקרה הביטוח, בלי הסכמת המבטח מראש ובכתב. אי� הוראות סעי% זה חלות על 

   .�מסירת עובדות בפני כל גור� מוסמ! עפ"י כל די�, לפי דרישתו וכ� על מת� עדות כמחויב על פי די

4. טיפול בתביעות  

המבטח רשאי, ולפי דרישת הצד השלישי חייב לשל� לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב 

למבוטח ובלבד שהודיע על כ! בכתב למבוטח כאמור בסעי% קט� 8.2 להל�, והמבוטח לא התנגד כאמור 

באותו סעי%. ואול� טענה שהמבטח יכול לטעו� כלפי מבוטח תעמוד לו ג� כלפי הצד השלישי .  

דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעי% קט� 8.1, יודיע המבטח למבוטח בכתב על 

הדרישה כאמור וכי א� לא יודיע לו על התנגדותו לתשלו� הפיצוי בתו! 30 ימי�, ישל� לצד השלישי את 

תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב בתשלומ�.  

המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בש� המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח יושיט למבטח, לפי 

בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצור! יישוב תביעה של צד שלישי.  
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א� המבוטח יסרב לפשרה של תביעה כפי שהומלצה על ידי המבטח, ויבחר להתגונ� מפני תביעת הצד 

השלישי, אזי חבות המבטח בגי� תביעה כזו לא תחרוג מהסכו� אשר תמורתו נית� היה ליישב את התביעה 

(לרבות הוצאות הגנה סבירות) עד למועד סירוב כזה, ותמיד בכפו% לגבול האחריות.  

במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח, המכוסות לפי פרק מסויי� מפרקי החבויות בפוליסה, יהא 

המבטח רשאי לשל� למבוטח את מלוא גבול האחריות בגי� הפרק הרלוונטי, ולאחר תשלו� כזה יהא 

המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שו� אחריות נוספת בקשר לכ!, 

למעט הוצאות משפט סבירות שבה� נשא המבוטח בשל חבותו בקשר לתביעות המכוסות כאמור.  

היה וס! התביעה חורג מגבול האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח בשיתו% פעולה מלא בניהול 

ההגנה. 

תנאי� כלליי� (לכל פרקי הפוליסה)  

 המבטח של חבותו בירור .1

 משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלו� תגמולי הביטוח, על 

המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.   

 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�.  

  החבות בירור של הכשלה. 2

לא קוימה חובה לפי סעי% 9 לפרק א' או לפי סעי% 5 לפרק ב' או לפי סעי% ... לפרק ג' ("הודעה על קרות 

מקרה הביטוח") או לפי סעי% 1.2 לפרק זה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטי� חבותו, אי� הוא חייב 

בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בה� אילו קוימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:  

החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות;  

אי קיומה או איחורה לא מנע מ� המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.  

  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.  

  תגמולי� בתביעת מרמה. 3

הופרה חובה לפי סעי% 9 לפרק א' או לפי סעי% 5 לפרק ב' או לפי סעי% ... לפרק ג' או לפי סעי% 1.2 לפרק זה, 

או שנעשה דבר כאמור בסעי% 2.2 לפרק זה, 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.  
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 בסיכו&  מהותי שינוי. 4

נודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע על כ! מיד למבטח בכתב.  

לעניי� סעי% זה, "שינוי מהותי": 

 שינוי בעני� מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה 

שאלה;  

 :�   שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, באחד מהנושאי� שלהל

היק% ואופ� ביצוע העבודות;  

דרכי שמירת האתר; 

 תנאי בטיחות הנהוגי� באתר.

דבר המגלה שתשובה לשאלה בעני� מהותי היתה לא נכונה ויש בכ! כדי להחמיר את סיכו� המבטח החמרה 

של ממש.  

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.  

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.  

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:  

לא ניתנה הודעה לפי סעי% קט� 4.1 והדבר נעשה בכוונת מרמה;  

מבטח 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.  

המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעי% זה לעיל בכל אחת מאלה:  

השינוי חדל להתקיי� לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותו או על חבות המבטח או היקפה;  

השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;  
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  תשלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� . 5

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. 

לא שול� במועדו סכו� כלשהו המגיע מ� המבוטח למבטח, ישא הסכו� שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת 

ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, והפרשי 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. 

לא שול� סכו� כלשהו שבפיגור כאמור תו! 15 ימי� 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! 15 ימי� מהיו� שנמסרה 

לו ההודעה האמורה.   

אי� בביטול הביטוח על פי סעי% זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את 

הסכו� שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכ� את הוצאות המבטח.

  זכות הקיזוז. 6

 �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.  

   הכיסוי ומיצוי או גבולות האחריות/ו הביטוח הקטנת סכומי. 7

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�. 

מוצה סכו� הביטוח/גבול האחריות לתקופה בגי� פרק כיסוי מסויי�, יפקע הכיסוי על פי אותו פרק, 

והמבטח יהיה זכאי לדמי ביטוח מלאי� בגי� הכיסוי וככל ששולמו לא יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי 

ביטוח בגי� אותו כיסוי.  

   הסיכו& להקלת אחרי� ואמצעי� מיגו& אמצעי. 8

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&").  

על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכו� כמפורט בהצעת הביטוח ו/או ברשימה ו/או בפוליסה 

(להל�: "נקיטת אמצעי להקלת הסיכו&").  
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לא קיי� המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגו� או באמצעי להקלת הסיכו�, יחולו ההוראות הקבועות 

בדי�. שמירה והפעלה של הרכוש המבוטח  

a. כל פריט של הרכוש המבוטח שהפעלתו מחייבת רישיו� על פי(די�, יופעל א! ורק על ידי מפעיל 

מוסמ! ובעל רישיו� תק%. 

b. על המבוטח לבצע במועדה כל בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ביחס לרכוש המבוטח, ולהחזיק 

בדו"ח מבח� המאשר הפעלת הרכוש, א� דו"ח כזה נדרש על פי החוק.  

  הארכת תקופת הביטוח . 9

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של המבטח, אשר תינת� במפורש 

למטרה זו.  

  הביטוח ביטול. 10

המבטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תו� תקופת הביטוח, א! ורק על יסוד עילות  

   .�ביטול המוקנות מכוח חוזה זה ומכוח הדי

 מבוטח ראשי בפוליסה . 11

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.  

  תחלו# זכות על ויתור. 12

המבטח מוותר על כל זכות תחלו% כלפי אנשי� בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי 

דירקטוריו� המבוטח, כל אד� או גו% אשר קוד� לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי 

ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלו% לטובתו.  
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זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כ! שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר 

בכתב על זכות תביעה כלפי אד� ו/או גו% כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או 

התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלו% כלפי אותו אד� או גו%.  

  .�סעי% זה לא יחול כלפי אד� אשר גר� למקרה הביטוח בזדו

  עצמית השתתפות. 13

 א� במסגרת מקרה ביטוח אחד נגר� נזק או אובד� המכוסה ה� לפי פרק א' וה� לפי פרק ב' (   תחול על 

 .� המבוטח חובה לשאת בהשתתפות עצמית אחת ( הגבוהה מבניה

 למע� הסר ספק יובהר כי ההשתתפות העצמית בגי� פרק ג' תחול בנפרד ובנוס%.

  הודעות . 14

     הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח, תינת� לפי מענו האחרו� הידוע למבטח.  

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

  שיפוט וסעי# די&. 15

 פוליסה זו כפופה לדי� הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המוסמ! תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל 

מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.  
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