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חלק א׳ - מבוא 

המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה )להלן: "הרשימה"( פנה אל:   הואיל  
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: "המבטח"(

בבקשה לבטחו בביטוח  לבית עסק על פי פוליסה זו, ובהסתמך על המידע שנמסר למבטח 
על ידי המבוטח בהצעת הביטוח של המבוטח וצרופותיה, ו/או בהסתמך על כל מסמך ו/או 
מידע אחר שנמסרו למבטח על ידי המבוטח בכתב והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה 

זו;
והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח כאמור תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם 
את דמי הביטוח הנקובים ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח בגין מקרה הביטוח כמפורט 

בכל אחד מפרקי הכיסוי בפוליסה זו, והכל בכפוף לתנאים ולסייגים המפורטים בפוליסה זו.

על כן הוסכם והותנה בזאת, כדלקמן:

הביטוח תקף אך ורק לאותם פרקים ו/או חלקים שמצוין במפורש ברשימה לפוליסה כי 
הם בתוקף.

נוחות  ולשם   בפוליסה  התמצאות  לצורך  משמשות  ההרחבות  סעיפי  כותרות  כי  מובהר 
ההפניה בלבד.

חלק ב׳ - הגדרות כלליות לצורך כל חלקי ופרקי הפוליסה
הגדרות אלו יחולו על כל חלקי ופרקי הפוליסה, בנוסף להגדרות המצוינות בנפרד בכל פרק 

וחלק.

גבולות טריטוריאליים:. 1
למעט אם צוין אחרת ברשימה, הגבולות הטריטוריאליים עליהם חלה פוליסה זו הינם 
המוחזקים  השטחים  זו  פוליסה  לצרכי  המוחזקים.  והשטחים  ישראל  מדינת  שטחי 
משמעם: שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום המוגדר 
בהסכמים כשטח B ו-C. כמו כן, תחול הפוליסה בתחומי אזורי החיץ בין מדינת ישראל 

לירדן בהתאם ליישום חוזה השלום ביניהן. 

סכום הביטוח )לפרקי הרכוש – פרקים 1-3, 6-8(:. 2
הסכום כמפורט ברשימה ו/או בפוליסה, כסכום הביטוח לגבי הרכוש המבוטח.  

הסכום שישולם על ידי המבטח עבור כל סעיף ו/או חלק ו/או פרק  כמפורט ברשימה ו/  
או בפוליסה  לא יעלה על הסכום הרשום בו בצידו, וסך כל הסכומים שישולמו על פי 
פוליסה זו לא יעלו  על סכום הביטוח הכללי הרשום ברשימה. בשום מקרה לא יעלה 

הסכום שישולם על הנזק שנגרם למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח.

סכום הביטוח חייב לשקף את העלויות/ערכים כמפורט להלן, ותגמולי הביטוח שישולמו 
יתבססו על כך:
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לגבי מלאי:  א. 
חומרי גלם ואריזה – עלות רכישה מחדש ביום הנזק.1 (	
מוצרים בתהליך – עלות רכישה מחדש ביום הנזק של חומרי גלם בתוספת 1 (	

ההוצאות שהושקעו בפועל עד אותו יום.
מוצרים מוגמרים – ערך מכירה ביום הנזק בניכוי רווח.1 (	

לגבי ציוד וקבועות – ערך כינון או ערך שיפוי, כמפורט בהרחבה 1.5 להרחבות  ב. 
המשותפות לפרקים 1+2.   

פוליסה:. 3
לרבות הרשימה, מפרט וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה. 

חלק ג׳ - פרקי הכיסוי בפוליסה:
פרק 1 - תכולת בית העסק

הגדרות לפרק 1 )תכולת בית העסק(. 1

למטרת פרק זה:  

מקרה הביטוח. 1.1
נזק פיזי לרכוש המבוטח כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, שאירע בעת   
הימצאו בחצרי בית העסק כמצוין ברשימה בגבולות הטריטוריאליים, בתוך 

תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, אלא אם הוחרג במפורש בסייגים בפרק 
זה ו/או בסייגים הכללים של הפוליסה.

הרכוש המבוטח  . 1.2
ציוד וקבועות ומלאי אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/  

או בחזקתו ו/או אשר הוא אחראי בגינו, המשמשים לצרכי עסקו של המבוטח, 
הנמצאים בחצרי בית העסק ונכללו בסכום הביטוח, בתנאי שלא הוחרגו 

במפורש.

הגדרת הרכוש המבוטח כוללת רכוש של רשויות ציבוריות )לרבות קווי   
תמסורת וחלוקה כהגדרתם להלן( כגון משרד התקשורת, חברת חשמל 

ורשות מקומית, ונמצא בחצרי בית העסק, המיועד לשימושו של המבוטח 
ושהמבוטח אחראי בגינו במקרה של אבדן או נזק ובלבד שהוא נכלל בסכום 

 הביטוח.

 קווי תמסורת ו/או חלוקה:
כולל בין השאר חוטים; כבלים; עמודים; מתקנים; תרנים; אנטנות וכל רכוש 

מכל סוג שהוא הנלווה אליהם, כולל תחנות משנה מכל סוג ותיאור, מתחת ו/
או מעל פני הקרקע ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות קווי תמסורת 

ו/או חלוקה של חשמל, טלפון וכל סוג של תקשורת.
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ציוד וקבועות. 1.3
כל תכולת בית העסק, למעט מלאי.  

מלאי . 1.4
סחורות ומוצרים )לרבות כאלה הנמצאים בתהליך עיבוד(, חומרי גלם ואריזות.                                           

חצרי בית העסק. 1.5
חצרים המשמשים לצרכי עסקו של המבוטח בגבולות הטריטוריאליים בבעלות   
המבוטח ו/או המוחזקים על ידי המבוטח ו/או בשליטתו ו/או אשר הושכרו לו על 

ידי אחרים ו/או אשר בגינם אחראי המבוטח, כמתואר ברשימה.

פריצה . 1.6
גניבת הרכוש המבוטח מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח, לאחר 

חדירה לחצרי בית העסק, באחד מהמצבים הבאים:
כאשר החדירה לתוך חצרי בית העסק או היציאה מהם בוצעו באלימות א. 

ובכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח במקום החדירה 
או היציאה כאמור.

כאשר החדירה לתוך  חצרי בית העסק או היציאה מהם בוצעה באמצעות ב. 
מגנטיים/ כרטיסים  ו/או  האזעקה/ההפעלה  מערכת  קוד  ו/או  מפתחות 

אלקטרוניים של בית העסק, שהושגו, הועתקו או הותאמו שלא כדין.

שוד . 1.7
מתוך  המבוטח  הרכוש  וגניבת  העסק  בית  חצרי  ו/או  המבנים  לתוך  חדירה   
המבנים או חצרי בית העסק, שנעשו על ידי שימוש באלימות )או איום לשימוש 
באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או כלפי כל אדם אחר הפועל מטעמו 

של המבוטח.

סייגים לפרק 1 )תכולת בית העסק( )בנוסף על הסייגים הכלליים לפוליסה(:. 2

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד' לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם   
המבטח לא יהיה אחראי בגין  או בקשר עם:  

רכוש שאינו מכוסה בפוליסה, כמפורט להלן:. 2.1
וערבויות; א.  דואר; בטחונות  מזומנים; המחאות; כרטיסי אשראי; המחאות 

שטרי חוב; שטרי חליפין; מדליות; תלושי קניה; תלושי שי; תלושי דלק; 
מטבעות; בולים; אבנים יקרות; ניירות ערך ואגרות מכל סוג וכן כל מסמך 

סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב.
כלי רכב מנועי )למעט מלגזות(, אלא אם מהווה מלאי עסקי; כלי שיט וכלי ב. 

טיס. 
קרקע; גידולים חקלאיים; צמחייה ובעלי חיים.ג. 
יצירות אמנות בסכום העולה על 1% מסכום ביטוח הרכוש המבוטח או ד. 

בבית  נמצאות  שאינן  אומנות  יצירות  או  מביניהם,  הנמוך    ,₪  10,000
העסק המבוטח.

מתכת יקרה, למעט מתכת יקרה שהיא חלק מהרכוש המבוטח ה. 
המשמשים למטרת עסקו של המבוטח. 
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היעלמות או חוסר, לרבות חוסר בלתי מוסבר ו/או  חוסר הנובע מטעות, מחדל . 2.2
או השמטה, שאין אפשרות ליחסו למקרה ביטוח.

פחת; בלאי; קלקול  הדרגתי; הרעה הדרגתית; עש; תולעים; חרקים; מכרסמים; . 2.3
בעלי חיים;  עובש; חלודה; שיתוך )קורוזיה(; גורמים אקלימיים בעלי השפעה 
הדרגתית; שינויים בטמפרטורה; לחות; יובש; התאדות; אור; קור; קיפאון;  אבדן 
משקל; הצטמקות; מיהול; שינויי צבע ומרקם; פגם מטבעו של הרכוש המבוטח 
)inherent vice(, אלא אם הנזק הפיזי נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני, פתאומי 

ובלתי צפוי שאינו מוחרג על פי סייגי הפוליסה האחרים.

תסיסה עצמית של מלאי מוגמר.. 2.4

זיהום מכל סוג ומין, לרבות מצב כשלהו של הרכוש המבוטח הנגרם על ידי ו/או . 2.5
החשוד שנגרם על ידי נוכחות של גוף זר ו/או מזהם ו/או חומר מסוכן ו/או רעל 
ו/או רעלן ו/או חומר או גוף פתוגני ו/או חיידקים ו/או בקטריות ו/או וירוסים ו/או 
כל גורם אחר למחלות, אלא אם הזיהום נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני, פתאומי 

ובלתי צפוי שאינו מוחרג על פי סייגי הפוליסה האחרים.

אבדן או נזק שנגרם למלאי כתוצאה ישירה מעצם היותו בתהליך של ייצור/עיבוד.. 2.6

אבדן או נזק לרכוש במהלך הקמתו, הצבתו, בנייתו, הרכבתו, הרצתו, שיפוצו, . 2.7
פירוקו, הריסתו, למעט עד כמה שמכוסה בהרחבת רכוש בהקמה  )הרחבה  1.8 

להרחבות המשותפות לפרקים 1 ו- 2(.

אבדן או נזק לרכוש בהעברה מחוץ לחצרי בית העסק.. 2.8
 
שבר ו/או קרע לאימומים; מבלטים; גלופות; רצועות; אביזרים העשויים מזכוכית/ . 2.9

קרמיקה/ חרסינה; או אביזרים בני חלוף אחרים.

נזק שהינו שריטות, קילוף או חריצים  של משטחים ממורקים או צבועים.. 	2.1

לרכוש המבוטח, בעת שהיה מונח על הרצפה/ציפוי הרצפה, כאשר . 2.11 נזקי מים 
אין מטבעו של הרכוש להיות מונח ישירות על הרצפה/ציפוי הרצפה, אלא אם 
צוין במפורש ברשימה כיסוי לכך ותמורת דמי ביטוח שצוינו ברשימה בגינו. 

מובהר כי:
מעל א.  ומעלה  ס"מ   12 בגובה  שמונח  מבוטח  רכוש  על  יחול  לא  זה  חריג 

הרצפה/ציפוי הרצפה.
ציוד אלקטרוני, לרבות מחשבים, ייחשב לצורך חריג זה כרכוש אשר אין ב. 

ציוד  לגבי  ולפיכך,  הרצפה  הרצפה/ציפוי  על  ישירות  מונח  להיות  מטבעו 
בגובה הנמוך  מונח  נזקי מים שנגרמים בעת שהיה  אלקטרוני, מוחרגים 

מ- 7 ס"מ מעל הרצפה/ציפוי הרצפה.
 

ושאין . 2.12 נזקי טבע )למעט רעידת אדמה( לרכוש שנמצא מתחת לכיפת השמים 
מטבעו להימצא מתחת לכיפת השמים.

שבר מכני ו/או קלקול מכני ו/או קלקול חשמלי.. 2.13
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אבדן או נזק למכונה ו/או מכשיר ו/או מתקן חשמליים )או לחלק שלהם( מאש . 2.14
שפרצה בהם, שנגרמה כתוצאה מהדברים הבאים או על ידם: מתח יתר; עומס 
יתר; קצר; קשת חשמלית; התחממות עצמית שנגרמו מכל סיבה שהיא, כולל 
 3.4 נזק ללוחות חשמל )הרחבה  ברק, למעט עד כמה שמכוסה לפי הרחבת 

להרחבות לפרק 1(.
שלהם  חלק  על  או  שנפגע  /מכשיר/מתקן  מכונה  אותה  על  רק  יחול  זה  סייג   
שנפגע, אם ניתן להפריד את החלק מהם. סייג זה לא יחול על חלקים אחרים של 
אותה מכונה/מכשיר/מתקן, שאליהם הגיעה האש שהתפשטה מהחלק שנפגע, 

אם ניתן להפרידו.
ו/או נזק שנגרם ע"י אש  למניעת ספק מובהר כי נזק שנגרם ישירות ע"י ברק   

שהיא תוצאה ישירה של ברק, מכוסה.

אובדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות . 2.15
נזק גרר, אבדן הכנסות ו/או רווחים ו/או הוצאות קבועות, אובדן שוק, הפסקה ו/

או האטה ו/או השהיה ו/או עיכוב בפעילות העסקית.

נזקי טבע: . 2.16
תת א.  אש  אש,  לרבות  געש  הר  התפרצות  אדמה,  רעש  אדמה,  רעידת 

קרקעית וצונאמי שנגרמו על ידם. 
סערה וסופה; גשם ושבר ענן; שלג; ברד ושיטפון. ב. 

אלא אם צוין ברשימה במפורש כיסוי לסיכונים אלו או לחלק מהם ותמורת   
דמי ביטוח נוספים שצוינו ברשימה בגינם.

אבדן או נזק שנגרם על ידי פריצה, שוד או כל ניסיון לכך, אלא אם צוין ברשימה . 2.17
במפורש כיסוי לכך ותמורת דמי הביטוח שצוינו ברשימה בגינו.

אבדן או נזק שנגרם על ידי: . 2.18
גניבה שלא תוך כדי פריצה או שוד.א. 
מרמה; הונאה;  מעילה באמון.ב. 

אבדן או נזק ישיר לרכוש המבוטח שנגרם בפקודת רשות ציבורית.. 2.19

שקיעה ו/או גלישה ו/או סחף של קרקע וכן שקיעה ו/או התמוטטות של מבנים . 	2.2
ותשתיות ו/או חלקיהם, אלא אם כן נרכש כיסוי לפי פרק 2, ועד כמה שמכוסה 

בהרחבת קריסה/התמוטטות מבנים )הרחבה 3.3 להרחבות לפרק 2(.

אבדן או נזק לרכוש שאינו מוחשי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות . 2.21
שחזור  בהרחבת  שמכוסה  כמה  עד  למעט  לתוכנה,  ו/או  לנתונים  ו/או  למידע 

מסמכים )הרחבה 3.7 להרחבות לפרק 1(. 

אובדן או נזק הנובע מתכנון, מחומרים או מעבודה לקויים או בלתי מתאימים. . 2.22
סייג זה מוגבל לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח עקב הסיבות 
המנויות לעיל, ואינו חל על נזק אחר הנגרם עקב כך, אשר יהיה מכוסה,  אלא 

אם סויג במפורש בפרק זה. 
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שמכוסה . 2.23 כמה  עד  למעט  כלשהם,  אחסון  אמצעי  של  התמוטטות 
.)1 לפרק  להרחבות   3.8 )הרחבה  מדפים  התמוטטות   בהרחבת 

חלונות, . 2.24 שמשות,  מסך,  קירות  )לרבות  פרספקס  ו/או  זכוכית  משטחי  שבר 
דלתות(, למעט אם נובע מהסיכונים כמפורט להלן:

  אש, ברק, רעידת אדמה, נזקי טבע לרבות סערה סופה, גשם, שלג, ברד ושטפון, 
התפוצצות, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה ע"י כלי טיס, התנגשות, פריצה ושוד, 
שביתות פרעות ונזק בזדון, שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים.

הרחבות לפרק 1 )תכולת בית העסק(. 3

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי להגדיל את סכום הביטוח   
 הנקוב ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.  

חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים. 3.1
נזק לחפצים אישיים של עובדי  או  הפוליסה מורחבת לכלול שיפוי בגין אובדן   
המבוטח וכן של אורחיו המורשים של המבוטח, בעת הימצאותם בבית העסק - 

עד לסך 4,000 ש"ח לאדם.
הכיסוי לפי הרחבה זו אינו כפוף להשתתפות עצמית.  

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. 

רכוש מחוץ לחצרי  בית העסק. 3.2
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, הפוליסה מורחבת לכלול שיפוי בגין נזק או אובדן   
הקשורה  מטרה  לכל  העסק,  בית  לחצרי  מחוץ  היותו  בעת  המבוטח  לרכוש 

בעסקו של המבוטח אך בגבולות הטריטוריאליים, למעט בעת העברה .

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד 5% מסכום הביטוח של הרכוש 
המבוטח, אלא אם צוין אחרת ברשימה.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.  

בהגדרת  כמשמעותם  חלוקה,  ו/או  תמסורת  קווי  לגבי  לעיל,  האמור  אף  על   
הרכוש המבוטח, הכיסוי  יחול על רכוש הנמצא עד  		5 מטרים בלבד מחוץ 
לחצרי בית העסק. מובהר כי ההגבלה ל- 5%  אינה חלה על כיסוי זה, אולם 

הוא כפוף לתנאי ביטוח חסר. 

רכוש מחוץ לגבולות הטריטוריאליים. 3.3
לגבולות  מחוץ  זמני  באורח  הנמצא  רכוש  לכלול  מורחב  המבוטח  הרכוש   

הטריטוריאליים.

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 250,000 ש"ח. 



8

ואינו כפוף  לתנאי ביטוח  זו הוא על בסיס נזק ראשון  הכיסוי לפי הרחבה 
חסר.

 
נזק ללוחות חשמל. 3.4

חרף האמור בסעיפים 2.13, 2.14 לסייגים לפרק 1 ובכפוף לאמור בסעיף זה   
להלן, הפוליסה מורחבת לכסות נזק ללוחות חשמל כתוצאה מ: מתח יתר, עומס 
יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית ו/או אש הנובעת )במקור הנזק( 

מהם, שנגרמו מכל סיבה שהיא, כולל מברק. 
אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 200,000 ש"ח. 

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף  לתנאי ביטוח 
חסר.

תנודות מלאי. 3.5
סכום הביטוח למלאי הנקוב ברשימה יעלה באופן אוטומטי בשיעור של %	1   
בתקופות הבאות: למשך 	3 ימים לפני ראש השנה ו- 	3 ימים לפני פסח או 
למשך 	6 ימים אחרים שיוסכמו בין המבוטח למבטח ויירשמו בדף הרשימה.

נזק עקיף למלאי. 3.6
1 ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן,  2.15 לסייגים לפרק  חרף האמור בסעיף   
הפוליסה מורחבת לכסות קלקול מלאי כתוצאה מנזק לרכוש אחר שמבוטח 

בפוליסה מאירוע שאינו מוחרג על פי סייגי הפוליסה האחרים. 

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד 15% מסכום הביטוח של המלאי 
או לסך 4,000,000 ₪, הנמוך מביניהם.

שחזור מסמכים. 3.7
1 ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן,  2.21 לסייגים לפרק  חרף האמור בסעיף   

מורחבת הפוליסה לכלול שיפוי בגין:

הוצאות סבירות שהוצאו בפועל עקב מקרה ביטוח לשחזור מידע ו/או נתונים   
ו/או תוכנה ו/או מסמכים, לרבות תכניות וספרי חשבונות.   

הכיסוי על פי הרחבה זו, מוגבל לעלות החומר ומחיר העבודה שיידרשו לשם   
הנזק  בגין  שיפוי  כולל  ואינו  כאמור,  הנתונים  ו/או  המסמכים  המידע,  שחזור 

הגלום באובדן הערך האינפורמטיבי הכלול בהם.

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד %	1 מסכום הביטוח של הרכוש   
המבוטח, אלא אם צוין אחרת  ברשימה.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח   
חסר.

התמוטטות מדפים . 3.8
1 ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן,  2.23 לסייגים לפרק  חרף האמור בסעיף   
הנובע  המבוטח  לרכוש  נזק  או  אבדן  בגין  כיסוי  לכלול  הפוליסה  מורחבת 

מהתמוטטות מדפים. 
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אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד 500,000 ₪.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף  לתנאי ביטוח   
חסר. 

מס ערך מוסף  . 3.9
במידה והמבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל סיבה שהיא, בגין   
אך  מע"מ,  יכללו  הביטוח  ותגמולי  הביטוח  סכומי  אזי  חלקו,  או  כולו  הרכוש 
במידה שהמבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי סכומי הביטוח ותגמולי 

הביטוח לא יכללו מע"מ.

שיפור דיור . 3.10
הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק להשקעות בשיפורים ושינויים מכל סוג   
שהוא שביצע המבוטח במבנים המוחזקים על ידו בשכירות, בין אם המבנים 
מבוטחים בפוליסה זו ובין אם לאו, בכפוף לכך שסכום הביטוח כולל השקעות 

אלה.

הגנה על שם מותג . 3.11
היה ובעקבות נזק למלאי, המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או   
שם המותג ו/או סימון מסחרי, יש להשמיד את המלאי שניזוק וטענה זו תאושר 
על ידי השמאי המטפל במקרה, אז השיפוי בגין מלאי זה יחושב על בסיס אבדן 

כללי והמבטח ישלם גם את הוצאות הפינוי וההשמדה.

סכום הביטוח להרחבה זו מוגבל לסך 500,000 ₪.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף  לתנאי ביטוח 
חסר. 

הוצאות להתאמת רכוש שלא ניזוק. 3.12
הפוליסה מורחבת לכלול שיפוי בגין הוצאות התאמה או החלפה הכרחיים של   
רכוש שלא ניזוק, אך אינו מתאים לרכוש שהוחלף שבא במקום הרכוש שניזוק. 

לחסר  הפך  ניזוק  שלא  שהרכוש  כך  להחליף,  או  להתאים  ניתן  ולא  במידה 
ערך  בניכוי  הנ"ל  הרכוש  עלות  בערך  המבוטח  את  ישפה  המבטח  שימוש, 

ניצולת בפועל.

אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 500,000 ₪.   

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח 
חסר.

דיור חליפי / דמי שכירות נוספים למבוטח שהוא שוכר. 3.13
במידה שהמבוטח הוא שוכר של מבנה המשמש לצרכי עסקו ושאינו מבוטח על   

ידו:  
נזק א.  עקב  המבוטח  של  עסקו  לניהול  לשימוש  ניתן  אינו  המבנה  אם 

כתוצאה מאירוע שאינו מוחרג על פי פרק זה,  אזי חרף האמור בסעיף 
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לכל  בכפוף  שיפוי,  לכלול  הפוליסה  מורחבת   1 לפרק  לסייגים   2.15
התנאים שלהלן, בגין דמי שכירות ו/או דמי ניהול שהמבוטח חייב בפועל 
שעל  נוספים  סבירים  שכירות  דמי  וכן  הנ"ל,  המבנה  עבור  בתשלומם 
המבוטח לשאת בגין הפרש דמי השכירות שבין המבנה בשכירות שניזוק 

לבין מבנה חילופי שהמבוטח שוכר.
שנגרם ב.  הנזק  לקימום  הדרושה   לתקופה  רק  יוגבלו  הביטוח  תגמולי 

למבנה על מנת שיהיה ראוי לניהול עסקו של המבוטח, ובכל מקרה לא 
יעלו על 12 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח. 

מסכום הביטוח לפרק   1	% זו מוגבלים עד   תגמולי הביטוח על פי הרחבה 
זה, אלא אם צוין אחרת ברשימה, ובכל מקרה לא יותר מדמי שכירות שישולמו 

בפועל. 
    

כלי רכב של לקוחות. 3.14
הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לכלי רכב של לקוחות שנמצאים בחצרי   

המבוטח ובהשגחתו לצורך תיקון, טיפול ו/או שירות.

 אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על סכום הביטוח המצוין ברשימה 
בגין הרחבה זו.

הרחבות אופציונליות לפרק 1 )תכולת בית העסק(. 4

ותמורת תשלום  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם  רק  יחולו  זה  בפרק  ההרחבות 
וההשתתפות  הביטוח  לסכום  ובכפוף  בגינן  ברשימה  הנקובים  נוספים  ביטוח  דמי 

העצמית הנקובים ברשימה בגינן.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי להגדיל את סכום הביטוח 
הנקוב ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה, ככל 
שלא שונו במפורש בהרחבות אלו.

נזקי מים לרכוש המבוטח, בעת שהיה מונח על הרצפה/ציפוי הרצפה. 4.1
נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  ותמורת  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם   
הנקובים ברשימה בגינו, חרף האמור בסעיף 2.11 לסייגים לפרק 1 ובכפוף 
או  אובדן  בגין  שיפוי  גם  לכלול  הפוליסה  מורחבת  להלן,  זה  בסעיף  לאמור 
נזק שנגרם לרכוש המבוטח על ידי מים, בעת שהיה מונח על הרצפה/ציפוי 
הרצפה, כאשר  אין מטבעו של הרכוש להיות מונח ישירות על הרצפה/ציפוי 

הרצפה. 

ההשתתפות העצמית בגין הרחבה זו היא בסך 12,500 ₪ מכל מקרה ביטוח.
 
פריצה או שוד. 4.2

נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  ותמורת  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם   
הנקובים ברשימה בגינו, חרף האמור בסעיף 2.17 לסייגים לפרק 1 ובכפוף 
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לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין אובדן או נזק 
שנגרם לרכוש המבוטח על ידי פריצה, שוד או כל ניסיון לכך.

בקרות אירוע שהרחבה זו חלה עליו, על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה   
ולנקוט באמצעים סבירים כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש שנגנב.

או  מהכניסה  כתוצאה  כולל  נגנב,  שלא  לרכוש המבוטח  פיזי  נזק  כי  מוסכם   
שוד או ניסיון לכך, ייחשב כנזק  או  פריצה  היציאה האלימה, שנגרם במהלך 

בזדון ואינו מכוסה בהרחבה זו.

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת למקרה ולתקופה עד לסכום הביטוח   
הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו.

יהיה על בסיס נזק  זו  צוין הדבר במפורש ברשימה, הכיסוי לפי הרחבה  אם   
ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. מודגש כי במקרה כזה, אחריות המבטח 
לפי הרחבה זו מוגבלת למקרה ולתקופה עד לסכום הביטוח הנקוב ברשימה 

כנזק ראשון.

מלאי בקירור. 4.3
נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  ותמורת  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם   
הנקובים ברשימה בגינו, חרף האמור בסעיף 2.13 לסייגים לפרק 1 ובכפוף 
לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין אובדן או נזק 
למלאי שנמצא ביחידת הקירור החשמלית של בית העסק, עד לסכום הביטוח 
הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו, עקב מקרה ביטוח ליחידת הקירור כתוצאה 

משבר מכני או קלקול חשמלי ליחידת הקירור.
 

הקירור  ביחידת  הנמצא  למלאי  נזק  או  אובדן  בגין  יהיה אחראי  לא  המבטח   
כתוצאה מ:

אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע לדרגת הקירור המתאימה.א. 
הפסקת פעילותה של יחידת הקירור במשך פחות מ-12 שעות.ב. 
היות בית העסק סגור מעל 48 שעות.ג. 
הפסקת זרם החשמל על ידי חברת חשמל.ד. 
כוונון לקוי של מערכת הפיקוד.ה. 
אי הפעלת יחידת הקירור.ו. 
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פרק 2 - מבנה בית העסק

הגדרות לפרק 2 )מבנה בית העסק(. 1

למטרת פרק זה:
מקרה הביטוח. 1.1

בגבולות  צפוי,  ובלתי  פתאומי  מאירוע  כתוצאה  המבוטח  לרכוש  פיזי  נזק   
הוחרג  אם  אלא  ברשימה,  הנקובה  הביטוח  תקופת  בתוך  הטריטוריאליים, 

במפורש בסייגים בפרק זה ו/או בסייגים הכללים של הפוליסה. 

הרכוש המבוטח  . 1.2
ו/ ו/או בחזקתו  ו/או בשליטתו  ו/או בשימושו  מבנה/ים אשר בבעלות המבוטח   
או אשר הוא אחראי בגינו, המשמשים לצרכי עסקו של המבוטח, ונכללו בסכום 

הביטוח, בתנאי שלא הוחרגו במפורש.

סייגים לפרק 2 )מבנה בית העסק( )בנוסף על הסייגים הכלליים לפוליסה(. 2

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד' לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם 
המבטח לא יהיה אחראי בגין  או בקשר עם:  

פחת, בלאי, קלקול הדרגתי, הרעה הדרגתית, עש, תולעים, חרקים, מכרסמים,   2.1
בעלי חיים, עובש, חלודה, שיתוך )קורוזיה(, גורמים אקלימיים בעלי השפעה 
קיפאון,   קור,  אור,  התאדות,  יובש,  לחות,  בטמפרטורה,  שינויים  הדרגתית, 
אבדן משקל, הצטמקות, מיהול, שינויי צבע ומרקם, טבעו של הרכוש המבוטח 
)inherent vice(, אלא אם הנזק הפיזי נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני, פתאומי 

ובלתי צפוי שאינו מוחרג על פי סייגי הפוליסה האחרים.

זיהום מכל סוג ומין, לרבות מצב כשלהו של הרכוש המבוטח הנגרם על ידי ו/או   2.2
החשוד שנגרם על ידי נוכחות של גוף זר ו/או מזהם ו/או חומר מסוכן ו/או רעל 
ו/או רעלן ו/או חומר או גוף פתוגני ו/או חיידקים ו/או בקטריות ו/או וירוסים ו/או 
כל גורם אחר למחלות, אלא אם הזיהום נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני, פתאומי 

ובלתי צפוי שאינו מוחרג על פי סייגי הפוליסה האחרים.

אבדן או נזק לרכוש במהלך הקמתו, הצבתו, בניתו, הרכבתו, הרצתו, שיפוצו,   2.3
פירוקו, הריסתו, למעט עד כמה שמכוסה בהרחבת רכוש בהקמה  )הרחבה  

1.8 להרחבות המשותפות לפרקים 1 ו- 2(.

אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות   2.4
נזק גרר, אבדן הכנסות ו/או רווחים ו/או הוצאות קבועות, אובדן שוק, הפסקה 
ו/או האטה ו/או השהיה ו/או עיכוב בפעילות העסקית, למעט עד כמה שמכוסה 

בהרחבת דיור חליפי /אובדן דמי שכירות )הרחבה 3.1 להרחבות לפרק 2(.

נזקי טבע:   2.5
רעידת אדמה, רעש אדמה, התפרצות הר געש לרבות אש, אש תת קרקעית א. 

וצונאמי שנגרמו על ידם. 
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סערה וסופה; גשם ושבר ענן; שלג; ברד ושיטפון.  ב. 
אלא אם צוין במפורש ברשימה כיסוי לסיכונים אלו או חלק מהם ותמורת   

דמי הביטוח נוספים שצוינו ברשימה בגינם.

אבדן או נזק ישיר לרכוש המבוטח שנגרם בפקודת רשות ציבורית.  2.6

ו/או התמוטטות של מבנים  ו/או סחף של קרקע וכן שקיעה  ו/או גלישה  שקיעה   2.7
ותשתית ו/או חלקים מהם, למעט עד כמה שמכוסה בהרחבת קריסה/התמוטטות 

מבנים )הרחבה 3.3 להרחבות לפרק 2(.

אבדן או נזק הנובע מתכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים. סייג   2.8
זה מוגבל לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח עקב הסיבות המנויות 
לעיל, ואינו חל על נזק אחר הנגרם עקב כך, אשר יהיה מכוסה,  אלא אם סויג 

במפורש בפרק זה.

שבר משטחי זכוכית ו/או פרספקס )לרבות קירות מסך, שמשות, חלונות, דלתות(,   2.9
למעט אם נובע מהסיכונים כמפורט להלן:

אש, ברק, רעידת אדמה, נזקי טבע לרבות סערה סופה, גשם, שלג, ברד   
ושטפון, התפוצצות, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה ע"י כלי טיס, התנגשות, 

פריצה ושוד, שביתות פרעות ונזק בזדון, שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, 
התמוטטות מדפים.

הרחבות לפרק 2 )מבנה בית העסק(. 3

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי להגדיל את סכום הביטוח 
הנקוב ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

דיור חליפי  . 3.1
מקרה  לניהול עסקו של המבוטח עקב  ניתן לשימוש  אינו  הרכוש המבוטח  אם 
2 מורחבת  2.4 לסייגים לפרק  זה, אזי חרף האמור בסעיף  פי פרק  ביטוח על 

הפוליסה לכלול שיפוי, בכפוף לכל התנאים שלהלן, בגין: 
למבוטח שהוא בעלים של הרכוש המבוטח: א. 

וכן  חילופי  מבנה  עבור  לתשלום  ידרשו  אשר  ניהול  דמי  ו/או  שכירות  דמי 
סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של המבנה החילופי לצרכי ניהול עסקו 

של המבוטח.
למבוטח שהוא שוכר של הרכוש המבוטח: ב. 

דמי שכירות ו/או דמי ניהול שהמבוטח חייב בפועל בתשלומם עבור הרכוש 
המבוטח, בתנאי כי לא שולמו תגמולי ביטוח על פי סעיף א' לעיל, וכן דמי 
השכירות  דמי  הפרש  בגין  לשאת  המבוטח  שעל  נוספים  סבירים  שכירות 

שבין המבנה בשכירות שניזוק לבין מבנה חילופי שהמבוטח שוכר.
לתקופה ג.  רק  יוגבלו  לעיל,  קטנים  ב'   + א'  סעיפים  בגין  הביטוח  תגמולי 

הדרושה  לקימום הנזק שנגרם לרכוש המבוטח על מנת שיהיה ראוי לניהול 
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עסקו של המבוטח, ובכל מקרה לא יעלו על 12 חודשים מיום קרות מקרה 
הביטוח. 

תגמולי הביטוח על פי הרחבה זו מוגבלים עד %	1 מסכום הביטוח לפרק זה, 
אלא אם צוין אחרת ברשימה, ובכל מקרה לא יותר מדמי שכירות שישולמו בפועל. 

חבות כשוכר. 3.2
אם המבוטח אינו יכול, אינו רשאי או אינו מעוניין בתיקון האובדן או הנזק לרכוש   

המבוטח, אזי המבטח ישפה את המבוטח כמפורט:
בגין סכום שהמבוטח חב בדין לשלם לבעלי הרכוש המבוטח עקב האבדן א. 

או הנזק.
לעיל, ב.  א'  קטן  בסעיף  לאמור  בהקשר  הוציא  שהמבוטח  משפט  הוצאות 

שהוצאו באישור המבטח.
סכום השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על סה"כ ערך הכינון של הרכוש המבוטח 

שאבד או ניזוק.

קריסה/התמוטטות מבנים . 3.3
חרף האמור בסעיף 2.7  לסייגים לפרק 2 ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת 
הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין אבדן או נזק כתוצאה מהתמוטטות ו/או קריסה ו/או 
שקיעה פתאומית ובלתי צפויה של מבנים מאסיביים. אחריות המבטח לפי הרחבה 
ו/או  קריסה  ו/או  ההתמוטטות  אם  אולם   ,₪  500,000 של  לסך  עד  מוגבלת  זו 
שקיעה פתאומית ובלתי צפויה היא של קירות גבס ו/או תקרות אקוסטיות, אחריות 

המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד לסך של 250,000 ₪ בלבד.
מובהר כי הרחבה זו מכסה גם נזקים לרכוש המבוטח בפרק 1. 

סה"כ סכום הביטוח להרחבה זו לא יעלה על 500,000 ₪. 
מבנים  ו/או  בניינים  משמעם  מסיבית"  מבניה  ומבנים  "בניינים  זה,  סעיף  לעניין 

הבנויים מבטון ו/או בלוקים מבטון ו/או לבנים ו/או פלדה.
למען הסר ספק הכיסוי אינו כולל אובדן או נזק במבנים הבנויים ו/או משלבים בניה 

בשיטת ה"פל - קל".

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו  כפוף  לתנאי ביטוח חסר.

לפרקים 1+2: הרחבות משותפות, תנאי והבהרה 
הרחבות משותפות לפרקים 1 ו- 2  )תכולה ומבנה בית העסק(. 1

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי  להגדיל  את סכום  הביטוח 
הנקוב ברשימה, למעט הרחבת "הוצאות פינוי הריסות" )סעיף 1.2 להלן(, "הוצאות 
שכר אדריכלים ומהנדסים" )סעיף 1.3 להלן( ו- "תוספות לרכוש המבוטח" )סעיף 

1.6 להלן(.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

שבר זכוכית   1.1
חרף האמור בסעיף 2.24 לסייגים לפרק 1 וסעיף 2.9 לסייגים לפרק 2, ובכפוף   
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צפוי  ובלתי  פתאומי  לכסות שבר  מורחבת  הפוליסה  להלן,  זה  בסעיף  לאמור 
למשטחי זכוכית ו/או פרספקס )לרבות קירות מסך, שמשות, חלונות, דלתות( 

מכל סיבה שהיא.
 

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד 5% מסכום הביטוח של הרכוש   
המבוטח, אלא אם צוין אחרת ברשימה.

ואינו כפוף לתנאי ביטוח  נזק ראשון  זו הוא על בסיס  הכיסוי לפי הרחבה   
חסר. 

על אף האמור לעיל, שבר זכוכית כמפורט בסעיף זה מהסיבות הבאות )שאינן   
מוחרגות בסעיפי הסייגים לפרקים 1 ו - 2(, מכוסה במלוא סכום הביטוח בתנאי 
פרקים 1,2, ולא תחת הרחבה זו, ואלו הסיבות: אש, ברק, רעידת אדמה, נזקי 
טבע לרבות סערה סופה , גשם , שלג, ברד  ושטפון, התפוצצות, נזקי נוזלים 
והתבקעות, פגיעה ע"י כלי טיס, התנגשות, פריצה ושוד, שביתות פרעות ונזק 

בזדון, שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים.

הוצאות פינוי הריסות   1.2
הפוליסה מורחבת לכלול שיפוי בגין:  

הוצאות שהוצאו בפועל עקב מקרה ביטוח  לשם: הריסה, פירוק, ניקוי, יישור,   
ופינוי הריסות של הרכוש המבוטח.   

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד %	1 מסכום הביטוח של הרכוש   
המבוטח, אלא אם צוין אחרת ברשימה. 

ואינו כפוף לתנאי ביטוח  נזק ראשון  זו הוא על בסיס  הכיסוי לפי הרחבה   
חסר.   

הוצאות שכר אדריכלים ומהנדסים   1.3
הפוליסה מורחבת לכסות, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, גם הוצאות שהוצאו   
בפועל עקב מקרה ביטוח בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, 

מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים לצורך  קימום הרכוש שניזוק.
מקרה ביטוח לצורך קימום הרכוש  כמו כן יכוסו הוצאות שהוצאו בפועל עקב   

שניזוק, הנובעות מתקנים ו/או התנאות ו/או דרישות של רשויות מוסמכות. 

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד %	1 מסכום הביטוח של הרכוש   
המבוטח, אלא אם צוין אחרת ברשימה. 

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

הוצאות מנע   1.4
הפוליסה מכסה הוצאות שהוצאו למניעת אובדן או נזק מסיכון שאינו מוחרג אף   
אם לא נגרם אובדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, וזאת בתנאי כי הוצאות 
אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי 

וממשי.
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תשלום בערך כינון  1.5
בקרות מקרה הביטוח, יהיו תגמולי הביטוח בגין אבדן או נזק לרכוש המבוטח,   

למעט מלאי, לפי ערך כינון, כמפורט להלן:
ההחלפה  או  התיקון  או  מחדש  ההקמה  לעלות  מוגבלת  המבטח  אחריות  א. 
הרכוש  של  ביצוע  וכושר  טיפוס  איכות,  סוג,  מאותו  רכוש  של  מקום  באותו 

שאבד או ניזוק ושאינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש.
התשלום בהתאם לסעיף זה מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון  ב. 

או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג 
הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; 

לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיו תגמולי הביטוח  ג. 
בעדו לפי ערך שיפוי, כהגדרתו בסעיף קטן ח' להלן.

יש להתחיל בביצוע ההקמה מחדש או התיקון או ההחלפה תוך זמן סביר  ד. 
לאחר קרות האבדן או הנזק, ובכל מקרה התשלום בהתאם לסעיף זה מותנה 
בהשלמת ההקמה מחדש ו/או התיקון או ההחלפה לגבי הרכוש שניזוק תוך 
24 חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח; הארכת תקופה זו אפשרית רק 

אם המבטח יסכים לה בכתב ולתקופה שתוסכם.
במידה והמבוטח לא השלים את ההקמה מחדש או התיקון או ההחלפה בתוך  ה. 

24 חודשים, המבטח ישלם למבוטח בגין הנזק לפי ערך שיפוי.
מובהר כי המבוטח רשאי להקים מחדש או לתקן או להחליף במקום אחר או  ו. 

באופן אחר  ובתנאי שאחריות המבטח לא תגדל עקב כך. 
תשלום בערך כינון פירושו- ז. 

בנזק חלקי : עלות תיקון ללא ניכוי פחת או בלאי.  
בנזק מלא: עלות הקמה מחדש או ההחלפה ברכוש חדש.   

לצורך סעיף זה, "ערך שיפוי" משמעו  שוויו הממשי של הנכס עובר לקרות  ח. 
מקרה הביטוח, כלומר ערכו  כחדש בניכוי בלאי ו/או פחת.

הרחבה זו לא תחול לגבי: ט. 
רכוש שיצא מכלל שימוש אצל המבוטח עוד לפני מקרה הביטוח.  1 (	
רכוש שהמבוטח אינו רוצה ו/או אינו יכול להקים מחדש או לתקן או 1 (	

להחליף.
מלגזות.1 (	
כלי רכב של לקוחות. 1 (	

תוספות לרכוש המבוטח   1.6
הפוליסה מורחבת לכסות, סכום ביטוח נוסף, מעבר לסכומי הביטוח של הרכוש   
המבוטח המצוינים ברשימה, וזאת עד ל- %	1 מסכום הביטוח לרכוש המבוטח, 
אך לא יותר מ- 1,000,000 ש"ח לתקופת הביטוח, בכפוף לתשלום דמי הביטוח 

הנוספים היחסיים, בגין תוספות לערך הרכוש המבוטח שמקורן באחד מאלו: 
במהלך א.  שנעשו  המבוטח  לרכוש  פיזיות  תוספות  ו/או  שפורים  שינויים, 

תקופת הביטוח.
עליית ערך הרכוש  המבוטח משינויים בלתי צפויים. ב. 

כיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח  ידווח על התוספות לערך הרכוש 
בגין  היחסיים  הנוספים  הביטוח  דמי  את  וישלם  סביר  זמן  תוך  לעיל,  המבוטח 

תוספת הכיסוי.
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השבת סכום הביטוח לקדמות  1.7
לפני  סמוך  כפי שהיה  לקדמותו,  הביטוח  סכום  יושב  נזק  או  אבדן  קרות  לאחר 
הנזק  תיקון  של  בדרך  )לרבות  בפועל  הנזק  קימום  מיום  הבטוח,  מקרה  קרות 
ו/או  כינון  בערך  תשלום  ו/או  המבוטח  הרכוש  החלפת  ו/או  מחדש  הקמה  ו/או 
בערך שיפוי(, למעט כיסויים על בסיס נזק ראשון. ההשבה לקדמות תהיה תמורת 
תקופת  תום  עד  שנותרה  לתקופה  יחסית  שיחושבו  נוספים  ביטוח  דמי  תשלום 

הביטוח, על פי הנוסחה הבאה:

A- דמי ביטוח שנתיים
B- סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית

C- מספר הימים שנותרו מיום קימום הנזק ועד ליום סיום הביטוח.
D- סכום הביטוח 

365 -E

למען הסר ספק:
אם צויין ברשימה ו/או בפוליסה במפורש גבול אחריות כללי של המבטח א. 

לתקופה )loss limit( לגבי סיכונים מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים, 
לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותם סיכונים.

אם צויין ברשימה ו/או בפוליסה במפורש כי גבולות אחריות המבטח לגבי ב. 
סיכון מסוים, שמכוסה על בסיס נזק ראשון, הם למקרה ולתקופה, לא תהיה 

הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון.
היה ולמרות האמור לעיל, אישר המבטח במפורש ובכתב כי על סיכון/נים   
מסוים/מים הרחבה זו תהיה בתוקף, ההשבה לקדמות של סכום הביטוח 
תהיה מיום קרות האובדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת. במקרה 
כזה ההשבה לקדמות תהיה תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שיחושבו 
יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה שלעיל, 

בשינוי אחד: 
C- מספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח.  

רכוש בהקמה   1.8
חרף האמור בסעיף 2.7 לסייגים לפרק 1 ובסעיף 2.3 לסייגים לפרק 2 ובכפוף 
לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכסות את הרכוש המבוטח גם בעת 
והריסה,  פירוק  שיפוץ,  הרצה,  הרכבה,  בנייה,  הצבה,  הקמה,  בתהליכי  היותו 

בחצרי בית העסק המשמש את המבוטח במהלך העסקים השוטף של העסק.
הרחבה זו אינה חלה:

על עבודה שערכה עולה  על 2,000,000 ש"ח. א. 
קבלניות/ עבודות  לביטוח  פוליסה  תחת  מבוטח  הוא  בה  במידה  רכוש  על  ב. 

הקמה שנערכה על ידי המבוטח או לטובתו.
על רכוש המוקם באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח. ג. 
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למניעת ספק, מובהר בזה כי אין האמור בהרחבה זו בא לגרוע מהכיסוי לשאר 
והנובע  אלו  פרקים  לפי  המכוסה  מאירוע  נזק  או  אבדן  בגין  המבוטח   הרכוש 

מביצוע העבודות הנ"ל.

סעיף שומה  1.9
יסתפק  לרכוש המבוטח,  מסכום הביטוח   1	% על  עולה  אינו  הנזק  אם סכום   
של  ערכו  בדבר  המבוטח  של  בהצהרתו  חסר,  ביטוח  חישוב  לעניין  המבטח, 

הרכוש המבוטח שלא ניזוק.

ביטוח נפרד  1.10
במקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי הרכוש המבוטח, רשאי המבוטח   
לדרוש כי תערך שומה נפרדת עבור כל סעיף, וכי יתייחסו אליו בנפרד כאילו בוטח 

בפוליסה נפרדת. 

ויתור על תחלוף  1.11
משפחה  בן  כלפי  הדין,  פי  על  לו  העומדת  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח   
של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  המבוטח,  עובדי  המבוטח,  של 
המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח וכן בני משפחותיהם, וכן כלפי כל אדם או גוף 
אשר כלפיהם התחייב המבוטח בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח כי ביטוח זה 
יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 

קרות מקרה הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה. 

אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.

נזקי נוזלים והתבקעות  1.12
חרף האמור בסעיף 2.3 לסייגים לפרק 1 ובסעיף 2.1 לסייגים לפרק 2 ובכפוף 

לאמור בסעיף זה להלן, הפוליסה מורחבת לכסות:
נזק ע"י מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים, עקב הימלטות של חומרים הנ"ל,  א. 
והסקה,  אוויר  מיזוג  מתקני  ברזים,  צינורות,  מיכלים,  בדוודים,  שמקורם 
האמורים  למתקנים  נזק  או  אבדן  וכן  ניקוז,  ו/או  ביוב  מתקני  ספרינקלרים, 
ותכולתם, עקב התבקעותם וכן עקב נזילה, גלישה, דליפה, שפיכה או עבירה 

על גדותיהם של הנ"ל ואבדן הנוזלים ו/או הגזים.
בהיותם  נמצאים  הם  בו  חומרים מהמתקן  של  צפויה  בלתי  פריצה  ע"י  נזק  ב. 

בתהליך ייצור ובמצב צבירה נוזלי בעת הפריצה, כולל נזק למתקן עצמו.

 אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 4,000,000 ₪.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

הרחבות אופציונליות  לפרקים 1 ו- 2  )תכולה ומבנה בית העסק(. 2
ותמורת תשלום  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם  רק  יחולו  זה  בפרק  ההרחבות 
וההשתתפות  הביטוח  לסכום  ובכפוף  בגינן  ברשימה  הנקובים  נוספים  ביטוח  דמי 

העצמית הנקובים ברשימה בגינן.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי להגדיל את סכום הביטוח 
הנקוב ברשימה.
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הכיסוי על פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה, ככל 
שלא שונו במפורש בהרחבות אלו.

נזקי טבע  2.1
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים   
ברשימה בגינו,  חרף האמור בסעיף 2.16 לסייגים לפרק 1 ובסעיף 2.5 לסייגים 
לפרק 2 ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, תורחב הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין 

אובדן או נזק לרכוש המבוטח בגין נזקי טבע, כמפורט להלן:

רעידת אדמה א. 
רעידת אדמה, רעש אדמה והתפרצות הר געש, לרבות אש, אש תת קרקעית, 

וצונאמי  שנגרמו על ידם. 
לעניין הרחבה זו יחולו התנאים הבאים:

או 1 (	 אובדן  כל  אחד  כאירוע  ייחשבו  אדמה,  רעידת  כיסוי  לעניין 
72 שעות רצופות אחרי שנרשמה  שאירעו תוך פרק זמן  של  נזק 

לראשונה רעידת אדמה.
השתתפות עצמית בנזקי רעידת אדמה1 (	

המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בכל אבדן או נזק בגובה של 10% 
מסכום הביטוח לאתר בו  נגרם הנזק, ובכל מקרה לא פחות מסך 

של מינימום  $7,500 ולא יותר מסך של מקסימום $1,250,000.
סכום 1 (	  - משמעו  הנזק,  או  האבדן  נגרם  בו  לאתר  הביטוח  סכום 

הביטוח של כל פרקי הרכוש לאתר, בתוספת  סכום הביטוח לאותו 
אתר  בפרק אובדן רווחים, ככל שנרכש פרק זה. 

באתרים 1 (	 ממוקם  בהיותו  המבוטח  לרכוש  האובדן  או  הנזק  נגרמו 
אתר  כל  לגבי  כנ"ל  עצמית  בהשתתפות  המבוטח  יישא  שונים, 
בנפרד, בתנאי שסה"כ ההשתתפות העצמית לא יעלה על מקסימום 

ההשתתפות העצמית כאמור לעיל .
המונח "אתר" לעניין סעיף זה, פירושו - חצרים הסמוכים זה לזה, 1 (	

הנמצאים בשטח אחד רציף.

סערה וסופה; גשם ושבר ענן; שלג וברד ושיטפון ב. 
סערה וסופה1 (	

רוח שמהירותה עולה על 	3 קשר, רעם. 
גשם ושבר ענן, שלג וברד1 (	

גשם ושבר ענן, שלג וברד בעת ירידתם ו/או נזק שנגרם לגגות ו/או 
מבנים על ידי עומס יתר מחמת הצטברות גשם, שלג או ברד, למעט 

דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או  ספיגתם בהם.
שיטפון1 (	

 עלייה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל, ואדי, 
בריכות אגירה וסכרים. וכן, הצטברות או זרימה על פני הקרקע או  
מתחת לה, של מי גשמים או שלגים, מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות.

ושיטפון, 1 (	 וברד  שלג  ענן,  ושבר  גשם  וסופה,  סערה  סיכוני  לעניין 
ייחשבו כאירוע אחד כל אובדן או נזק, שאירעו תוך פרק זמן  של 72 

שעות רצופות מתחילת  הנזק.
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השתתפות עצמית בנזקי סערה וסופה, גשם ושבר ענן, שלג ו/או 1 (	
ברד ושיטפון

בגובה  ביטוח  מקרה  בכל  עצמית  בהשתתפות  יישא  המבוטח  
יותר מהמקסימום,  ולא  מהנזק, אך לא פחות מהמינימום   5% של 

כמפורט ברשימה.

באם תוגש תביעה גם על פי פרק 3 לפוליסה -  הכנסות בית העסק, 
המוגדרים  המקרים  מן  ביטוח  מקרה  עקב  זה,  פרק  שנרכש  ככל 
לעיל, אזי לא יעלה סך ההשתתפות העצמית לפי שני הפרקים יחדיו, 
עקב מקרה ביטוח אחד, על הסך הנקוב ברשימה כסך המקסימלי 

להשתתפותו העצמית של המבוטח בגין אותו סיכון. 

טרור  2.2
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים 
ד'  )חלק  לפוליסה  הכלליים  לסייגים   2 בסעיף  האמור  חרף  בגינו,   ברשימה 
לפוליסה( ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, תורחב הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין 
אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח הנובע מפעולת טרור, לרבות אבדן או נזק 
פיזי הנובע במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת למטרת דיכוי או הקטנת 
ברשימה,  הנקובה  הביטוח  תקופת  תוך  טרור,  פעולת  של  תוצאות  מניעת  או 

בהתאם לתנאי הרחבה זו כמפורט להלן:

הרחבה זו אינה מכסה רכוש כלשהו בשטחים המוחזקים אלא אם כן צוין אחרת 
באופן מפורש ברשימה.

הגדרות להרחבת טרור   2.2.1
למטרות הרחבה זו:

פעולת טרור  א. 
פעולת חבלה שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש   
או  ממנו,  חלק  כל  או  הציבור  את  להפחיד  שמטרתו  באלימות 
לכפות על ממשלה לשנות את התנהגותה או מדיניותה, על ידי 
איש או אנשים, בין אם פועלים מטעם או בקשר עם ארגון עוין ובין 
אם לאו, וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות 
הידועה בשם "אינתיפאדה" או שבוצע על ידי או בשם ארגון עוין. 

ארגון עוין ב. 
בפעולות  המעורבים  אנשים  קבוצת  או  איש  יישות,  ארגון,   
ישויות  כולל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  טרור 
"דאעש". קעידה",  "אל  "חיזבאללה",  "חמאס",  כ-   המוכרות 

 
תנאים מיוחדים להרחבת טרור  2.2.2

נטל ההוכחה א. 
נטל ההוכחה שהנזק מכוסה על פי הרחבה זו יחול על המבוטח.  
לצורך עניין זה, רק אישור מפורש של אחת מהרשויות המנויות   
ידי פעולת טרור,  נגרם במישרין על  כי הנזק  להלן, המאשר 

ישמש הוכחה כי הנזק מכוסה:
משטרת ישראל או משרד הביטחון;  )1(



21

מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן   )2(
שיבוא  אחר  חוק  כל  או  תיקוניו,  כל  על   ,1961 פיצויים 

במקומו.

הגבלת אחריות המבטח ב. 
הרחבה זו מכסה את הרכוש המבוטח בפרקים ו ו/או 2 לפוליסה   
זו במלוא סכום הביטוח או על בסיס נזק ראשון, הכל כמפורט 

ברשימה.

סייגים נוספים להרחבת טרור  2.2.3
הכלליים  ולסייגים  לפוליסה   1-2 בפרקים  הסייגים  כל  על  בנוסף   

לפוליסה )חלק ד' לפוליסה( המבטח לא יהיה אחראי בגין:
פריצה ו/או שוד, גניבה שלא תוך כדי פריצה או שוד, נזק בזדון  א. 
תוך כדי פריצה ו/או שוד ו/או גניבה כאמור לעיל, אלא אם ארע 

בסמוך לאחר ובעקבות פעולת טרור המכוסה בהרחבה זו.
נזק שנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה, פלישה, פעולת  ב. 
אם  )בין  מלחמתיות  כמו  פעולות  או  עויינות  פעולות  זר,  אויב 
ובין אם לא הוכרזה(, מלחמת אזרחים, מרד,  הוכרזה מלחמה 
צבאית,  או  עממית  התקוממות  צבאיות,  או  אזרחיות  מהומות 
מרי, מרידה, מהפכה, הפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו 
באופן בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או 
גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי 

או מצב של מצור.
חריג זה כולל החרמה, הלאמה, הפקעה, תפיסה, השמדה, הרס 
רשות  או  כשלהי  בפקודת ממשלה  או  ידי  על  לרכוש   נזק   או 

ציבורית או מקומית.  
החרמה, הפקעה, תפיסה או החזקה של הרכוש המבוטח ו/או  ג. 

המקרקעין שבהם הוא נמצא.
פעולה שבוצעה באלימות המכוונת לאנשים ספציפיים שמניעיה  ד. 

נוגעים ליחסים הספציפיים בין הצדדים. 

ההרחבות הבאות אינן בתוקף בנוגע להרחבה זו:  2.2.4
רכוש מחוץ לחצרי בית העסק )סעיף 3.2 להרחבות לפרק 1(; רכוש   
מחוץ לגבולות הטריטוריאליים )סעיף 3.3 להרחבות לפרק 1(; השבת 
לפרקים  המשותפות  להרחבות   1.7 )סעיף  לקדמותו  הביטוח  סכום 

.)1-2

תנאי משותף לפרקים 1 ו- 2 )תכולה ומבנה בית העסק( )בנוסף על התנאים הכלליים . 3
של הפוליסה(

ביטוח חסר
היה ובמועד קרות מקרה הביטוח, סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין פרק/ים זה/אלו, 
קטן משוויו של הרכוש המבוטח, יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה בשל אובדן או 
סכום הביטוח לבין שוויו של  לרכוש המבוטח, בשיעור יחסי בהתאם ליחס שבין  נזק 
הרכוש המבוטח בשעת קרות מקרה הביטוח. כל פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה 

בנפרד )להלן: "ביטוח חסר"(.
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על אף האמור לעיל;
אם סכום האובדן או הנזק אינו עולה על %	1 מסכום הביטוח או 4,000,000   3.1
₪, הנמוך מביניהם, יסתפק המבטח, לעניין תנאי ביטוח חסר, בהצהרתו של 

המבוטח בדבר שוויו של הרכוש המבוטח שלא ניזוק.
מסעיפי  המבוטחים  אחד מהסעיפים  כל  של  הביטוח  ויתברר שסכום  במידה   3.2
הרכוש המבוטח נמצא בביטוח יתר, יוכל המבוטח )במשך כל תקופת הביטוח( 
להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם יימצא בביטוח חסר, ובלבד 
%	2 מהסעיף שנמצא בביטוח חסר. במידה  יעלה על  שסכום ההעברה לא 
ישלם  יתר,  שבביטוח  לסעיף  מהמיון  גבוה  חסר  שבביטוח  לסעיף  והמיון 

המבוטח דמי ביטוח נוספים בהתאם.
ולציוד  למלאי  סכומי ביטוח נפרדים  למעט במקרים בהם לא צוינו ברשימה   3.3
מהמקרים  אחד  בכל  חסר  ביטוח  בגין  הביטוח  תגמולי  יופחתו  לא  וקבועות, 

הבאים:
א בנוגע לציוד וקבועות - מקום בו הפער בין סכום הביטוח הנקוב ברשימה 	.

כאמור לעיל לבין שוויו של הציוד וקבועות אינו עולה על %	1. 
א בנוגע למלאי - מקום בו הפער בין סכום הביטוח הנקוב ברשימה כאמור 	.

לעיל לבין שוויו של המלאי אינו עולה על %	2.
ביטוח חסר כאמור לעיל אינו חל לגבי סעיפים שלגביהם צוין במפורש כי הם על   

בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לתנאי ביטוח חסר.

הבהרה לפרקים 1 ו- 2 )תכולה ומבנה בית העסק(. 4

נזק לרכוש המבוטח שנגרם במהלך פריצה או שוד או ניסיון לכך, ולא נגנב

למען הסר ספק, מובהר כי נזק פיזי שנגרם לרכוש המבוטח במהלך פריצה ו/או שוד 
היציאה  או  מהכניסה  כתוצאה  כולל  לכך,  ניסיון  או  זו(  לפוליסה   1 בפרק  )כהגדרתם 

האלימה,  שלא נגנב, יחשב כנזק בזדון שמכוסה בפרקים 1 ו- 2 לפוליסה זו.

פרק 3 - הכנסות בית העסק
הכיסוי על פי פרק זה הוא בהתאם לתת-פרק 3א'  או לתת-פרק 3ב'  )לא ניתן לרכוש 

כיסוי על פי שני תתי הפרקים גם יחד(

פרק 3.א. הכנסות בית העסק - שיפוי בגין אובדן הכנסות

הגדרות לפרק 3 א' )הכנסות בית העסק - שיפוי בגין אובדן הכנסות(. 1
למטרת פרק זה:

מקרה הביטוח. 1.1
לרכוש  נזק  עקב  המבוטח  של  עסקו  בתפעול  מהפסקה  הנובע  הכנסות  אובדן   
המבוטח הנגרם על ידי מקרה ביטוח, כהגדרתם בפרק 1 ו/או בפרק 2, והכול 
בהתאם לתנאים, להגדרות ולסייגים של פרק זה ופרקים 1 ו/או 2 ולתנאים 

הכלליים של הפוליסה.
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הפסקה בתפעול. 1.2
הפסקה מלאה של פעילות בית העסק במקום המבוטח, המתחייבת לצורך תיקון   

הנזק והחזרת בית העסק לפעילות, לפי קביעת שמאי.

חישוב השיפוי. 2
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יהיו מכפלת ימי ההפסקה בתפעול בסכום 
ימי הפסקה   3 בניכוי  ימי הפסקה,  יותר מ-	9  לא  הפיצוי היומי המצוין ברשימה, אך 

המהווים השתתפות עצמית.

            
פרק 3. ב. הכנסות בית העסק - שיפוי בגין  אובדן רווחים

 
במשך  שיגרם  גולמי  רווח  מאובדן  הנובע  בפועל  הפסד  בגין  המבוטח  את  ישפה  המבטח 

תקופת השיפוי הנקובה ברשימה כתוצאה ממקרה ביטוח. 

הגדרות לפרק 3 ב' )הכנסות בית העסק - שיפוי בגין אובדן רווחים(. 1

למטרת פרק זה:
מקרה הביטוח  1.1

נזק פיזי, המכוסה בפרק 1 ו/או 2 לעיל, לרכוש המבוטח בפרקים אלו, שאירע   
בתקופת הביטוח של הפרקים הנ"ל ושל פרק זה ואינו מוחרג על פי סייגי פרק 

זה, אשר כתוצאה ממנו חלה הפסקה בתפעול עסקו של המבוטח.

סכום הביטוח  1.2
בנוסף על האמור בהגדרות כלליות לפוליסה )סעיף 2 בחלק ב' לפוליסה(:   

שכר  )כולל  העסק  של  השנתי  הגולמי  הרווח  את  לשקף  חייב  הביטוח  סכום   
עבודה(.

גם אם תקופת השיפוי קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי   
השנתי המלא.

הפסקה בתפעול  1.3
הפסקה חלקית או מלאה של פעילות בית העסק במקום המבוטח, המתחייבת   
מקרה  קרות  לפני  שהיה  כפי  למצבו  העסק  בית  והחזרת  הנזק  תיקון  לצורך 

הביטוח, אך לא מעבר לתקופת השיפוי הקבועה ברשימה.

רווח גולמי  1.4
סה"כ ההכנסות מעסקו של המבוטח בתקופת הביטוח על פי פרק זה, בתוספת   
ומלאי  מבוטחות(   )הבלתי  הנחסכות  ההוצאות  סכום  ובניכוי  הסגירה,  מלאי 

הפתיחה בשנת הכספים האמורה.

ההוצאות הנחסכות )הבלתי מבוטחות(  1.5
ההוצאות שמשתנות בהתאם למידת פעילותו של בית העסק )כשהעסק לא פועל   

בכלל, אין כל הוצאות כאלה(.
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מחזור  1.6
סכומים ששולמו או עמדו לתשלום למבוטח עבור טובין שנמכרו וסופקו ו/או עבור   

שירותים שניתנו במהלך עסקו של המבוטח בתקופה מסויימת.

תקופת השיפוי  1.7
מקרה הביטוח  הפסקה בתפעול שמתחילה  ביום קרות  התקופה שבה חלה   

ומסתיימת לא יאוחר מאשר תום התקופה ברשימה כתקופת השיפוי. 

צמצום המחזור  1.8
הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי לעומת המחזור התקני.   
או  ששולמו  כספים  בחשבון  יובאו  בפועל,  המחזור  חישוב  לצורך  זה,  לעניין   
שיעמדו לתשלום עקב מכירות של מוצרים או שירותים במשך תקופת השיפוי, 

על ידי המבוטח או על ידי אחרים עבורו, גם מחוץ למקום המבוטח.

שיעור הרווח הגולמי  1.9
היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה   

הביטוח. 

מחזור שנתי  1.10
המחזור במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח.  

מחזור תקני  1.11
המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי בתוך 12 החודשים שקדמו   

למועד קרות מקרה הביטוח.  

בנוגע לשיעור הרווח הגולמי, המחזור השנתי והמחזור התקני תעשינה אותן   1.12
לשינויים  ובהתאם  העסק,  התפתחות  למגמת  בהתאם  הדרושות  ההתאמות 
מקרה  קרות  אחרי  או  לפני  העסק  על  המשפיעות  המיוחדות  והנסיבות  בעסק 
הביטוח  או שעלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרה מקרה הביטוח, כך 
אשר  התוצאות  את  האפשרית  הסבירה  במידה  ייצגו  המותאמים  שהסכומים 
מקרה  מקרה הביטוח היו מושגות בתקופה היחסית אחרי קרות  אלמלא קרה 

הביטוח. 

חישוב השיפוי. 2
בקרות מקרה ביטוח, ישפה המבטח את המבוטח לפי פרק זה כדלקמן:

בגין צמצום המחזור – הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום   2.1
צמצום המחזור בתקופת השיפוי.

הנחוצות  הנוספות  ההוצאות  סכום   – נוספות  תפעול  הוצאות  בגין   2.2
המחזור  צמצום  הקטנת  או  מניעת  לשם  ורק  אך  סביר  באופן 
הביטוח.  מקרה  עקב  בפועל  המבוטח  הוציא  אשר  השיפוי,   בתקופת 
הסכום  על  יעלה  לא  זה,  סעיף  תת  פי  על  שישולם  הסכום  כי  מפורש  בתנאי 
שאבדנו  המחזור  של  חלק  באותו  הגולמי  הרווח  שיעור  מהכפלת  המתקבל 
נמנע על ידי הוצאה נוספת זו, ובניכוי הוצאות תפעול שנחסכו בתקופת השיפוי, 
בגין אותן הוצאות של העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו או 

הופסקו עקב מקרה הביטוח. 
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על . 3 )בנוסף  רווחים(  אובדן  בגין  שיפוי   - העסק  בית  )הכנסות  ב'   3 לפרק  סייגים 
הסייגים הכללים לפוליסה(

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד' לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד' לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם 
המבטח לא יהיה אחראי בגין  או בקשר עם:  המבטח לא יהיה אחראי בגין  או בקשר עם:  

הפסד בתקופת השיפויבתקופת השיפוי או חלק ממנה, שאינו תוצאה ישירה ובלעדית של  או חלק ממנה, שאינו תוצאה ישירה ובלעדית של מקרה מקרה  הפסד    3.13.1
הביטוחהביטוח, כגון אובדן רווחים שיגרם על ידי או כתוצאה מ:, כגון אובדן רווחים שיגרם על ידי או כתוצאה מ:

פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים. פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים.   3.1.13.1.1
חיסול גמור של פעילות העסק. חיסול גמור של פעילות העסק.   3.1.23.1.2

הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי. הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.   3.1.33.1.3
העדר מימון מספיק לשם קימום או תיקון רכושו אשר ניזוק או נהרס. העדר מימון מספיק לשם קימום או תיקון רכושו אשר ניזוק או נהרס.   3.1.43.1.4

שינויים, שיפורים או שיפוצים אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש הרכוש  שינויים, שיפורים או שיפוצים אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת    3.1.53.1.5
המבוטחהמבוטח אשר ניזוק או נהרס. אשר ניזוק או נהרס.

הפסד שמקורו בפריצה פריצה ו/או ו/או שוד שוד )כמשמעותם בפרק )כמשמעותם בפרק 11( ו/או גניבה שלא במהלך ( ו/או גניבה שלא במהלך  הפסד שמקורו ב   3.23.2
פריצהפריצה או  או שוד,שוד, כהגדרתם בפרק  כהגדרתם בפרק 11..

כאשר הרכוש ו/או חלק ממנו אינו מבוטח בביטוח אש מורחב עם ערך כינון אצל  כאשר הרכוש ו/או חלק ממנו אינו מבוטח בביטוח אש מורחב עם ערך כינון אצל    3.33.3
מבטח כלשהו.מבטח כלשהו.

הפסד שמקורו בנזקים המכוסים על פי הרחבות:  הפסד שמקורו בנזקים המכוסים על פי הרחבות:    3.43.4
נזק חשמל )סעיף 3.43.4 להרחבות לפרק  להרחבות לפרק 11(, (,  נזק חשמל )סעיף    3.4.13.4.1

רכוש בהקמה )סעיף 1.81.8  להרחבות המשותפות לפרקים   להרחבות המשותפות לפרקים 11  ו-   ו- 22(.(. רכוש בהקמה )סעיף    3.4.23.4.2  

הרחבות לפרק 3 ב'  )הכנסות בית העסק - שיפוי בגין אובדן רווחים(. 4
הכיסוי על פי ההרחבות בסעיף זה לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה, אלא אם 

כן שונו בו במפורש.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי  להגדיל  את סכום  הביטוח 
הנקוב ברשימה, למעט הרחבת הוצאות הכנת תביעת ביטוח.

הוצאות הכנת תביעת ביטוח  4.1
הכיסוי לפי פרק זה מורחב לכלול גם שיפוי בגין שכר סביר ששילם המבוטח בפועל 
לצורך  הדרושים  הנתונים  הכנת  לצורך  אחרים,  ומומחים  יועצים  חשבון,  לרואי 

תביעת ביטוח לפי פרק זה וכן לפי פרקים 1 ו/או 2. 

הרחבה זו מוגבלת לסך של עד 50,000 ₪.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף  לתנאי ביטוח חסר.

הפסקת שירותים ציבוריים   4.2
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחב פרק זה לכלול כיסוי בגין אובדן רווח גולמי   
הנובע מצמצום המחזור או הגדלת הוצאות תפעול, עקב הפסקה בתפעול שהיא 
תוצאה של נזק פיזי למתקני חברת חשמל או למתקני אספקת מים, שאינם חלק 
מן הרכוש המבוטח, כהגדרתו בפרק 1 ו/או  בפרק 2, כתוצאה ממקרה ביטוח, 

כהגדרתו בפרק 1 ו/או בפרק 2. 
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אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת ל– הרחבה זו מוגבלת ל– %	%1	1  מסכום הביטוחמסכום הביטוח, עד  מקסימום , עד  מקסימום   
בסך בסך 500,000500,000 ₪. ₪.

מניעת גישה  4.3
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחב פרק זה לכלול כיסוי בגין אובדן רווח גולמי,   
בתפעול  הפסקה  עקב  תפעול,  הוצאות  הגדלת  או  המחזור  מצמצום  הנובע 
שהיא  תוצאה של נזק פיזי לרכוש השכן לחצרי המבוטח, כתוצאה ממקרה ביטוח 
יכולת  או  הגישה  נמנעה  ממנו  כתוצאה  אשר   ,2 בפרק  ו/או   1 בפרק  כהגדרתו 

השימוש ברכוש המבוטח, כהגדרתו בפרק 1 ו/או בפרק 2.

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת ל– הרחבה זו מוגבלת ל– %	%1	1  מסכום הביטוחמסכום הביטוח, עד  מקסימום , עד  מקסימום   
בסך בסך 500,000500,000 ₪. ₪.

הרחבת ספקים/לקוחות  4.4
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחב פרק זה לכלול כיסוי בגין אובדן רווח גולמי   
הנובע מצמצום המחזור או הגדלת הוצאות תפעול, עקב הפסקה בתפעול שהיא 
תוצאה של אי אספקת חומרי גלם על ידי ספקים ישירים של המבוטח ו/או תוצאה 
של אי רכישת מוצרים מוגמרים על ידי לקוחות ישירים של המבוטח, עקב נזק פיזי 
לרכוש ספקים ו/או לקוחות כתוצאה ממקרה ביטוח כהגדרתו  בפרק 1 ו/או בפרק 

2, ואשר בגינם נמנע מהם לספק למבוטח או לרכוש ממנו.
למען הסר ספק, הרחבה זו אינה חלה בגין נזקי טבע )לרבות רעידת אדמה( לרכוש הרחבה זו אינה חלה בגין נזקי טבע )לרבות רעידת אדמה( לרכוש   

ספקים ו/או לקוחות מחוץ ספקים ו/או לקוחות מחוץ לגבולות הטריטוריאלייםלגבולות הטריטוריאליים. 

הרחבה זו מותנת בכך כי מידת השפעתם של ספקים ו/או לקוחות אלה על המחזור 
של המבוטח אינה עולה על 25%, אלא אם נרשם ברשימה אחרת. 

ולא מרגע  זו תחול מרגע השפעת הנזק על המבוטח  תקופת השיפוי להרחבה 
קרות הנזק אצל הספק או הלקוח. גם מניין ימי ההשתתפות העצמית יחול מרגע 

השפעת הנזק על המבוטח.

עד   עד  ,  הביטוח,  הביטוחמסכום  מסכום    1	%1	%  – ל  מוגבלת  זו  – הרחבה  ל  מוגבלת  זו  הרחבה  פי  על  המבטח  אחריות 
מקסימום בסך מקסימום בסך 500,000500,000 ₪. ₪.

תנאים לפרק 3 ב' )הכנסות בית העסק - שיפוי בגין אובדן רווחים(. 5

התנאים הכלליים של הפוליסה )חלק ה' לפוליסה( חלים על פרק זה, ובנוסף עליהם 
יחולו התנאים המפורטים להלן:

ביטוח חסר  5.1
היה ובמועד קרות מקרה הביטוח, הסתבר כי סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין   
פרק זה, קטן מהסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי במחזור השנתי,  

יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה באותו יחס.
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השתתפות עצמית   5.2
לצורך חישוב השיפוי  לעיל, ינוכו מתקופת השיפוי  מספר ימי העבודה הראשונים   

המופיעים ברשימה כימי השתתפות עצמית.

לעניין רעידת אדמה  ונזקי טבע אחרים:  אם נרכש כיסוי אובדן רווחים כתוצאה   
מרעידת אדמה ו/או נזקי טבע אחרים, יחולו על פרק זה היקף הכיסוי, התנאים, 
טבע  ונזקי  אדמה  רעידת  בהרחבת  כמפורט  העצמית  וההשתתפות  ההגדרות 

אחרים )סעיף 2.1 ב"הרחבות אופציונליות לפרקים 1 ו/או 2"(. 

בהתאם, ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין פרקים 1 ו/או 2 ופרק 3 יחדיו,   
לא יעלה על הסך הנקוב לעיל כסך המקסימלי להשתתפותו העצמית של המבוטח 
ב"הרחבות   2.1 )סעיף  אחרים  טבע  ונזקי  אדמה  רעידת  בהרחבת  כמפורט 

אופציונליות לפרקים 1 ו/או 2"(.   

פרק 4 - אחריות מעבידים
המבטח  ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח חב לשלם למי מעובדיו בתור פיצוים 
בכפוף  ברשימה,  ממקרה ביטוח, שיגרם בתקופת הביטוח הנקובה  החוק, כתוצאה  עפ"י 

לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה. 
בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הגנה סבירות והכרחיות, שאושרו מראש 
גבול האחריות, ישלם  תביעה, ובמידה שמוצה  המבטח, לצורך הגנה מפני  ובכתב על ידי 
לגבול האחריות. השיפוי בגין  המבטח הוצאות הגנה סבירות והכרחיות כאמור אף מעבר 
הוצאות משפטיות על פי פוליסה זו לא יפחת משכר טרחת עורך דין שהמבטח היה משלם 

לעורך דין שמונה על ידו. 

הגדרות לפרק 4  )חבות מעבידים(. 1
למטרת פרק זה:

חוק :   1.1
פקודת הנזיקין )נוסח חדש(;  א. 

חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם-	198  ב. 
       

גבול האחריות  1.2
אחריות המבטח לא תעלה על:   

הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרה ביטוח אחד .  א. 
מקרי  כל  בגין  הפיצויים  לכל  אחריות  כגבול  ברשימה  הנקוב  הסכום  ב. 

הביטוח שאירעו במשך תקופת הביטוח.

השתתפות עצמית  1.3
הסכום הראשון בו ישא המבוטח בטרם ישולם סכום כלשהו על ידי המבטח על   
של  הגנה  כהוצאות  אם  ובין  המבוטח  חבות  בגין  כשיפוי  אם  בין  הפוליסה,  פי 
לעניין מחלת מקצוע תהיה  אך  בנפרד,  ביטוח  מקרה  כל  לגבי  וזאת  המבוטח, 

ההשתתפות העצמית לגבי כל נפגע ונפגע בנפרד.
כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח   
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לשם בדיקת חבות המבוטח או היקף הנזק במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה 
לפיצוי ו/או הודעה על כל מקרה ביטוח, וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינו.

מקרה ביטוח  1.4
ושהוא  המבוטח,  מעובדי   יותר  או  לאחד  מוות  או  שכלי  או  נפשי  גופני,  היזק   
בשירותו של המבוטח -בין אם בשכר ובין אם לא- כתוצאה מתאונה שאירעה  תוך 
כדי או  עקב עבודתו בעסק המבוטח או כתוצאה ממחלת מקצוע שאירעה תוך כדי 

ועקב עבודתו בעסק המבוטח.
מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית  מקרה ביטוח או סדרת   

אחת יחשבו כמקרה ביטוח אחד לצרכי הפוליסה. 

תביעה  1.5
תביעה משפטית או דרישה לפיצוי על ידי עובד המבוטח נגד המבוטח בגין מקרה 

ביטוח.

22..  ססייייגגייםם  ללפפררקק  44  ))אאחחררייוותת  ממעעבביידדייםם((  ))בבננווססףף  עעלל  ההססייייגגייםם  ההככללללייייםם  ללפפווללייססהה((

ההססייייגגייםם  ההככללללייםם  ללפפווללייססהה  ))חחללקק  דד''  ללפפווללייססהה((  חחללייםם  גגםם  עעלל  פפררקק  זזהה,,  וובבננווססףף  עעללייההםם  
ההממבבטטחח  ללאא  ייההייהה  אאחחרראאיי  בבגגייןן    אאוו  בבקקששרר  עעםם::    

ההתתחחייייבבוותת  אאוו  אאחחררייוותת  ששההממבבווטטחח  קקייבבלל    עעלל  עעצצממוו  ללפפיי  ההססככםם,,  אאללאא  אאםם  ככןן  ההתתחחייייבבוותת    2 2..11
אאוו  אאחחררייוותת  ככזזוו  ההייייתתהה  ממווטטללתת  עעלל  ההממבבווטטחח  גגםם  בבההעעדדרר  ההססככםם  ככזזהה..

ססייייגג  ההממווססדד  ללבבייטטווחח  ללאאווממיי::  2 2..22

ססככווםם  ככללששההוו  אאששרר  ייייתתבבעע  ממההממבבווטטחח  עעלל  יידדיי  ההממווססדד  ללבבייטטווחח  ללאאווממיי..  ססייייגג  זזהה    2 2..22..11
ללאא  ייחחוולל  אאםם  עעייללתת  ההתתבבייעעהה  ששלל  ההממווססדד  ללבבייטטווחח  ההללאאווממיי  ננוובבעעתת  ממממחחדדלל  ששלל  
ההממעעבביידד  בבתתווםם  ללבב  וובבההססתתממככוו  עעלל  חחוווותת  דדעעתת  ממששפפטטייתת  ששההווממצצאאהה  ללוו,,  בבדדבברר  

פפטטוורר  ממתתששללווםם  דדממיי  בבייטטווחח  ללאאווממיי  בבגגייןן  אאוותתםם  עעוובבדדייםם..
ססככווםם  ככללששההוו  ששההממווססדד  ללבבייטטווחח  ללאאווממיי  חחייייבב  בבתתששללווממוו  בבגגייןן  ממקקררהה  ההבבייטטווחח    2 2..22..22
אאוו  ששההממווססדד  ללבבייטטווחח  ללאאווממיי  חחייייבב  בבוו  אאךך  ללאא  ששייללממוו  ממחחממתת  אאיי  קקייווםם  ההוורראאהה//

תתקקננוותתייוו   אאוו   תתששככ""חח--11996688   ממששווללבב((   ))ננווססחח   ההללאאווממיי   ההבבייטטווחח   חחווקק   ששלל   וותת  
ככלללל..   ההתתבבייעעהה   ללוו   ההווגגששהה   ששללאא   ממחחממתת   אאוו   ההללאאווממיי((   ההבבייטטווחח   חחווקק   ))ללההללןן::  
ססייייגג  זזהה  ללאא  ייחחוולל  אאםם  אאיי  קקייווםם    ההוורראאהה//וותת  ההחחווקק  אאוו  אאיי  ההגגששתת  ההתתבבייעעהה  ננעעששוו  
בבתתווםם  ללבב  ממצצדד  ההממבבווטטחח,,  וובבההססתתממככוו  עעלל  חחוווותת  דדעעתת  ממששפפטטייתת  ששההווממצצאאהה  ללוו,,  
בבדדבברר  פפטטוורר  ממתתששללווםם  דדממיי  בבייטטווחח  ללאאווממיי  בבגגייןן  אאוותתםם  עעוובבדדייםם  אאוו  בבדדבברר  ההגגששתת  

ההתתבבייעעהה..
ששאאייןן   עעוובבדד   ללפפצצוותת   בבייטטווחח   ממקקררהה   עעקקבב   ההממבבווטטחח   ייחחווייבב   בבוו   ככללששההוו   ססככווםם    2 2..22..33
חחללהה  עעלל  ההממבבווטטחח  חחוובבתת  תתששללווםם  דדממיי  בבייטטווחח  ללאאווממיי  ללגגבבייוו..  ההממבבטטחח  ייפפצצהה  
ההייהה   ששעעששוויי   ממהה   עעלל   ההעעוודדףף   בבססככווםם   ררקק   אאללהה   תתבבייעעוותת   בבגגייןן   ההממבבווטטחח   אאתת  

ללההששתתללםם  עע""יי  ההממווססדד  ללבבייטטווחח  ללאאווממיי  בבההתתאאםם  ללחחווקק  ההבבייטטווחח  ההללאאווממיי..  

וו//אאוו  ששההייננוו  קקששוורר   בבעעקקייפפייןן   אאוו   בבממייששררייןן   ננוובבעעייםם   ססייבבתתהה   אאוו   ככללששההיי  ששממקקווררהה   חחבבוותת    2 2..33
ווככממוותת,,   צצווררהה   בבככלל   אאזזבבססטט   ככללששההםם  ההממככייללייםם   אאוו  בבחחווממררייםם   ככללששההיי  בבאאזזבבססטט   בבדדררךך  

וובבללבבדד  ששממקקררהה  ההבבייטטווחח  ננוובבעע  אאוו  ההווששפפעע  ממתתככווננוותתייוו  ההממססווככננוותת  ששלל  ההאאזזבבססטט..
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..((ההקקייללייסס))  תתייננררווצצבב  ןןייפפייקקעעבב  וואא  ןןייררששייממבב  ההררווששקקהה  וואא//וו  תתעעבבווננהה  ייההששללככ  תתוובבחח  2 2..44

ווממווססדדוותת   גגוופפייםם   ללררבבוותת   ככלליי  ררככבב  ממננוועעיי     דדייןן  בבגגייןן   ככלל   פפיי   ללבבטטחחהה  עעלל   חחבבוותת  ששחחוובבהה    2 2..55
ההפפטטווררייםם  ממחחוובבתת  בבייטטווחח  עעלל  פפיי  פפקקוודדתת  בבייטטווחח  ררככבב  ממננוועעיי..  

ממקקררהה  בבייטטווחח  ששננגגררםם  ממחחווץץ  ללגגבבווללוותת  ההטטררייטטווררייאאללייייםם..    2 2..66

חחבבוותת  ככללששההיי  בבגגייןן  וו//אאוו  ככללפפיי  קקבבללננייםם,,  קקבבללנניי  ממששננהה  אאוו  עעוובבדדייההםם,,  ללממעעטט  אאםם  ממככווססהה    2 2..77
עעלל  פפיי  ססעעייףף  66..33  ללההררחחבבוותת  ללפפררקק  44..

חחבבוותת  ככללששההיי  ההננוובבעעתת  וו//אאוו  ההקקששווררהה  ללבבננייייהה  בבששייטטהה  ההיידדוועעהה  ככששייטטתת  הה""פפלל--קקלל"",,  אאללאא    2 2..88
אאםם  ההתתקקבבלל  אאייששוורר  ההממבבטטחח  ממרראאשש  וובבככתתבב..

פפייצצוויי  עעווננששיי,,  קקננססוותת,,  עעייצצווממייםם  וופפייצצווייייםם  ללדדווגגממאא.. 2  2..99

3. הרחבות לפרק 4 )חבות מעבידים(
ההרחבות הן חלק מגבול  למניעת ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי כל 

האחריות ולא בנוסף לו.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה,  וסייגיה. 

חבות כלפי עובדים בעת שהות זמנית בחו"ל  3.1
את  לכסות  מורחבת  הפוליסה   ,4 לפרק  לסייגים   2.6 בסעיף  האמור  למרות   
אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם הזמנית מטעם המבוטח מחוץ 
לגבולות הטריטוריאליים, שאינה כרוכה בהעתקת מקום מגוריהם, בכפוף לדין 

ושיפוט ישראלי. 

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

חבות כלפי עובדים על פי חוזים מיוחדים  3.2
למרות האמור בסעיף 2.2.3 לסייגים לפרק 4,  

א. הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדים המועסקים 
על ידי  המבוטח על פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת ע"י אחרים 

ו/או אשר המבוטח אינו משלם את שכרם.
תנאי להרחבה זו הינו שגם אם המוסד לביטוח לאומי לא חייב בפיצויים   
לשלם  יהיה  המבטח  על  אשר  פיצוי  מכל  יופחת  אלה,  לעובדים  ביחס 
בגין מקרה ביטוח לעובדים אלה, בהתאם לתנאי הפוליסה, סכום השווה 
)או היוונו(, אילו היה  לפיצוי שהיה משתלם ע"י המוסד לביטוח לאומי 

העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה.
ייכלל  כלשהו,  גוף  ידי  על  הנ"ל  לעובדים  המשתלמות  המשכורות  ב. סכום 
למטרת  למבטח  מוסר  המבוטח  אשר  השנתיות  המשכורות   בהצהרת 

הביטוח לפי פוליסה זו.

חבות בגין פעולות נלוות לעבודה  3.3
הפוליסה מורחבת לחול בכל  עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח, לרבות, 
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אך לא רק, בעת הפסקה במהלך יום העבודה, בעת הימצאו בדרך לעבודה ובחזרה 
ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו, וכן בעת ביצוע פעולה אחרת על ידי העובד 
במסגרת  פעל  שהעובד  בתנאי  והכל  אליה,  בקשר  או  העבודה  ביצוע  לצורך 
וחברתיות  ספורטיביות  פעילויות  כולל  המבוטח,  של  כעובד  וצרכיו  חובותיו 

שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. 

חבות אישית של עובדי המבוטח  3.4
מקרה  בגין  המבוטח  עובדי  של  האישית  חבותם  את  לכסות  מורחבת  הפוליסה 

ביטוח שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח. 

חבות בגין אחזקת נשק  3.5
הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק 
בתנאי כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה  על ידו ו/או על ידי עובדיו, 

בעת קרות מקרה הביטוח  בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי הנשק. 

חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה  3.6
פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה 
ועובדיהם, אך ורק אם יקבע על פי דין כי המבוטח הינו מעבידם, בתנאי שלא קיים 

כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך עבורם ו/או לטובת המבוטח.
לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק מקרי ביטוח שאירעו 

תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק המבוטח.
סעיף 2.7 לסייגים לפרק 4 לא יחול על הרחבה זו.

מבוטח נוסף  3.7
כלפיו  התחייב  שהמבוטח  משפטי  גוף  או  אדם  כל  לשפות  מורחבת  זו  פוליסה   
בכתב, בטרם קרות מקרה הביטוח, להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח חבות מעבידים 
הנערך על ידו, ככל ובמידה שיקבע על פי דין כי האדם או הגוף המשפטי  כאמור 
הינו מעביד של עובדי המבוטח, או כי הינו נושא באחריות שילוחית לעניין חבות 

המבוטח כלפי עובדיו.

חבות כלפי עובדים שלא ניתן לבטחם באמצעות המוסד לביטוח לאומי   3.8
את  לכסות  מורחבת  זו  פוליסה   ,4 לפרק  לסייגים   2.2.3 בסעיף  האמור  למרות   
חבות המבוטח שמקום מושבו בישראל כלפי עובדים שלא ניתן לבטחם באמצעות 

המוסד לביטוח לאומי או שחוק הביטוח הלאומי אינו חל עליהם.

הגנה בהליכים פליליים או מנהליים  3.9
בהליך  הגנה  הוצאות  בגין  המבוטח  את  לשפות  מורחבת  הפוליסה   3.9.1
הביטוח,  בתקופת  שאירע  ביטוח  מקרה  בגין  נגדו  מנהלי  או  פלילי 

באופן ובהיקף כדלקמן: 
המבטח, יעמיד על חשבונו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליך   
פלילי או מנהלי, שיוגש נגד המבוטח או עובדיו, בעקבות מקרה ביטוח.
בנוסף, המבטח יעמיד על חשבונו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם   
של המבוטח ועובדיו עד לערכאה הסופית האפשרית ויישא גם בהוצאות 

הערעור.
חוות  קבלת  הינו  הערעור  בשלב  הגנה  הוצאות  בגין  לשיפוי  תנאי   
דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי 
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יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
לכך  בכפוף  בחירתו,  פי  על  אחר  דין  לעורך  לפנות  רשאי  המבוטח 

שחבות המבטח לא תעלה על גבול האחריות על פי הרחבה זו.
המבטח ישלם את הוצאות הגנה ו/או ערעור סבירות. ההוצאות ישולמו 

בתום ההליך הפלילי או המנהלי  או הערעור, הכל לפי העניין.

הגדרות לעניין הרחבה זו:  3.9.2
הליך פלילי או מנהלי  3.9.2.1

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית, לרבות   
חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום   על ידי מדינת 
בגין  מעובדיו  מי  או  המבוטח  נגד  מטעמה,  או  ישראל 

מקרה ביטוח.
הוצאות הגנה )כולל ערעור(  3.9.2.2

שכר טרחה, אגרות, העתקה או תמלול של פרוטוקולים,   
שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט 
או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור 
לא  אך  ערעור,  כולל  או מנהלי,  הגנה בהליך הפלילי 
קנס, עיצום, פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל 

דין.
שכר טרחה  3.9.2.3

לצרכי הרחבה זו מובהר כי שכר טרחה שישולם על ידי   
המבטח לא יפחת משכר טרחת עורך דין שהיה המבטח 

משלם לעורך דין שמונה על ידו.

סייגים לעניין הרחבה זו :  3.9.3
או  משפטית  להגנה  דין  עורך  להעמיד  חייב  יהיה  לא  המבטח 

לשאת בתשלום כלשהו באם:
שאינו  ביטוח  מקרה  בגין  הינו  המנהלי  או  הפלילי  ההליך  3 .9.1

מכוסה תחת הפוליסה.
של  מחדל  או  מעשה  בגין  הינו  המנהלי  או  הפלילי  ההליך   3.9.2
המבוטח או מי מעובדיו שנקבע על ידי ערכאה או גוף מוסמך 
כי בוצעו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח או מתוך מחשבה 

פלילית.
ו/ קבלנים  כנגד  הינו  המנהלי  או  הפלילי  ההליך  3 .9.3
מעובדיהם . מי   ו/או  המבוטח  של  משנה  קבלני  או 

גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 200,000 ₪   3.9.4
ו-  ביטוח אחד  בגין  מקרה  או המנהליים  לכל ההליכים הפליליים 
400,000 ₪ במצטבר לכל ההליכים הפליליים או המנהליים בגין כל  

מקרי הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח.

ויתור על תחלוף  3.10
משפחה  בן  כלפי  הדין,  פי  על  לו  העומדת  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח   
חברי  המבוטח,  של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  המבוטח,  של 
דירקטוריון המבוטח וכן בני משפחותיהם, וכן כלפי כל אדם או גוף אשר כלפיהם 
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התחייב המבוטח בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח כי ביטוח זה יכלול ויתור על 
זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם קרות מקרה 

הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה. 
אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.

)Personal Injury( הרחבה לפגיעה אישית 3 .11
על אף האמור בהגדרת מקרה ביטוח, פוליסה זו מורחבת לכסות פגיעה אישית,   
כהגדרתה להלן, שנגרמה לעובד  המבוטח, תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח.
או  הרצון  של  באוטונומיה  פגיעה  משמעותה  אישית"  "פגיעה  זו  הרחבה  לעניין   
עוגמת נפש,  חבות בשל חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, 

העלבת אדם, מעצר שווא וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות. 
למען הסר ספק, הרחבה זו לא תחול על  זכויות קניין רוחני או הטרדה מינית.   
גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 200,000 ₪ בגין מקרה   

ביטוח אחד ובמצטבר לכל מקרי הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח.
בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הגנה סבירות והכרחיות, שאושרו   
מראש ובכתב על ידי המבטח, לצורך הגנה מפני תביעה שהוגשה נגדו המכוסה 
על פי הרחבה זו, ובמידה שמוצה תת גבול האחריות להרחבה זו, ישלם המבטח 

הוצאות הגנה סבירות והכרחיות מעבר לתת גבול האחריות להרחבה זו.

4. תנאי מיוחד לפרק 4 )חבות מעבידים( – התאמת דמי הביטוח

4.1. דמי הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד אחת משתי 
האפשרויות הבאות )כפי שצוין ברשימה(:

א. אמדן שכר העבודה השנתי, שישולם במשך תקופת הביטוח.
ב. מספר העובדים הצפוי במשך תקופת הביטוח.

ששולם  לשכר  בהתאם  הביטוח  דמי  התאמת  תערך  הביטוח,  תקופת  4.2. בתום 
במשך  בפועל  העובדים  למספר  בהתאם  או  הביטוח  תקופת  במשך  בפועל 

תקופת הביטוח, בהתאמה. 

4.3. על פי דרישת המבטח, מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר:
א. השכר הכולל ששולם מידי חודש בהתאם לדווח למוסד לביטוח לאומי 

על פי טופס 2	1 או מחליפו.
ב. מספר העובדים מדי חודש בהתאם לדווח למוסד לביטוח לאומי על פי 

טופס 126 או מחליפו.

פרק 5 - אחריות כלפי צד שלישי
המבטח ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח חב לשלם לצד שלישי כפיצוים על 
פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח, שיגרם בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בכפוף לגבול 

האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה וסייגיה. 

בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הגנה סבירות והכרחיות, שאושרו מראש 
ובכתב על ידי המבטח, לצורך הגנה מפני תביעה בגין מקרה הביטוח, ובמידה ומוצה גבול 
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האחריות, ישלם המבטח הוצאות הגנה סבירות והכרחיות כאמור אף מעבר לגבול האחריות. 
השיפוי בגין הוצאות משפטיות על פי פוליסה זו לא יפחת משכר טרחת עורך דין שהמבטח 

היה משלם לעורך דין שמונה על ידו. 

1. הגדרות לפרק 5  )אחריות כלפי צד שלישי(
למטרת פרק זה:

(1( דין 
דיני מדינת ישראל

(1( גבול האחריות
אחריות המבטח לא תעלה על:   

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק.  א. 
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל  מקרי הביטוח  ב. 

שאירעו במשך תקופת הביטוח.

(1( השתתפות עצמית
הסכום הראשון בו ישא המבוטח בטרם ישולם סכום כלשהו על ידי המבטח על   
של  הגנה  כהוצאות  אם  ובין  המבוטח  חבות  בגין  כשיפוי  אם  בין  הפוליסה,  פי 

המבוטח, וזאת לגבי כל נזק בנפרד.
כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח 
לשם בדיקת חבות המבוטח או היקף הנזק וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינו.

(1( מקרה ביטוח
אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק לצד שלישי.  

(1( נזק
נזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי. א. 

נזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי, לרבות נזק גרר. ב. 

הסייגים  על  )בנוסף  שלישי(  צד  כלפי  )אחריות   5 לפרק  המבטח  לחבות  2. סייגים 
הכלליים לפוליסה(

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד' לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם 
המבטח לא יהיה אחראי בגין  או בקשר עם:  

נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.  2.1

תביעות המוסד לביטוח לאומי בקשר לעובד שהמבוטח לא שילם בגינו דמי ביטוח   2.2
לאומי ו/או לא דיווח עליו למוסד לביטוח הלאומי, למרות שחלה עליו חובה לעשות 

כן.

ומוסדות  גופים  כלי רכב מנועי  לרבות  דין בגין  כל  פי  חבות שחובה לבטחה על   2.3
הפטורים מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.
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חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי בגין נזק לרכוש צד שלישי.  2.4

חבות שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת, כלי טיס וכלי שיט מנועי.   2.5

חבות כלשהי, שעשויה לחול על המבוטח , והנובעת מ :  2.6
א. מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו, או שווקו על ידי המבוטח 
יצאו מחזקתו  או בקשר עמו, או כל איש שבשירותו, לאחר שאותם מוצרים 

הישירה של המבוטח.
ו/ יעוץ  איש בשרותו בשל שרותי  כל  ו/או  ב. אחריותו המקצועית של המבוטח 
או תכנון ו/או פיקוח, שניתנו על ידו לצד ג' במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של  
ופרה–רפואיים  רפואיים  שירותים  בשל  המקצועית  אחריותו  וכן  המבוטח 
כלשהם לרבות שירותי רפואה משלימה ורפואה אלטרנטיבית )למעט אחריותו 
של המבוטח, היה ואינו ספק של שירותים רפואיים, הנובעת מטיפול רפואי 

שניתן ו/או הוזמן על ידו או באמצעותו, המהווה עזרה ראשונה בעת חרום(.
לחצרי  מחוץ  קרקע,  זיהום  או  מים  זיהום  או  אויר  זיהום  בגין  כלשהי  ג. חבות 
המבוטח, אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי  

צפוי מראש.

אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו.   2.7
מובהר כי סייג זה לא יחול אם הנזק אינו ניתן לכיסוי  תחת פוליסת חבות נושאי 

משרה.

נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או   2.8
בהשגחתו של המבוטח.

מובהר כי סייג זה לא יחול:
א. אם הנזק אינו ניתן לכיסוי תחת פוליסה לביטוח רכוש;

ב. על כל נזק גרר.

נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח, או מי שנמצא בשירותו פועלים או פעלו בו בעת   2.9
קרות מקרה הביטוח, בתנאי שהנזק נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות   2.1	
או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.

הידועה כשיטת ה"פל-קל",  לבנייה בשיטה  ו/או הקשורה  חבות כלשהי הנובעת   2.11
אלא אם התקבל אישור המבטח מראש ובכתב. 

נזק שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.  2.12

נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.  2.13

פיצוי עונשי, קנסות, עיצומים ופיצויים לדוגמא.  2.14

סיבתו  או  ביטוח שמקורו  מקרה  בגין  על המבוטח  לחול  כלשהי שעשויה  חבות   2.15
נובעים במישרין או  בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים 
או  נובע  הביטוח  שמקרה  ובלבד  וכמות,  צורה  בכל  אזבסט  המכילים  כלשהם 
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הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט.

חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים.  2.16

3. הרחבות לפרק 5  )אחריות כלפי צד שלישי(
למניעת ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי כל ההרחבות הן חלק מגבול 

האחריות ולא בנוסף לו.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

3.1. נזקים בחו"ל
זו מורחבת לכסות את  פוליסה   ,5 2.13 לסייגים לפרק  על אף האמור בסעיף   
בעת  מטעמו  הנשלחים  ידי  על  בחו"ל  שנגרם  נזק  בגין  המבוטח  של  אחריותו 
שהותם הזמנית מחוץ לגבולות הטריטוריאליים, שאינה כרוכה בהעתקת מקום 

מגוריהם, בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי. 
אולם, הדין והשיפוט החלים לגבי נזק המכוסה על פי הרחבה זו, יורחבו לכלול   
כל מקום בעולם בו תוגש התביעה נגד המבוטח, ובלבד שבמקרה בו לא יחול דין 
ושיפוט ישראלי, יהא הכיסוי על פי הרחבה זו כפוף לתת גבול אחריות בסך של 

200,000 ₪ לנזק אחד ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת הביטוח.
מובהר כי הרחבה זו לא תחול על נזק שנגרם עקב תאונת דרכים.   

3.2. אנטנות, תרנים ושלטים
פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ו/או תרנים ו/או שלטים   

בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

3.3. צד שלישי
כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו משלם 
בגינו דמי ביטוח לאומי, ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה 

בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

3.4. אחריות צולבת
הכיסוי על פי הפוליסה יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, למעט קבלנים   
סייגיה  תנאיה,  על  בלבד,  שמו  על  הוצאה  הפוליסה  כאילו  משנה,  וקבלני 
והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. אולם 
גבול  על  תעלה  לא  יחד  המבוטח  יחידי  כל  את  לשפות  המבטח  של  אחריותו 

האחריות הנקוב ברשימה.

3.5. רכוש עובדי המבוטח
על אף האמור בסעיף 2.1 לסייגים לפרק 5, פוליסה זו מורחבת לכסות רכוש   

השייך לעובדי המבוטח, אשר ייחשב כרכוש צד שלישי.

3.6. חבות המבוטח בגין פעילות קבלנים וקבלני משנה
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות   
אינה  זו  הרחבה  כי  בזה  מובהר  ספק  למניעת  משנה.  וקבלני  קבלנים  של 

מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה.
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3.7. חבות המבוטח בגין עבודות המבוצעות עבורו
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי, בקשר עם   
עבודות בניה, הרחבה, שיפור ושיפוץ, אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו. למניעת 
ו/או  לקבלנים  כלשהו  כיסוי  מעניקה  אינה  זו  הרחבה  כי  בזה  מובהר  ספק 

לקבלני המשנה ו/או למבצע העבודה.

3.8. אירועים
בעת  שלישי  כצד  ייחשבו  אחרים  ומוזמנים  משפחותיהם  המבוטח,  עובדי   
ו/או הקהילה.  עובדיו  לרווחת  ע"י המבוטח  באירועים המאורגנים  השתתפותם 
לגבי עובדי המבוטח, הכיסוי על פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר 

ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

3.9. נזק רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי
על אף האמור בסעיף 2.4 לסייגים לפרק 5, פוליסה זו מורחבת   לכסות את   
חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע כתוצאה משימוש בכלי רכב 
מנועי מטעם המבוטח,  וזאת מעבר להשתתפות העצמית המיוחדת להרחבה 

זו, שהינה בסך של 500,000 ₪ בגין כל נזק.
סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך 1,000,000 ₪   

לנזק אחד ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת הביטוח.

)Personal Injury( 3.10. הרחבה לפגיעה אישית
אישית,  פגיעה  לכסות  מורחבת  זו  פוליסה  נזק,  בהגדרת  האמור  אף  על   

כהגדרתה להלן, שנגרמה עקב מקרה ביטוח.
אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון או  לעניין הרחבה זו "פגיעה   
בפרטיות(,לשון  פגיעה  )כולל  הפרט  לתחום  חדירה  בשל  חבות  נפש,   עוגמת 
הרע, העלבת אדם, מעצר שווא וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות. 
למען הסר ספק, הרחבה זו לא תחול על  זכויות קניין רוחני או הטרדה מינית.   
גבול אחריות החל על הרחבה זו: אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה   
על סך 200,000 ₪  לנזק אחד ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת הביטוח.
והכרחיות,  סבירות  הגנה  הוצאות  בגין  המבוטח  את  ישפה  המבטח  בנוסף,   
שאושרו מראש ובכתב על ידי המבטח, לצורך הגנה מפני תביעה שהוגשה נגדו 
בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי הרחבה זו, ובמידה שמוצה גבול האחריות 
לגבול  מעבר  והכרחיות  סבירות  הגנה  הוצאות  המבטח  ישלם  זו,  להרחבה 

האחריות להרחבה זו.

3.11. מניעת גישה ואבדן שימוש
על אף האמור בהגדרת נזק ובסעיף 2.14 לסייגים לפרק 5, פוליסה זו מורחבת   
לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אבדן שימוש של רכוש צד ג' 
מקרה  ו/או באחריותו שנגרמו עקב  נזק פיזי לרכוש של המבוטח  כלשהו עקב 

ביטוח.  
סך גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 25% מגבול   
נזק אחד  בגין  לנזק  כמצוין בדף הרשימה של הפוליסה,  אחריות המבטח 

ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת הביטוח.
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3.12. אחריות שילוחית של המבוטח
או  ממעשיו  הנובעת  המבוטח  של  השילוחית  אחריותו  את  מכסה  זו  פוליסה 

ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור עסקו של המבוטח.

3.13. הרעלת מזון ומשקאות
על אף האמור בסעיף 2.6 א' לסייגים לפרק 5,  פוליסה זו מורחבת לכסות את   
אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון ומשקאות ו/או גוף זר במזון ומשקאות 

שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו. 

3.14. חבות המועסק ע"י המבוטח כשלוחו 
ידי  על  המועסק  אדם  כל  של  האישית  חבותו  את  לכסות  מורחבת  הפוליסה   
המבוטח, למעט קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, בגין מקרה ביטוח הנגרם 

בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.

3.15. ויתור על זכות תחלוף
עובדי  המבוטח,  של  משפחה  בן  כלפי  תחלוף  זכות  כל  על  מוותר  המבטח   
חברי  המבוטח,  של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  המבוטח, 
דירקטוריון המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כנגד  כל אדם או גוף אשר קודם 
לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על 
זכות תחלוף לטובתו. זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע 
עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי 
ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או  אדם 

התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.
יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח  זו לא  אולם האמור בהרחבה   

בזדון.

3.16. שיפוי למי שהמבוטח התחייב כלפיו
גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב,  או  כל אדם  זו תורחב לשפות  פוליסה   
לפני קרות מקרה הביטוח, לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, 
וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי 
המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו, בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או בקשר עם 

נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או נכסים שהמבוטח משכיר לאחרים.
האחריות  גבול  הינו  ברשימה  המצוין  האחריות  גבול  ספק,  הסר  למען   
המקסימאלי המצטבר הן לחבות המבוטח והן לצד השלישי על פי הרחבה זו, 

וזאת בגין נזק  אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. 
הרחבה זו לא תחול לגבי קבלנים ו/או קבלני המשנה.  

3.17. כלי נשק
הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מהחזקת כלי   
נשק על ידו או על עובדיו, זאת בתנאי כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח 

היה בזמן האירוע בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי נשק.

3.18. הגנה בהליכים פליליים או מנהליים
3.18.1. הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות הגנה בהליך 
מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח,  פלילי או מנהלי נגדו בגין 
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באופן ובהיקף כדלקמן: 
המבטח יעמיד על חשבונו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליך   
מקרה  בעקבות  עובדיו,  או  המבוטח  נגד  שיוגש  מנהלי,  או  פלילי 

ביטוח.
ערעור  הגשת  לשם  דין  עורך  חשבונו  על  יעמיד  המבטח  בנוסף,   
ויישא  וייצוגם של המבוטח ועובדיו עד לערכאה הסופית האפשרית 

גם בהוצאות הערעור.
תנאי לשיפוי בגין הוצאות הגנה בשלב הערעור הינו קבלת חוות   
דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, 

כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
לכך  בכפוף  בחירתו,  פי  על  אחר  דין  לעורך  לפנות  רשאי  המבוטח   

שחבות המבטח לא תעלה על גבול האחריות על פי הרחבה זו.
המבטח ישלם הוצאות הגנה ו/או ערעור בתום ההליך הפלילי או 

המנהלי  או הערעור, הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:  3.18.2

ההליך הפלילי או המנהלי  3.18.2.1
מנהלית,  או  פלילית  חקירה  נפתחה  בהם  הליכים 
לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום   על 
מי  או  המבוטח  נגד  מטעמה,  או  ישראל  מדינת  ידי 

מעובדיו בגין מקרה ביטוח.
הוצאות הגנה )כולל ערעור(  3.18.2.2

של  תמלול  או  העתקה  אגרות,  טרחה,  שכר 
שיקבע  כפי  מומחים  ושכר  עדים  שכר  פרוטוקולים, 
הדין  לקבוע בסדרי  או בהתאם  בית המשפט  ידי  על 
או  הפלילי  בהליך  הגנה  בעבור  הנדרשים  הפלילי 
או  פיצוי  עיצום,  קנס,  לא  אך  ערעור,  כולל  מנהלי, 

תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.
שכר טרחה  3.18.2.3

על  שישולם  טרחה  שכר  כי  מובהר  זו  הרחבה  לצרכי   
שהיה  דין  עורך  טרחת  משכר  יפחת  לא  המבטח  ידי 

המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו. 3.18.3
ססייייגגייםם  ללעעננייייןן  ההררחחבבהה  זזוו::  3 3..1188..33

ההממבבטטחח  ללאא  ייההייהה  חחייייבב  ללההעעממיידד  עעווררךך  דדייןן  ללההגגננהה  ממששפפטטייתת  אאוו  ללששאאתת  
בבתתששללווםם  ככללששההוו  בבאאםם::  

בבייטטווחח   ממקקררהה   בבגגייןן   ההייננוו   ההממננההלליי   אאוו   ההפפלליילליי   ההההללייךך    3 3..1188..33..11
ששאאייננוו  ממככווססהה  תתחחתת  ההפפווללייססהה..

ההההללייךך  ההפפלליילליי  אאוו  ההממננההלליי  ההייננוו  בבגגייןן  ממעעששהה  אאוו  ממחחדדלל    3 3..1188..33..22
עעררככאאהה   יידדיי   עעלל   ששננקקבבעע   ממעעוובבדדייוו   ממיי   אאוו   ההממבבווטטחח   ששלל  
ללממקקררהה   ללגגררווםם   ככווווננהה   ממתתווךך   בבווצצעעוו   ככיי   ממווססממךך   גגווףף   אאוו  

ההבבייטטווחח  אאוו  ממתתווךך  ממחחששבבהה  פפללייללייתת..
וו//אאוו   קקבבללננייםם   ככננגגדד   ההייננוו   ההממננההלליי   אאוו   ההפפלליילליי   ההההללייךך    3 3..1188..33..33

קקבבללנניי  ממששננהה  ששלל  ההממבבווטטחח  וו//אאוו  ממיי    ממעעוובבדדייההםם..
גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 200,000 ₪   3.18.4
לכל ההליכים הפליליים או המנהליים בגין נזק אחד ו- 400,000 
₪ במצטבר לכל ההליכים הפליליים או המנהליים בגין כל הנזקים 

שאירעו בתקופת הביטוח.
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3.19. הרחבה לביטוח חבות בעלי  מוסכים:
חלק  היא  זו  הרחבה  פי  על  המבטח  אחריות  כי  בזה  מובהר  ספק  למניעת 

מגבול האחריות ולא בנוסף לו.
גבול אחריות המבטח על פי  הרחבה זו לא יעלה על : 

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק על פי הרחבה זו.  א.  
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל הנזקים  ב.  

שאירעו במשך תקופת הביטוח על פי הרחבה זו. 

3.19.1. הגדרות נוספות למטרת הרחבה זו:

שבסעיף  ההגדרה  את  מחליפה  זו  )הגדרה  3.19.1.1. די ן  
1.1 לפרק 5 לעיל(

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( א. 
חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ – 	198 ב. 

שבסעיף  ההגדרה  את  מחליפה  זו  )הגדרה  3.19.1.2. נזק  
       1.5 לפרק 5 לעיל(

גופני,  ליקוי  או  פגיעה  מחלה,  מוות,  גופני,  א. נזק 
נפשי או שכלי;

ב. נזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי, לרבות נזק גרר;
הקשורים או הנובעים מ -  

רכב  לכלי  בדיקה  ו/או  תיקון, שירות  	(1 טיפול, 
מנועי 

ו/או 
ידי  על  נבדק  ו/או  סופק  שנמכר,  	(1 מוצר 
רק  וזאת  מעובדיו,  אחד  כל  או  המבוטח 
מחזקתו  יצא  המנועי  הרכב  שכלי  לאחר 

ומשליטתו של המבוטח.
ואביזריו  חלקיו  )על  מנועי  רכב  לכלי  תאונתי  ג. נזק 
למבוטח  לתיקון  שנמסר  עליו(  הימצאם  בשעת 

והנמצא בחצרי המבוטח ובהשגחתו.

כלי  זה,  ג' בסעיף  ב',  לעניין סעיפים קטנים  כי  מובהר 
הרכב המנועי  ))ממללבבדד  ההפפררייטט  עעצצממוו  בבוו  בבווצצעע  ההתתייקקווןן  אאוו  

ההטטייפפוולל(( ייחשב לרכוש צד שלישי.

3.19.2. ססייייגגייםם  ללההררחחבבהה  זזוו::
  55 ווההססייייגגייםם  ללפפררקק   ההססייייגגייםם  ההככללללייםם  ללפפווללייססהה  ))חחללקק  דד''  ללפפווללייססהה((       
חחללייםם  גגםם  עעלל  ההררחחבבהה  זזוו,,  וובבננווססףף  עעללייההםם  ההממבבטטחח  ללאא  ייההייהה  אאחחרראאיי  

בבגגייןן    אאוו  בבקקששרר  עעםם::    

ככלליי   ששלל   אאסספפקקהה   אאוו   ללממככייררהה   ההקקששווררהה   ככללששההיי   11..22..1199..33..  חחבבוותת  
ררככבב..        

תתננאאייםם   יידדיי   עעלל   וו//אאוו   ללקקווייהה   ממצצבבייעעהה   ההננגגררםם   22..22..1199..33..  ננזזקק  
אאקקללייממייייםם..
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33..22..1199..33..  ננזזקק  ההננגגררםם  ללככלליי  ררככבב  ממננוועעיי  עעלל  יידדיי  ככלליי  ררככבב  ממננוועעיי  אאחחרר..
44..22..1199..33..  ננזזקק  ששננגגררםם  ללאאדדםם  ששההוואא  בבןן  ממששפפחחתתוו  אאוו  בבןן  ממששקק  בבייתתוו  

ששלל  ההממבבווטטחח..  
55..22..1199..33..  ננזזקק  ההננוובבעע  ממפפררייצצהה,,  גגננייבבהה  אאוו  ננססייווןן  ללבבצצעעםם..

חחללקקייםם   ששלל   ההתתייקקווןן   אאוו   ההההששבבהה,,   ההההחחללפפהה,,   66..22..1199..33..  עעללוותת  
פפגגווממייםם  אאששרר  ססוופפקקוו  עעלל  יידדיי  ההממבבווטטחח  אאוו  עעללוותת  עעבבוודדהה  
ללאא   זזהה   בבחחררייגג   ההאאממוורר   אאךך   ללקקווייהה,,   עעבבוודדהה   ששלל   חחווזזררתת  

ייחחוולל  עעלל  ננזזקק  ללררככוושש  אאחחרר  ההננגגררםם  עעקקבב  ככךך..
ווההננוובבעעתת   ההממבבווטטחח,,   עעלל   ללחחוולל   ששעעששווייהה   ככללששההיי   77..22..1199..33..  חחבבוותת  
ששייממוושש   ההוורראאוותת   אאוו   ננככווננוותת   ללאא   ששייממוושש   ממההוורראאוותת  
ההששווננוותת  ממההוורראאוותת  ההייצצררןן  ההממקקוורריי  ששלל  ככלל  פפררייטט  ההממששווווקק  

אאוו  ההממוותתקקןן  עע""יי  ההממבבווטטחח..  
88..22..1199..33..  צצממצצווםם  ססייייגג    66..22  אא..  ללפפררקק  55::

ססייייגג  66..22  אא..  ללפפררקק  55  ייצצווממצצםם  בבאאוופפןן  ששללאא  ייחחוולל  עעלל  
ממווצצרר  ששננממככרר,,  ססוופפקק  וו//אאוו  ננבבדדקק  עעלל  יידדיי  ההממבבווטטחח,,  אאוו  
ככלל  אאחחדד  ממעעוובבדדייוו,,  בבעעתת  טטייפפוולל  //תתייקקווןן  אאוו  ההררככבבהה  עעלל  

ככלליי  ררככבב  ממננוועעיי  ששטטוופפלל  עעלל  יידדוו,,  ווזזאאתת  ררקק  ללאאחחרר  ששככלליי  
ההררככבב  ההממננוועעיי  ייצצאא  ממחחזזקקתתוו  ווממששללייטטתתוו  ששלל  ההממבבווטטחח..

99..22..1199..33..  צצממצצווםם  ססייייגג    99..22  ללפפררקק  55::  
ססייייגג  99..22  ללפפררקק  55  ייצצווממצצםם  בבאאוופפןן  ששייחחוולל  ררקק  עעלל  ררככבב  

בבבבעעללוותתוו  ששלל  ההממבבווטטחח..  

ההרחבות של פרק 5 לפוליסה אינן חלות על הרחבה זו.  3.19.3

4. הרחבה אופציונלית לפרק 5 )אחריות כלפי צד שלישי(
תשלום  ותמורת  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם  רק  תחול  זה  בפרק  ההרחבה 
דמי ביטוח נוספים הנקובים ברשימה בגינה ובכפוף לגבול האחריות וההשתתפות 

העצמית הנקובים ברשימה בגינה.

הכיסוי על פי ההרחבה כפוף  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה, ככל שלא שונו 
במפורש בהרחבה זו.

הרחבת סייבר: כמפורט בחלק ו' לפוליסה להלן.

5. תנאי מיוחד לפרק 5 )אחריות כלפי צד שלישי( - האחדת נזקים
מספר נזקים שנגרמו או שנובעים מאותו מקרה ביטוח או מסדרת מקרי ביטוח הנובעים 
מסיבה מקורית אחת, יחשבו כנזק אחד לצורך פוליסה זו, לרבות לעניין גבול האחריות 

וההשתתפות העצמית. 

Processed by EasyAccess. Page 14



41

פרק 6 - סחורה בהעברה
1. הגדרות לפרק 6  - סחורה בהעברה

למטרת פרק זה:
1.1. הרכוש המבוטח:

התכולה, כולל מלאי, המשמשים לצרכי העסק המבוטח, שנכללה בסכום   
הביטוח ובתנאי שלא הוחרגו במפורש בפרק זה.

1.2. סכום הביטוח
בנוסף על האמור בהגדרות הכלליות לפוליסה )סעיף 2 לחלק ב' בפוליסה(,   

סכום הביטוח לכלי הרכב המוביל ו/או למקרה ביטוח  כמפורט ברשימה ו/או 
בפוליסה ייחשב כסכום הביטוח הכללי של המבטח לכל כלי הרכב המובילים 
ולכל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח עפ"י פוליסה זו, אלא אם צוין ברשימה 

במפורש אחרת.
בפרק זה סכום הביטוח הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו 

כפוף לביטוח חסר.

1.3. מקרה הביטוח
אבדן או נזק פיזי שנגרם לרכוש המבוטח כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי   

צפוי בעת העברתו בגבולות הטריטוריאליים תוך תקופת הביטוח, אלא אם 
הוחרג במפורש בסייגים בפרק זה ו/או בסייגים הכללים של הפוליסה.

1.4. העברה
העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מנועי שאינו אופנוע/קטנוע/מלגזה/  

אופניים וקורקינט חשמליים )להלן: "כלי הרכב המוביל"(, מהמקום בו הוא 
נמצא עד ליעדו הסופי, המתחילה בעת טעינה ישירה של הרכוש המבוטח על 
הרכב המוביל ומסתיימת עם הפריקה הישירה של הרכוש המבוטח מהרכב 

המוביל, כולל בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה, למעט העברה פנימית 
בשטח בית העסק המבוטח.

ללממננייעעתת  סספפקק  ממוובבההרר  בבזזהה  ככיי::  ללצצווררךך  פפווללייססהה  זזוו,,  ללאא  ייייחחששבבוו  ככ""חחננייייתת  בבייננייייםם  תתווךך  
ככדדיי  ההוובבללהה""::

חחננייהה  ממחחווץץ  ללששעעוותת  ההעעבבוודדהה;; אא. . 
ההששאאררתת  ררככבב  ללחחננייייתת  ללייללהה,,  בבייןן  אאםם  בבששטטחח  ההעעססקק  ההממבבווטטחח  וובבייןן  אאםם  ללאא,,   בב.  .
ללאאחחרר  ההטטעעננתתוו,,  עעלל  ממננתת  ללההתתחחיילל  בבננססייעעהה  בבבבווקקרר  אאוו  בבזזממןן  ככללששההוו  ללאאחחרר  

ממככןן..  

1.5. פריצה
המבוטח,  הרכוש  נמצא  בו  המוביל  הרכב  כלי  מתוך  מבוטח  רכוש  גניבת   
הרכב  לכלי  החדירה  כי  בתנאי  המוביל,  הרכב  לכלי  חדירה  לאחר  שבוצעה 
ונשארו סימנים המעידים על  ובכוח  בוצעו באלימות  או היציאה ממנו  המוביל 

שימוש באלימות ובכוח במקום החדירה או היציאה כאמור.
למען הסר ספק, גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח  תחשב   
לעניין זה כפריצה, אך גניבת כלי הרכב שהושאר ללא השגחה כאשר המפתח 

בפנים לא תחשב כפריצה.  
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1.6. שוד
המבוטח,  הרכוש  נמצא  בו  המוביל  הרכב  כלי  מתוך  מבוטח  רכוש  גניבת   
שבוצעה תוך שימוש באלימות )או איום לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או 

מי מעובדיו ו/או כלפי כל אדם אחר הפועל מטעמו של המבוטח.

1.7. שעות עבודה
השעות שבהן העסק המבוטח מאויש בפועל לצורך ניהול העסק.  

22..  ססייייגגייםם  ללאאחחררייוותת  ההממבבטטחח  ללפפררקק  66  ))ססחחווררהה  בבההעעבבררהה((  ))בבננווססףף  עעלל  ההססייייגגייםם  ההככללללייייםם  
ללפפווללייססהה((

ההססייייגגייםם  ההככללללייםם  ללפפווללייססהה  ))חחללקק  דד''  ללפפווללייססהה((  חחללייםם  גגםם  עעלל  פפררקק  זזהה,,  וובבננווססףף  עעללייההםם  
ההממבבטטחח  ללאא  ייההייהה  אאחחרראאיי  בבגגייןן    אאוו  בבקקששרר  עעםם::  

ררככוושש  ששאאייננוו  ממככווססהה  בבפפווללייססהה::  2 2..11
וועעררבבווייוותת;;   בבטטחחווננוותת   דדוואארר;;   ההממחחאאוותת   אאששרראאיי;;   ככררטטייססיי   ההממחחאאוותת;;   אא..  ממזזווממננייםם;;  
ששטטרריי  חחוובב;;  ששטטרריי  חחללייפפייןן;;  ממטטבבעעוותת  וובבווללייםם;;  אאבבננייםם  ייקקררוותת;;  ננייייררוותת  עעררךך  וואאגגררוותת  

ממככלל  ססווגג  ווככןן  ככלל  ממססממךך  ססחחיירר  אאחחרר  בבעעלל  עעררךך  ככסספפיי  ננקקוובב..
בב..  ככלליי  ררככבב  ממננוועעיי,,  ככלליי  ששייטט  ווככלליי  טטייסס..

גג..  גגיידדווללייםם  חחקקללאאייייםם,,  צצממחחייייהה  וובבעעלליי  חחייייםם..
דד..  ייצצייררוותת  אאממננוותת  וו//אאוו  ממתתככוותת  ייקקררוותת..  

הה..  ססחחווררוותת  ממססווככננוותת,,  ללררבבוותת  חחווממררייםם  דדללייקקייםם  ווננפפייצצייםם..

הה''     22..11 בבחחררייגג   ככממששממעעוותתםם   ממססווככננוותת   ססחחווררוותת   עע""יי   ההממבבווטטחח   ללררככוושש   ששייגגררםם   ננזזקק    2 2..22
ללפפררקק  66  ללעעיילל..    

ששתתבבוואא   ההממבבווטטחח   ההררככוושש   וו//אאוו   ההממוובביילל   ההררככבב   ככלליי   ננטטייששתת   אאחחרריי   ננזזקק   אאוו   אאוובבדדןן    2 2..33
בבעעקקבבוותת  פפעעייללוותת  עעווייננתת    בבששטטחחייםם  ההממווחחזזקקייםם..  

פפחחתת,,  בבללאאיי,,  קקללקקוולל    ההדדררגגתתיי,,  ההררעעהה  ההדדררגגתתייתת,,  עעשש,,  תתווללעעייםם,,  חחררקקייםם,,  ממככררססממייםם,,    2 2..44
ההששפפעעהה   בבעעלליי   אאקקללייממייייםם   גגווררממייםם   ))קקווררווזזייהה((,,   ששייתתווךך   חחללוודדהה,,   עעוובבשש,,   חחייייםם,,   בבעעלליי  
קקייפפאאווןן,,     קקוורר,,   אאוורר,,   ההתתאאדדוותת,,   ייוובבשש,,   ללחחוותת,,   בבטטממפפררטטווררהה,,   ששייננווייייםם   ההדדררגגתתייתת,,  
ווממררקקםם,,  טטבבעעוו  ששלל  ההררככוושש  ההממבבווטטחח   אאבבדדןן  ממששקקלל,,  ההצצטטממקקוותת,,  ממייההוולל,,  ששייננוויייי  צצבבעע  
פפתתאאווממיי   חחייצצוונניי,,   ממאאייררוועע   ככתתווצצאאהה   ננגגררםם   ההפפייזזיי   ההננזזקק   אאםם   אאללאא     ,,))iinnhheerreenntt  vviiccee((

וובבללתתיי  צצפפוויי    ששאאייננוו  ממווחחררגג  עעלל  פפיי  ססייייגגיי  ההפפווללייססהה  ההאאחחררייםם..

תתססייססהה  עעצצממייתת,,  ההתתללקקחחוותת  עעצצממייתת..  2 2..55

זזייההווםם  ממככלל  ססווגג  ווממייןן,,  ללררבבוותת  ממצצבב  ככללששההוו  ששלל  ההררככוושש  ההממבבווטטחח  ההננגגררםם  עעלל  יידדיי  וו//אאוו    2 2..66
ההחחששוודד  ששננגגררםם  עעלל  יידדיי  ננווככחחוותת  ששלל  גגווףף  זזרר  וו//אאוו  ממזזההםם  וו//אאוו  חחווממרר  ממססווככןן  וו//אאוו  ררעעלל  וו//אאוו  
ררעעללןן  וו//אאוו  חחווממרר  אאוו  גגווףף  פפתתווגגנניי  וו//אאוו  חחיייידדקקייםם  וו//אאוו  בבקקטטררייוותת  וו//אאוו  ווייררווססייםם  וו//אאוו  ככלל  גגווררםם  
אאחחרר  ללממחחללוותת,,  אאללאא  אאםם  ההזזייההווםם  ננגגררםם  ככתתווצצאאהה  ממאאייררוועע  חחייצצוונניי,,  פפתתאאווממיי  וובבללתתיי  צצפפוויי  

ששאאייננוו  ממווחחררגג  עעלל  פפיי  ססייייגגיי  ההפפווללייססהה  ההאאחחררייםם..

77..22  ננזזקק  ששההייננוו  ששררייטטוותת,,  קקייללווףף  אאוו  חחררייצצייםם  ששלל  ממששטטחחייםם  ממממווררקקייםם  וו//אאוו  צצבבוועעייםם..
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ללררבבוותת   ממווחחררגג,,   ששאאייננוו   בבייטטווחח   ללממקקררהה   ללייחחססםם   אאפפששררוותת   חחווססרר  ששאאייןן   אאוו   ההייעעללממוותת    2 2..88
חחווססרר  בבללתתיי  ממווססבברר  וו//אאוו  חחווססרר  עעקקבב  ננזזייללהה//דדללייפפהה  ממממייככלל  ככללששההוו  וו//אאוו  חחווססרר  ההננוובבעע  

ממטטעעוותת,,  ממחחדדלל  אאוו  ההששממטטהה..
אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  תתווצצאאתתיי  ממככלל  ססווגג  ששההוואא  ווממבבלליי  ללפפגגוועע  בבככללללייוותת  ההאאממוורר  ללעעיילל,,  ללררבבוותת    2 2..99
ננזזקק  גגרררר,,  אאבבדדןן  ההככננססוותת  וו//אאוו  ררווווחחייםם  וו//אאוו  ההווצצאאוותת  קקבבוועעוותת,,  אאוובבדדןן  ששווקק,,  ההפפססקקהה  וו//אאוו  

ההאאטטהה  וו//אאוו  ההששההייהה  וו//אאוו  עעייככוובב  בבפפעעייללוותת  ההעעססקקייתת..        

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  ששננגגררםם  אאוו  ששההייננוו  תתווצצאאהה  ששלל  פפררייצצהה,,  ששוודד  אאוו  ככלל  ננייססייווןן  ללככךך,,  אאללאא  אאםם    2 2..11		
צצווייןן  בבררששייממהה  בבממפפווררשש  ככייססוויי  ללככךך  וותתממווררתת  דדממיי  ההבבייטטווחח    ששצצווייננוו  בבררששייממהה  בבגגייןן  ככייססוויי  

זזהה..

אאוובבדדןן  אאוו  ננזזקק  ששננגגררםם  עעלל  יידדיי::  2 2..1111
אא..  גגננייבבהה  ששללאא  תתווךך  ככדדיי  פפררייצצהה  אאוו  ששוודד..

בב..  ממררממהה,,  ההווננאאהה    וו//אאוו  ממעעייללהה  בבאאממווןן..

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  בבממצצבבייםם  ההבבאאייםם::  2 2..1122
אא..  ככאאששרר  ההררככבב  ההממוובביילל  אאייננוו  תתקקייןן  אאוו  ששאאייננוו  ממתתאאייםם  ללההוובבללתת  ררככוושש  ממססווגג  ההררככוושש  

ההממבבווטטחח..
בב..  ככאאששרר  ההררככבב  ההממוובביילל  ממווטטעעןן  בבממששקקלל  ממעעלל  ההממוותתרר  בבררייששייווןן  ההררככבב..

גג..  ככאאששרר  ההררככבב  ההממוובביילל    ננממצצאא  בבבבדדייקקהה,,  ננייססוויי  אאוו  ממבבחחןן..
דד..  ככאאששרר  ננההגג  ההררככבב  ההממוובביילל    אאייננוו  בבעעלל  ררייששייווןן  בברר  תתווקקףף  ללננההייגגתת  אאוותתוו  ססווגג  ררככבב..  

הה..  ככאאששרר  ננההגג  ההררככבב  ההממוובביילל  ההייהה  תתחחתת  ההששפפעעתת  ססממייםם..
חחררייגג  זזהה,,  ככווללוו  אאוו  חחללקקוו,,  ייחחוולל  ררקק  אאםם  ההממבבווטטחח  יידדעע  עעלל  ההתתקקייייממוותת  ההעעוובבדדוותת  ששבבייססוודד  

ההחחררייגג,,  אאוו    ששההייהה  עעללייוו  ללדדעעתת  עעלל  ככךך..

3. הרחבות לפרק 6  )סחורה בהעברה(

להגדיל את סכום הביטוח  אין בהרחבות שלהלן בכדי  כי  מובהר  למען הסר ספק, 
הנקוב ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה 

3.1. הטענה והעברה לאחסון
א. במקרה של משלוח יצוא בתנאי F.O.B  ו- C&F לנמלי ים ואויר בישראל, 
תכסה הפוליסה גם הטענה על מטוסים ו/או אוניות, לאחר  פריקת הרכוש 

המבוטח מהרכב המוביל.
גם  הפוליסה  בישראל, תכסה  ואויר  ים  יבוא מנמלי  ב. במקרה של משלוחי 
המבוטח  הרכוש  פריקת  לאחר  המבוטח,  בעסק   לאחסון  ההעברה  את 

מהרכב המוביל.

3.2. הגנה על שם המותג
היה ובעקבות נזק למלאי, המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או   
שם המותג ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את המלאי  שניזוק וטענה זו תאושר על 
ידי השמאי המטפל, אזי הפיצוי למלאי זה יחושב על בסיס אבדן כללי והמבטח 

ישלם גם את הוצאות הפינוי וההשמדה.
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סכום הביטוח להרחבה זו מוגבל לסך 500,000 ₪.

3.3. השבת סכום הביטוח לקדמות
לפני  כפי שהיה סמוך  לקדמותו,  סכום הביטוח  יושב  נזק  או  קרות אבדן  לאחר   
קרות מקרה הביטוח, מיום קרות האבדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת.
סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה   

פעם אחת של מלוא סכום הביטוח. 
יחסית  שיחושבו  נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  תמורת  תהיה  לקדמות  ההשבה   

לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה הבאה:

A  = דמי ביטוח שנתיים
B  = סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית

C  = מספר הימים שנותרו מיום הנזק ליום סיום הביטוח
D  = סכום הביטוח

365 = E

ויתור על תחלוף  3.4
משפחה  בן  כלפי  הדין,  פי  על  לו  העומדת  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח   
של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  המבוטח,  עובדי  המבוטח,  של 
המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כנגד כל אדם או גוף 
אשר כלפיהם התחייב המבוטח בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח כי ביטוח זה 
יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 

קרות מקרה הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה. 
אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.  

4. הרחבה אופציונלית לפרק 6 )סחורה בהעברה(
תשלום  ותמורת  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם  רק  תחול  זה  בפרק  ההרחבה 
וההשתתפות  לסכום הביטוח  ובכפוף  בגינה  הנקובים ברשימה  נוספים  ביטוח  דמי 

העצמית הנקובים ברשימה בגינה.

הכיסוי על פי ההרחבה המפורטת מטה כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

הביטוח  סכום  את  להגדיל  בכדי  שלהלן  בהרחבה  אין  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
הנקוב ברשימה.

4.1. פריצה ו/או שוד
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים 
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הפוליסה  מורחבת   ,6 לפרק  לסייגים   2.9 בסעיף  האמור  חרף  בגינו,  ברשימה 
לכלול גם שיפוי בגין אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח על ידי פריצה, שוד או 

כל ניסיון לכך.

בקרות אירוע שכיסוי הרחבה זו חל עליו, על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה 
ולנקוט באמצעים סבירים כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש שנגנב. 

פרק 7 - כספי בית העסק
1. הגדרות לפרק 7 )כספי בית העסק(

למטרת פרק זה:
1.1. מקרה הביטוח

אבדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים, כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, תוך   
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, אלא אם הוחרג במפורש בסייגים בפרק זה 

ו/או בסייגים הכללים של הפוליסה:
א. בעת הימצאם בעסק המבוטח בגבולות הטריטוריאליים 

"כספים  )להלן:  הטריטוריאליים  בגבולות  מקום  לכל  העברתם  ב. בעת 
בהעברה"(

1.2. סכום הביטוח
בנוסף על האמור בהגדרות הכלליות לפוליסה )סעיף 2 לחלק ב' לפוליסה(, סכום   
הביטוח הנקוב ברשימה בפרק זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח 

חסר.

1.3. כספים 
מזומנים, המחאות, המחאות דואר, בטחונות וערבויות, שטרי חוב, שטרי 

חליפין, ניירות ערך, בולי חשבון ודואר וכן אגרות מכל סוג וכל מסמך סחיר אחר 
בעל ערך כספי נקוב. 

המחאות ריקות )שלא צוין בהן סכום( ו/או המחאות  מובהר כי כספים מזויפים,   
שמולאו תוך זיוף החתימה אינן נחשבות לכספים.

1.4. מזומנים 
מטבעות, מדליות, שטרי כסף, תלושי קניה, תלושי שי ותלושי דלק.

1.5. הכספים המבוטחים
הכספים המשמשים לצרכי עסקו של המבוטח,  בתנאי שלא הוחרגו במפורש   

בפוליסה.

1.6. פריצה 
גניבת הכספים המבוטחים מתוך מבנה עסקו של המבוטח בו נמצאים הכספים 

המבוטחים, לאחר חדירה למבנה, בתנאי כי החדירה לתוך מבנה או היציאה 
ממנו  בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח 

במקום החדירה או היציאה כאמור.
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1.7. שו ד
גניבת הכספים המבוטחים מתוך מבנה עסקו של המבוטח בו נמצאים הכספים 

המבוטחים, לאחר חדירה למבנה שנעשתה תוך שימוש באלימות )או איום 
לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי  מעובדיו.

הכלליים  הסייגים  על  )בנוסף  העסק(  בית  )כספי   7 לפרק  המבטח  לחבות  2. סייגים 
לפוליסה(

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם 
המבטח לא יהיה אחראי בגין  או בקשר עם:  

לרבות  מוחרג,  שאינו  ביטוח  למקרה  ליחסם  אפשרות  שאין  חוסר,  או  היעלמות   2.1
חוסר בלתי מוסבר ו/או חוסר הנובע מטעות, מחדל או השמטה.    

אבדן או נזק לכספים המצויים בכלי-רכב שאינו מאויש על ידי המבוטח או על ידי   2.2
עובדו.

אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות   2.3
נזק גרר, אבדן הכנסות ו/או רווחים ו/או הוצאות קבועות, אובדן שוק, הפסקה ו/או 

האטה ו/או השהיה ו/או עיכוב בפעילות העסקית.

התבלות חיים,  בעלי  מכרסמים,  חרקים,  כנימה,  עש,  בלאי,  עקב  נזק  או  אבדן   2.4
הדרגתית כלשהי או תנאי אקלים כלשהם.

אבדן או נזק שנגרם על ידי:  2.5
א. גניבה שלא תוך כדי פריצה או שוד.

ב.  מרמה, הונאה ו/או מעילה באמון.

אבדן או נזק לכספים בהיותם מחוץ לעסק המבוטח, שלא תוך כדי העברה, למעט   2.6
עפ"י האמור בסעיף 3.1 להרחבות לפרק 7 להלן.

אבדן או נזק לכספים מזויפים.  2.7

אובדן או נזק כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאות ריקות )שלא צוין בהן סכום( ו/  2.8
או המחאות שמולאו תוך זיוף החתימה, למעט עפ"י האמור בסעיף 3.2 להרחבות 

לפרק 7 להלן.

אבדן או נזק כתוצאה משימוש באמצעי תשלום אלקטרוני מסוג כלשהו.   2.9

3. הרחבות לפרק 7 )כספי בית העסק(

להגדיל את סכום הביטוח  אין בהרחבות שלהלן בכדי  כי  מובהר  למען הסר ספק, 
הנקוב ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.
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3.1. אבדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים, כאשר הם נמצאים בבתי מנהלים ו/או 
פקידים בכירים ו/או סוכנים ו/או גובים

חרף האמור בסעיף 2.6 לסייגים לפרק 7 לעיל ובכפוף לתנאים המפורטים להלן, 
לכספים המבוטחים,  פיזי  נזק  או  אבדן  בגין  גם  כיסוי  לכלול  הפוליסה  מורחבת 
גובים,  ו/או  סוכנים  ו/או  בכירים  פקידים  ו/או  מנהלים  בבתי  נמצאים  הם  כאשר 

כדלקמן:
א. בפני סיכון אש ושוד - במלוא סכום הביטוח של סעיף "כספים בהעברה".

ב. בפני כל סיכון אחר שאינו מוחרג - %	2 מסכומי הביטוח של סעיף  כספים 
בהעברה אולם לא יותר מ- 40,000 ₪.

3.2. אבדן או נזק כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח 
תוך כדי פריצה

 חרף האמור בסעיף 2.8 לסייגים לפרק 7 לעיל ובכפוף לתנאים המפורטים להלן, 
כדין  שלא  משימוש  כתוצאה  נזק  או  אובדן  בגין  כיסוי  לכלול  הפוליסה  מורחבת 

בהמחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח תוך כדי פריצה.  
זו לא תעלה על סך 40,000 ₪ לאירוע ובסה"כ  המבטח עפ"י הרחבה  אחריות 

לתקופת הביטוח.     

3.3. השבת סכום הביטוח לקדמות
לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה סמוך לפני קרות 

מקרה הביטוח, מיום קרות האובדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת.
סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה 

פעם אחת של מלוא סכום הביטוח.
יחסית  שיחושבו  נוספים  ביטוח  דמי  תשלום  תמורת  תהיה  לקדמות  ההשבה 

לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה הבאה:

A  = דמי ביטוח שנתיים
B  = סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית

C  = מספר הימים שנותרו מיום הנזק ליום סיום הביטוח.
D  = סכום הביטוח 

365 = E

ויתור על תחלוף  3.4
משפחה  בן  כלפי  הדין,  פי  על  לו  העומדת  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח 
של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  המבוטח,  עובדי  המבוטח,  של 
המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כנגד כל אדם או גוף 
אשר כלפיהם התחייב המבוטח בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח כי ביטוח זה 
יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 

קרות מקרה הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה. 
אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.

Processed by EasyAccess. Page 21
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4. דרכי הפיצוי לפרק 7 )כספי בית העסק(
למבוטח זכות הבחירה בין דרכי הפיצוי הבאות:

4.1. תשלום בפועל עבור האובדן או הנזק שנגרם לכספים ו/או;
4.2. שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידי המבוטח בגין ביטול או שחזור כספים 

שאינם מזומנים.
ממוובבההרר  ככיי  ההאאחחררייוותת  ההככווללללתת  ששלל  ההממבבטטחח  בבגגייןן  ססעעייפפייםם  11..44  וו--  22..44  בבייחחדד  ללאא  תתעעללהה    

עעלל  ססככווםם  ההבבייטטווחח  ההננקקוובב  בבררששייממהה  ללממקקררהה  בבייטטווחח..

פרק 8 - ציוד אלקטרוני
1. הגדרות לפרק 8 )ציוד אלקטרוני(

1.1. סכום הביטוח
לפוליסה(,  ב  לחלק   2 )סעיף  לפוליסה  הכלליות  בהגדרות  האמור  על  בנוסף   
ומבלי לגרוע מהאמור, אם נקבעו ברשימה ביחס לסעיף/חלק מסוים, סכומי ביטוח 
לפריטים ספציפיים, לא יעלה הסכום שישולם על ידי המבטח בגין כל פריט באותו 

סעיף/חלק, על סכום הביטוח שנקבע לפריט. 

ברכוש  המבוטח  הרכוש  של  ההחלפה  עלות  את  לשקף  חייב  הביטוח  סכום 
חדש אחר הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש המבוטח, כפי שהיה 

במצבו כחדש.

פרק 8 חלק א'  - ביטוח הרכוש
הכיסוי בחלק זה הינו שיורי לפרק 1 בפוליסה זו )תכולת בית העסק(.

לפיכך חלק זה חל רק אם סכום הביטוח של הציוד האלקטרוני נכלל גם בסכום הביטוח 
של פרק 1 לפוליסה זו.

המבטח ישפה  את המבוטח בגין מקרה ביטוח.  .1
הכיסוי על פי חלק א' לפרק 8 מכסה את הרכוש המבוטח, בהיותו בעבודה או במנוחה 

או בפרוק או בעת ההעברה ממקום למקום או במהלך הקמה מחדש, ובתנאי ש:
הרכוש המבוטח נמצא בגבולות הטריטוריאליים; וכן א. 

הסתיימה ההקמה, ההצבה וההרצה הראשונה של הרכוש המבוטח בבית העסק  ב. 
המבוטח. 

2. הגדרות לפרק 8  חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(

למטרת חלק זה:
2.1. מקרה הביטוח

אבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, תוך   
תקופת הביטוח הקבועה ברשימה, אשר יגרם לרכוש המבוטח משבר מכני ו/או 
קלקול מכני ו/או קלקול חשמלי, אלא אם  הוחרג במפורש בסייגים לחלק זה ו/

או בסייגים הכלליים של הפוליסה. 
הכיסוי כאמור שיורי לכיסוי בהרחבת "נזק ללוחות חשמל" )הרחבה 3.4 בפרק 1   

של הפוליסה(.
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2.2. הרכוש המבוטח
הציוד האלקטרוני המפורט ברשימה, לרבות כל חלק ממנו.    

2.3. פריצ ה
גניבת הרכוש המבוטח מתוך מבנה העסק בו נמצא הרכוש המבוטח , לאחר 

חדירה למבנה העסק, באחת מהדרכים הבאות: 
החדירה לתוך מבנה העסק או היציאה ממנו בוצעו באלימות ובכוח ונשארו  א. 

סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח במקום החדירה או היציאה 
כאמור.

על ידי שימוש במפתחות בית העסק, שהושגו, הועתקו או הותאמו שלא  ב. 
כדין.

2.4. שוד  
גניבת רכוש מבוטח מתוך מבנה העסק בו נמצא הרכוש המבוטח שבוצעה על 
ידי שימוש באלימות )או איום לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו 

ו/או כלפי כל אדם אחר הפועל מטעמו של המבוטח.

33..  ססייייגגייםם  ללפפררקק  88  חחללקק  אא''  ))צצייוודד  אאללקקטטררוונניי  --  בבייטטווחח  ההררככוושש((  ))בבננווססףף  עעלל  ההססייייגגייםם  ההככללללייייםם  
ללפפווללייססהה((

ההססייייגגייםם  ההככללללייםם  ללפפווללייססהה  ))חחללקק  דד  ללפפווללייססהה((  חחללייםם  גגםם  עעלל  פפררקק  זזהה,,  וובבננווססףף  עעללייההםם  
ההממבבטטחח  ללאא  ייההייהה  אאחחרראאיי  בבגגייןן  אאוו  בבקקששרר  עעםם::

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  ששננגגררממוו  ללררככוושש  ההממבבווטטחח,,  בבממייששררייןן  אאוו  בבעעקקייפפייןן,,  ככתתווצצאאהה  ממפפגגממייםם  אאוו    3 3..11
ללייקקווייייםם  אאששרר  ההייוו  קקייייממייםם  בבוו  בבממוועעדד  תתחחייללתת  תתקקוופפתת  ההבבייטטווחח  ששלל  פפווללייססהה  זזוו,,  אאללאא  אאםם  

ללאא  ההייוו  יידדוועעייםם  ללממבבווטטחח  בבאאוותתוו  ממוועעדד..

קקללקקוולל   חחללוודדהה,,   ))קקווררווזזייהה((,,   ששייתתווךך   בבללאאיי,,   ההתתבבללוותת,,   פפחחתת,,   ששלל   ייששיירר   ננזזקק   אאוו   אאבבדדןן    3 3..22
ההדדררגגתתיי,,  ההררעעהה  ההדדררגגתתייתת,,  חחררקקייםם,,  ממככררססממייםם,,  בבעעלליי  חחייייםם,,  גגווררממייםם  אאקקללייממייייםם  בבעעלליי  
ייוובבשש  אאוו  ששננגגררממוו  אאוו  ננבבעעוו  בבאאוופפןן   ההששפפעעהה  ההדדררגגתתייתת,,  ששייננווייייםם  בבטטממפפררטטווררהה,,  ללחחוותת,,  

טטבבעעיי  ממששייממוושש  ררגגיילל  אאוו  עעבבוודדהה  ררגגייללהה..  חחררייגג  זזהה  ממווגגבבלל  ללאאוותתוו  חחללקק  ששננייזזווקק..

ככלל  ההההווצצאאוותת  ההככררווככוותת  ווההקקששווררוותת  בבאאחחזזקקהה  ששווטטפפתת  אאוו  תתקקוופפתתייתת  אאוו  בבחחווזזהה  ששייררוותת  אאוו    3 3..33
בבתתייקקווןן  ללייקקווייייםם  תתפפעעווללייייםם  ששלל  ההררככוושש  ההממבבווטטחח..  חחררייגג  זזהה  חחלל  גגםם  עעלל  חחללקקייםם  ששההווחחללפפוו  

בבממססגגררתת  פפעעווללוותת  אאחחזזקקהה  וו//אאוו  תתייקקווןן..

ההממבבווטטחח  אאוו  ססייפפקק  אאוותתוו   ההררככוושש   ננזזקק  ששבבגגייננםם  אאחחרראאיי  ככדדייןן  ממיי  ששייייצצרר  אאתת   אאבבדדןן  אאוו   3  3..44
ממככווחח   אאוו   ממככווחח  ההחחווקק   ננוובבעעתת   בבייןן  ששאאחחררייוותתוו   בבוו  תתייקקווננייםם,,   בבייצצעע   אאוו   אאוותתוו   אאוו  ההתתקקייןן  
חחווזזהה  אאוו  ממככווחח  עעייללהה  אאחחררתת..  חחללקק  ההייצצררןן//ההסספפקק//ההממתתקקייןן//ההממתתקקןן  עעלל  אאחחררייוותתוו,,  ייששפפהה  
ההממבבטטחח  אאתת  ההממבבווטטחח  בבההתתאאםם  ללההוורראאוותת  ההפפווללייססהה  בבתתננאאיי  ששההממבבווטטחח  ייססבב  ללממבבטטחח  
וו//אאוו  ככלל  זזככוותת  חחווזזייתת  ששיישש  ללוו  ככללפפיי  ההייצצררןן,,  ההסספפקק,,   אאתת  תתעעוודדתת  ההאאחחררייוותת  ששבבררששוותתוו  

ההממתתקקייןן  אאוו  ההממתתקקןן..



50

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  ממססייבבהה  ככללששההיי  בבעעתת  ששההררככוושש  ההממבבווטטחח  ממווררככבב  אאוו  ננייששאא  בבככלליי  טטייסס  אאוו   3  3..55
בבככלליי  ששייטט..

ננזזקק  תתווצצאאתתיי  ממככלל  ססווגג  ששההוואא,,  ווממבבלליי  ללפפגגוועע  בבככללללייוותת  ההאאממוורר  ללעעיילל,,  ללררבבוותת  ננזזקק  גגרררר,,    3 3..66
אאבבדדןן  ההככננססוותת  וו//אאוו  ררווווחחייםם  וו//אאוו  ההווצצאאוותת  קקבבוועעוותת,,  אאוובבדדןן  ששווקק,,  ההפפססקקהה  וו//אאוו  ההאאטטהה  וו//

אאוו  ההששההייהה  וו//אאוו  עעייככוובב  בבפפעעייללוותת  ההעעססקקייתת..  

ששממננייםם   ררצצוועעוותת,,   ססררטטייםם,,   ששפפוופפררוותת,,   ננווררוותת,,   ללררבבוותת   ממתתככללהה   ללצצייוודד   ננזזקק   אאוו   אאבבדדןן    3 3..77
ההררככוושש   ווככייממייקקללייםם,,  אאללאא  אאםם  ננגגררםם  בבההממששךך  וועעקקבב  ננזזקק  ממככווססהה  ללחחללקקייםם  אאחחררייםם  ששלל  

ההממבבווטטחח,,  אאזז  ממווגגבבלל  ההששייפפוויי  בבגגייננםם  ללששאאררייתת  אאווררךך  חחייייההםם..

פפגגםם  אאססטטטטיי,,  אאללאא  אאםם  ננגגררםם  בבההממששךך  וועעקקבב  ננזזקק  ממככווססהה  ללחחללקקייםם  אאחחררייםם  ששלל  ההררככוושש   3  3..88
ההממבבווטטחח..

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  ששננגגררממוו  עעלל  יידדיי  ::  3 3..99
גגננייבבהה  ששללאא  תתווךך  ככדדיי    פפררייצצהה  אאוו  ששוודד.. אא. . 

ממררממהה,,  ההווננאאהה  וו//אאוו  ממעעייללהה  בבאאממווןן.. בב. . 

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  ששננגגררממוו  וו//אאוו  ההננוובבעעייםם  ממ--קקוודד  זזדדוונניי  ))mmaalliicciioouuss  ccooddee((,,  ווייררווסס  ממחחששבב,,    3 3..11		
  ,,))MMaallwwaarree( (   ככלל  ססווגג  ששלל  תתככננהה  זזדדווננייתת  --  ננֹוֹוְזְזָָקקהה

ממתתקקפפתת  חחדדייררהה  בבללתתיי  ממווררששייתת  אאוו  ממננייעעתת  ששייררוותת  בבללתתיי  ממווררששייתת  ללררששתת  ששלל  ההממבבווטטחח  
אאוו  ללררששתת  ששלל  צצדד  ששללייששיי..

אאבבדדןן  אאוו  ננזזקק  ללררככוושש  ששאאייננוו  ממווחחששיי  ווממבבלליי  ללגגררוועע  ממככללללייוותת  ההאאממוורר  ללעעיילל  ללררבבוותת  ללממיידדעע    33 ..1111
וו//אאוו  ללננתתווננייםם  וו//אאוו  ללתתווככננהה..  

4. הרחבות לפרק 8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(
למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי להגדיל את סכום הביטוח 
הנקוב ברשימה, למעט הרחבת "תוספות לרכוש המבוטח" )סעיף 4.2 להלן בסעיף 

זה(.
הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

4.1. הוצאות פינוי הריסות
לשם  ביטוח   מקרה  עקב  בפועל  שהוצאו  הוצאות  לכסות  מורחבת  הפוליסה 

הריסה, פירוק, ניקוי, יישור ופינוי הריסות של הרכוש המבוטח.   

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבל עד 5% מסכום הביטוח לחלק זה אלא אם  
צוין אחרת ברשימה. 

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

4.2. תוספות לרכוש המבוטח
הפוליסה מורחבת לכסות בסכום ביטוח נוסף, מעבר לסכומי הביטוח של הרכוש 
המבוטח המצוינים ברשימה, וזאת עד ל- %	1 מסכום הביטוח לרכוש המבוטח, 

אך לא יותר מ- 500,000 ש"ח לתקופת הביטוח, בכפוף לתשלום דמי הביטוח 
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הנוספים היחסיים בגין תוספות לערך הרכוש המבוטח  שמקורן באחד מאלו: 
א. שינויים, שיפורים ו/או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח שנעשו במהלך תקופת 

הביטוח.
ב. עליית ערך הרכוש המבוטח משינויים בלתי צפויים. 

לרכוש  ידווח על התוספות  זו מותנה בכך שהמבוטח   פי הרחבה  ג. כיסוי על 
המבוטח לעיל, תוך זמן סביר וישלם את דמי הביטוח הנוספים היחסיים בגין 

תוספת הכיסוי.

4.3. העברת ביטוח עודף
במידה ויתברר שאחד מפריטי הרכוש המבוטח לפי פרק זה נמצא בביטוח יתר, 
המבוטח יהיה זכאי )במשך כל תקופת הביטוח(, להעביר את עודף סכום הביטוח 
לסעיף אחר בפרק זה הנמצא בביטוח חסר ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על 
%	2 מהפריט שנמצא בביטוח חסר. במידה והתעריף לפריט שבביטוח חסר יהיה 

גבוה מהתעריף לפריט שבביטוח עודף, ישלם המבוטח פרמיה נוספת בהתאם.

4.4. מס ערך מוסף 
אם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי 
מע"מ. מובהר כי אם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל סיבה 
שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי  סכומי הביטוח והשיפוי יכללו  מע"מ בגין 

אותו רכוש או חלק ממנו אשר לגביו המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות.

4.5. נזק לרכוש סמוך
אובדן או נזק פיזי לרכוש אחר של המבוטח )אף אם אינו נכלל ברשימת הרכוש 
המבוטח( שנגרם מחמת אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח המכוסה בפוליסה זו.

אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבל עד לסך של 60,000 ₪ לתקופת הביטוח. 

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

4.6. סעיף שומה  
אם השיפוי בגין מקרה ביטוח אינו עולה על %	1 מסכום הביטוח הכללי לרכוש 
המבוטח  של  בהצהרתו  חסר,  ביטוח  חישוב  לעניין  המבטח,  יסתפק  המבוטח, 

בנוגע לערכו של הרכוש המבוטח שלא אבד או ניזוק.

4.7. ביטוח חסר
סעיף 6.4 לתנאים לחלק א' בפרק 8 לא יחול, ובמקומו יבוא הסעיף הבא:

היה ובעת קרות מקרה הביטוח יתברר כי סכום הביטוח הנקוב ברשימה היה בעת 
תפחת  המבוטח,  הרכוש  של  ההחלפה  מעלות  מ-%	9  נמוך  הביטוח  תחילת 
חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סכום הביטוח הנקוב ברשימה לבין 

%	9 מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח.

סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.

לעניין סעיף זה, "עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח", פירושה: עלות 
ההחלפה 
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ככל האפשר  ותפוקתו  בביצועיו  ברכוש חדש אחר הדומה  הרכוש המבוטח  של 
לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו כחדש. 

ערכו  לפי  ביטוח חסר  יחושב  נוסף שנרכש במהלך תקופת הביטוח,  רכוש  לגבי 
במועד הרכישה.

4.8. קביעה על ידי שמאי מוסכם
מהרכוש המבוטח נקבע  הרכוש המבוטח או של פריט  היה וסכום הביטוח של 
בעת תחילת הביטוח על-ידי שמאי המוסכם על המבוטח ועל המבטח, הרי שבעת 
בעת  חסר  ביטוח  קיים  האם  לבדיקה  חישוב  יבוצע  לא  הביטוח,  מקרה  קרות 

תשלום כל תביעה.
סכום  גם  אם  זה  יחול הסדר  הביטוח,  נוסף שנרכש במהלך תקופת  רכוש  לגבי 

הביטוח של הרכוש הנוסף נקבע במועד הרכישה על ידי שמאי מוסכם.

4.9. הוצאות מנע 
הפוליסה מכסה הוצאות שהוצאו למניעת אובדן או נזק מסיכון שאינו מוחרג אף 
אם לא נגרם אובדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, וזאת בתנאי כי הוצאות 
אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי 

וממשי.

	4.1. הוצאות התאמת רכוש שלא ניזוק
הוצאות התאמת רכוש שלא ניזוק, לרכוש המוחלף שבא במקום הרכוש שניזוק וכן 

עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך אינם מתאימים לרכוש המוחלף הנ"ל.
אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבל עד לסך של 100,000 ₪ לתקופת הביטוח. 

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. 

4.11. השבת סכום הביטוח לקדמות
לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה סמוך לפני קרות 
מקרה הבטוח, מיום קימום הנזק בפועל )לרבות בדרך של תיקון הנזק ו/או הקמה 
ו/או בערך שיפוי(,  ו/או תשלום בערך כינון  ו/או החלפת הרכוש המבוטח  מחדש 
למעט כיסויים על בסיס נזק ראשון. ההשבה לקדמות תהיה תמורת תשלום דמי 
ביטוח נוספים שיחושבו יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי 

הנוסחה הבאה:

A- דמי ביטוח שנתיים
B- סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית

C- מספר הימים שנותרו מיום קימום הנזק ועד ליום סיום הביטוח.
D- סכום הביטוח 

365 -E

 למען הסר ספק:
של המבטח  כללי  אחריות  גבול  במפורש  בפוליסה  ו/או  ברשימה  צויין  א. אם 
לתקופה )loss limit( לגבי סיכונים מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים, 
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לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותם סיכונים.
ב. אם צויין ברשימה ו/או בפוליסה במפורש כי גבולות אחריות המבטח לגבי 
סיכון מסוים, שמכוסה על בסיס נזק ראשון, הם למקרה ולתקופה, לא תהיה 

הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון.
המבטח במפורש ובכתב כי על סיכון/נים  ג. היה ולמרות האמור לעיל, אישר 
הביטוח  סכום  של  לקדמות  בתוקף, ההשבה  תהיה  זו  הרחבה  מסוים/מים 
תהיה מיום קרות האובדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת. במקרה 
שיחושבו  נוספים  ביטוח  דמי  תמורת תשלום  תהיה  לקדמות  ההשבה  כזה 
פי הנוסחה שלעיל,  יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על 

בשינוי אחד: 
 C- מספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח.

4.12. ויתור על תחלוף
משפחה  בן  כלפי  הדין,  פי  על  לו  העומדת  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח 
של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו  אנשים  המבוטח,  עובדי  המבוטח,  של 
המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כנגד כל אדם או גוף 
אשר כלפיהם התחייב המבוטח בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח כי ביטוח זה 
יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 

קרות מקרה הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה. 
אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.

5. הרחבה אופציונלית לפרק 8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(

תשלום  ותמורת  ברשימה  במפורש  צוין  הכיסוי  אם  רק  תחול  זה  בפרק  ההרחבה 
וההשתתפות  לסכום הביטוח  ובכפוף  בגינה  הנקובים ברשימה  נוספים  ביטוח  דמי 

העצמית הנקובים ברשימה בגינה.

הביטוח  סכום  את  להגדיל  בכדי  שלהלן  בהרחבה  אין  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
הנקוב ברשימה.

הכיסוי על פי ההרחבה כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה, ככל שלא שונו 
במפורש בהרחבה זו.

5.1. הוצאות להתאמת תוכנה שלא ניזוקה 
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים 
החלפה  או  התאמה  הוצאות  ברשימה,  הנקוב  לסך  עד  יכוסו,  בגינו,  ברשימה 
הכרחיים של תכנה שלא ניזוקה, אך אינה מתאימה לרכוש שהוחלף שבא במקום 

הרכוש שניזוק, כמצוין בסעיף 6.2 לתנאים לחלק א' בפרק 8 להלן.

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

6. תנאים לפרק 8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(

6.1. חישוב השיפוי
המבטח את המבוטח בהתאם למפורט בסעיפים  ישפה  מקרה הביטוח  בקרות   
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קטנים 6.3, 6.2 להלן בסעיף זה, בתנאי כי בכל מקרה, הסכום שישולם על ידי 
המבטח לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב  ברשימה בצידו של כל פריט מהרכוש 

המבוטח שאבד או ניזוק ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי הנקוב ברשימה.

6.2. נזק הניתן לתיקון )נזק חלקי(
כל ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט שניזוק ככל האפשר למצב פעולה   

כפי שהיה סמוך  לפני קרות מקרה הביטוח, ללא ניכוי בגין  פחת או שימוש.
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינוים, תוספות ושיפורים אשר יבוצעו בעת   
בלתי  תוצאה  הינם  והשיפורים  התוספות  השינויים,  אם  אלא  התיקונים,  ביצוע 

נמנעת של ביצוע התיקונים. 

6.3. נזק שאינו ניתן לתיקון )אבדן מוחלט( 
בביצועיו  הדומה  אחר  חדש  ברכוש  שניזוק  הפריט   של  בפועל  ההחלפה  עלות 

ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד, כפי שהיה במצבו כחדש. 
לעלות  המבטח  אחריות  תוגבל  אזי  כאמור,  חדש  רכוש  להשיג  ניתן  ולא  היה 
ההחלפה של רכוש חדש, הקרוב ככל האפשר בביצועיו ובתפוקתו לרכוש המבוטח 

שאבד, כפי שהיה במצבו כחדש ולא נופל ממנו.
נזק הנגרם לפריט מהרכוש המבוטח ייחשב לנזק שאינו ניתן לתיקון )אבדן מוחלט( 

בהתקיים לפחות אחד משלושת התנאים כמפורט להלן:
 6.2 קטן  בסעיף  כמפורט  השיפוי  חישוב  פי  על  הפריט  של  התיקונים  עלות  א. 
לעיל, עולה על או שווה לעלות ההחלפה של הפריט כאמור ברישא לסעיף זה.

הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו. ב. 
הפריט נגנב תוך כדי ביצוע פריצה או שוד. ג. 

6.4. ביטוח חסר
היה ובעת קרות מקרה הביטוח יתברר כי  סכום הביטוח  הנקוב  ברשימה היה 
בעת תחילת הביטוח נמוך מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח, תפחת חבות 
המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סכום הביטוח הנקוב ברשימה לבין עלות 

ההחלפה של הרכוש המבוטח.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי  הרכוש המבוטח בנפרד.

לעניין סעיף זה, "עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח" פירושה: עלות ההחלפה 
ככל האפשר  ותפוקתו  בביצועיו  ברכוש חדש אחר הדומה  הרכוש המבוטח  של 

לרכוש שאבד או ניזוק כפי שהיה במצבו כחדש. 

לגבי רכוש נוסף שנרכש במהלך תקופת הביטוח, יחושב ביטוח חסר לפי  ערכו 
במועד הרכישה.

6.5. נזק נוסף - הבהרה
מובהר, כי אם בעת תיקון הרכוש שניזוק  יגרם נזק נוסף לרכוש שנמצא בתיקון, 

כתוצאה ממקרה ביטוח, יהיה הנזק הנוסף מכוסה אף הוא.

Processed by EasyAccess. Page 28
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פרק 8  חלק ב'
ציוד אלקטרוני - הוצאות שחזור נתונים ותוכנה

1. אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה 
ובכפוף לאמור  8 לעיל,  3.11 לסייגים לחלק א' בפרק  בגינו, אזי חרף האמור בסעיף 

בחלק זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין:

1.1. הוצאות שחזור נתונים ותוכנה כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח 

ההוצאות בפועל לשחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח עפ"י חלק 
ניזוקו בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, עקב  8, אשר אבדו או  א' בפרק 
מקרה ביטוח עפ"י חלק א' בפרק 8, בתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תוך 12 
חודשים ממקרה הביטוח או בתוך תקופה ארוכה יותר, שהמבטח הסכים עליה 

במפורש בכתב. 

 3.7 )הרחבה  מסמכים"  "שחזור  בהרחבת  לכיסוי   שיורי  הינו  כאמור  הכיסוי 
בפרק 1 של הפוליסה(.  

1.2. הוצאות שחזור נתונים ותוכנה מורחב שלא כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח 

ההוצאות בפועל לשחזור הנתונים ותוכנה האגורים ברכוש המבוטח עפ"י חלק 
א' בפרק 8, אשר אבדו או ניזוקו בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, כתוצאה 
 12 תוך  בפועל  יבוצע  כזה  ששחזור  בתנאי  בלבד,  להלן  המפורטים  מהסיכונים 

חודשים או בתוך תקופה ארוכה יותר, שהמבטח הסכים עליה במפורש בכתב: 
ליקוי תקשורת. א. 

תופעות אלקטרוסטטיות ו\או אלקטרומגנטיות, נזק מברק. ב. 
כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינוי מתח. ג. 

התקנה או יישום לקוי של תוכנות. ד. 
נזקי טבע. ה. 

הפעלה לקויה. ו. 
)האקרים  לתוכנה  כלשהי  חדירה  באמצעות  כולל  ג'  צדי  ע"י  מכוון  נזק  ז. 

.)Hackers
וירוסים מכל סוג. ח. 

1.3. במידה והמבוטח ירכוש את שני סעיפי הכיסוי בחלק זה ) סעיפים 1.1. ו – 1.2 
לפרק 8 חלק ב'(, סכום הביטוח הרשום ברשימה לפרק 8 חלק ב', יהיה אחד 

בלבד, משותף לשני הסעיפים.

)ז(   1.2 בגין סעיפים  לסכום הביטוח המצוין ברשימה, סכום הביטוח  בכפוף 
ו – 1.2 )ח( לפרק 8 חלק ב' לעיל במצטבר, לא יעלה על 2,000,000 ₪ למקרה 

ביטוח ובסה"כ לתקופת הביטוח. 

סכום הביטוח לענין חלק זה הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח 
חסר. 
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2. הגדרות לפרק 8 חלק ב' )ציוד אלקטרוני - הוצאות שחזור נתונים ותוכנה(

למטרת חלק זה:

2.1. נתונים ותוכנה
מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים והאגור מחוץ לזיכרון הפנימי )יחידת 

העיבוד המרכזית- CPU( וכולל:
- נתוני מאגר המידע.

- תוכנות מערכת )SYSTEM( ומערכת ההפעלה.
- תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור ושוטפות.

- תוכנות משתמש מתיכנות עצמי.

 :)SOURCE DOCUMENTS(  2.2. מסמכי ותוכנות מקור
לרבות  למחשב,  הנתונים  להזנת  הבסיס  את  המהווים  מסמכים  של  סוג  כל   

חשבוניות, הזמנות, קבלות, רשימת תוכנות, רשימות נתונים וכיו"ב.

2.3. תוכנה בלתי חוקיות
יוצריהן, תוכנות שהועתקו מתוך ספריות תוכנה  תוכנות שהועתקו ללא הרשאת   
)תוכנות ברשות הציבור SOFTWARE PUBLIC DOMAIN(, וכן תוכנות גנובות.

2.4. קבצי גיבוי
קבצים בהם נשמרים  נתונים ותוכנה על פי הנהלים  הבאים:

החזקת שני "דורות" מלאים של גיבוי שבועי וחודשי לנתונים ותוכנה - דהיינו:
העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון.
העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון.

2.5. שיחזור נתונים ותוכנה
 הזנת נתונים ותוכנה באופן אוטומטי מתוך קבצי גיבוי, ולכל היותר הזנה ידנית של 

נתונים ותוכנה מתוך מסמכי  ותוכנות מקור.

3. חריגים לפרק 8 חלק ב' )ציוד אלקטרוני - הוצאות שחזור נתונים ותוכנה( )בנוסף על 
הסייגים הכלליים לפוליסה(

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם 
המבטח לא יהיה אחראי בגין או בקשר עם:  

אבדן או נזק המוחרגים על פי פרק 8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(,   3.1
למעט סעיף 3.11 לחריגים לפרק 8 חלק א'.

נתונים ותוכנה האגורים ביחידת הזכרון הפנימי של המחשב )CPU( וכן  א.   3.2 
נתונים שאינם מוגדרים במפורש בהגדרות שלעיל.

)לרבות  כתיבתה   נסתיימה  שטרם  בתוכנה  שימוש  עקב  שאבדו  נתונים  ב.   
השלמת שלב תיקון השגיאות שבה(.

ג.    תוכנה שלא שווקה או תוכנה בלתי חוקית. 
ד.    תוכנת משחק.
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3.3  אבדן או נזק שאירעו באופן ישיר או עקיף, או שנבעו מ:
ו/או   במחשב   מתאימים(  לא  ואחסנה  תחזוקה  )לרבות  הולם  לא  טיפול  א. 
לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  גיבוי,  בקבצי  ו/או  ותוכנה  בנתונים 

 .)UPS( לרבות אי אחזקת קבצי גיבוי ואי הפעלת מערכת אל פסק
וירוסים מכל סוג שהוא )אלא אם נרכש כיסוי שחזור נתונים מורחב(. ב. 

אי הפעלת תוכנות למניעת חדירה ע"י צדי ג' ואי הפעלת תוכנות אנטי וירוס. ג. 

א.    נתונים ותוכנה אשר נעשה בהם שיפור מכל סוג שהוא לאחר קרות אובדן או   3.4
נזק.

ניקוי תוכנה משגיאות. ב.  

נזקים שהתגלו בחלוף שישה חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח.  3.5

פרק 8  חלק ג'  - ציוד אלקטרוני -
הוצאות תפעול נוספות בגין שימוש בציוד אלקטרוני חלופי 

1. אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה 
בגינו, אזי בכפוף לאמור בחלק זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין:

לרכוש  חלופי  אלקטרוני  בציוד  שימוש  בגין  בפועל  שהוצאו  נוספות  תפעול  הוצאות 
המבוטח, כתוצאה ממקרה ביטוח עפ"י פרק 8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(, 
המצוינת  השיפוי  תקופת  למשך  החלופי,  האלקטרוני  בציוד  השימוש  תחילת  מיום 
ברשימה או במועד סיום התיקון או ההחלפה של הציוד האלקטרוני שניזוק ו/או אבד, 
המוקדם מביניהם, ובניכוי הימים שצוינו ברשימה כהשתתפות עצמית, ובכל מקרה לא 

יותר מסכום הביטוח המצוין ברשימה. 

סכום השיפוי היומי על-פי חלק זה, יהיה בגין ההוצאות שבהן נשא המבוטח בפועל בגין 
כל יום מתקופת השיפוי, אך לא יעלה על סכום השיפוי היומי המופיע ברשימה. 

סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב בפרק 8 חלק ג' 
ברשימה.

בציוד  שימוש  בגין  נוספות  תפעול  להוצאות  הכיסוי  מעל  חל  לעיל  כאמור  הכיסוי 
)שיפוי  3ב  בפרק  הנוספות  התפעול  מההוצאות  כחלק  הנכללות  חילופי  אלקטרוני 

בגין אבדן רווחים( לפוליסה זו.

2. בסיס השיפוי בפרק 8 חלק ג' )הוצאות תפעול נוספות בגין שימוש בציוד אלקטרוני 
חלופי(

סכום הביטוח לחלק זה יקבע לפי הוצאות התפעול השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת 
ציוד אלקטרוני חלופי בעל ביצועים דומים לציוד האלקטרוני המבוטח לפי פרק 8 חלק 
א' )ציוד אלקטרוני  - ביטוח הרכוש(, לו יזדקק המבוטח במקרה שכל הציוד האלקטרוני 

המבוטח יאבד.
ימות  מספר  חלקי  לעיל,  כמפורט  השנתיות  ההוצאות  לפי  יחושב  היומי  השיפוי  סכום 

השנה.
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3. סייגים לפרק 8 חלק ג' )ציוד אלקטרוני - הוצאות תפעול נוספות בגין שימוש בציוד 
אלקטרוני חלופי( )בנוסף על הסייגים הכלליים לפוליסה(

הסייגים הכללים לפוליסה )חלק ד לפוליסה( חלים גם על פרק זה, ובנוסף עליהם 
המבטח לא יהיה אחראי בגין או בקשר עם:  

אבדן או נזק המוחרגים על פי פרק 8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש(   3.1
לעיל.

אבדן או נזק הנובעים מהגבלות כלשהן ו/או משינויים או עיכובים כלשהם שהוטלו   3.2
ו/או התלויים ברשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.

)ציוד  א'  חלק   8 פרק  עפ"י  המבוטח  הרכוש  משיפור  הנובעים  נזק  או  אבדן   3.3
אלקטרוני –ביטוח הרכוש( אשר ניזוק או נהרס.   

4. תנאי לפרק 8 חלק ג' )ציוד אלקטרוני - הוצאות תפעול נוספות בגין שימוש בציוד 
אלקטרוני חלופי

ביטוח חסר 
הנוספות הנחוצות  הוצאות התפעול  נמוך מעלות  וסכום הביטוח הנקוב ברשימה  היה 
להפעלת ציוד אלקטרוני חלופי בעל ביצועים דומים לציוד האלקטרוני המבוטח לפי פרק 
8 חלק א' )ציוד אלקטרוני - ביטוח הרכוש( )להלן: "ההוצאות הנחוצות"(, תקטן חבות 

המבטח כיחס שבין סכום הביטוח הנקוב ברשימה לבין סכום ההוצאות הנחוצות.

פרק 9 - ביטוח תאונות אישיות ומחלות
פרק ביטוח תאונות אישיות ומחלות, כפוף לתנאי פוליסת מגן אישי, מהדורה 04/2019.

חלק ד׳ - סייגים כלליים לחבות המבטח
החלים על כל פרקי וחלקי הפוליסה

המבטח אינו אחראי בגין או בקשר עם:   

1. חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן במישרין 
או בעקיפין: 

רדיואקטיבי  זיהום  או  מייננת  קרינה   ,)Any Nuclear Material( כלשהו  גרעיני  חומר 
מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית  כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו. לעניין 

סייג זה המילה "בעירה" כוללת תהליך כלשהו, המכלכל את עצמו, של ביקוע גרעיני. 
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות 

מחקר ובתי חולים וגם לביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
על אף האמור לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.

2. נזק שנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה 
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)בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(, פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, 
מרי, מהפיכה, מרד, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית, התקוממות צבאית או 
עממית, משטר צבאי, או לקיחת שלל, ביזה, שוד הקשורים בנ"ל, החרמה או השמדה 

על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
שימוש  לרבות  פוליטיים,  לצרכים  באלימות  שימוש  משמעו  "טרור"   – זה  סייג  לצורך 
באלימות 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, רק אישור 
מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל  מס רכוש וקרן פיצויים 
כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א -1961 על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק 

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

3. ביטוח ימי
אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח, אשר בעת קרות האובדן או הנזק, היה מכוסה 
כלשהו  עודף  לסכום  פרט  לטובתו,  או  המבוטח  ידי  על  שנערך  אווירי,  או  ימי  בביטוח 
שלמעלה מסכום הביטוח לפי הפוליסה או הפוליסות לביטוח ימי או אווירי.  היה והכיסוי 

על פי הביטוח הימי או האווירי כאמור יתבטל עקב ביטוח זה - לא יחול סייג זה.

9 - תאונות אישיות, במידה והמבוטח רכש  סייגים כלליים אלה לא חלים על פרק 
פרק זה.

חלק ה׳ - תנאים כלליים החלים על כל פרקי  וחלקי הפוליסה
1. על פרקי הרכוש )פרקים 1-3, 6-8( יחולו התנאים הבאים:

1.1. הודעה על מקרה ביטוח
קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע למבטח על כך מיד לאחר שנודע לו על 
קרות מקרה ביטוח, העלול להוות עילה לתביעה עפ"י פוליסה זו. באם המבוטח 
שנודע  מרגע  כנ"ל  הביטוח  מקרה  על  המבוטח  של  ידיעה  תחשב  תאגיד,  הוא 

לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.  

1.2. ניצולת
קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי 

ביטוח, רשאי המבטח, על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר עם הנצולת כדלקמן: 
מתגמולי  למבוטח,  ערך  בעלת  היא  אם  הניצולת,  של  ערכה  את  א. להפחית 

הביטוח בגין הרכוש שניזוק. או;
הניצולת  ערך  יופחת  לא  זה,  דברים  במצב  הניצולת.  את  לבעלותו  ב. לקבל 

מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק. 

לעניין סעיף זה, "ניצולת" - שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי  
הביטוח.

1.3. מס ערך מוסף
בגין  שהיא,  סיבה  מכל  )מע"מ(  תשומות  מס  לקזז  רשאי  אינו  והמבוטח  במידה 
הרכוש כולו או חלקו, אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח יכללו מע"מ, אך במידה 
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שהמבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח 
לא יכללו מע"מ.

2. על פרקי החבויות )פרקים 4-5( יחולו התנאים הבאים:
2.1. הודעה על מקרה ביטוח  

קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על 
קרות מקרה הביטוח,  או על נקיטת הליך פלילי או מנהלי או על כל חקירה אחרת 
המתנהלת או שעומדת להתנהל  בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן 
תביעה עפ"י פוליסה זו. באם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על 
העניינים המנויים לעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא 

הביטוח אצל המבוטח.

2.2. ביטוח אחר
במקרה שבו הוסכם כי פוליסה אחרת המכסה את הסיכון המבוטח תהיה פוליסה 
ראשונית, או במקרה שבו הפוליסה האחרת הינה ייעודית לכיסוי הסיכון המבוטח,
אזי הכיסוי על פי פוליסה זו יחול כרובד שני מעל הסכום המכוסה תחת הפוליסה

האחרת כאמור.

2.3. איסור הודאה, פשרה או התחייבות לפיצוי
שום הודאה )Admission(, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו 
הסכמת  בלי  הביטוח,  מקרה  קרות  לאחר  מטעמו,  או  המבוטח  ע"י  יינתנו  ולא 
המבטח מראש ובכתב. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות בפני כל 

גורם מוסמך עפ"י כל דין, לפי דרישתו וכן על מתן עדות כמחויב על פי דין. 

2.4. טיפול בתביעות
את  לצד השלישי  לשלם  חייב,  הצד השלישי  דרישת  ולפי  רשאי,  א. המבטח 
בכתב  כך  על  שהודיע  ובלבד  למבוטח  חייב  שהמבטח  הביטוח  תגמולי 
למבוטח כאמור בסעיף קטן )ב( להלן, והמבוטח לא התנגד כאמור באותו 
סעיף. ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי 

הצד השלישי.
ב. דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע 
המבטח למבוטח בכתב על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו על התנגדותו 
הביטוח  תגמולי  את  השלישי  לצד  ישלם  ימים,   3	 בתוך  הפיצוי  לתשלום 

שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב בתשלומם.
ג. המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל 
תביעה והמבוטח יושיט למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך 
עם המבוטח  פעולה  יפעל בשיתוף  צד שלישי. המבטח  יישוב תביעה של 
בניהול ההגנה, במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח, 

לרבות שמו הטוב. 
המבטח,  ידי  על  שהומלצה  כפי  תביעה  של  לפשרה  יסרב  המבוטח  ד. אם 
ויבחר להתגונן מפני תביעת הצד השלישי, אזי חבות המבטח בגין תביעה 
כזו לא תחרוג מהסכום אשר תמורתו ניתן היה ליישב את התביעה )לרבות 
בכפוף  ותמיד  כזה,  סירוב  למועד  עד  והכרחיות(  סבירות  הגנה  הוצאות 

לגבול האחריות.
מסויים  פרק  לפי  נגד המבוטח, המכוסות  או תביעות  ה. במקרה של תביעה 
מלוא  את  למבוטח  לשלם  רשאי  המבטח  יהא  בפוליסה,  החבויות  מפרקי 
גבול האחריות בגין הפרק הרלוונטי, ולאחר תשלום כזה יהא המבטח פטור 
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מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות 
נשא  שבהן  והכרחיות  סבירות  הגנה   הוצאות  למעט  לכך,  בקשר  נוספת 

המבוטח בשל חבותו בקשר לתביעות המכוסות כאמור.
המבטח  יפעלו  המבטח  של  האחריות  מגבול  חורג  התביעה  וסך  ו. היה 

והמבוטח בשיתוף פעולה מלא בניהול ההגנה. 

3. על כל הפרקים יחולו גם התנאים הבאים:
3.1. בירור חבותו של המבטח

א. משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום 
תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.

ב. על המבוטח  למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע 
והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, 

ככל שיוכל, להשיגם.

3.2. הכשלה של בירור החבות
א. לא קויימה חובה לפי סעיף 1.1 או לפי סעיף 2.1 או לפי סעיף 3.1)ב( במועדה, 
וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח 
אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל 

אחת מאלה:
)1(   החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;

)2(   אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד 
על הבירור.

ב. עשה המבוטח  במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו 
או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב 

בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

3.3. מרמה בתביעת תגמולים
הופרה חובה לפי סעיף 1.1 או לפי סעיף 2.1 או לפי סעיף 3.1 )ב(, או שנעשה   
או  כוזבות,  עובדות  למבטח  מסר  שהמבוטח   או  )ב(,   3.2 בסעיף  כאמור  דבר 
שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר 

נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחובתו.

3.4. שינוי מהותי בסיכון 
א. נודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע על כך מיד למבטח בכתב.

לעניין סעיף זה, "שינוי מהותי":
כריתת החוזה  לפני  עליו הוצגה למבוטח  	(1 שינוי בעניין מהותי ששאלה 

ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;
	(1 שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצוין בה במפורש 

כעניין מהותי;
	(1 דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה ויש בכך 

כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש.
ב. תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום 
מקרה  קרה  לא  עוד  וכל  יותר,  המוקדם  לפי  אחרת,  בדרך  עליו  לו  שנודע 

הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
ג. ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח 
ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; 
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אף  על  קיומו  להמשך  כמסכים  אותו  רואים  החוזה,  את  המבטח  ביטל  לא 
השינוי.

ד. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב 
אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח 
שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח 

המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
((11  ללאא  ננייתתננהה  ההוודדעעהה  ללפפיי  ססעעייףף  קקטטןן  ))אא((  ללעעיילל  ווההדדבברר  ננעעששהה  בבככווווננתת  ממררממהה;;

((11  ממבבטטחח  ססבביירר  ללאא  ההייהה  ממתתקקששרר  בבאאוותתוו  חחווזזהה,,  אאףף  בבדדממיי  בבייטטווחח  ממררוובבייםם  ייוותתרר,,  
אאייללוו  יידדעע  ששההממצצבב  ההוואא  ככפפיי  ששההוואא  ללאאחחרר  ההששייננוויי;;  בבממקקררהה  זזהה  זזככאאיי  ההממבבווטטחח  

ללההחחזזרר  דדממיי  ההבבייטטווחח  ששששייללםם  בבעעדד  ההתתקקוופפהה  ששללאאחחרר  ההששייננוויי..
ה. ההממבבטטחח  אאייננוו  זזככאאיי  ללתתררוופפוותת  ההאאממווררוותת  בבססעעייףף  זזהה  ללעעיילל  בבככלל  אאחחתת  ממאאללהה::

עעלל   אאוו  ששללאא  ההששפפייעע   ללפפנניי  ששקקררהה  ממקקררהה  ההבבייטטווחח   ללההתתקקייייםם   		((11  ההששייננוויי  חחדדלל  
קקררוותתוו  אאוו  עעלל  חחבבוותת  ההממבבטטחח  אאוו  ההייקקפפהה;;

		((11  ההששייננוויי  ההייהה  תתווצצאאהה  ששלל  אאממצצעעיי  ששננננקקטט  עעלל  דדעעתת  ההממבבטטחח;;

3.5. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים 
א. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו 
ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו ברשימה. לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הינם 
לפי  הכל  וההיטלים,  וכן המסים  למבטח  כולל הדמים המשתלמים  הפרמיה 

הנקוב ברשימה.
הסכום  ישא  למבטח,  המבוטח  מן  המגיע  כלשהו  סכום  במועדו  שולם  ב. לא 
התשכ"א–1961,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  בחוק  כקבוע  ריבית  שבפיגור 
לפי  המוסכם,  המט"ח  בשער  או  במדד  לשינויים  בהתאם  הצמדה  והפרשי 
העניין, בין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי העניין, שפורסם לאחרונה 
לפני היום שנקבע לתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי העניין, 

שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל.
ג. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש 
בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח 

יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.  
לסלק את  לגרוע מחובת המבוטח  כדי  זה  פי סעיף  על  ד. אין בביטול הביטוח 
הוצאות  את  וכן  האמור  לביטול  שעד  לתקופה  המתייחס  שבפיגור  הסכום 

המבטח.

3.6. זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח לפי פוליסה זו כל סכום 
שהמבוטח חייב למבטח, בין שחובו  נובע מפוליסה זו ובין שהוא נובע מפוליסה 

אחרת או מחיוב אחר.

3.7. הקטנת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ומיצוי הכיסוי 
א. שולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו )בכסף או בעין(, יוקטנו סכומי הביטוח 
וגבולות האחריות הנקובים  מן הסכומים  לפי העניין,  גבולות האחריות,  ו/או 
ברשימה בגין הכיסוי הרלוונטי, בסכום תגמולי הביטוח ששולמו מבלי שינוכה 

מהם סכום ההשתתפות העצמית בה חב המבוטח בגין התשלום.
יפקע  מסויים,  כיסוי  פרק  בגין  לתקופה  האחריות  הביטוח/גבול  סכום  ב. מוצה 
הכיסוי על פי אותו פרק, המבטח יהיה זכאי לדמי ביטוח מלאים בגין הכיסוי 

וככל ששולמו לא יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי ביטוח בגין אותו כיסוי. 
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3.8. אאממצצעעיי  ממייגגווןן  וואאממצצעעייםם  אאחחררייםם  ללההקקללתת  ההססייככווןן
וו// ההבבייטטווחח   בבההצצעעתת   ההממפפווררטטייםם   ההממייגגווןן   אאממצצעעיי   אאתת   ללההתתקקייןן   ההממבבווטטחח   עעלל   אא..  
בבממההללךך  תתקקוופפתת  ההבבייטטווחח,,   בבממצצבב  תתקקייןן   ללההחחזזייקקםם   בבפפווללייססהה,,   וו//אאוו   בבררששייממהה   אאוו  

ווללההפפעעייללםם  בבככלל  עעתת  ששההדדבברר  דדררוושש  ))ללההללןן::  ""ננקקייטטתת  אאממצצעעיי  ממייגגווןן""((..
עעלל  ההממבבווטטחח  ללננקקווטט  בבככלל  אאממצצעעיי  אאחחרר  ללההקקללתת  ההססייככווןן  ככממפפווררטט  בבההצצעעתת  ההבבייטטווחח   בב. . 

וו//אאוו  בבררששייממהה  וו//אאוו  בבפפווללייססהה  ))ללההללןן::  ""ננקקייטטתת  אאממצצעעיי  ללההקקללתת  ההססייככווןן""((..
עעלל  ההממבבווטטחח  חחללהה  חחוובבהה  ללההוודדייעע  ללממבבטטחח  ממיידד  וובבככתתבב  עעלל  אאיי  ננקקייטטתת  אאממצצעעיי  ממייגגווןן   גג.  .

אאוו  עעלל  אאיי  ננקקייטטתת  אאממצצעעיי  ללההקקללתת  ההססייככווןן..
ללאא  קקייייםם  ההממבבווטטחח  אאתת  חחוובבתתוו  ללננקקווטט  בבאאממצצעעיי  ממייגגווןן  אאוו  בבאאממצצעעיי  ללההקקללתת  ההססייככווןן,,   דד.  .
		33  ייממייםם  ממההייווםם  ששננממססררהה  ללוו  ההוודדעעהה  עעלל  ככךך  אאוו  ממההייווםם   ררששאאיי  ההממבבטטחח,,  בבתתווךך  
ווככלל  עעוודד  ללאא  קקררהה  ממקקררהה  ההבבייטטווחח,,  ללבבטטלל  אאתת   ששננוודדעע  ללוו  עעלל  ככךך  בבדדררךך  אאחחררתת,,  
ההחחווזזהה  בבההוודדעעהה  בבככתתבב  ללממבבווטטחח..  בבייטטלל  ההממבבטטחח  אאתת  ההחחווזזהה  ממככווחח  ססעעייףף  זזהה,,  
זזככאאיי  ההממבבווטטחח  ללההחחזזרר  דדממיי  ההבבייטטווחח  ששששייללםם  בבעעדד  ההתתקקוופפהה  ששללאאחחרר  ההבבייטטוולל,,  
זזווללתת  אאםם  פפעעלל  ההממבבווטטחח  בבככווווננתת  ממררממהה;;  ללאא  בבייטטלל  ההממבבטטחח  אאתת  ההחחווזזהה,,  ררוואאייםם  

אאוותתוו  ככממססככייםם  ללההממששךך  קקייווממוו  עעלל  אאףף  ההששייננוויי..
ההממבבטטחח   חחייייבב   זזהה,,   ססעעייףף   ממככווחח   ההחחווזזהה   ששננתתבבטטלל   ללפפנניי   ההבבייטטווחח   ממקקררהה   קקררהה   הה. . 
ההבבייטטווחח   דדממיי   ששבבייןן   ככייחחסס   ששההוואא   ייחחססיי,,   בבששייעעוורר   ממוופפחחתתייםם   בבייטטווחח   בבתתגגממוולליי  
אאוו   ממייגגווןן   אאממצצעעיי   ננננקקטטוו   ללאא   ששבבוו   בבממצצבב   אאצצללוו   ההממקקוובבלל   ללפפיי   ממששתתללממייםם   ששההייוו  
אאממצצעעיי  ללההקקללתת  ההססייככווןן  ללבבייןן  דדממיי  ההבבייטטווחח  ההממווססככממייםם..  ההממבבטטחח  ייההייהה  פפטטוורר  ככלליילל  

ממתתששללווםם  עעלל  פפיי  פפווללייססהה  זזוו  בבככלל  אאחחתת  ממאאללהה::  
		((11  ללאא  ננייתתננהה  ההוודדעעהה  ללפפיי  ססעעייףף  קקטטןן  ))גג((,,  ווההדדבברר  ננעעששהה  בבככווווננתת  ממררממהה;;

ממררוובבייםם   בבייטטווחח   בבדדממיי   אאףף   חחווזזהה,,   בבאאוותתוו   ההייהה  ממתתקקששרר   ללאא   ססבביירר   		((11  ממבבטטחח  
ייוותתרר,,  אאייללוו  יידדעע  ששההממצצבב  ההוואא  ככפפיי  ששההוואא  ללאאחחרר  ההששייננוויי;;  בבממקקררהה  זזהה  זזככאאיי  

ההממבבווטטחח  ללההחחזזרר  דדממיי  ההבבייטטווחח  ששששייללםם  בבעעדד  ההתתקקוופפהה  ששללאאחחרר  ההששייננוויי..
וו..    ההממבבטטחח  ללאא  ייההייהה  זזככאאיי  ללתתררוופפוותת  ההאאממווררוותת  בבססעעייפפייםם  קקטטננייםם  ))דד((  וו  ––  ))הה((  ללעעיילל  

בבככלל  אאחחתת  ממאאללהה::
		((11  אאיי  ננקקייטטתת  אאממצצעעיי  ההממייגגווןן  אאוו  אאממצצעעיי  ללההקקללתת  ההססייככווןן  ללאא  ההששפפייעעהה  עעלל  קקררוותת  

ממקקררהה  ההבבייטטווחח  אאוו  עעלל  חחבבוותת  ההממבבטטחח  אאוו  ההייקקפפהה;;
ששלל   תתווצצאאהה   ההייאא   ההססייככווןן   ללההקקללתת   אאממצצעעיי   אאוו   ההממייגגווןן   אאממצצעעיי   ננקקייטטתת   		((11  אאיי  

אאממצצעעיי  ששננננקקטט  עעלל  דדעעתת  ההממבבטטחח;;
ששלל   תתווצצאאהה   ההייננהה   ההססייככווןן   ללההקקללתת   אאממצצעעיי   אאוו   ההממייגגווןן   אאממצצעעיי   ננקקייטטתת   		((11  אאיי  
אאממצצעעיי  ששננננקקטט  ללששםם  ממננייעעתת  ננזזקק  חחממוורר  ללגגווףף  אאוו  ללררככוושש,,  וובבללבבדד  ששההממבבווטטחח  
אאוו   אאוותתוו   ששננקקטט   ללאאחחרר   ממיידד   ההאאממצצעעיי   ננקקייטטתת   עעלל   בבככתתבב   ללממבבטטחח   ההוודדייעע  

ששננוודדעע  ללוו  עעללייוו..

3.9. הארכת תקופת הביטוח 
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של 

המבטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו.

	3.1. ביטול הביטוח
א. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, 
לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח 
או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח. במקרה כזה יחזיר המבטח 
למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול 

לתוקף.

Processed by EasyAccess. Page 37



64

ב. בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל פוליסה זו  בכל 
כך  על  שהודעה  ובלבד  דעתו,  שיקול  לפי  הביטוח,  תקופת  תום  לפני  עת, 
תימסר למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות  	6 יום לפני התאריך בו תתבטל 

הפוליסה. 
ג. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה 
לביטול אינה כי המבוטח הפר את הפוליסה או ניסה להונות את המבטח, יהא 
המבוטח זכאי בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב', לסכום דמי הביטוח שהיה 
המבטח דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה 

שנותרה עד תום תקופת הביטוח.
ד. על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 
ביטול  לגבי  כלשהי  מגבלה  ישנה  בהם  אחר,  תנאי  או  אחר  מסמך  כל  ו/או 
הביטוח, תבוטל הפוליסה בהתאם ובכפוף למגבלה המצוינת באותו אישור ו/

או כל מסמך אחר.

3.11. מבוטח ראשי בפוליסה 
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, מסכימים כל המבוטחים 
כי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומתן עם המבטח בשם כל המבוטחים, לרבות 
לפוליסה  , לתוספת  וכל בקשה שלו לשינוי הפוליסה  חתימה על טופס ההצעה, 
או לביטול הפוליסה, במהלך תקופת הביטוח תחייב את כל המבוטחים, אלא אם 

הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים. 
כל הודעה אשר ישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכך כאילו 

נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
תגמולי ביטוח, אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישים, וכן החזרי פרמיה, 

ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.

3.12. הודעות 
א. הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח, תינתן לפי מענו 

האחרון הידוע למבטח.
משרדו  במען  למבטח  תינתן  למבטח  המוטב  של  או  המבוטח  של  ב. הודעה 

הראשי, המצוין בפוליסה, בלבד.

3.13. דין וסעיף שיפוט
 פוליסה זו כפופה לדין הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המוסמך תהא סמכות 

שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת לפוליסה זו.

תנאים כלליים אלה לא חלים על פרק 9 - תאונות אישיות, במידה והמבוטח רכש פרק 
זה.
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חלק ו׳ - הרחבה אופציונלית לפרק 5
)אחריות צד שלישי( - חבות סייבר 

ההרחבה בפרק זה תחול רק אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי 
ביטוח נוספים הנקובים ברשימה בגינה ובכפוף לגבול האחריות וההשתתפות העצמית 

הנקובים ברשימה בגינה.

הכיסוי על פי ההרחבה המפורטת מטה כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה, 
ככל שלא שונו במפורש בהרחבה זו.

תביעה  והגשת  דיווח  בסיס  על  הינו  זו  הרחבה  פי  על  הניתן  הכיסוי  הלב:  לתשומת 
.)Claims Made and Reported(

חלק ו' 1  - סעיפי הכיסוי להרחבה זו
תמורת תשלום פרמיה נוספת, וכן בכפוף לכל הגדרות הפוליסה, תנאיה וחריגיה, הכיסוי 

לפי פרק אחריות כלפי צד שלישי מורחב לכלול את הכיסוי דלהלן:

המבטח ישלם בשם המבוטח כל נזק שייגרם לצד שלישי אשר המבוטח יחויב על פי דין 
לשלמו כתוצאה מתביעה אשר הוגשה לראשונה במהלך תקופת הפוליסה, ואשר דווחה 
ואשר  כזו,  תביעה  על  למבוטח  שנודע  לאחר  ומיד  הפוליסה,  תקופת  במהלך  למבטח 

קשורה לעסק של המבוטח, והינה נובעת מ: 

1. השמצה; הוצאת לשון הרע; הוצאת דיבה; גניבה ספרותית; גניבת עין; השמצה לגבי 
מוצר; פגיעה במוניטין של צד שלישי, שנגרמו אך ורק כתוצאה מהתוכן של המבוטח.

2. הפרה של קניין רוחני )מלבד פטנטים(, אך ורק כתוצאה מהתוכן של המבוטח.
 ;)web scraping( 3. קישור עמוק )deep-linking(; מסגור )framing(; העתקת תוכן 
איסוף מידע )harvesting( או שליפת נתונים )data extraction(, והכל באופן שאינו 

כדין.
נֹוְזָקה   - זדונית  תכנה  של  סוג  כל  מחשב;  וירוס   ;)malicious code( זדוני  4. קוד 
)Malware(; מתקפת חדירה בלתי מורשית או מניעת שירות בלתי מורשית לרשת 

של המבוטח או לרשת של צד שלישי.
5. חשד או ביצוע של: גניבה, אבדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או 

מידע אישי שניתן לזיהוי, הנמצא בתוך הרשת של המבוטח.
6. הליך חקירה או הליך רגולטורי כנגד המבוטח, הנובע מהפרת חוק הגנת הפרטיות, 
התשמ"א-1981, או כל חוק אחר בקשר להגנת מידע, וזאת בשל כל אחד מהאירועים
המפורטים בסעיפים לעיל. הכיסוי בגין הליך חקירה או הליך רגולטורי יחול אך ורק על

הוצאות הגנה סבירות אשר הוצאו על ידי המבוטח בקשר עם חקירה או הליך זה.
7. בנוסף, יינתן הכיסוי להוצאות ההגנה הסבירות של המבוטח הנובעות מכל תביעה 

מכוסה.
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חלק ו' 2  - הגדרות להרחבה זו
1. תביעה

פירושה:
דרישה בכתב או בעל פה לפיצוי כספי או לסעד שאינו כספי; או א. 

הליך משפטי בבית המשפט; או ב. 
להביא  עלולות  אשר  נסיבות  או  עובדות  אודות  למבוטח  שלישי  צד  ידי  על  הודעה  ג. 

לאמור בסעיפי משנה א ו- ב לעיל.

2. הוצאות הגנה סבירות
במהלך  הוצאו  אשר  המבוטח  של  ודרושות  סבירות  משפטיות  ועלויות  הוצאות  פירושן 
ניהול ההגנה, החקירה או פשרה של כל תביעה, אשר המבטח אישר אותן בכתב ומראש. 

הפוליסה אינה מכסה שכר עבודה או הוצאות עסקיות אחרות של העסק המבוטח.
הגנה  הוצאות  תכסה  הפוליסה  הפוליסה,  פי  על  האחריות  גבול  מיצוי  של  במקרה 

סבירות מעבר לגבול האחריות.

3. עובד
פירושו כל:

אדם המועסק על פי חוזה שירות או התמחות אצל המבוטח; אדם המועסק על ידי  א. 
המבוטח, במישרין או באמצעות קבלן משנה של המבוטח;

עובד המועסק באמצעות חשבונית מס והמצוי תחת שליטה ופיקוח של המבוטח; ב. 
אדם כמוגדר בסעיפי-משנה א-ג לעיל במהלך תקופה של 	9 יום לאחר סיום ההעסקה  ג. 

שלו אצל המבוטח.
עובד אינו כולל כל מנהל או שותף של המבוטח.

4. גבול אחריות
פירושו גבול האחריות הספציפי להרחבת סייבר המופיע ברשימה.

5. מידע אישי שניתן לזיהוי
פירושו מידע אישי ומידע תאגידי שאינו גלוי לציבור, לרבות, אך לא רק: שמות אנשים, 
זיהוי  נהיגה, מספרי  רישיונות  זהות, מספרי  כתובותיהם, מספרי טלפון שלהם, מספרי 
IP, מספרי רישוי רכב, טביעות תווי פנים, טביעות אצבע או טביעות  לאומיים, כתובות 
כתב יד, מספרי כרטיסים לרבות מספרי כרטיסי אשראי, תאריכי לידה, מספרי חשבון, 

יתרות חשבון והיסטוריית חשבון.

6. המבוטח
פירושו:

החברה ששמה צוין כשם המבוטח ברשימה, וגם א. 
כל עובד, מנהל או שותף בחברה, אשר שמה צוין כשם המבוטח ברשימה, בעבר,  ב. 

בהווה או בעתיד.

7. העסק של המבוטח
פירושו עיסוק המבוטח, כמפורט ברשימה.
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8. התוכן של המבוטח
פירושו כל סוג של תוצר מדיה או בידור, ללא קשר לטבעו, צורתו או דרך הפצתו, אשר 
או הפעילות של  המבוטח  המבוטח, המיילים של  סופק באמצעות אתר האינטרנט של 

המבוטח ברשתות חברתיות. 

9. הרשת של המבוטח
פירושה כל מערכת מידע טכנולוגית שבבעלות המבוטח או המופעלת על ידי המבוטח 

או על ידי צד שלישי שהינו ספק השירות אשר לו המבוטח מסר את הפעלת המערכת.

חלק ו' 3  - סייגים להרחבה זו
ממוובבההרר  ככיי  ככוותתררוותת  ההססעעייפפייםם    ממששממששוותת  ללצצווררךך  ההתתממצצאאוותת  ווללששםם    ננווחחוותת  ההההפפננייהה  בבללבבדד..
ההממבבטטחח  ללאא  ייששללםם  בבששםם  ההממבבווטטחח  בבגגייןן  ככלל  תתבבייעעהה,,  ווללאא  ייששללםם  ההווצצאאוותת  ההגגננהה  ססבבייררוותת::

11..  ההגגבבללייםם  עעססקקייייםם
בבקקששרר  עעםם  אאוו  ההננוובבעעייםם  ממככלל  ההפפררהה  ששלל  דדיינניי  ההגגבבללייםם  עעססקקייייםם;;  ההגגבבללתת  ממססחחרר;;  תתחחררוותת  
בבללתתיי  ההווגגננתת;;  ננייההוולל  ממססחחרר  בבאאוופפןן  ששקקרריי,,  ממטטעעהה  אאוו  ללאא  ההווגגןן;;  ההפפררהה  ששלל  חחווקקיי  ההגגננתת  ההצצררככןן  
אאוו  פפררססווםם  ככווזזבב  אאוו  ממטטעעהה,,  ששננעעששוו  בבפפוועעלל..  חחררייגג  זזהה  ללאא  ייחחוולל  עעלל  ססעעייףף  ככייססוויי  11  בבפפררקק  וו''  11  

ללההררחחבבהה  זזוו..

22..  עעררבבווייוותת  ווההתתחחייבבווייוותת
ההננוובבעעייםם  ממככלל  חחבבוותת  ככללפפיי  צצדד  ששללייששיי  אאששרר  ההממבבווטטחח  ננטטלל  עעלל  עעצצממוו  בבממססגגררתת  ככלל  עעררבבווייוותת  
אאוו  ההתתחחייייבבווייוותת  ממפפווררששוותת,,  אאששרר  ננטטלל  בבחחווזזהה  בבככתתבב  אאוו  בבעעלל  פפהה,,  אאווללםם  חחררייגג  זזהה  ללאא  ייחחוולל  

בבממיידדהה  ששההממבבווטטחח  ההייהה  חחבב  עעלל  פפיי  דדייןן  אאףף  בבההעעדדרר  חחווזזהה  ככזזהה..

33..  פפטטננטט
ההננוובבעע  ממככלל  ההפפררהה  ממפפווררששתת  אאוו  ננטטעעננתת  ששלל  פפטטננטט..

44..  זזייההווםם//קקררייננהה//גגררעעיינניי//אאססבבססטט
אאססבבססטט,,   קקררייננהה,,   גגררעעייןן,,   ססבבייבבתתיי,,   זזייההווםם   לל::   ההקקששווררייםם   תתווצצאאהה   אאוו   זזייההווםם   ממככלל   ההננוובבעעייםם  

ללררבבוותת  קקררייננהה  אאללקקטטררוו--ממגגננטטייתת,,  ששדדוותת  אאללקקטטררוו--ממגגננטטייייםם  ווססייללייקקהה..  

55..  ננססייבבוותת  יידדוועעוותת  ממרראאשש
ההננוובבעעייםם  ממככלל  ננססייבבהה  אאששרר  עעששווייהה  ללההבבייאא  ללתתבבייעעהה  עעלל  פפיי  ההפפווללייססהה  אאששרר  ההממבבווטטחח  ההייהה  
ממוודדעע  ללהה  ללפפנניי  ההתתחחללתת  תתקקוופפתת  ההפפווללייססהה,,  בבייןן  אאםם  ננממססררהה  ההוודדעעהה  תתחחתת  ככלל  בבייטטווחח  אאחחרר  

אאוו  ללאא..

66..  קקננססוותת  וועעווננששייםם
ההננוובבעעייםם  ממככלל  קקננסס  אאוו  עעווננשש,,  ממללבבדד  אאללהה  אאששרר  ננייתתןן  ללבבטטחח  אאוותתםם  עעלל  פפיי  דדייןן..

77..  ממללחחממהה  
ההננוובבעעייםם  ממממללחחממהה..  

88..  תתאאררייךך  ררטטררוואאקקטטייבביי  
ההתתאאררייךך   ללפפנניי   בבווצצעעוו   ככיי   ננטטעעןן   אאוו   בבווצצעעוו   אאששרר   ממחחדדלל   אאוו   טטעעוותת   ממעעששהה,,   ממככלל   ההננוובבעעייםם  

ההררטטררוואאקקטטייבביי  ששצצווייןן  בבררששייממהה
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99..  ההפפררעעתת  ששייררוותת
ללווווייןן  אאוו  ככששלל  חחששממלליי,,  אאוו  ההפפססקקהה,,  ללררבבוותת  אאךך  ללאא  ררקק  ההפפררעעהה ההננוובבעעייםם  ממככלל  ככששלל  ששלל  
ווככלל  ההפפססקקהה  אאוו  ההפפררעעהה  בבאאסספפקקתת::  חחששממלל,, חחששממללייתת,,  ננחחששוולל  ממתתחח  אאוו  ההפפססקקתת  חחששממלל  

בבללעעדדייתת   ממצצווייייםם   ההםם   אאםם   אאללאא   טטללקקווממווננייקקצצייהה,,   ששייררוותתיי   אאוו   צצייבבווררייתת   תתששתתייתת   ששייררוותתיי  
בבששללייטטתת  ההממבבווטטחח..  

1100..  ממעעששיי  אאיי  ייווששרר
ההננוובבעעייםם  ממככלל  ממעעששהה  ממככווווןן,,  חחווססרר  ייווששרר,,  בבממררממהה  אאוו  פפלליילליי,,  ששבבווצצעע  עעלל  יידדיי  ההממבבווטטחח,,  אאווללםם  
חחררייגג  זזהה  ללאא  ייחחוולל  עעלל  ממעעששייםם  ששבבווצצעעוו  עעלל  יידדיי  עעוובבדדייםם  ללללאא  יידדייעעהה  ממרראאשש  ששלל  דדייררקקטטוורר,,  

ננווששאא  ממששררהה  אאוו  ששוותתףף  ששלל  ההממבבווטטחח..

1111..  ככששלל  ררששתת
בבגגייןן  ככלל  תתבבייעעהה  ההננוובבעעתת  ממננזזקק  פפייזזיי  ללררששתת  ששלל  ההממבבווטטחח..

1122..  חחדדללוותת  פפייררעעווןן
ההננוובבעעייםם  ממחחדדללוותת  ההפפייררעעווןן  ששלל  ההממבבווטטחח  אאוו  חחדדללוותת  ההפפייררעעווןן  ששלל  ככלל  גגווררםם  אאחחרר  ללררבבוותת,,  

אאךך  ללאא  ררקק,,  חחווססרר  ההייככווללתת,,  חחווססרר  ההננככווננוותת  אאוו  אאיי  בבייצצוועע  תתששללווממייםם  בבששלל  חחדדללוותת  ההפפייררעעווןן..  

1133..  פפעעווללתת  ממממששללהה
בבגגייןן  ההחחררממהה,,  ההפפקקעעהה,,  חחייללווטט,,  ההררסס  אאוו  ננזזקק  ללככלל  חחווממררהה  אאוו  צצייוודד  עעלל  פפיי  צצוו  ששלל  ממממששללהה  אאוו  

ששלל  ככלל  ררששוותת  צצייבבווררייתת  ממככלל  ססייבבהה  ששההייאא..

1144..  בבללאאיי
ששננגגררםם  ייששייררוותת  ממבבללאאיי,,  אאוו  ההתתייייששננוותת  ששלל  צצייוודד  אאללקקטטררוונניי  אאוו  ררככוושש  אאחחרר  ששננעעששהה  בבוו  ששייממוושש  

עעלל  יידדיי  ההממבבווטטחח..

1155..  ההששבבחחהה
ככלל  ששחחזזוורר  אאוו  תתייקקווןן  ששלל  ההררששתת  ששלל  ההממבבווטטחח  אאוו  ששלל  ההממיידדעע  ששננששממרר  בבררששתת  ששלל  ההממבבווטטחח  

בבררממהה  ששההייננהה  ממששוודדררגגתת  ללעעווממתת  ההממצצבב  ששההייהה  קקייייםם  ללפפנניי  קקייווממהה  ששלל  ההתתבבייעעהה..

1166..  ממססחחרר  ווייעעווץץ  פפייננננססיי  בבללתתיי  ממווררששייםם  
ההננוובבעעייםם  ממממססחחרר  בבללתתיי  ממווררששהה  אאוו  ייעעווץץ  פפייננננססיי  בבללתתיי  ממווררששהה  אאששרר  ננייתתןן  עעלל  יידדיי  ההממבבווטטחח..

1177..  ננזזקק  גגווףף//  ננזזקק  ללררככוושש
ההננוובבעעייםם  ממככלל  פפגגייעעהה  פפייזזייתת,,  ממחחללהה,,  חחוולליי  אאוו  ממוווותת  ))ממללבבדד  עעווגגממתת  ננפפשש  אאוו  פפגגייעעהה  ננפפששייתת((;;  
אאוו  ההררסס  ששלל  ררככוושש  ממווחחששיי,,  ממללבבדד  ככתתווצצאאהה  ממתתבבייעעהה  בבקקששרר  עעםם  ממיידדעע,,  תתווככננהה,,  חחווממררהה  

ווממעעררככוותת  ממיידדעע  טטככננווללווגגייוותת  ששלל  ההממבבווטטחח..

1188..  פפעעייללוותת  ממווחחררגגתת
בבגגייןן  אאוו  ההננוובבעעייםם  ממאאסספפקקתת  ששייררוותתיי  אאייננטטררננטט  אאוו  ששייררוותתיי  אאייררווחח  ))hhoossttiinngg((  אאוו  ששייררוותתיי  עעננןן  
אאוו  אאסספפקקתת  ששייררוותתיי  טטככננווללווגגייייתת  ממיידדעע  אאוו  אאסספפקקתת  ששייררוותתיי  עעייבבוודד  תתששללווממייםם  ))ממללבבדד  ככאאששרר  
ששייררוותתייםם  אאללהה  ההםם  ללצצווררךך  בבייצצוועע  ממככייררוותת  ששלל  ההממבבווטטחח  עעצצממוו((  אאוו  אאסספפקקתת  ששייררוותתיי  בבננקקאאוותת,,  
ממטטבבעעוותת,,   עעררךך//ששעערריי   בבממננייוותת//ננייייררוותת   ממקקווווןן   ממססחחרר   ששייררוותתיי   אאוו   פפייננננססיי,,   ממווססדד   ששייררוותתיי  

פפתתררווננוותת  אאוו  ששייררוותתייםם  ללצצבבאא  אאוו  אאסספפקקתת  ששייררוותתיי  בבייתת  חחווללייםם  ממככלל  ססווגג  אאוו  תתייאאוורר..
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חלק ו' 4  - תנאים כלליים להרחבה זו
)בנוסף על התנאים הכלליים של הפוליסה(

על הרחבה זו יחולו התנאים הכלליים של הפוליסה. 
תביעות  על  ורק  אך  שיחולו  הבאים  התנאים  התווספו  הכלליים,  מהתנאים  לגרוע  מבלי 

המכוסות על פי הרחבה זו:

1. דווח על תביעה
אם, במהלך תקופת הביטוח, נודע למבוטח על תביעה, או נסיבות שעלולות באופן סביר 
שנודע  לאחר  מיד  למבטח,  בכתב  הודעה  לתת  המבוטח  על  לתביעה,  בסיס  להוות 
לו על כך, ובכל מקרה במהלך תקופת הפוליסה, או בתוך 	3 יום לאחר סיום תקופת 

הפוליסה.
על הודעה כזו לציין את הסיבות לצפי לתביעה, עם פרטים מלאים,    לרבות אך לא רק:

הנסיבות הספציפיות; א. 
התאריכים והאנשים המעורבים, ככל שהדבר ידוע; ב. 

הזהות של תובעים צפויים או פוטנציאליים, ככל שהדבר ידוע; ג. 
הנסיבות בהן נודע למבוטח לראשונה על התביעה הפוטנציאלית. ד. 

אם נמסרה הודעה כאמור, אזי כל תביעה, אשר תוגש לאחר מכן כנגד המבוטח אשר 
נובעת או קשורה לנסיבות כאלה, ואשר דווחה למבטח, תחשב כאילו נעשתה במועד 

שבו התקבלה אותה הודעה מקורית בכתב אצל המבטח.
המבוטח מרגע שנודע לאחד ממנהלי  ידיעה של  הוא תאגיד, תחשב  המבוטח  באם 

המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
על חובת המבוטח למסור הודעה למבטח כאמור לעיל, למסור מידע ומסמכים הדרושים 
יחולו  אלה,  חובות  הפרת  בגין  למבטח  שעומדות  והתרופות  המבטח,  חבות  לבירור 

הוראות סעיפים 22-25 לחוק חוזה הביטוח, התשמא- 1981. 

2. טריטוריה
בגין  תביעות  על  יחול  זו  לפי הרחבה  הכיסוי המוענק  צוין אחרת ברשימה,  אלא אם 

אירועים שארעו בכל מקום בעולם, אך התביעה בגינם הוגשה בישראל בלבד.

3. הדין החל וסמכות השיפוט הבלעדית
הרחבה זו תפורש ותהיה כפופה לדיני מדינת ישראל, לכל צורך ועניין.

והמבוטח מסכימים להיות כפופים  המבטח  זו,  פוליסה  במקרה של כל סכסוך על פי 
של  השיפוט  וסמכות  הטריטוריאליים  בגבולות  המשפט  בתי  של  הבלעדית  לסמכות 

מדינת ישראל.

4. גבול אחריות
גבול האחריות יהיה סך גבול אחריותו של המבטח לפי פוליסה זו )הוצאות הגנה  א. 
סבירות שהוצאו בפועל ישולמו בנוסף לגבול האחריות, אם מוצה, כנדרש על פי 
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981(, ללא קשר למספר סעיפי הכיסוי החלים. כל 
התשלומים אשר יבוצעו על פי הפוליסה, ללא קשר למספר סעיפי הכיסוי החלים, 

יפחיתו את גבול האחריות.
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כתביעה  תחשבנה  מעשים,  של  סדרה  או  אירוע  מאותו  הנובעות  התביעות  כל  ב. 
אחת, ולגביהן יחול גבול אחריות אחד. כל התביעות הללו תחשבנה כאילו הוגשו 
במועד בו הוגשה התביעה הראשונה מביניהן, וכל התביעות הללו תחשבנה כאילו 

אירעו במועד האירוע הראשון שאירע כאמור.
הסכום  מקרה  בשום  אחד,  כיסוי  מסעיף  יותר  ידי  על  מכוסה  שתביעה  במקרה  ג. 

שישולם על ידי המבטח לא יחרוג מגבול האחריות.

5. השתתפות עצמית
ההשתתפות העצמית שצוינה ברשימה לגבי הרחבה זו תחול על כל תביעה עליה חלה 
ההרחבה. חבות המבטח הינה בגין הסכום העולה על סך ההשתתפות העצמית. אם 
תביעה מכוסה תחת יותר מסעיף כיסוי אחד על פי ההרחבה, רק השתתפות עצמית 

אחת תחול.
כל התביעות הנובעות מאותו אירוע או סדרה של מעשים תחשבנה לתביעה אחת ורק 

השתתפות עצמית אחת תחול.

6. שינוי בפעילות
או  משמעותי  באופן  פעילויותיו  את  משנה  המבוטח  הפוליסה,  תקופת  במהלך  אם 
מהותי, מעבר לפעילויות שדווחו למבטח, על המבוטח לדווח למבטח אודות השינויים 
הללו. המבטח שומר על זכותו לשנות את הכיסוי על פי הרחבה זו )לרבות הפרמיות, 
להחזר  בכפוף  הכיסוי,  את  לבטל  או  האחריות(,  גבול  ו/או  העצמית  ההשתתפות 
18-19 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  ובכפוף להוראות סעיפים  פרמיות פרו-ראטה, 

.1981 –
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