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

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

  
 מבטחמבטחמבטחמבטחל שנמסר המידע על ובהסתמ$, זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה פי על כספי�כספי�כספי�כספי� בביטוח לבטחו בבקשה
 אחר מידע או/ו מסמ$ כל על וצרופותיה ו/או בהסתמ$ המבוטח של הביטוח בהצעת
  ,זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהמ נפרד בלתי וחלק בסיס והמהווי� בכתב מבטחמבטחמבטחמבטחל שנמסרו

 המבוטח של התחייבותו תמורת כאמור הביטוח את הסכי� לערו$ מבטחמבטחמבטחמבטחוהואיל וה
    מקרהמקרהמקרהמקרהישפה  את המבוטח בגי�   מבטחמבטחמבטחמבטחה ,ברשימה הנקובי� הביטוח דמי את לשל�

  זו. פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהב המפורטי� ולסייגי� לתנאי� בכפו' והכל הביטוח,הביטוח,הביטוח,הביטוח,
  

  על כ� הוסכ� והותנה בזאת, כדלקמ�:

  
        סכו� הביטוח  סכו� הביטוח  סכו� הביטוח  סכו� הביטוח  

  .י�י�י�י�המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    הכספי�הכספי�הכספי�הכספי�כסכו� הביטוח לגבי , פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהמפורט ברשימה ו/או בכהסכו� 
  

לא   בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסהעבור כל סעי' כמפורט ברשימה ו/או  מבטחמבטחמבטחמבטחהסכו� שישול� על ידי ה
 הרשו� ולא יעלה בכללו על סכו� הביטוח הכללי בצדו,הסכו� הרשו� בו  יעלה על
  .ממקרה הביטוחממקרה הביטוחממקרה הביטוחממקרה הביטוחובשו� מקרה לא יעלה על הנזק שנגר� למבוטח כתוצאה  ,ברשימה

        
אינו כפו' לביטוח אינו כפו' לביטוח אינו כפו' לביטוח אינו כפו' לביטוח ברשימה הינו על בסיס נזק ראשו� שברשימה הינו על בסיס נזק ראשו� שברשימה הינו על בסיס נזק ראשו� שברשימה הינו על בסיס נזק ראשו� שהנקוב הנקוב הנקוב הנקוב בפוליסה זו סכו� הביטוח בפוליסה זו סכו� הביטוח בפוליסה זו סכו� הביטוח בפוליסה זו סכו� הביטוח 

        חסר.חסר.חסר.חסר.
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        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות    ....אאאא    פרקפרקפרקפרק

 הביטוח:הביטוח:הביטוח:הביטוח:    מקרהמקרהמקרהמקרה

 , כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, תו$המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�    כספי�כספי�כספי�כספי�אבד� או נזק פיזי ל
  :בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה    אלא א� הוחרג במפורשאלא א� הוחרג במפורשאלא א� הוחרג במפורשאלא א� הוחרג במפורשברשימה,  הנקובה הביטוח תקופת

   הטריטוריאליי�.הטריטוריאליי�.הטריטוריאליי�.הטריטוריאליי�.גבולות גבולות גבולות גבולות מצא� בעסק המבוטח ביה בעת .1

 בהעברה").  כספי�כספי�כספי�כספי�(להל�: "הטריטוריאליי� הטריטוריאליי� הטריטוריאליי� הטריטוריאליי�     גבולותגבולותגבולותגבולותב מקו� לכל העברת� בעת .2
   ::::כספי�כספי�כספי�כספי�

, המחאות, המחאות דואר, בטחונות וערבויות, שטרי חוב, שטרי חליפי�, ניירות מזומני�מזומני�מזומני�מזומני�
  ער$, בולי חשבו� ודואר וכ� אגרות מכל סוג וכל מסמ$  סחיר אחר בעל ער$ כספי נקוב. 

 שמולאו המחאות/או ו )סכו� בה� צוי� שלא( ריקות המחאותמזויפי�,  כספי�כספי�כספי�כספי�כי  מובהר
  לכספי�.לכספי�.לכספי�.לכספי�.אינ� נחשבות     החתימה זיו' תו$

  : : : : מזומני�מזומני�מזומני�מזומני�

  מטבעות, מדליות, שטרי כס', תלושי קניה, תלושי שי ותלושי דלק.

  : : : : הכספי� המבוטחי�הכספי� המבוטחי�הכספי� המבוטחי�הכספי� המבוטחי�

        ....בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה במפורשבמפורשבמפורשבמפורשבתנאי שלא הוחרגו בתנאי שלא הוחרגו בתנאי שלא הוחרגו בתנאי שלא הוחרגו המשמשי� לצרכי עסקו של המבוטח,  הכספי�הכספי�הכספי�הכספי�

        

        פריצה: פריצה: פריצה: פריצה: 

כספי� כספי� כספי� כספי� מתו$ מבנה עסקו של המבוטח בו נמצאי� ה המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�    כספי�כספי�כספי�כספי�גניבת ה
    , לאחר חדירה למבנה, בתנאי כי החדירה לתו$ מבנה או היציאה ממנו המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�

בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימני� המעידי� על שימוש באלימות  ובכוח במקו� 
  החדירה או היציאה כאמור. 
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                ::::שודשודשודשוד

 כספי�כספי�כספי�כספי�מתו$ מבנה עסקו של המבוטח בו נמצאי� ה המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי� כספי�כספי�כספי�כספי�גניבת ה
 לשימוש איו�(או , לאחר חדירה למבנה  שנעשתה תו$ שימוש באלימות המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�

  .מעובדיו  מי או/כלפי המבוטח ו )באלימות

        
        גבולות טריטוריאליי�: גבולות טריטוריאליי�: גבולות טריטוריאליי�: גבולות טריטוריאליי�: 

זו הינ�  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהעליה� חלה גבולות הטריטוריאליי� גבולות הטריטוריאליי� גבולות הטריטוריאליי� גבולות הטריטוריאליי� למעט א� צוי� אחרת ברשימה, ה
זו השטחי� המוחזקי�  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהשטחי מדינת ישראל והשטחי� המוחזקי�. לצרכי 

משמע�: שטחי ישובי� ישראליי� וכ� שטח בסיסי� ו/או עמדות צה"ל בתחו� המוגדר 

בתחומי אזורי החי* בי� מדינת ישראל  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה. כמו כ�, תחול הC( ו Bבהסכמי� כשטח 

        ו� ביניה�. לירד� בהתא� ליישו� חוזה השל
  : : : : פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה

            כפי שצורפו אליה. פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהלרבות הרשימה, מפרט וכל נספח או תוספת ל
        

        

 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    לאחריותלאחריותלאחריותלאחריות    סייגי�סייגי�סייגי�סייגי�ב. ב. ב. ב.     פרקפרקפרקפרק

        : : : : או בקשר ע�או בקשר ע�או בקשר ע�או בקשר ע�המבטח לא יהיה אחראי בגי� המבטח לא יהיה אחראי בגי� המבטח לא יהיה אחראי בגי� המבטח לא יהיה אחראי בגי� 

 לרבות, שאינו מוחרגביטוח ביטוח ביטוח ביטוח     מקרהמקרהמקרהמקרהל ליחס� אפשרות שאי� היעלמות או חוסר, .1
      .השמטה או מחדל, מטעות הנובע חוסר או/ו מוסבר בלתי חוסר

  

מאויש על ידי המבוטח או על ידי  שאינו רכב(המצויי� בכלי כספי�כספי�כספי�כספי�ל נזק או אבד� .2
 .עובדו

  

, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות שהוא סוג מכל תוצאתי נזק או אבד� .3
שוק, הפסקה  אובד�הכנסות ו/או רווחי� ו/או הוצאות קבועות,  אבד�, גרר נזק

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

 מכרסמי�, בעלי חיי�, התבלות, חרקי�, כנימה, עש ,בלאי עקב נזק או אבד� .4
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 .אקלי� כלשה� תנאי או כלשהי הדרגתית
  

 ידי: על אובד� או נזק שנגר� .5

 .שודשודשודשודאו  פריצהפריצהפריצהפריצהגניבה שלא תו$ כדי   .א

 מרמה, הונאה ו/או מעילה באמו�.  .ב

 

 למעט, העברה כדי תו$ שלא המבוטח, לעסק מחו* בהיות� כספי�כספי�כספי�כספי�ל נזק או אבד� .6
 .להל� להרחבות 1בסעי'  האמור י"עפ

  

 מזויפי�. כספי�כספי�כספי�כספי�אבד� או נזק ל .7
 

) סכו� בה� צוי� שלאאו נזק כתוצאה משימוש שלא כדי� בהמחאות ריקות ( אובד� .8
 להרחבות 2 בסעי' האמור"י עפ למעט, ו/או המחאות שמולאו תו$ זיו' החתימה

 .להל�
 
  כלשהו. מסוג אלקטרוני תשלו� אמצעיכתוצאה משימוש באבד� או נזק  .9

 מה� הנובעת או תרומת� או הבאות מהסיבות יותר או אחת בגי� כלשהי חבות .10

קרינה ), Any Nuclear Material( כלשהו גרעיני חומר: בעקיפי� או במישרי�
 כלשהי גרעינית מפסולת או כלשהו גרעיני מדלק רדיואקטיבי זיהו� או מייננת

 כוללת תהלי$" בעירה" המילה זה סייג לעניי�. כלשהו גרעיני דלק מבעירת או/ו
  . גרעיני ביקוע של ,עצמו את המכלכל ,כלשהו

 אקטיביי�( רדיו בחומרי� שימוש ועל ,רנטג� בקרני שימוש על יחול לא זה סייג
  .בתעשייה הרסניות לא בדיקות לביצוע וג� חולי� מחקר ובתי במעבדות

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

 פעולת, זר אויב פעולת, פלישה, מלחמה עקב בעקיפי� או במישרי� שנגר� נזק .11
 מלחמת, וטרור חבלה פעולות), לאו א� בי�, מלחמה הוכרזה א� בי�( איבה

, חוקית בלתי שלטו� תפישת או צבאי שלטו�, מרד ,מהפיכה, מרי, מרידה אזרחי�,
 הקשורי� שוד, ביזה, שלל לקיחת או, צבאי משטר, עממית או צבאית התקוממות

  .ציבורית רשות או ממשלה כל ידי על השמדה או החרמה, ל"בנ
 לרבות, פוליטיי� לצרכי� באלימות שימוש משמעו" טרור" – זה סייג לצור$  

 או איש ידי על ממנו חלק כל או הציבור את להפחיד שמטרתו באלימות שימוש
  . המדינה את העוי� ארגו� ע� בקשר או מטע� הפועלי� אנשי�

 רק, המוחזקי�המוחזקי�המוחזקי�המוחזקי�    השטחי�השטחי�השטחי�השטחי� או/ו ישראל מדינת בשטח לעיל כהגדרתו" טרור" לעניי�  
 רכוש מס  מנהל של או הביטחו� משרד של או ישראל משטרת של מפורש אישור
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, תיקוניו כל על 1961(א"התשכ פיצויי� וקר� רכוש מס בחוק כמוגדר פיצויי� וקר�
 תביעה לדחיית עילה ישמש, טרור פעולת י"ע במישרי� נגר� הנזק כי המאשר

  .טרור לנזקי

 

אשר גרמה או תרמה  פזיזות של נפשי יסוד לה שנלווה של המבוטחרבתי רשלנות  .12
 . מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחלהתרחשות 

משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט זהירות של מבוטח  רשלנות רבתירשלנות רבתירשלנות רבתירשלנות רבתילעניי� זה, 
 סביר.

 

 :ימי ביטוח .13
 היה, הנזק או האובד� קרות בעת אשר, המבוטח לרכוש כלשהו נזק או אובד�

 לסכו� פרט, לטובתו או המבוטח ידי על שנער$, אווירי או ימי בביטוח מכוסה
 או ימי לביטוח הפוליסות או הפוליסה לפי הביטוח מסכו� שלמעלה כלשהו עוד'

 זה ביטוח עקב יתבטל כאמור האווירי או הימי הביטוח פי על והכיסוי היה. אווירי
 .זה סייג יחול לא (

  

 דרכי הפיצוידרכי הפיצוידרכי הפיצוידרכי הפיצוי    ....גגגג    פרקפרקפרקפרק

  למבוטח זכות הבחירה בי� דרכי הפיצוי הבאות:

  ו/או;לכספי� לכספי� לכספי� לכספי� תשלו� בפועל עבור האובד� או הנזק שנגר�   .א

שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידי המבוטח בגי� ביטול או שחזור   .ב
  .מזומני�מזומני�מזומני�מזומני�שאינ�  כספי�כספי�כספי�כספי�

 סכו�ב' ביחד לא תעלה על  (בגי� סעיפי� א' ו המבטחהמבטחהמבטחהמבטחכי האחריות הכוללת של  מובהר
  .ביטוחביטוחביטוחביטוח    למקרהלמקרהלמקרהלמקרההנקוב ברשימה  הביטוח
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        הרחבותהרחבותהרחבותהרחבות. . . . דדדד    פרקפרקפרקפרק

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח        סכו�סכו�סכו�סכו�    אתאתאתאת        להגדיללהגדיללהגדיללהגדיל        בכדיבכדיבכדיבכדי    שלהל�שלהל�שלהל�שלהל�    בהרחבותבהרחבותבהרחבותבהרחבות    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי    מובהרמובהרמובהרמובהר, , , , ספקספקספקספק    הסרהסרהסרהסר    למע�למע�למע�למע�
        ....ברשימהברשימהברשימהברשימה    הנקובהנקובהנקובהנקוב

        
        ....וסייגיהוסייגיהוסייגיהוסייגיה, , , , הגדרותיההגדרותיההגדרותיההגדרותיה, , , , הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    תנאיתנאיתנאיתנאי    לכללכללכללכל    כפו'כפו'כפו'כפו'    ההרחבותההרחבותההרחבותההרחבות    פיפיפיפי    עלעלעלעל    הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי

        
                פקידי�פקידי�פקידי�פקידי�/או /או /או /או וווו    מנהלי�מנהלי�מנהלי�מנהלי�    בבתיבבתיבבתיבבתי    נמצאי�נמצאי�נמצאי�נמצאי�    ה�ה�ה�ה�    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�    לכספי�לכספי�לכספי�לכספי�    פיזיפיזיפיזיפיזי    נזקנזקנזקנזק    אואואואו    אבד�אבד�אבד�אבד�. . . . 1111

     גובי�גובי�גובי�גובי�/או /או /או /או וווו    סוכני�סוכני�סוכני�סוכני�/או /או /או /או וווו    בכירי�בכירי�בכירי�בכירי�    
 

מורחבת  ובכפו' לתנאי� המפורטי� להל�,לעיל לסייגי�  6האמור בסעי'  חר'
, כאשר ה� המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי�המבוטחי� כספי�כספי�כספי�כספי�לכלול כיסוי ג� בגי� אבד� או נזק פיזי ל פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהה

        נמצאי� בבתי מנהלי� ו/או פקידי� בכירי� ו/או סוכני� ו/או גובי�, כדלקמ�:
        

 בהעברה". כספי�כספי�כספי�כספי�במלוא סכו� הביטוח של סעי' " ( שודשודשודשודבפני סיכו� אש ו  .א
כספי� כספי� כספי� כספי� מסכומי הביטוח של סעי'  20% (בפני כל סיכו� אחר שאינו מוחרג   .ב

 3 . 40,000 (אול� לא יותר מ בהעברה
  

    תו$תו$תו$תו$    מהמבוטחמהמבוטחמהמבוטחמהמבוטח    שנגנבושנגנבושנגנבושנגנבו    ריקותריקותריקותריקות    בהמחאותבהמחאותבהמחאותבהמחאות    כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    משימושמשימושמשימושמשימוש    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    נזקנזקנזקנזק    אואואואו    אובד�אובד�אובד�אובד�. . . . 2222
         פריצהפריצהפריצהפריצה    כדיכדיכדיכדי

        
    מורחבת ,להל� המפורטי� לתנאי� ובכפו' לעיללסייגי�  8האמור בסעי'  חר'

כיסוי בגי� אובד� או נזק כתוצאה משימוש שלא כדי� בהמחאות  לכלול    פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהה
  .  פריצהפריצהפריצהפריצהריקות שנגנבו מהמבוטח תו$ כדי 

לאירוע ובסה"כ 3  40,000עפ"י הרחבה זו לא תעלה על ס$  מבטחמבטחמבטחמבטחה אחריות
                            לתקופת הביטוח.

                                  

 לקדמותלקדמותלקדמותלקדמות    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    סכו�סכו�סכו�סכו�    השבתהשבתהשבתהשבת. . . . 3333

 לפני סמו$ שהיה כפי, לקדמותו הביטוח סכו� יושב נזק או אבד� קרות לאחר
  .אחרת המבוטח יורה א� אלא, הנזק או האובד� קרות מיו�, הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרות

 השבה על יעלה לא הביטוח בתקופת לקדמות ההשבה בגי� הביטוח סכומי ס$
  .הביטוח סכו� מלוא של אחת פע�
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 יחסית שיחושבו נוספי� ביטוח דמי תשלו� תמורת תהיה לקדמות ההשבה
  :הבאה הנוסחה פי על, הביטוח תקופת תו� עד שנותרה לתקופה

� �
�

�
�
�

�
 

        A) שנתיי� ביטוח דמי  

        B) עצמית השתתפות ניכוי ללא הביטוח תגמולי סכו�  

        C) הביטוח סיו� ליו� הנזק מיו� שנותרו הימי� מספר  

        D) הביטוח סכו�  

        E) 365  

 תחלו'תחלו'תחלו'תחלו'    עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור .4

ב� משפחה של  כלפי, הדי� פי על לו העומדת התחלו' זכות על מוותר המבטחהמבטחהמבטחהמבטח
 של מניותיו בעלי, המבוטח של בשרותו אנשי�המבוטח, עובדי המבוטח, 

 גו' או אד� כל נגדכ וכ�וכ� בני משפחותיה�  המבוטח דירקטוריו� חברי, המבוטח
 זה ביטוח כי הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרות בטר� בכתב המבוטח התחייב כלפיה� אשר
 בטר� המבוטח מצד כאמור ויתור כי מובהר. לטובתו תחלו' זכות על ויתור יכלול
 . הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה פי על המבוטח בזכויות יפגע לא הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרות

        ....בזדו�בזדו�בזדו�בזדו�    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    למקרהלמקרהלמקרהלמקרה    גר�גר�גר�גר�    אשראשראשראשר    אד�אד�אד�אד�    לטובתלטובתלטובתלטובת    יחוליחוליחוליחול    לאלאלאלא    לעיללעיללעיללעיל    האמורהאמורהאמורהאמור    אול�אול�אול�אול�            
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        תנאי� כלליי�תנאי� כלליי�תנאי� כלליי�תנאי� כלליי�    ....הההה    פרקפרקפרקפרק

                                                               הודעה על מקרה ביטוח הודעה על מקרה ביטוח הודעה על מקרה ביטוח הודעה על מקרה ביטוח  .1
על כ$ מיד לאחר שנודע לו על  למבטחלמבטחלמבטחלמבטח, על המבוטח להודיע מקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחה קר    

 המבוטח זו. בא� פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה י"עפ לתביעה עילה להוות העלול, ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרהקרות 

 לאחד שנודע מרגע ל"כנ הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה על המבוטח של ידיעה תחשב, תאגיד הוא

       .המבוטח אצל הביטוח נושא על לאחראי או המבוטח ממנהלי

 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    שלשלשלשל    חבותוחבותוחבותוחבותו    בירורבירורבירורבירור .2

ותביעה בכתב לתשלו�  מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחהודעה על קרות  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחמשנמסרו   .א

  .חבותולעשות מיד את הדרוש לבירור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחתגמולי הביטוח, על 

 המידע את, לכ$ שנדרש לאחר סביר זמ� תו$, למבטחלמבטחלמבטחלמבטח למסורעל המבוטח   .ב

, מבטחמבטחמבטחמבטחל לעזור עליו, ברשותו אינ� וא�, החבות לבירור הדרושי� והמסמכי�

 .להשיג�, שיוכל ככל

        החבותהחבותהחבותהחבות    בירורבירורבירורבירור    שלשלשלשל    הכשלההכשלההכשלההכשלה .3

(ב) במועדה, וקיומה היה מאפשר 2או לפי סעי'  1חובה לפי סעי'  קויימהלא   .א

, אי� הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חבותולהקטי�  למבטחלמבטחלמבטחלמבטח

  החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: קויימהחייב בה� אילו 

 באיחור מסיבות מוצדקות; קויימהאו  קויימההחובה לא  )1(

  ולא הכביד על  חבותואת בירור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחאי קיומה או איחורה לא מנע מ�     )2(
  הבירור.

 חבותואת בירור  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחעשה המבוטח במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ�   .ב

חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחאו להכביד עליו, אי� 

 בה� אילו לא נעשה אותו דבר.

        תגמולי�תגמולי�תגמולי�תגמולי�    בתביעתבתביעתבתביעתבתביעת    מרמהמרמהמרמהמרמה .4
 או (ב),3(ב), או שנעשה דבר כאמור בסעי' 2או לפי סעי'  1חובה לפי סעי'  הופרה

    למקרהלמקרהלמקרהלמקרהממנו עובדות בנוגע  �עובדות כוזבות, או שהעלי למבטחלמבטחלמבטחלמבטחשהמבוטח מסר 
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 המבטחהמבטחהמבטחהמבטח פטור (  מרמה בכוונת נעשה והדבר, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח לחבות בנוגע או הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

  .מחובתו

        ניצולת ניצולת ניצולת ניצולת  .5
זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי פוליסה פוליסה פוליסה פוליסה המכוסה על פי  מקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחמקרה ביטוחקרה   

 , על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר ע� הנצולת כדלקמ�: המבטחהמבטחהמבטחהמבטחביטוח, רשאי 

תגמולי מא� היא בעלת ער$ למבוטח,  ,ערכה של הניצולתלהפחית את   .א

 בגי� הרכוש שניזוק. או; הביטוח

. במצב דברי� זה, לא יופחת ער$ הניצולת את הניצולתלבעלותו לקבל   .ב

 . מתגמולי הביטוח בגי� הרכוש שניזוק

שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי  (לעניי� סעי' זה, "ניצולת" 

  .הביטוח

        מוס'מוס'מוס'מוס'    ער$ער$ער$ער$    מסמסמסמס .6

 בגי�, שהיא סיבה מכל) מ"מע( תשומות מס לקזז רשאי אינו והמבוטח במידה

 במידה א$, מ"מע יכללו הביטוח ותגמולי הביטוח סכומי אזי, חלקו או כולו הרכוש

 הביטוח ותגמולי הביטוח סכומי אזי) מ"מע( תשומות מס לקזז רשאי שהמבוטח

  .מ"מע יכללו לא

  בסיכו�בסיכו�בסיכו�בסיכו� מהותימהותימהותימהותי    שינוישינוישינוישינוי .7

 .בכתב בטחבטחבטחבטחממממלללל מיד כ$ על להודיע עליו, מהותי שינוי שחל למבוטח ודענ  .א

  :–זה, "שינוי מהותי"  סעי' �יעניל

כריתת החוזה  לפניח למבוט הוצגה עליו ששאלה מהותי �יבעני ינויש )1(

  אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה; ושחל

 במפורש בה צוי�ש בנושא, למבוטח הפוליסה מסירת אחרי שחל ינויש )2(

  ;מהותי �יכעני

 בכ$ ויש נכונה לא היתה מהותי �יבעני לשאלה שתשובה המגלה ברד )3(
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 .ממש של החמרה המבטח סיכו� את להחמיר כדי

או  שינוי מהותישינוי מהותישינוי מהותישינוי מהותיהודעה על  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחשנמסרה  מהיו�� ימי שלושי� ו$ת  .ב

 קרה אמהיו� שנודע לו עליו בדר$ אחרת, לפי המוקד� יותר, וכל עוד ל

  .למבוטח בכתב בהודעה החוזה את לבטל המבטחהמבטחהמבטחהמבטח רשאי, הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה

 הביטוח דמי להחזר המבוטח זכאי, זה סעי' מכוח החוזה את המבטחהמבטחהמבטחהמבטח יטלב  .ג

, זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה; ביטולה שלאחר התקופה בעד ששיל�

את החוזה, רואי� אותו כמסכי� להמש$ קיומו על א'  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחלא ביטל 

  .שינויה

חייב  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחזה, אי�  סעי' מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה רהק  .ד

אלא בתגמולי ביטוח מופחתי� בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי� דמי הביטוח 

שהיו משתלמי� לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבי� דמי הביטוח 

  המוסכמי�, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

  ;רמהמ בכוונת נעשה והדבר קט� (א) סעי' לפי ודעהניתנה ה אל )1(

 מרובי� ביטוח בדמי א', חוזה באותו מתקשר היה לא סביר בטחמ )2(

 זכאי זהה במקר; השינוי לאחר שהוא כפי הוא שהמצב ידע אילו, יותר

  .השינוי שלאחר התקופה בעד ששיל� הביטוח דמי להחזר המבוטח

  בכל אחת מאלה: לעיל זהאינו זכאי לתרופות האמורות בסעי'  בטחבטחבטחבטחהמהמהמהמ  .ה

 על השפיע שלא או הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה שקרה לפני להתקיי� חדל שינויה )1(

  ;היקפה או המבטח חבות על או קרותו

 ;המבטחהמבטחהמבטחהמבטח דעתל ע שננקט אמצעי של תוצאה היה שינויה )2(

        תשלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� תשלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� תשלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� תשלו� דמי הביטוח ודמי� אחרי�  .8

בקשר לפוליסה  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחמהמבוטח  �יהמגיע הסכומי� יתר וכל הביטוחדמי    .א

זו דמי ביטוח  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה ני�. לעברשימהזו ישולמו באופ� ובמועדי� שיפורטו 

 הכלוכ� המסי� וההיטלי�,  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחהינ� הפרמיה כולל הדמי� המשתלמי� 
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 .ברשימהלפי הנקוב 

 הסכו� ישא, למבטחלמבטחלמבטחלמבטחלא שול� במועדו סכו� כלשהו המגיע מ� המבוטח   .ב

 והפרשי, 1961–"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק ועבכק ריבית שבפיגור

 בי�, �יהעני לפי, המוסכ�ח "המט בשער אוהצמדה בהתא� לשינויי� במדד 

 היו� לפני לאחרונה שפורס�, �יהעני לפי, המוסכ�"ח המט שער או המדד

 שפורס�, �ייהענ לפי, המוסכ�"ח המט שער או המדד לבי� לתשלו� שנקבע

 .בפועל ו�להתש יו� לפני לאחרונה

 דרש מבטחמבטחמבטחמבטחשה לאחר ימי� 15 תו$ כאמור שבפיגור כלשהו סכו�לא שול�   .ג

 הביטוח כי, בכתב למבוטח להודיע מבטחמבטחמבטחמבטחה רשאי, לשלמו בכתב מהמבוטח

        . כ� לפני יסולק לא שבפיגור הסכו� א� נוספי�, ימי� 21 כעבור יתבטל

   את לסלק המבוטח מחובת לגרוע כדי זה סעי' פי על הביטוח בביטול אי�  .ד

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

 . המבטח

  זכות הקיזוזזכות הקיזוזזכות הקיזוזזכות הקיזוז .9

זו כל סכו�  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהרשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי� למבוטח לפי  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

זו ובי� שהוא נובע מפוליסה  מפוליסהמפוליסהמפוליסהמפוליסה, בי� שחובו  נובע למבטחלמבטחלמבטחלמבטחשהמבוטח חייב 

  אחרת או מחיוב אחר.

        

            הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    ומיצויומיצויומיצויומיצוי        הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    הקטנת סכומיהקטנת סכומיהקטנת סכומיהקטנת סכומי .10

  הביטוח סכומי זו (בכס' או בעי�), יוקטנו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהתגמולי ביטוח על פי  שולמו

 הביטוח תגמולי בסכו�, הרלוונטי הכיסוי בגי� ברשימה הנקובי�  מהסכומי�

שינוכה מה� סכו� ההשתתפות העצמית בה חב המבוטח בגי�  מבלי ששולמו

  התשלו�.
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        הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    ואמצעי�ואמצעי�ואמצעי�ואמצעי�    מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי .11

 או/ו הביטוח בהצעת המפורטי� המיגו� אמצעי את להתקי� המבוטח על  .א

, הביטוח תקופת במהל$ תקי� במצב להחזיק�, בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה או/ו ברשימה

  ").מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת: "להל�( דרוש שהדבר עת בכל ולהפעיל�

 הביטוח בהצעת כמפורט הסיכו� להקלת אחר אמצעי בכל לנקוט המבוטח על  .ב

  ").הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת: "להל�( בפוליסה או/ו ברשימה או/ו

 אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי על ובכתב מיד למבטחלמבטחלמבטחלמבטח להודיע חובה חלה המבוטח על  .ג

  .הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי על או מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�

 להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    באמצעיבאמצעיבאמצעיבאמצעי או מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    באמצעיבאמצעיבאמצעיבאמצעי    לנקוטלנקוטלנקוטלנקוט חובתו את המבוטח קיי� לא  .ד

 או כ$ על הודעה לו שנמסרה מהיו� ימי� 30 בתו$, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח רשאי ,,,,הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�

 לבטל ,,,,הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרה לא עוד וכל, אחרת בדר$ כ$ על לו שנודע מהיו�

, זה סעי' מכוח החוזה את המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ביטל. למבוטח בכתב בהודעה החוזה את

, הביטול שלאחר התקופה בעד ששיל� הביטוח דמי להחזר המבוטח זכאי

 רואי�, החוזה את המבטחהמבטחהמבטחהמבטח ביטל לא; מרמה בכוונת המבוטח פעל א� זולת

  .השינוי א' על קיומו להמש$ כמסכי� אותו

    המבטחהמבטחהמבטחהמבטח חייב, זה סעי' מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרה  .ה

 שהיו הביטוח דמי שבי� כיחס שהוא, יחסי בשיעור מופחתי� ביטוח בתגמולי

    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או מיגו�מיגו�מיגו�מיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    ננקטוננקטוננקטוננקטו לא שבו במצב אצלו המקובל לפי משתלמי�

 כליל פטור יהיה המבטחהמבטחהמבטחהמבטח. המוסכמי� הביטוח דמי לבי� הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת

  : מאלה אחת בכל זו פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה פי על מתשלו�

  ;מרמה בכוונת נעשה והדבר, (ג) סעי' קט� לפי הודעה ניתנה לא )1(

 מרובי� ביטוח בדמי א', חוזה באותו מתקשר היה לא סביר מבטח )2(

 זכאי זה במקרה; השינוי לאחר שהוא כפי הוא שהמצב ידע אילו, יותר

  .השינוי שלאחר התקופה בעד ששיל� הביטוח דמי להחזר המבוטח

 לעיל (ה) –(ד) ו  קטני� בסעיפי� האמורות לתרופות זכאי יהיה לא המבטחהמבטחהמבטחהמבטח  .ו
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  :מאלה אחת בכל

 על השפיעה לא הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או המיגו�המיגו�המיגו�המיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי )1(

  ;היקפה או המבטחהמבטחהמבטחהמבטח חבות על או הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה קרות

 של תוצאה היא הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או המיגו�המיגו�המיגו�המיגו�    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי )2(

 ;המבטחהמבטחהמבטחהמבטח דעת על שננקט אמצעי

 של תוצאה הינה הסיכו�הסיכו�הסיכו�הסיכו�    להקלתלהקלתלהקלתלהקלת    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי או המיגו�המיגו�המיגו�המיגו� אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת אי )3(

 שהמבוטח ובלבד, לרכוש או לגו' חמור נזק מניעת לש� שננקט אמצעי

 או אותו שנקט לאחר מיד האמצעי נקיטת על בכתב למבטחלמבטחלמבטחלמבטח הודיע

 .עליו לו שנודע

   הארכת תקופת הביטוחהארכת תקופת הביטוחהארכת תקופת הביטוחהארכת תקופת הביטוח .12

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

  , אשר תינת� במפורש למטרה זו.המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

  

  הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    ביטולביטולביטולביטול .13

, הביטוח תקופת תו� לפני שהיא עת בכל הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה את לבטל רשאי המבוטח  .א

 או מבטחמבטחמבטחמבטחל הודעה כ$ על נמסרה שבו במועד יתבטל הביטוח; דעתו שיקול לפי

 מבטחמבטחמבטחמבטחה יחזיר כזה במקרה. המבוטח לבקשת בהתא� יותר מאוחר במועד

 הביטול תאת דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניס מבוטחל

  לתוק'.

 בכל זו  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה לבטל מבטחמבטחמבטחמבטחהעל פי די�, רשאי  מבטחמבטחמבטחמבטחה מזכויות לגרוע בלי  .ב

תימסר  כ$ על שהודעה ובלבד ,שיקול דעתו לפי, הביטוח תקופת תו� לפני עת,

 תתבטל לפני התארי$ בו יו� 60 לפחות רשו� בכתב ובדואר מבוטחל

         .פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהה

 לפני תו� תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהיבטל את  המבטחהמבטחהמבטחהמבטח א�  .ג

 יהא, המבטחהמבטחהמבטחהמבטח    את להונות או ניסה הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה את הפר המבוטח כי אינה לביטול
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 שהיה הביטוח כאמור בסעי' קט� ב', לסכו� דמי זכאי בעת החזר המבוטח

 לתקופה יחסית, הביטול ביו� ביטוח סוג לאותו דומה דורש ממבוטח המבטחהמבטחהמבטחהמבטח

 .תקופת הביטוח תו� עד שנותרה

 ביטוח אישורי על לחתו� מהמבטחמהמבטחמהמבטחמהמבטח דרש והמבוטח היה לעיל האמור א' על  .ד

מגבלה כלשהי לגבי ביטול  ישנה בה�, אחר או תנאי אחר מסמ$ כל או/ו

 אישור באותו המצוינת בהתא� ובכפו' למגבלה הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה הביטוח, תבוטל

 .אחר מסמ$ כל או/ו

   מבוטח ראשי בפוליסהמבוטח ראשי בפוליסהמבוטח ראשי בפוליסהמבוטח ראשי בפוליסה .14

מספר מבוטחי� ונקבע מבוטח ראשי, מסכימי� כל המבוטחי�  פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהא� נרשמו ב

בש� כל המבוטחי�, לרבות  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחכי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומת� ע� 

או  לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסהלתוספת  הפוליסה,הפוליסה,הפוליסה,הפוליסה,חתימה על טופס ההצעה, וכל בקשה שלו לשינוי 

פת הביטוח תחייב את כל המבוטחי�, אלא א� , במהל$ תקוהפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהלביטול 

  הוסכ� אחרת בכתב בי� הצדדי�. 

תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו בכ$ כאילו  המבטחהמבטחהמבטחהמבטחכל הודעה אשר ישלח 

  נשלחה הודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.

תגמולי ביטוח, אשר אינ� משולמי� ישירות לצדדי� שלישי�, וכ� החזרי פרמיה, 

  .מבטחמבטחמבטחמבטחהראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי לישולמו למבוטח 

  הודעות הודעות הודעות הודעות  .15

למוטב בכל הקשור לביטוח, תינת� לפי מענו  למבוטח או המבטחהמבטחהמבטחהמבטחהודעה של   .א

  .למבטחלמבטחלמבטחלמבטחהאחרו� הידוע 

במע� משרדו  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחתינת�  למבטחלמבטחלמבטחלמבטחהמוטב  של הודעה של המבוטח או  .ב

  .בלבד, , , , בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסההראשי, המצוי� 
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        שיפוטשיפוטשיפוטשיפוט    וסעי'וסעי'וסעי'וסעי'    די�די�די�די� .16

 סמכות תהא המוסמ$ הישראלי המשפט ולבית, הישראלי לדי� כפופה זו    פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה

 זו. פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהללללמחלוקת הנובעת או הנוגעת  לכל בקשר בלעדית שיפוט

        

 


