
 

 

 
71/60הדפסה   

1 

 

 
 
 
 
 

  בתי עסקביטוח פוליסה ל
  

 5102מנוביט 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

2 
 

 תוכן עניינים

 

  3 ...................................................................מבוא   -חלק א' 

 4 .....................הכיסוי כלליות לצורך כל פרקיהגדרות  -' חלק ב

 פרקי הכיסוי: -חלק ג' 

     5 ..............................: תכולת בית העסק...........1פרק 

 18 ...................................: מבנה בית העסק ......2פרק 

  34 ..........................: הכנסות בית העסק.............3פרק 

  42 ...........................: חבות מעבידים..................4פרק 

 51 .................: אחריות כלפי צד שלישי.................5פרק 

 61 ........................................בהעברה.... : סחורה6 פרק

 67 .........................העסק...................: כספי בית 7פרק 

 71 ..............................ציוד אלקטרוני ................ :8פרק 

 87 ................תאונות  אישיות ומחלות........ : ביטוח 9פרק 

 סייגים כלליים לחבות המבטח החלים  -חלק ד' 

  88 ......................................על כל פרקי וחלקי הפוליסה 

 89 ......הפוליסה ם כלליים החלים על כל פרקי וחלקיתנאי  -חלק ה' 

 – 2הרחבת אופציונלית לפרק  -חלק ו' 

  99      .................................חבות סייבר כלפי צד שלישי 

 

 

 



    

 

3 
 

 מבוא -חלק א 

 
 זו. המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה

 
והמבוטח, אשר שמו, כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה )להלן:   הואיל

 "הרשימה"( פנה אל:  

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

על פי פוליסה זו, ובהסתמך על המידע  בביטוח  לבית עסקבבקשה לבטחו 

, בהצעת הביטוח של המבוטח וצרופותיהעל ידי המבוטח שנמסר למבטח 

על ידי המבוטח ו/או בהסתמך על כל מסמך ו/או מידע אחר שנמסרו למבטח 

 בכתב והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו;

והמבטח הסכים לערוך את הביטוח כאמור תמורת התחייבותו של  והואיל

המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה, ישפה המבטח את 

, זו ורט בכל אחד מפרקי הכיסוי בפוליסההמבוטח בגין מקרה הביטוח כמפ

 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.

 
לצורך התמצאות בפוליסה משמשות  ההרחבות מובהר כי כותרות סעיפי

 בלבד. נוחות ההפניה ולשם 
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 פוליסההפרקי חלקי והגדרות כלליות לצורך כל  -חלק ב  .א
 

, בנוסף להגדרות המצוינות פוליסההפרקי חלקי והגדרות אלו יחולו על כל 
 ק.חלבנפרד בכל פרק ו

 
למעט אם צוין אחרת ברשימה, הגבולות   גבולות טריטוריאליים: .1

זו הינם שטחי מדינת ישראל  פוליסההטריטוריאליים עליהם חלה 
משמעם:  השטחים המוחזקיםזו  פוליסהוהשטחים המוחזקים. לצרכי 

שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום 
ומי אזורי בתח פוליסה. כמו כן, תחול הC-ו Bהמוגדר בהסכמים כשטח 

 החיץ בין מדינת ישראל לירדן בהתאם ליישום חוזה השלום ביניהן. 
 

 (:6-8, 0-3פרקים  –)לפרקי הרכוש  סכום הביטוח .2
הרכוש , כסכום הביטוח לגבי פוליסההסכום כמפורט ברשימה ו/או ב

 .המבוטח
 

עבור כל סעיף ו/או חלק ו/או פרק   מבטחהסכום שישולם על ידי ה
הסכום הרשום בו בצידו,  לא יעלה על  בפוליסהכמפורט ברשימה ו/או 

על סכום הביטוח   ולא יעלזו  פוליסהלמו על פי וסך כל הסכומים שישו
על הנזק הסכום שישולם בשום מקרה לא יעלה הרשום ברשימה. הכללי 

 .ממקרה הביטוחשנגרם למבוטח כתוצאה 
 

הביטוח חייב לשקף את העלויות/ערכים כמפורט להלן, ותגמולי סכום 
 הביטוח שישולמו יתבססו על כך:

 מלאי:  לגבי .א
 עלות רכישה מחדש ביום הנזק. –חומרי גלם ואריזה  (1)
עלות רכישה מחדש ביום הנזק של חומרי  –מוצרים בתהליך  (2)

 גלם בתוספת ההוצאות שהושקעו בפועל עד אותו יום.
 ערך מכירה ביום הנזק בניכוי רווח. –מוצרים מוגמרים  (3)

 1.5כמפורט בהרחבה ערך כינון או ערך שיפוי,  –ציוד וקבועות  לגבי .ב
    .122להרחבות המשותפות לפרקים 

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

  שצורפו אליה.
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 :בפוליסה פרקי הכיסוי -חלק ג  .ב
 

 תכולת בית העסק .0 פרק
 
 (תכולת בית העסק) 0לפרק  הגדרות .0
 

 למטרת פרק זה:

 מקרה הביטוח .1.1
כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי,  לרכוש המבוטחנזק פיזי 

בגבולות  בית העסק כמצוין ברשימהחצרי מצאו בישאירע בעת ה
אלא אם , בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, הטריטוריאליים

בסייגים הכללים של פרק זה ו/או ב םסייגיהוחרג במפורש ב
 פוליסה.ה

 
   הרכוש המבוטח .1.2

בשימושו ו/או אשר בבעלות המבוטח ו/או  מלאיוציוד וקבועות 
המשמשים לצרכי בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או אשר הוא אחראי בגינו, 

סכום ונכללו ב בית העסקחצרי בעסקו של המבוטח, הנמצאים 
 בתנאי שלא הוחרגו במפורש., הביטוח

 
)לרבות כוללת רכוש של רשויות ציבוריות  המבוטחהרכוש הגדרת 

כגון משרד התקשורת, כהגדרתם להלן(  קווי תמסורת וחלוקה
, המיועד בית העסקחצרי בנמצא ו ,חברת חשמל ורשות מקומית

לשימושו של המבוטח ושהמבוטח אחראי בגינו במקרה של אבדן או 
 .בסכום הביטוחנזק ובלבד שהוא נכלל 

 
 :חלוקה קווי תמסורת ו/או

חוטים; כבלים; עמודים; מתקנים; תרנים; אנטנות וכל כולל בין השאר 
רכוש מכל סוג שהוא הנלווה אליהם, כולל תחנות משנה מכל סוג 

מבלי לגרוע מכלליות האמור ו ותיאור, מתחת ו/או מעל פני הקרקע
קווי תמסורת ו/או חלוקה של חשמל, טלפון וכל סוג של לרבות לעיל, 

 .תקשורת
 

 וד וקבועותצי .1.3
 .מלאיכל תכולת בית העסק, למעט 
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  מלאי .1.4
גלם  לה הנמצאים בתהליך עיבוד(, חומריסחורות ומוצרים )לרבות כא

                                          ואריזות.
 

 בית העסקצרי ח .1.5
בגבולות המשמשים לצרכי עסקו של המבוטח חצרים 

בבעלות המבוטח ו/או המוחזקים על ידי המבוטח  הטריטוריאליים
ו/או בשליטתו ו/או אשר הושכרו לו על ידי אחרים ו/או אשר בגינם 

 אחראי המבוטח, כמתואר ברשימה.
 

  פריצה .1.6
, הרכוש המבוטחנמצא  הםב יםמבנהמתוך  הרכוש המבוטחגניבת 

 , באחד מהמצבים הבאים:בית העסקחצרי ללאחר חדירה 
בוצעו  הםאו היציאה מ בית העסק חצריכאשר החדירה לתוך  .א

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

וצעה באו היציאה מהם  חצרי בית העסק כאשר החדירה לתוך  .ב
באמצעות מפתחות ו/או קוד מערכת האזעקה/ההפעלה ו/או 

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

 
  שוד .1.7

 הרכוש המבוטחוגניבת  בית העסקחצרי ו/או  יםמבנתוך הדירה לח
על ידי שימוש באלימות  ושנעש, חצרי בית העסקמתוך המבנים או 

)או איום לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או כלפי 
 כל אדם אחר הפועל מטעמו של המבוטח.

 
 
 
 
)בנוסף על הסייגים הכלליים ( תכולת בית העסק) 1סייגים לפרק  .5

 :לפוליסה(
 

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

 
 :, כמפורט להלןרכוש שאינו מכוסה בפוליסה .2.1
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 ;המחאות דואר ;כרטיסי אשראי ;המחאות ;מזומנים .א
תלושי  ;מדליות ;שטרי חליפין ;שטרי חוב ;בטחונות וערבויות

מטבעות; בולים; אבנים יקרות;  ;תלושי דלק ;תלושי שי ;קניה
ניירות ערך ואגרות מכל סוג וכן כל מסמך סחיר אחר בעל 

 ערך כספי נקוב.
 ;מלאי עסקימהווה )למעט מלגזות(, אלא אם  כלי רכב מנועי .ב

 כלי שיט וכלי טיס. 
 צמחייה ובעלי חיים. ;גידולים חקלאיים ;קרקע .ג
 הרכושמסכום ביטוח  1%יצירות אמנות בסכום העולה על  .ד

או יצירות אומנות  ,הנמוך  מביניהם₪,  11,111או  המבוטח
 שאינן נמצאות בבית העסק המבוטח.

רכוש מהמתכת יקרה, למעט מתכת יקרה שהיא חלק  .ה
 המשמשים למטרת עסקו של המבוטח.  המבוטח

 
היעלמות או חוסר, לרבות חוסר בלתי מוסבר ו/או  חוסר הנובע  .2.2

 .מקרה ביטוחליחסו למטעות, מחדל או השמטה, שאין אפשרות 
 

 ;חרקים ;תולעים ;עש ;הרעה הדרגתית ;קלקול  הדרגתי ;בלאי ;פחת .2.3
גורמים  ;שיתוך )קורוזיה( ;חלודה ;עובש  ;בעלי חיים ;מכרסמים

 ;לחות ;שינויים בטמפרטורה ;אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית
 ;מיהול ;הצטמקות ;אבדן משקל  ;קיפאון ;קור ;אור ;התאדות ;יובש

 inherentטבעו של הרכוש המבוטח )פגם מ ;שינויי צבע ומרקם
vice),  פתאומי  ,חיצוניאלא אם הנזק הפיזי נגרם כתוצאה מאירוע

 .האחרים פוליסהה יסייגשאינו מוחרג על פי ובלתי צפוי 
 
 

 .מוגמרמלאי של  תסיסה עצמית .2.4
 

זיהום מכל סוג ומין, לרבות מצב כשלהו של הרכוש המבוטח הנגרם  .2.5
ידי ו/או החשוד שנגרם על ידי נוכחות של גוף זר ו/או מזהם ו/או על 

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 

שאינו פתאומי ובלתי צפוי  ,חיצונינגרם כתוצאה מאירוע זיהום ה
 האחרים. הפוליסהייגי מוחרג על פי ס

 
תהליך של עצם היותו בכתוצאה ישירה מ מלאיאבדן או נזק שנגרם ל .2.6

 .עיבוד/ייצור
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, הרכבתו, תוייבנ ,הצבתו ,תואבדן או נזק לרכוש במהלך הקמ .2.7

ת מכוסה בהרחבלמעט עד כמה שהרצתו, שיפוצו, פירוקו, הריסתו, 
 .(2 -ו 1להרחבות המשותפות לפרקים  1.8 )הרחבה  הקמה רכוש ב

 
 .בית העסקלחצרי מחוץ  אבדן או נזק לרכוש בהעברה .2.8

  
אביזרים  ;רצועות ;גלופות ;מבלטים ;אימומיםשבר ו/או קרע ל .2.9

 .אביזרים בני חלוף אחרים וא ;חרסינה קרמיקה/ מזכוכית/ העשויים
 

נזק שהינו שריטות, קילוף או חריצים  של משטחים ממורקים או  .2.11
 צבועים.

 
בעת שהיה מונח על הרצפה/ציפוי  לרכוש המבוטח,נזקי מים  .2.11

הרצפה, כאשר אין מטבעו של הרכוש להיות מונח ישירות על 
, אלא אם צוין במפורש ברשימה כיסוי לכך הרצפה/ציפוי הרצפה

 . ותמורת דמי ביטוח שצוינו ברשימה בגינו
 מובהר כי:

ס"מ  12בגובה חריג זה לא יחול על רכוש מבוטח שמונח  .א
 ומעלה מעל הרצפה/ציפוי הרצפה.

רך חריג זה כרכוש ציוד אלקטרוני, לרבות מחשבים, ייחשב לצו .ב
להיות מונח ישירות על הרצפה/ציפוי הרצפה אשר אין מטבעו 

ולפיכך, לגבי ציוד אלקטרוני, מוחרגים נזקי מים שנגרמים בעת 
ס"מ מעל הרצפה/ציפוי  7 -שהיה מונח בגובה הנמוך מ

 צפה.   הר
 

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

 
 שבר מכני ו/או קלקול מכני ו/או קלקול חשמלי. .2.13

 
אבדן או נזק למכונה ו/או מכשיר ו/או מתקן חשמליים )או לחלק  .2.14

כתוצאה מהדברים הבאים או  הבהם, שנגרמשפרצה אש משלהם( 
התחממות  ;קשת חשמלית ;קצר ;עומס יתר ;מתח יתר על ידם:

, למעט עד כמה עצמית שנגרמו מכל סיבה שהיא, כולל ברק
להרחבות  3.4הרחבה הרחבת נזק ללוחות חשמל )שמכוסה לפי 

 .(1לפרק 
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סייג זה יחול רק על אותה מכונה /מכשיר/מתקן שנפגע או על חלק 
שנפגע, אם ניתן להפריד את החלק מהם. סייג זה לא יחול שלהם 

על חלקים אחרים של אותה מכונה/מכשיר/מתקן, שאליהם הגיעה 
 האש שהתפשטה מהחלק שנפגע, אם ניתן להפרידו.

למניעת ספק מובהר כי נזק שנגרם ישירות ע"י ברק ו/או נזק שנגרם 
 ע"י אש שהיא תוצאה ישירה של ברק, מכוסה.

 
אובדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ומבלי לפגוע בכלליות האמור  .2.15

אבדן הכנסות ו/או רווחים ו/או הוצאות נזק גרר, לעיל, לרבות 
קבועות, אובדן שוק, הפסקה ו/או האטה ו/או השהיה ו/או עיכוב 

 .בפעילות העסקית
 

 נזקי טבע:  .2.16
, אש לרבותהתפרצות הר געש  ,רעש אדמה ,רעידת אדמה .א

  .על ידם מושנגר אש תת קרקעית וטסונאמי
 ושיטפון.  ברד ;שלג ;גשם ושבר ענן ;סערה וסופה .ב

 
 

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

 
אלא אם או כל ניסיון לכך,  שוד, פריצה על ידיאבדן או נזק שנגרם  .2.17

ברשימה במפורש כיסוי לכך ותמורת דמי הביטוח שצוינו צוין 
 .וברשימה בגינ

 
 אבדן או נזק שנגרם על ידי:  .2.18

 גניבה שלא תוך כדי פריצה או שוד. .א
 מעילה באמון.  ;הונאה ;מרמה .ב

 
 שנגרם בפקודת רשות ציבורית. לרכוש המבוטחאבדן או נזק ישיר  .2.19

 
קרקע וכן שקיעה ו/או התמוטטות של ו/או סחף  הו/או גליש השקיע .2.21

פרק כיסוי לפי של מבנים ותשתיות ו/או חלקיהם, אלא אם כן נרכש 
, ועד כמה שמכוסה בהרחבת קריסה/התמוטטות מבנים )הרחבה 2

 .(2להרחבות לפרק  3.3
 

אבדן או נזק לרכוש שאינו מוחשי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  .2.21
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למעט עד כמה לעיל לרבות למידע ו/או לנתונים ו/או לתוכנה, 
להרחבות לפרק  3.7שמכוסה בהרחבת שחזור מסמכים )הרחבה 

1) . 
 

עבודה לקויים או בלתי מומרים או מחאובדן או נזק הנובע מתכנון,  .2.22
ת התיקון או ההחלפה של הרכוש סייג זה מוגבל לעלו מתאימים.

המבוטח עקב הסיבות המנויות לעיל, ואינו חל על נזק אחר הנגרם 
 בפרק זה. במפורש עקב כך, אשר יהיה מכוסה,  אלא אם סויג 

 
, למעט עד כמה שמכוסה כלשהםהתמוטטות של אמצעי אחסון  .2.23

 .(1פרק הרחבות לל 3.8הרחבה )בהרחבת התמוטטות מדפים 
 

 
שבר משטחי זכוכית ו/או פרספקט )לרבות קירות מסך, שמשות,  .2.24

 למעט אם נובע מהסיכונים כמפורט להלן:, חלונות, דלתות(
אש, ברק, רעידת אדמה, נזקי טבע לרבות סערה סופה, גשם,  

נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה ע"י התפוצצות, שטפון, ושלג, ברד 
רעות ונזק בזדון, כלי טיס, התנגשות, פריצה ושוד, שביתות פ

 שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים.
 
 (תכולת בית העסק) 0הרחבות לפרק  .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.
 

 אישיים של עובדים ו/או אורחיםחפצים  .3.1
נזק לחפצים אישיים אובדן או מורחבת לכלול שיפוי בגין  פוליסהה

של עובדי המבוטח וכן של אורחיו המורשים של המבוטח, בעת 
 לאדם. ש"ח 4,000עד לסך  -הימצאותם בבית העסק 

 הכיסוי לפי הרחבה זו אינו כפוף להשתתפות עצמית.
 

הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי 
 ביטוח חסר. 
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 בית העסק חצרי רכוש מחוץ ל .3.2
מורחבת לכלול שיפוי בגין  פוליסהה בכפוף לאמור בסעיף זה להלן,

, לחצרי בית העסקמחוץ בעת היותו רכוש המבוטח ל נזק או אובדן
 בגבולותאך לכל מטרה הקשורה בעסקו של המבוטח 

 . , למעט בעת העברההטריטוריאליים
 

סכום הביטוח מ 5% דעמוגבלת אחריות המבטח על פי הרחבה זו 
 , אלא אם צוין אחרת ברשימה.רכוש המבוטחשל ה

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

 ביטוח חסר.
 

כמשמעותם , חלוקה/או ו תמסורת קווילגבי על אף האמור לעיל, 
 511עד  על רכוש הנמצא , הכיסוי  יחול הרכוש המבוטחהגדרת ב

  5% -ההגבלה ל מובהר כי. לחצרי בית העסקמחוץ בלבד מטרים 
  .זה, אולם הוא כפוף לתנאי ביטוח חסרכיסוי אינה חלה על 

 
 רכוש מחוץ לגבולות הטריטוריאליים .3.3

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

 
 ש"ח.  251,111אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

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

 ביטוח חסר.
  

 נזק ללוחות חשמל .3.4
בכפוף לאמור ו 1לסייגים לפרק  2.14, 2.13חרף האמור בסעיפים 

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. 
 

 ש"ח.  211,111אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 
 

לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף  לתנאי הכיסוי 
 ביטוח חסר.
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 תנודות מלאי .3.5

הנקוב ברשימה יעלה באופן אוטומטי בשיעור  סכום הביטוח למלאי
 31 -ימים לפני ראש השנה ו 31למשך בתקופות הבאות:  11%של 

ימים אחרים שיוסכמו בין המבוטח  61ימים לפני פסח או למשך 
 ו בדף הרשימה.ויירשמ מבטחל

 
 

 נזק עקיף למלאי .3.6
ובכפוף לאמור בסעיף זה  1לסייגים לפרק  2.15חרף האמור בסעיף 

כתוצאה מנזק לרכוש  מלאימורחבת לכסות קלקול  פוליסהלהלן, ה
 הפוליסהמאירוע שאינו מוחרג על פי סייגי  בפוליסהאחר שמבוטח 

 האחרים. 
 

 מסכום הביטוח 15%לפי הרחבה זו מוגבלת עד  המבטחאחריות 
 הם.יהנמוך מבינ₪,  4,111,111או לסך המלאי  של

 
 

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

 להלן, מורחבת הפוליסה לכלול שיפוי בגין:
לשחזור מידע  מקרה ביטוחהוצאות סבירות שהוצאו בפועל עקב 

 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 שחזור המידע, המסמכים ו/או הנתונים כאמור, ואינו 
כולל שיפוי בגין הנזק הגלום באובדן הערך האינפורמטיבי הכלול 

 בהם.
 מסכום הביטוח 11%לפי הרחבה זו מוגבלת עד  המבטחאחריות 

 , אלא אם צוין אחרת  ברשימה.הרכוש המבוטח של
 

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

 
  התמוטטות מדפים .3.8

ובכפוף לאמור בסעיף זה  1לסייגים לפרק  2.23חרף האמור בסעיף 
לרכוש בגין אבדן או נזק  כיסוילהלן, מורחבת הפוליסה לכלול 
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 מדפים.  התמוטטותהנובע מ המבוטח
 

 ₪. 511,111אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד 
 

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 הרכוש כולו או חלקו, אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח 
יכללו מע"מ, אך במידה שהמבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( 

 אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח לא יכללו מע"מ.
 

 שיפור דיור  .3.11
הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק להשקעות בשיפורים ושינויים 
מכל סוג שהוא שביצע המבוטח במבנים המוחזקים על ידו בשכירות, 

שסכום כפוף לכך בזו ובין אם לאו,  פוליסהבין אם המבנים מבוטחים ב
 כולל השקעות אלה. הביטוח

 
 הגנה על שם מותג  .3.11

שלשם הגנת שמו ו/או שם , המבוטח יטען מלאיהיה ובעקבות נזק ל
 מלאיהמוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי, יש להשמיד את ה
וי פיששניזוק וטענה זו תאושר על ידי השמאי המטפל במקרה, אז ה

זה יחושב על בסיס אבדן כללי והמבטח ישלם גם את  מלאיבגין 
 הוצאות הפינוי וההשמדה.

 
 ₪. 511,111סכום הביטוח להרחבה זו מוגבל לסך 

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

 ביטוח חסר. 
 

 הוצאות להתאמת רכוש שלא ניזוק .3.12
הוצאות התאמה או החלפה מורחבת לכלול שיפוי בגין  פוליסהה

הכרחיים של רכוש שלא ניזוק, אך אינו מתאים לרכוש שהוחלף שבא 
 במקום הרכוש שניזוק. 

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

 
  ₪. 511,111על פי הרחבה זו לא תעלה על  המבטחאחריות 

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

 חסר.ביטוח 
 

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

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

אזי חרף  נזק כתוצאה מאירוע שאינו מוחרג על פי פרק זה, 
לכלול  הפוליסהמורחבת  1לסייגים לפרק  2.15האמור בסעיף 

דמי שכירות ו/או דמי  בגיןבכפוף לכל התנאים שלהלן, י, שיפו
וכן  המבנה הנ"ל,ניהול שהמבוטח חייב בפועל בתשלומם עבור 

דמי שכירות סבירים נוספים שעל המבוטח לשאת בגין הפרש 
דמי השכירות שבין המבנה בשכירות שניזוק לבין מבנה חילופי 

 שהמבוטח שוכר.
לקימום הנזק   גמולי הביטוח יוגבלו רק לתקופה הדרושהת .ב

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

 
 מסכום הביטוח 10% דעמוגבלים תגמולי הביטוח על פי הרחבה זו 

לפרק זה, אלא אם צוין אחרת ברשימה, ובכל מקרה לא יותר מדמי 
 שולמו בפועל. ישכירות ש

 
 
     
 (תכולת בית העסק) 0הרחבות אופציונליות לפרק  .4
 

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

 ן.בגינלסכום הביטוח וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה 
 

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

 , ככל שלא שונו במפורש בהרחבות אלו.וסייגיה
 

נזקי מים לרכוש המבוטח, בעת שהיה מונח על הרצפה/ציפוי  .4.1
 הרצפה

אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח 
לסייגים  2.11, חרף האמור בסעיף נוספים הנקובים ברשימה בגינו

ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם  1לפרק 
על ידי מים, בעת  לרכוש המבוטחשיפוי בגין אובדן או נזק שנגרם 

שהיה מונח על הרצפה/ציפוי הרצפה, כאשר  אין מטבעו של הרכוש 
 להיות מונח ישירות על הרצפה/ציפוי הרצפה. 

 
מכל ₪  12,511ו היא בסך ההשתתפות העצמית בגין הרחבה ז

 .מקרה ביטוח
  

 פריצה או שוד .4.2
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח 

לסייגים  2.17, חרף האמור בסעיף נוספים הנקובים ברשימה בגינו
ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם  1לפרק 

 פריצה, שודעל ידי  המבוטחלרכוש שיפוי בגין אובדן או נזק שנגרם 
 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.
 

כתוצאה כולל שלא נגנב,  לרכוש המבוטחמוסכם כי נזק פיזי 
או  שודאו פריצה מהכניסה או היציאה האלימה, שנגרם במהלך 

 אינו מכוסה בהרחבה זו.ו, ייחשב כנזק בזדון ניסיון לכך
 

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

אם צוין הדבר במפורש ברשימה, הכיסוי לפי הרחבה זו יהיה על 
מודגש כי במקרה בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. 

לפי הרחבה זו מוגבלת למקרה ולתקופה עד  המבטחכזה, אחריות 
 הנקוב ברשימה כנזק ראשון. לסכום הביטוח
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 מלאי בקירור .4.3
תשלום דמי ביטוח אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת 

לסייגים  2.13, חרף האמור בסעיף נוספים הנקובים ברשימה בגינו
ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכלול גם  1לפרק 

יחידת הקירור החשמלית שנמצא ב מלאישיפוי בגין אובדן או נזק ל
, הנקוב ברשימה בגין הרחבה זוסכום הביטוח של בית העסק, עד ל

ליחידת הקירור כתוצאה משבר מכני או קלקול  ביטוח מקרהעקב 
 חשמלי ליחידת הקירור. 

הנמצא ביחידת  מלאיהמבטח לא יהיה אחראי בגין אובדן או נזק ל
 הקירור כתוצאה מ:

אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע לדרגת הקירור  .א
 המתאימה.

 שעות. 12-הפסקת פעילותה של יחידת הקירור במשך פחות מ .ב
 שעות. 48היות בית העסק סגור מעל  .ג
 הפסקת זרם החשמל על ידי חברת חשמל. .ד
 כוונון לקוי של מערכת הפיקוד. .ה
 אי הפעלת יחידת הקירור. .ו
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 מבנה בית העסק .5 פרק
 
 (מבנה בית העסק) 5הגדרות לפרק  .0

 

 מטרת פרק זה:ל

 מקרה הביטוח .1.1
כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי,  לרכוש המבוטחנזק פיזי 

, בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בגבולות הטריטוריאליים
בסייגים בפרק זה ו/או בסייגים הכללים של  אלא אם הוחרג במפורש

  פוליסה.ה
 

 הרכוש המבוטח   .1.2
מבנה/ים אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או 

י בגינו, המשמשים לצרכי עסקו של בחזקתו ו/או אשר הוא אחרא
 בתנאי שלא הוחרגו במפורש., סכום הביטוחהמבוטח, ונכללו ב

 
 
)בנוסף על הסייגים הכלליים  (מבנה בית העסק) 5סייגים לפרק  .5

 לפוליסה(
 

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

 
פחת, בלאי, קלקול הדרגתי, הרעה הדרגתית, עש, תולעים, חרקים,  .2.1

מכרסמים, בעלי חיים, עובש, חלודה, שיתוך )קורוזיה(, גורמים 
לחות, עה הדרגתית, שינויים בטמפרטורה, אקלימיים בעלי השפ

קות, מיהול, יובש, התאדות, אור, קור, קיפאון,  אבדן משקל, הצטמ
(, inherent viceטבעו של הרכוש המבוטח ) ם,שינויי צבע ומרק

פתאומי ובלתי  חיצוני,אלא אם הנזק הפיזי נגרם כתוצאה מאירוע 
 האחרים. הפוליסהשאינו מוחרג על פי סייגי  צפוי

 
הנגרם  הרכוש המבוטחזיהום מכל סוג ומין, לרבות מצב כשלהו של  .2.2

על ידי ו/או 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 

שאינו פתאומי ובלתי צפוי  חיצוני, נגרם כתוצאה מאירוע זיהוםה
 האחרים. הפוליסהמוחרג על פי סייגי 
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 לך הקמתו, הצבתו, בניתו, הרכבתו,אבדן או נזק לרכוש במה .2.3

הרצתו, שיפוצו, פירוקו, הריסתו, למעט עד כמה שמכוסה בהרחבת 
 (.2 -ו 1להרחבות המשותפות לפרקים  1.8רכוש בהקמה  )הרחבה  

 
אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ומבלי לפגוע בכלליות האמור  .2.4

 הכנסות ו/או רווחים ו/או הוצאות אבדןנזק גרר, לעיל, לרבות 
קבועות, אובדן שוק, הפסקה ו/או האטה ו/או השהיה ו/או עיכוב 

, למעט עד כמה שמכוסה בהרחבת דיור חליפי בפעילות העסקית
 .(2להרחבות לפרק  3.1/אובדן דמי שכירות )הרחבה 

 
 נזקי טבע:  .2.5

, אשלרבות התפרצות הר געש , רעש אדמה, רעידת אדמה .א
 . שנגרמו על ידם אש תת קרקעית וטסונאמי

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

 בגינם.ותמורת דמי הביטוח נוספים שצוינו ברשימה 
 

 שנגרם בפקודת רשות ציבורית. לרכוש המבוטחאבדן או נזק ישיר  .2.6
 

קרקע וכן שקיעה ו/או התמוטטות של ו/או סחף  הו/או גליש השקיע .2.7
, למעט עד כמה שמכוסה של מבנים ותשתית ו/או חלקים מהם

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

 
אבדן או נזק הנובע מתכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי  .2.8

סייג זה מוגבל לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש  מתאימים.
המבוטח עקב הסיבות המנויות לעיל, ואינו חל על נזק אחר הנגרם 

 עקב כך, אשר יהיה מכוסה,  אלא אם סויג במפורש בפרק זה.
 

בות קירות מסך, שמשות, שבר משטחי זכוכית ו/או פרספקט )לר .2.9
 למעט אם נובע מהסיכונים כמפורט להלן:חלונות, דלתות(, 

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

שקיעת קרקע, התנגשות, פריצה ושוד, שביתות פרעות ונזק בזדון, 
 .חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים
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 (מבנה בית העסק) 5הרחבות לפרק  .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
אינו ניתן לשימוש לניהול עסקו של המבוטח  הרכוש המבוטחאם 

 2.4על פי פרק זה, אזי חרף האמור בסעיף  מקרה ביטוחעקב 
בכפוף לכל י, שיפולכלול  הפוליסהמורחבת  2לסייגים לפרק 
 בגין: התנאים שלהלן, 

 : הרכוש המבוטחלמבוטח שהוא בעלים של  .א
דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה 
חילופי וכן סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של המבנה 

 החילופי לצרכי ניהול עסקו של המבוטח.
 : הרכוש המבוטחלמבוטח שהוא שוכר של  .ב

דמי שכירות ו/או דמי ניהול שהמבוטח חייב בפועל בתשלומם 
, בתנאי כי לא שולמו תגמולי ביטוח על הרכוש המבוטחעבור 

דמי שכירות סבירים נוספים שעל  פי סעיף א' לעיל, וכן
דמי השכירות שבין המבנה  לשאת בגין הפרשהמבוטח 

 בשכירות שניזוק לבין מבנה חילופי שהמבוטח שוכר.
יוגבלו רק , לעילקטנים תגמולי הביטוח בגין סעיפים א' 2 ב'  .ג

על  לרכוש המבוטחלקימום הנזק שנגרם   לתקופה הדרושה
ובכל מקרה לא , המבוטחמנת שיהיה ראוי לניהול עסקו של 

 מקרה הביטוח. מיום קרות  חודשים 12יעלו על 
מסכום  10% דע מוגבליםתגמולי הביטוח על פי הרחבה זו 

ובכל מקרה לא אלא אם צוין אחרת ברשימה,  ,לפרק זה הביטוח
 יותר מדמי שכירות שישולמו בפועל. 

 
 

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

 ישפה את המבוטח כמפורט: מבטח, אזי הלרכוש המבוטחהנזק 
 הרכוש המבוטחבגין סכום שהמבוטח חב בדין לשלם לבעלי  .א
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 .עקב האבדן או הנזק
א' קטן הוצאות משפט שהמבוטח הוציא בהקשר לאמור בסעיף  .ב

 .המבטח באישורלעיל, שהוצאו 
סכום השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על סה"כ ערך הכינון של 

 .שאבד או ניזוק הרכוש המבוטח
 

 קריסה/התמוטטות מבנים  .3.3
ובכפוף לאמור בסעיף זה  2לסייגים לפרק   2.7חרף האמור בסעיף 

לכלול גם שיפוי בגין אבדן או נזק כתוצאה  הפוליסהלהלן, מורחבת 
מהתמוטטות ו/או קריסה ו/או שקיעה פתאומית ובלתי צפויה של 

לסך  לפי הרחבה זו מוגבלת עד מבטחאחריות המבנים מאסיביים. 
אולם אם ההתמוטטות ו/או קריסה ו/או שקיעה ₪,  511,111 של

סטיות, פתאומית ובלתי צפויה היא של קירות גבס ו/או תקרות אקו
 ₪ 251,111 לסך של לפי הרחבה זו מוגבלת עד המבטחאחריות 

 .בלבד
 . 1בפרק  לרכוש המבוטחמובהר כי הרחבה זו מכסה גם נזקים 

 ₪.  511,111סה"כ סכום הביטוח להרחבה זו לא יעלה על 
לעניין סעיף זה, "בניינים ומבנים מבניה מסיבית" משמעם בניינים 

 קים מבטון ו/או לבנים ו/או פלדה./או בלוו/או מבנים הבנויים מבטון ו
ו/או מבנים הבנויים אובדן או נזק בלמען הסר ספק הכיסוי אינו כולל 

 קל". -שיטת ה"פל בבניה משלבים 
 

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

 
 

  והבהרה תנאימשותפות, הרחבות  :250לפרקים 
 
 (תכולה ומבנה בית העסק)  5 -ו 0משותפות לפרקים הרחבות  .0

 
למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי  להגדיל  את 

"הוצאות פינוי הריסות" סכום  הביטוח הנקוב ברשימה, למעט הרחבת 
 0.3להלן(, "הוצאות שכר אדריכלים ומהנדסים" )סעיף  0.5)סעיף 
 להלן(. 0.6"תוספות לרכוש המבוטח" )סעיף  -ולהלן( 

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

 וסייגיה.
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 שבר זכוכית  .1.1
לסייגים לפרק  2.9וסעיף  1לסייגים לפרק  2.24חרף האמור בסעיף 

שבר ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, הפוליסה מורחבת לכסות , 2
פתאומי ובלתי צפוי למשטחי זכוכית ו/או פרספקט )לרבות קירות 

 .מכל סיבה שהיאמסך, שמשות, חלונות, דלתות( 
  

סכום הביטוח מ 5% דעמוגבלת על פי הרחבה זו  המבטחאחריות 
 ., אלא אם צוין אחרת ברשימההרכוש המבוטחשל 

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

  ביטוח חסר.
 

על אף האמור לעיל, שבר זכוכית כמפורט בסעיף זה מהסיבות 
, מכוסה (2 -ו  1הבאות )שאינן מוחרגות בסעיפי הסייגים לפרקים 

, ואלו , ולא תחת הרחבה זו1,2במלוא סכום הביטוח בתנאי פרקים 
אש, ברק, רעידת אדמה, נזקי טבע לרבות סערה סופה ,  :הסיבות

ושטפון, התפוצצות, נזקי נוזלים והתבקעות, גשם , שלג, ברד  
פגיעה ע"י כלי טיס, התנגשות, פריצה ושוד, שביתות פרעות ונזק 

  .בזדון, שקיעת קרקע, חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים
 

 וצאות פינוי הריסות ה .1.2
 הפוליסה מורחבת לכלול שיפוי בגין:

לשם: הריסה, פירוק,   מקרה ביטוחהוצאות שהוצאו בפועל עקב 
    .המבוטחרכוש הניקוי, יישור, ופינוי הריסות של 

 
 מסכום הביטוח 10%לפי הרחבה זו מוגבלת עד המבטח אחריות 

 , אלא אם צוין אחרת ברשימה. הרכוש המבוטחשל 
 

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

  אדריכלים ומהנדסיםהוצאות שכר  .1.3
הפוליסה מורחבת לכסות, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, גם 

בגין תכנון, מדידה,  מקרה ביטוחהוצאות שהוצאו בפועל עקב 
פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים 

 לצורך  קימום הרכוש שניזוק.
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לצורך  מקרה ביטוחו בפועל עקב אכמו כן יכוסו הוצאות שהוצ
ו/או דרישות ו/או התנאות הנובעות מתקנים  ,קימום הרכוש שניזוק
 . של רשויות מוסמכות

 
 מסכום הביטוח 11%לפי הרחבה זו מוגבלת עד  המבטחאחריות 

 וין אחרת ברשימה. צ, אלא אם הרכוש המבוטחשל 
 

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

 
 הוצאות מנע  .1.4

שהוצאו למניעת אובדן או נזק מסיכון שאינו  הפוליסה מכסה הוצאות
גופו,  לרכוש המבוטחמוחרג אף אם לא נגרם אובדן או נזק בפועל 

הרכוש וזאת בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות 
 בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי. המבוטח

 
 בערך כינון שלוםת .1.5

בגין אבדן או נזק  , יהיו תגמולי הביטוחהביטוח מקרהבקרות 
 להלן: כמפורט, לפי ערך כינון, מלאי למעט, רכוש המבוטחל
מוגבלת לעלות ההקמה מחדש או התיקון או  המבטחאחריות  .א

ההחלפה באותו מקום של רכוש מאותו סוג, איכות, טיפוס 
וכושר ביצוע של הרכוש שאבד או ניזוק ושאינו נרחב מאותו 

 רכוש בעת שהיה חדש.
מותנה בהקמה מחדש בידי בהתאם לסעיף זה תשלום ה .ב

 המבוטח או תיקון 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  .ג
ח' קטן , כהגדרתו בסעיף תגמולי הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי

 .להלן
ש להתחיל בביצוע ההקמה מחדש או התיקון או ההחלפה תוך י .ד

התשלום זמן סביר לאחר קרות האבדן או הנזק, ובכל מקרה 
בהתאם לסעיף זה מותנה בהשלמת ההקמה מחדש ו/או 

חדשים  24לגבי הרכוש שניזוק תוך  התיקון או ההחלפה
; הארכת תקופה זו אפשרית רק מקרה הביטוחמתאריך קרות 

 .ולתקופה שתוסכם ים לה בכתביסכ המבטחאם 
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במידה והמבוטח לא השלים את ההקמה מחדש או התיקון או  .ה
ישלם למבוטח בגין הנזק  המבטחחודשים,  24ההחלפה בתוך 
 לפי ערך שיפוי.

מובהר כי המבוטח רשאי להקים מחדש או לתקן או להחליף  .ו
לא  המבטחובתנאי שאחריות או באופן אחר  במקום אחר 
  תגדל עקב כך.

 -תשלום בערך כינון פירושו .ז
 .יאו בלא : עלות תיקון ללא ניכוי פחת בנזק חלקי

 עלות הקמה מחדש או ההחלפה ברכוש חדש. בנזק מלא: 
לצורך סעיף זה, "ערך שיפוי" משמעו  שוויו הממשי של הנכס  .ח

הביטוח, כלומר ערכו  כחדש בניכוי בלאי  עובר לקרות מקרה
 ו/או פחת.

 לגבי:הרחבה זו לא תחול  .ט
מקרה רכוש שיצא מכלל שימוש אצל המבוטח עוד לפני  (1)

 .  הביטוח
רכוש שהמבוטח אינו רוצה ו/או אינו יכול להקים מחדש או  (2)

 לתקן או להחליף.
 .מלגזות (3)
  כלי רכב של לקוחות. (4)

 
 

 תוספות לרכוש המבוטח  .1.6
נוסף, מעבר לסכומי  סכום ביטוחהפוליסה מורחבת לכסות, 

 11% -וזאת עד להמצוינים ברשימה,  הרכוש המבוטחהביטוח של 
ש"ח  1,111,111 -, אך לא יותר מלרכוש המבוטחמסכום הביטוח 
, בכפוף לתשלום דמי הביטוח הנוספים היחסיים, לתקופת הביטוח

 שמקורן באחד מאלו:  המבוטח הרכושבגין תוספות לערך 
שנעשו  לרכוש המבוטחשינויים, שפורים ו/או תוספות פיזיות  .א

 במהלך תקופת הביטוח.
 משינויים בלתי צפויים.  הרכוש  המבוטחעליית ערך  .ב

כיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח  ידווח על התוספות 
לעיל, תוך זמן סביר וישלם את דמי הביטוח  רכוש המבוטחה ערךל

 הנוספים היחסיים בגין תוספת הכיסוי.
 

 השבת סכום הביטוח לקדמות .1.7
לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה 

, מיום קימום הנזק בפועל )לרבות מקרה הבטוחסמוך לפני קרות 
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בדרך של תיקון הנזק ו/או הקמה מחדש ו/או החלפת הרכוש 
המבוטח ו/או תשלום בערך כינון ו/או בערך שיפוי(, למעט כיסויים 

תהיה תמורת תשלום דמי על בסיס נזק ראשון. ההשבה לקדמות 
ביטוח נוספים שיחושבו יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת 

 הביטוח, על פי הנוסחה הבאה:
 

𝐴 ×
𝐵

𝐷
×
𝐶

𝐸
 

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 
E- 365 
 

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

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

 סיכונים.
במפורש כי גבולות אחריות  בפוליסהאם צויין ברשימה ו/או  .ב

המבטח לגבי סיכון מסוים, שמכוסה על בסיס נזק ראשון, הם 
 למקרה ולתקופה, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון.

במפורש ובכתב כי על  המבטחהיה ולמרות האמור לעיל, אישר 
סיכון/נים מסוים/מים הרחבה זו תהיה בתוקף, ההשבה 
לקדמות של סכום הביטוח תהיה מיום קרות האובדן או הנזק, 

ההשבה לקדמות  אלא אם יורה המבוטח אחרת. במקרה כזה
תהיה תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שיחושבו יחסית 

הנוסחה  לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי
  שלעיל, בשינוי אחד:

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

 בהקמה רכוש  .1.8
לסייגים לפרק  2.3ובסעיף  1לסייגים לפרק  2.7חרף האמור בסעיף 

ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מורחבת הפוליסה לכסות את  2
כי הקמה, הצבה, בנייה, גם בעת היותו בתהלי הרכוש המבוטח

המשמש בית העסק חצרי בהרכבה, הרצה, שיפוץ, פירוק והריסה, 
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 .את המבוטח במהלך העסקים השוטף של העסק
 הרחבה זו אינה חלה:

 ש"ח. 2,111,111על  ערכה עולה שעל עבודה  .א
מבוטח תחת פוליסה לביטוח עבודות וא הבמידה בה על רכוש  .ב

 המבוטח או לטובתו.קבלניות/הקמה שנערכה על ידי 
 על רכוש המוקם באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח. .ג

 
לגרוע  איעת ספק, מובהר בזה כי אין האמור בהרחבה זו בנלמ

בגין אבדן או נזק מאירוע המכוסה   הרכוש המבוטחמהכיסוי לשאר 
  .ו והנובע מביצוע העבודות הנ"לאללפי פרקים 

 
 סעיף שומה .1.9

מסכום הביטוח לרכוש  11%אם סכום הנזק אינו עולה על 
, לעניין חישוב ביטוח חסר, בהצהרתו של המבטח, יסתפק המבוטח

 שלא ניזוק. הרכוש המבוטחהמבוטח בדבר ערכו של 
 

 ביטוח נפרד .1.11
, הרכוש המבוטחבמקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי 

רשאי המבוטח לדרוש כי תערך שומה נפרדת עבור כל סעיף, וכי 
 יתייחסו אליו בנפרד כאילו בוטח בפוליסה נפרדת. 

 
 ויתור על תחלוף 1.11

בן מוותר על זכות התחלוף העומדת לו על פי הדין, כלפי  המבטח
אנשים בשרותו של המבוטח, משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, 

וכן בני  המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטחבעלי מניותיו של 
, וכן כלפי כל אדם או גוף אשר כלפיהם התחייב משפחותיהם

כי ביטוח זה יכלול ויתור  מקרה הביטוחהמבוטח בכתב בטרם קרות 
על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 

 . וליסההפלא יפגע בזכויות המבוטח על פי  מקרה הביטוחקרות 
 

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

 
 נזקי נוזלים והתבקעות 1.12

לסייגים לפרק  2.1ובסעיף  1לפרק לסייגים  2.3חרף האמור בסעיף 
 ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, הפוליסה מורחבת לכסות: 2
ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים, עקב הימלטות של נזק ע"י מים  .א
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חומרים הנ"ל, שמקורם בדוודים, מיכלים, צינורות, ברזים, 
מתקני מיזוג אוויר והסקה, ספרינקלרים, מתקני ביוב ו/או ניקוז, 
וכן אבדן או נזק למתקנים האמורים ותכולתם, עקב התבקעותם 

ל גדותיהם וכן עקב נזילה, גלישה, דליפה, שפיכה או עבירה ע
 של הנ"ל ואבדן הנוזלים ו/או הגזים.

נזק ע"י פריצה בלתי צפויה של חומרים מהמתקן בו הם נמצאים  .ב
בהיותם בתהליך ייצור ובמצב צבירה נוזלי בעת הפריצה, כולל 

 נזק למתקן עצמו.
 

 ₪. 4,111,111על פי הרחבה זו לא תעלה על  המבטחאחריות 
 

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

 
 (תכולה ומבנה בית העסק)  5 -ו 0ת  לפרקים ואופציונלי ותהרחב .5

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

 ן.בגינלסכום הביטוח וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה 
 

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

 
ל פי ההרחבות כפוף אף הוא לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה הכיסוי ע

 , ככל שלא שונו במפורש בהרחבות אלו.וסייגיה
 

 נזקי טבע .2.1
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח 

 2.16חרף האמור בסעיף   נוספים הנקובים ברשימה בגינו,
ובכפוף לאמור בסעיף  2לסייגים לפרק  2.5ובסעיף  1לסייגים לפרק 

לרכוש הפוליסה לכלול גם שיפוי בגין אובדן או נזק  תורחבזה להלן, 
 בגין נזקי טבע, כמפורט להלן: המבוטח

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

 ונאמי  שנגרמו על ידם. טסתת קרקעית, ו
 לעניין הרחבה זו יחולו התנאים הבאים:

לעניין כיסוי רעידת אדמה, ייחשבו כאירוע אחד כל אובדן  (1)
שעות רצופות  72או נזק שאירעו תוך פרק זמן  של 
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 אחרי שנרשמה לראשונה רעידת אדמה.
 השתתפות עצמית בנזקי רעידת אדמה (2)

המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בכל אבדן או נזק 
מסכום הביטוח לאתר בו  נגרם  10%בגובה של 

$ 7,511רה לא פחות מסך של מינימום  , ובכל מקהנזק
 .1,251,111$ולא יותר מסך של מקסימום 

 -סכום הביטוח לאתר בו נגרם האבדן או הנזק, משמעו  (3)
של כל פרקי הרכוש לאתר, בתוספת   סכום הביטוח
לאותו אתר  בפרק אובדן רווחים, ככל  סכום הביטוח

 שנרכש פרק זה. 
בהיותו ממוקם  לרכוש המבוטחנגרמו הנזק או האובדן  (4)

באתרים שונים, יישא המבוטח בהשתתפות עצמית כנ"ל 
לגבי כל אתר בנפרד, בתנאי שסה"כ ההשתתפות 
העצמית לא יעלה על מקסימום ההשתתפות העצמית 

 כאמור לעיל .
חצרים הסמוכים  -המונח "אתר" לעניין סעיף זה, פירושו  (5)

 .זה לזה, הנמצאים בשטח אחד רציף
 ושיטפון ברדושלג  ;גשם ושבר ענן ;סערה וסופה .ב

 סערה וסופה (1)
 קשר, רעם.  30רוח שמהירותה עולה על 

 גשם ושבר ענן, שלג וברד (2)
ו/או נזק שנגרם  גשם ושבר ענן, שלג וברד בעת ירידתם 

על ידי עומס יתר מחמת הצטברות לגגות ו/או מבנים 
למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות  גשם, שלג או ברד,

 ספיגתם בהם. או לתקרה או 
 שיטפון (3)

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.
לעניין סיכוני סערה וסופה, גשם ושבר ענן, שלג וברד  (4)

פון, ייחשבו כאירוע אחד כל אובדן או נזק, שאירעו ושיט
 שעות רצופות מתחילת  הנזק. 72תוך פרק זמן  של 

השתתפות עצמית בנזקי סערה וסופה, גשם ושבר  (5)
 ענן, שלג ו/או ברד ושיטפון

 מקרה ביטוחהמבוטח  יישא בהשתתפות עצמית בכל 
, אך לא פחות מהמינימום ולא מהנזק 5%בגובה של 
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 מהמקסימום, כמפורט ברשימה.יותר 
 

הכנסות   -לפוליסה  3באם תוגש תביעה גם על פי פרק 
מן  מקרה ביטוח, ככל שנרכש פרק זה, עקב בית העסק

המקרים המוגדרים לעיל, אזי לא יעלה סך ההשתתפות 
 מקרה ביטוחהעצמית לפי שני הפרקים יחדיו, עקב 

אחד, על הסך הנקוב ברשימה כסך המקסימלי 
 תו העצמית של המבוטח בגין אותו סיכון. להשתתפו

 
 טרור .2.2

אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח 
לסייגים  2 עיףחרף האמור בס  נוספים הנקובים ברשימה בגינו,

ובכפוף לאמור בסעיף זה  (לפוליסה חלק ד') פוליסהלהכלליים 
פיזי נזק אובדן או לכלול גם שיפוי בגין  פוליסהלהלן, תורחב ה
לרבות אבדן או נזק פיזי  ,רורט פעולתהנובע מ לרכוש המבוטח

הנובע במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת למטרת דיכוי או 
 תוך תקופת הביטוח ,פעולת טרורהקטנת או מניעת תוצאות של 

 כמפורט להלן: הרחבה זו, בהתאם לתנאי הנקובה ברשימה
 

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

 
  להרחבת טרור ותהגדר .2.2.1

 :וז הרחבהת ולמטר
  פעולת טרור .א

 כולל, ותפוליטי מטרותבאלימות לבוצעה שת חבלה פעול
כל ציבור או האת  דיהפחל ומטרתששימוש באלימות 

 הלשנות את התנהגותאו לכפות על ממשלה חלק ממנו, 
פועלים  , בין אםאנשיםאו יש על ידי א, האו מדיניות
וכולל ובין אם לאו,  עויןארגון בקשר עם מטעם או 

מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות הידועה 
  .עוין ארגון דה" או שבוצע על ידי או בשםאבשם "אינתיפ

 
 

 ארגון עוין .ב
ארגון, יישות, איש או קבוצת אנשים המעורבים בפעולות 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל ישויות טרור ומבלי 
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, "אל קעידה", "חמאס", "חיזבאללה" -המוכרות כ
 .עש"א"ד

  
 להרחבת טרור יםמיוחד םתנאי .2.2.2

 נטל ההוכחה .א
יחול על  וז הפי הרחב נטל ההוכחה שהנזק מכוסה על

 המבוטח.
של אחת מהרשויות מפורש רק אישור לצורך עניין זה, 

נגרם במישרין על ידי  , המאשר כי הנזקהמנויות להלן
 :מכוסה ישמש הוכחה כי הנזק פעולת טרור,

 ;( משטרת ישראל או משרד הביטחון1)
בחוק מס רכוש  מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר( 2)

, או כל חוק אחר על כל תיקוניו, 1961וקרן פיצויים 
 שיבוא במקומו.

 
 
 

 הגבלת אחריות המבטח .ב
 2בפרקים ו ו/או  הרכוש המבוטחהרחבה זו מכסה את 

או על בסיס נזק  סכום הביטוחבמלוא זו  פוליסהל
 ראשון, הכל כמפורט ברשימה.

 
 נוספים להרחבת טרור סייגים .2.2.3

ולסייגים  לפוליסה 0-5הסייגים בפרקים כל בנוסף על 
מבטח לא יהיה ה( לפוליסה חלק ד') פוליסהלהכלליים 

 :אחראי בגין
, שודאו  פריצה שלא תוך כדיגניבה  שוד, ו/או פריצה .א

גניבה כאמור  נזק בזדון תוך כדי פריצה ו/או שוד ו/או
 פעולת טרוראלא אם ארע בסמוך לאחר ובעקבות לעיל, 

 .המכוסה בהרחבה זו
מלחמה, פלישה, שנגרם במישרין או בעקיפין עקב  נזק .ב

כמו פעולות זר, פעולות עויינות או אויב פעולת 
 אם לאמלחמתיות )בין אם הוכרזה מלחמה ובין 

מהומות אזרחיות או (, מלחמת אזרחים, מרד, הוכרזה
מרידה, , מרי, עממית או צבאית צבאיות, התקוממות

שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן מהפכה, הפיכה, 
באי או מצב של מצור או מאורעות צמשטר בלתי חוקי, 
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או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של 
 ל מצור.משטר צבאי או מצב ש

, הפקעה, תפיסההלאמה, חרמה, הכולל  זהחריג 
על ידי או בפקודת  לרכוש  או נזק , הרס השמדה

   ממשלה כשלהי או רשות ציבורית או מקומית.
הרכוש החרמה, הפקעה, תפיסה או החזקה של  .ג

 ו/או המקרקעין שבהם הוא נמצא. המבוטח
פעולה שבוצעה באלימות המכוונת לאנשים ספציפיים  .ד

 שמניעיה נוגעים ליחסים הספציפיים בין הצדדים. 
 

 ההרחבות הבאות אינן בתוקף בנוגע להרחבה זו: .2.2.4
פרק הרחבות לל 3.2העסק )סעיף בית חצרי רכוש מחוץ ל

 3.3)סעיף  כוש מחוץ לגבולות הטריטוריאלייםר; (1
)סעיף  הביטוח לקדמותוהשבת סכום  (;1פרק הרחבות לל

 .(1-2להרחבות המשותפות לפרקים  1.7
 
 
)בנוסף על )תכולה ומבנה בית העסק(  5 -ו 0תנאי משותף לפרקים  .3

 התנאים הכלליים של הפוליסה(
 

 ביטוח חסר
 

הנקוב ברשימה בגין  סכום הביטוח, מקרה הביטוחהיה ובמועד קרות 
, יופחתו תגמולי הביטוח הרכוש המבוטחקטן משוויו של פרק/ים זה/אלו, 

, בשיעור יחסי בהתאם לרכוש המבוטחבשל אובדן או נזק  הפוליסהלפי 
בשעת קרות  הרכוש המבוטחלבין שוויו של  סכום הביטוחליחס שבין 

כל פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד )להלן: . מקרה הביטוח
 "ביטוח חסר"(.

 על אף האמור לעיל;

או  מסכום הביטוח 11%אם סכום האובדן או הנזק אינו עולה על  .3.1
תנאי ביטוח  לענייןהנמוך מביניהם, יסתפק המבטח, ₪,  4,111,111

שלא  הרכוש המבוטחחסר, בהצהרתו של המבוטח בדבר שוויו של 
 ניזוק.

במידה ויתברר שסכום הביטוח של כל אחד מהסעיפים המבוטחים  .3.2
ביטוח יתר, יוכל המבוטח )במשך נמצא ב הרכוש המבוטחמסעיפי 
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כל תקופת הביטוח( להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר 
 21%באם יימצא בביטוח חסר, ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על 

מהסעיף שנמצא בביטוח חסר. במידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר 
גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח יתר, ישלם המבוטח דמי ביטוח 

 התאם.נוספים ב
 למלאינפרדים  סכומי ביטוחלמעט במקרים בהם לא צוינו ברשימה  .3.3

לא יופחתו תגמולי הביטוח בגין ביטוח חסר בכל ציוד וקבועות, ול
 אחד מהמקרים הבאים:

הנקוב  סכום הביטוחמקום בו הפער בין  -ציוד וקבועות בנוגע ל .א
אינו עולה הציוד וקבועות ברשימה כאמור לעיל לבין שוויו של 

 . 11%על 
הנקוב  סכום הביטוחמקום בו הפער בין  - למלאיבנוגע  .ב

 .21%אינו עולה על המלאי ברשימה כאמור לעיל לבין שוויו של 
ביטוח חסר כאמור לעיל אינו חל לגבי סעיפים שלגביהם צוין במפורש 

 .כי הם על בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לתנאי ביטוח חסר

 (תכולה ומבנה בית העסק) 5 -ו 0הבהרה לפרקים  .4
 

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

 
במהלך  לרכוש המבוטחלמען הסר ספק, מובהר כי נזק פיזי שנגרם 

זו( או ניסיון לכך, כולל  פוליסהל 1)כהגדרתם בפרק  שודו/או פריצה 
נגנב, יחשב כנזק בזדון כתוצאה מהכניסה או היציאה האלימה,  שלא 

 לפוליסה זו. 2 -ו 1שמכוסה בפרקים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

32 
 

 

 הכנסות בית העסק .3 פרק
 

)לא  ב' 3פרק -לתת אוא'  3פרק -הכיסוי על פי פרק זה הוא בהתאם לתת

 (גם יחד ניתן לרכוש כיסוי על פי שני תתי הפרקים
 

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

 
 (בגין אובדן הכנסות שיפוי -הכנסות בית העסק )א'  3הגדרות לפרק  .0

 למטרת פרק זה:

 מקרה הביטוח .1.1
עסקו של המבוטח עקב הפסקה בתפעול אובדן הכנסות הנובע מ

כהגדרתם בפרק  ,מקרה ביטוחהנגרם על ידי רכוש המבוטח נזק ל
והכול בהתאם לתנאים, להגדרות ולסייגים של , 2ו/או בפרק  1

 .ולתנאים הכלליים של הפוליסה 5ו/או  0ופרקים פרק זה 
 

 הפסקה בתפעול .1.2
המתחייבת הפסקה מלאה של פעילות בית העסק במקום המבוטח, 

, לפי קביעת לצורך תיקון הנזק והחזרת בית העסק לפעילות
 שמאי.

 
 שיפויחישוב ה .5

ההפסקה תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יהיו מכפלת ימי 
ימי  91-בסכום הפיצוי היומי המצוין ברשימה, אך לא יותר מ בתפעול

 ימי הפסקה המהווים השתתפות עצמית. 3הפסקה, בניכוי 
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 שיפוי בגין  אובדן רווחים -הכנסות בית העסק ב.  .3פרק 
  

הנובע מאובדן רווח גולמי המבטח ישפה את המבוטח בגין הפסד בפועל 

  .תקופת השיפוי הנקובה ברשימה כתוצאה ממקרה ביטוחשיגרם במשך 

 
 (שיפוי בגין אובדן רווחים -הכנסות בית העסק ) 'ב 3הגדרות לפרק  .0
 

 למטרת פרק זה:

 מקרה הביטוח .1.1
ים בפרק לרכוש המבוטחלעיל,  2ו/או  1המכוסה בפרק  ,נזק פיזי

ואינו  פרק זהשל הפרקים הנ"ל ושאירע בתקופת הביטוח של , אלו
על פי סייגי פרק זה, אשר כתוצאה ממנו חלה הפסקה  מוחרג

 בתפעול עסקו של המבוטח.
 

 סכום הביטוח .1.2
 'ב בחלק 2סעיף ) לפוליסהבנוסף על האמור בהגדרות כלליות 

 (: לפוליסה

השנתי של העסק הרווח הגולמי  סכום הביטוח חייב לשקף את

 )כולל שכר עבודה(.

קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את  תקופת השיפויגם אם 

 השנתי המלא. הרווח הגולמי

 

 הפסקה בתפעול .1.3
הפסקה חלקית או מלאה של פעילות בית העסק במקום המבוטח, 

כפי שהיה מצבו המתחייבת לצורך תיקון הנזק והחזרת בית העסק ל
הקבועה  לתקופת השיפויאך לא מעבר , מקרה הביטוחלפני קרות 

 .ברשימה
 

 גולמירווח  .1.4
בתקופת הביטוח על פי פרק  סה"כ ההכנסות מעסקו של המבוטח

ההוצאות הנחסכות בתוספת מלאי הסגירה, ובניכוי סכום  ,זה
 ומלאי הפתיחה בשנת הכספים האמורה.  )הבלתי מבוטחות(

 
 )הבלתי מבוטחות( ההוצאות הנחסכות .1.5



    

 

34 
 

שמשתנות בהתאם למידת פעילותו של בית העסק ההוצאות 
 .פועל בכלל, אין כל הוצאות כאלה()כשהעסק לא 

 
 מחזור .1.6

סכומים ששולמו או עמדו לתשלום למבוטח עבור טובין שנמכרו 
וסופקו ו/או עבור שירותים שניתנו במהלך עסקו של המבוטח 

 בתקופה מסויימת.
 

 יתקופת השיפו .1.7
מקרה  שמתחילה  ביום קרות הפסקה בתפעולהתקופה שבה חלה 

ומסתיימת לא יאוחר מאשר תום התקופה ברשימה כתקופת  הביטוח
 השיפוי. 

 
 צמצום המחזור .1.8

לעומת  תקופת השיפויהסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך 
  המחזור התקני.

לעניין זה, לצורך חישוב המחזור בפועל, יובאו בחשבון כספים 
ששולמו או שיעמדו לתשלום עקב מכירות של מוצרים או שירותים 

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

 
 שיעור הרווח הגולמי .1.9

היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד 
  .מקרה הביטוחקרות 

 
 מחזור שנתי .1.11

 .מקרה הביטוחחודשים שקדמו למועד קרות  12במשך  המחזור
 

 מחזור תקני .1.11
 12בתוך  לתקופת השיפויבאותה תקופה המקבילה  המחזור

   .מקרה הביטוחהחודשים שקדמו למועד קרות 
 

 והמחזור התקני, המחזור השנתי לשיעור הרווח הגולמיבנוגע  .1.12
תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות 
העסק, ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות המיוחדות המשפיעות על 

או שעלולות היו להשפיע   מקרה הביטוחהעסק לפני או אחרי קרות 
כך שהסכומים המותאמים  ,מקרה הביטוחעל העסק אלמלא קרה 
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ר אלמלא קרה ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אש
מקרה היו מושגות בתקופה היחסית אחרי קרות  מקרה הביטוח

  .הביטוח
 
 חישוב השיפוי .5
 

 את המבוטח לפי פרק זה כדלקמן: מבטחישפה ה מקרה ביטוח,בקרות 
 

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

 
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות  –בגין הוצאות תפעול נוספות  .2.2

 צמצום המחזורבאופן סביר אך ורק לשם מניעת או הקטנת 
 . מקרה הביטוחאשר הוציא המבוטח בפועל עקב  ,בתקופת השיפוי

בתנאי מפורש כי הסכום שישולם על פי תת סעיף זה, לא יעלה על 
באותו חלק של  הגולמישיעור הרווח הסכום המתקבל מהכפלת 

, ובניכוי הוצאות שאבדנו נמנע על ידי הוצאה נוספת זו המחזור
, בגין אותן הוצאות של העסק בתקופת השיפויתפעול שנחסכו 

המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו או הופסקו עקב 
  .מקרה הביטוח

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

 )בנוסף על הסייגים הכללים לפוליסה(
 

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

 
או חלק ממנה, שאינו תוצאה ישירה  בתקופת השיפויהפסד  3.1

אובדן רווחים שיגרם על ידי או  , כגוןמקרה הביטוחובלעדית של 
 כתוצאה מ:

 פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים. .3.1.1
 חיסול גמור של פעילות העסק. .3.1.2
הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או  .3.1.3

 ממשלתית כלשהי.
העדר מימון מספיק לשם קימום או תיקון רכושו אשר ניזוק  .3.1.4

 או נהרס.
שיפוצים אשר יבוצעו בעת תיקון או  שינויים, שיפורים או .3.1.5

 אשר ניזוק או נהרס. הרכוש המבוטחהחלפת 
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( ו/או גניבה 1פרק ב כמשמעותם)שוד ו/או פריצה הפסד שמקורו ב 3.2

 .1כהגדרתם בפרק  שוד,או  פריצהשלא במהלך 
 

כאשר הרכוש ו/או חלק ממנו אינו מבוטח בביטוח אש מורחב עם ערך  3.3
 כלשהו.כינון אצל מבטח 

 
  הפסד שמקורו בנזקים המכוסים על פי הרחבות: 3.4

 (, 1להרחבות לפרק  3.4חשמל )סעיף נזק     .3.4.1
 יםלפרקהמשותפות להרחבות   1.8)סעיף  הקמהכוש בר  .3.4.2

 .(2 -ו  1
 
 (שיפוי בגין אובדן רווחים -הכנסות בית העסק )  'ב 3הרחבות לפרק  .4
 

וליסה, הגדרותיה לכל תנאי הפבסעיף זה  הכיסוי על פי ההרחבות
 וסייגיה, אלא אם כן שונו בו במפורש.

 
למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי  להגדיל  את 

, למעט הרחבת הוצאות הכנת תביעת סכום  הביטוח הנקוב ברשימה
 .ביטוח

 
 הוצאות הכנת תביעת ביטוח .4.1

סביר ששילם  הכיסוי לפי פרק זה מורחב לכלול גם שיפוי בגין שכר
המבוטח בפועל לרואי חשבון, יועצים ומומחים אחרים, לצורך הכנת 

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

 
 ₪. 51,111הרחבה זו מוגבלת לסך של עד 

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

 ביטוח חסר.
 

 הפסקת שירותים ציבוריים  .4.2
מורחב פרק זה לכלול כיסוי בגין בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, 

הוצאות או הגדלת  צמצום המחזורהנובע מ רווח גולמיאובדן 
שהיא תוצאה של נזק פיזי למתקני  הפסקה בתפעול, עקב תפעול

הרכוש חברת חשמל או למתקני אספקת מים,  שאינם חלק מן 
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 ,ממקרה ביטוחכתוצאה , 2בפרק  ו/או  1פרק כהגדרתו ב, המבוטח
  .2פרק בו/או  1כהגדרתו בפרק 

 
מסכום  11% –על פי הרחבה זו מוגבלת ל  המבטחאחריות 
 ₪. 511,111, עד  מקסימום בסך הביטוח

 
 מניעת גישה .4.3

מורחב פרק זה לכלול כיסוי בגין בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, 
הוצאות או הגדלת  המחזורמצמצום הנובע , רווח גולמיאובדן 
נזק פיזי לרכוש שהיא  תוצאה של  הפסקה בתפעול, עקב תפעול

 1כהגדרתו בפרק  מקרה ביטוחהשכן לחצרי המבוטח, כתוצאה מ
, אשר כתוצאה ממנו נמנעה הגישה או יכולת השימוש 2פרק בו/או 

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

מסכום  11% –על פי הרחבה זו מוגבלת ל  המבטחאחריות 
 ₪. 511,111 , עד  מקסימום בסךהביטוח

 
 הרחבת ספקים/לקוחות .4.4

בגין מורחב פרק זה לכלול כיסוי בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, 
הוצאות או הגדלת  צמצום המחזורהנובע מ רווח גולמיאובדן 
שהיא תוצאה של אי אספקת חומרי  הפסקה בתפעול, עקב תפעול

ו/או תוצאה של אי רכישת ישירים של המבוטח גלם על ידי ספקים 
, עקב נזק פיזי ישירים של המבוטח מוצרים מוגמרים על ידי לקוחות

בפרק  כהגדרתו  ממקרה ביטוחלרכוש ספקים ו/או לקוחות כתוצאה 
לרכוש , ואשר בגינם נמנע מהם לספק למבוטח או 2פרק בו/או  1

 ממנו.
למען הסר ספק, הרחבה זו אינה חלה בגין נזקי טבע )לרבות רעידת 

 . לגבולות הטריטוריאלייםאדמה( לרכוש ספקים ו/או לקוחות מחוץ 
 

הרחבה זו מותנת בכך כי מידת השפעתם של ספקים ו/או לקוחות 
, אלא אם נרשם 25%של המבוטח אינה עולה על  מחזורהאלה על 

  .ברשימה אחרת
 

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

 ההשתתפות העצמית יחול מרגע השפעת הנזק על המבוטח.
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מסכום  11% –על פי הרחבה זו מוגבלת ל  המבטחאחריות 
 ₪. 511,111, עד  מקסימום בסך הביטוח

 
 
 (שיפוי בגין אובדן רווחים -הכנסות בית העסק ) 'ב 3תנאים לפרק  .2

 
( חלים על פרק זה, לפוליסה חלק ה'התנאים הכלליים של הפוליסה )

 ובנוסף עליהם יחולו התנאים המפורטים להלן:
 

 ביטוח חסר .5.1
הנקוב  סכום הביטוח , הסתבר כימקרה הביטוחהיה ובמועד קרות 

שיעור ברשימה בגין פרק זה, קטן מהסכום המתקבל מהכפלת 
,  יופחתו תגמולי הביטוח לפי מחזור השנתיב הגולמי הרווח

 באותו יחס. פוליסהה
 

 השתתפות עצמית  .5.2
מספר ימי   מתקופת השיפוילצורך חישוב השיפוי  לעיל, ינוכו 

 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, ההגדרות וההשתתפות העצמית כמפורט 

"הרחבות ב 2.1)סעיף בהרחבת רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים 
 . ("2ו/או  1 יםפרקאופציונליות ל

 2ו/או  1בהתאם, ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין פרקים 

יחדיו, לא יעלה על הסך הנקוב לעיל כסך המקסימלי  3ופרק 

כמפורט בהרחבת רעידת אדמה להשתתפותו העצמית של המבוטח 

ו/או  1פרקים "הרחבות אופציונליות לב 2.1)סעיף ונזקי טבע אחרים 

2")   . 
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 יםמעביד אחריות .4 פרק
 

ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח חב לשלם למי   המבטח
, שיגרם בתקופת ממקרה ביטוח, כתוצאה החוקמעובדיו בתור פיצוים עפ"י 

בכפוף לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי , ברשימההביטוח הנקובה 
  הפוליסה וסייגיה.

הגנה סבירות והכרחיות,  ישפה את המבוטח בגין הוצאות המבטחבנוסף, 

, ובמידה תביעה, לצורך הגנה מפני המבטחשאושרו מראש ובכתב על ידי 

הוצאות הגנה סבירות והכרחיות  המבטח, ישלם גבול האחריותשמוצה 

 . לגבול האחריותכאמור אף מעבר 

 
 (יםחבות מעביד)  4הגדרות לפרק  .0

 למטרת פרק זה:
 
 חוק :  .1.1

  ;פקודת הנזיקין )נוסח חדש( .א

  1981-תש"םהחוק האחריות למוצרים פגומים  .ב

        

 גבול האחריות .1.2
 אחריות המבטח לא תעלה על: 

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

 מקרי הביטוח שאירעו במשך תקופת הביטוח.
 

 השתתפות עצמית .1.3
הסכום הראשון בו ישא המבוטח בטרם ישולם סכום כלשהו על ידי 

, בין אם כשיפוי בגין חבות המבוטח ובין אם הפוליסהעל פי  המבטח
אך  ,בנפרדמקרה ביטוח כהוצאות הגנה של המבוטח, וזאת לגבי כל 

לעניין מחלת מקצוע תהיה ההשתתפות העצמית לגבי כל נפגע 
 ונפגע בנפרד.

לגבי הוצאות חיצוניות  ההשתתפות העצמיתכמו כן יחול סכום 
לשם בדיקת חבות המבוטח או היקף הנזק במהלך  המבטחשהוציא 

, מקרה ביטוחו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל  בתביעהטיפול 
 וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינו.
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 מקרה ביטוח .1.4
וטח, היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות לאחד או יותר מעובדי  המב

כתוצאה  -בין אם בשכר ובין אם לא-ושהוא בשירותו של המבוטח 
מתאונה שאירעה  תוך כדי או  עקב עבודתו בעסק המבוטח או 
כתוצאה ממחלת מקצוע שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסק 

 המבוטח.
הנובעים ממקור אחד או  מקרי ביטוחאו סדרת  מקרה ביטוח

 . הפוליסהאחד לצרכי  ביטוחכמקרה מסיבה מקורית אחת יחשבו 
 

 תביעה .1.5
תביעה משפטית או דרישה לפיצוי על ידי עובד המבוטח נגד 

 .מקרה ביטוחהמבוטח בגין 
                       

נוסף על הסייגים הכלליים ב) (יםמעביד אחריות) 4סייגים לפרק  .5
 (לפוליסה

 
( חלים גם על פרק זה, לפוליסה חלק ד'הסייגים הכללים לפוליסה )

 :  או בקשר עםובנוסף עליהם המבטח לא יהיה אחראי בגין  
 

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

 הסכם כזה.
 

 סייג המוסד לביטוח לאומי: 2.2
מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח  סכום כלשהו אשר ייתבע .2.2.1

לאומי. סייג זה לא יחול אם עילת התביעה של המוסד 
לביטוח הלאומי נובעת ממחדל של המעביד בתום לב 
ובהסתמכו על חוות דעת משפטית שהומצאה לו, בדבר 

 פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.
גין סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בתשלומו ב .2.2.2

או שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו אך לא מקרה הביטוח 
שילמו מחמת אי קיום הוראה/ות של חוק הביטוח הלאומי 

או תקנותיו )להלן: חוק  1968-)נוסח משולב( תשכ"ח
הביטוח הלאומי( או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל. 
סייג זה לא יחול אם אי קיום  הוראה/ות החוק או אי הגשת 

נעשו בתום לב מצד המבוטח, ובהסתמכו על חוות התביעה 
דעת משפטית שהומצאה לו, בדבר פטור מתשלום דמי 
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 ביטוח לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת התביעה.
לפצות  מקרה ביטוחסכום כלשהו בו יחויב המבוטח עקב  .2.2.3

עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח לאומי 
המבוטח בגין תביעות אלה רק יפצה את  המבטחלגביו. 

בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם ע"י המוסד 
 לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. 

 
חבות כלשהי שמקורה או סיבתה נובעים במישרין או בעקיפין ו/או  2.3

שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים 
נובע או הושפע  שמקרה הביטוחאזבסט בכל צורה וכמות, ובלבד 
 מתכונותיו המסוכנות של האזבסט.

 
חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה במישרין או בעקיפין בצורנית  2.4

 )סיליקה(.
 

בות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי  לרבות גופים ח 2.5
 ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי. 

 
 . לגבולות הטריטוריאלייםשנגרם מחוץ  רה ביטוחמק 2.6

 
חבות כלשהי בגין ו/או כלפי קבלנים, קבלני משנה או עובדיהם, למעט  2.7

 .4לפרק להרחבות  3.6סעיף אם מכוסה על פי 
 

חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה לבנייה בשיטה הידועה כשיטת  2.8
 ראש ובכתב.מ המבטחקל", אלא אם התקבל אישור -ה"פל

 
 פיצוי עונשי, קנסות, עיצומים ופיצויים לדוגמא. 2.9

 
 (יםחבות מעביד) 4הרחבות לפרק  .3

ההרחבות הן  למניעת ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי כל
 .חלק מגבול האחריות ולא בנוסף לו

 
הכיסוי על פי ההרחבות כפוף  לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה,  

 וסייגיה. 
 

 כלפי עובדים בעת שהות זמנית בחו"לחבות  .3.1
מורחבת  הפוליסה, 4פרק ללסייגים  2.6סעיף למרות האמור ב
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לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם הזמנית 
, שאינה כרוכה לגבולות הטריטוריאלייםמטעם המבוטח מחוץ 

 בהעתקת מקום מגוריהם, בכפוף לדין ושיפוט ישראלי. 
 

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

 
 חבות כלפי עובדים על פי חוזים מיוחדים .3.2

 ,4פרק סייגים לל 2.2.3סעיף למרות האמור ב
מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי  הפוליסה .א

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 

יופחת מכל פיצוי אשר  חייב בפיצויים ביחס לעובדים אלה,
על המבטח יהיה לשלם בגין מקרה ביטוח לעובדים אלה, 

לתנאי הפוליסה, סכום השווה לפיצוי שהיה  בהתאם
היוונו(, אילו היה  משתלם ע"י המוסד לביטוח לאומי )או

 .העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה
סכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ"ל על ידי גוף  .ב

תיות אשר המבוטח כלשהו, ייכלל בהצהרת המשכורות  השנ
 זו. פוליסהלמטרת הביטוח לפי  למבטחמוסר 

 
 חבות בגין פעולות נלוות לעבודה .3.3

מורחבת לחול בכל  עת שהעובד נמצא בשירותו של  הפוליסה
המבוטח, לרבות, אך לא רק, בעת הפסקה במהלך יום העבודה, 

בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד  בעת הימצאו
למשנהו, וכן בעת ביצוע פעולה אחרת על ידי העובד לצורך ביצוע 

והכל בתנאי שהעובד פעל במסגרת העבודה או בקשר אליה, 
כולל פעילויות ספורטיביות  חובותיו וצרכיו כעובד של המבוטח,

 עבודה. שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת וחברתיות 
 

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

 שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח.  מקרה ביטוחבגין 
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 חבות בגין אחזקת נשק .3.5
של המבוטח הנובעת  זו חל גם על חבותו פוליסההכיסוי עפ"י 

בתנאי כי כל המחזיק מאחזקת כלי נשק על ידו ו/או על ידי עובדיו, 
בנשק באישור המבוטח היה בעת קרות מקרה הביטוח  בעל 

 . רישיון בר תוקף לנשיאת כלי הנשק
 

 חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה .3.6
זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  פוליסה

ועובדיהם, אך ורק אם יקבע על פי דין כי המבוטח הינו  קבלני משנה
בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך מעבידם, 

 עבורם ו/או לטובת המבוטח.
לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק מקרי 

 ביטוח שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק המבוטח.
 לא יחול על הרחבה זו. 4לסייגים לפרק  5.2סעיף 

 
 מבוטח נוסף .3.7

זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח  פוליסה
להכלילו כמבוטח  מקרה הביטוח,התחייב כלפיו בכתב, בטרם קרות 

נוסף בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו, ככל ובמידה שיקבע על 
מעביד של עובדי  פי דין כי האדם או הגוף המשפטי  כאמור הינו

המבוטח, או כי הינו נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח 
 כלפי עובדיו.

 
חבות כלפי עובדים שלא ניתן לבטחם באמצעות המוסד לביטוח  .3.8

  לאומי
זו מורחבת פוליסה , 4פרק לסייגים ל 2.2.3 סעיףלמרות האמור ב

לכסות את 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
 הוצאות הגנהמורחבת לשפות את המבוטח בגין  הפוליסה .3.9.1

שאירע  מקרה ביטוחין בגנגדו  בהליך פלילי או מנהלי
 בתקופת הביטוח, באופן ובהיקף כדלקמן: 

, יעמיד על חשבונו עורך דין לשם מתן הגנה המבטח
, שיוגש נגד המבוטח או בהליך פלילי או מנהלימשפטית 

 .מקרה ביטוחעובדיו, בעקבות 
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יעמיד על חשבונו עורך דין לשם הגשת  המבטחבנוסף, 
לערכאה הסופית  ערעור וייצוגם של המבוטח ועובדיו עד

 האפשרית ויישא 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.
לפנות לעורך דין אחר על פי בחירתו, בכפוף  רשאיהמבוטח 

על פי  גבול האחריותלא תעלה על  המבטחך שחבות לכ
 הרחבה זו.

ו/או הוצאות הערעור  הוצאות ההגנהאת  ישלם מבטחה
או הערעור, הכל לפי   ההליך הפלילי או המנהלי בתום

 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 ישראל או מטעמה, נגד המבוטח 
 .מקרה ביטוחאו מי מעובדיו בגין 

 הוצאות הגנה )כולל ערעור( .3.9.2.2
, אגרות, העתקה או תמלול של שכר טרחה

פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי 
שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע 

הנדרשים בעבור הגנה  בסדרי הדין הפלילי
אך לא  בהליך הפלילי או מנהלי, כולל ערעור,

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 

עורך משכר טרחת  4יהיה עד פי  המבטחעל ידי 
דין המינימאלי לניהול הליכים משפטיים הקבוע 
בכללי לשכת עורכי דין )התעריף המינימאלי( 

 . 2111-התש"ס
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 סייגים לעניין הרחבה זו : .3.9.3
לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או  המבטח

 לשאת בתשלום כלשהו באם: 
 מקרה ביטוחהינו בגין  ההליך הפלילי או המנהלי .3.9.3.1

 .הפוליסהשאינו מכוסה תחת 
הינו בגין מעשה או ההליך הפלילי או המנהלי  .3.9.3.2

מחדל של המבוטח או מי מעובדיו שנקבע על ידי 
ערכאה או גוף מוסמך כי בוצעו מתוך כוונה לגרום 

 או מתוך מחשבה פלילית.למקרה הביטוח 
הינו כנגד קבלנים ו/או  ההליך הפלילי או המנהלי .3.9.3.3

 /או מי  מעובדיהם.קבלני משנה של המבוטח ו
 

גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  .3.9.4
 לכל ההליכים הפליליים או המנהליים בגין ₪  511,111

במצטבר לכל ההליכים ₪  411,111 -אחד ו מקרה ביטוח
שאירעו  מקרי הביטוח המנהליים בגין כל  הפליליים או

 בתקופת הביטוח.
 

 ויתור על תחלוף .3.11
בן מוותר על זכות התחלוף העומדת לו על פי הדין, כלפי  המבטח

אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו משפחה של המבוטח, 
, וכן וכן בני משפחותיהם של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח

כלפי כל אדם או גוף אשר כלפיהם התחייב המבוטח בכתב בטרם 
כי ביטוח זה יכלול ויתור על זכות תחלוף  מקרה הביטוחקרות 

מקרה לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם קרות 
 . הפוליסהלא יפגע בזכויות המבוטח על פי  הביטוח

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

 
 (Personal Injuryהרחבה לפגיעה אישית ) .3.11

זו מורחבת לכסות  פוליסה, מקרה ביטוחעל אף האמור בהגדרת 
כהגדרתה להלן, שנגרמה לעובד  המבוטח, תוך כדי  פגיעה אישית,

 ועקב עבודתו בעסק המבוטח.
" משמעותה פגיעה באוטונומיה של פגיעה אישיתלעניין הרחבה זו "

הרצון או עוגמת נפש,  חבות בשל חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה 
טיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא וכן חבות בשל בפר

 הפרה בתום לב של חובת סודיות. 
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למען הסר ספק, הרחבה זו לא תחול על  זכויות קניין רוחני או 
 הטרדה מינית. 

₪  511,111גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 
 בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לכל מקרי הביטוח שאירעו

 .בתקופת הביטוח
הגנה סבירות  ישפה את המבוטח בגין הוצאות המבטח בנוסף,

, לצורך הגנה מפני המבטחוהכרחיות, שאושרו מראש ובכתב על ידי 
שהוגשה נגדו המכוסה על פי הרחבה זו, ובמידה שמוצה תת  תביעה

הוצאות הגנה סבירות  המבטחגבול האחריות להרחבה זו, ישלם 
 .בול האחריות להרחבה זווהכרחיות מעבר לתת ג

 
 

 התאמת דמי הביטוח – (יםחבות מעביד) 4תנאי מיוחד לפרק  .4
 

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

אמדן שכר העבודה השנתי, שישולם במשך תקופת  .א

 הביטוח.

 הביטוח. מספר העובדים הצפוי במשך תקופת .ב

 

בתום תקופת הביטוח, תערך התאמת דמי הביטוח בהתאם  .4.2
בהתאם ביטוח או לשכר ששולם בפועל במשך תקופת ה

 למספר העובדים בפועל במשך תקופת הביטוח, בהתאמה. 
 

על פי דרישת המבטח, מתחייב המבוטח להמציא הצהרות  .4.3
 בדבר:

 
השכר הכולל ששולם מידי חודש בהתאם לדווח למוסד  .א

 או מחליפו. 112לאומי על פי טופס לביטוח 

מספר העובדים מדי חודש בהתאם לדווח למוסד לביטוח  .ב

 או מחליפו. 126לאומי על פי טופס 
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 אחריות כלפי צד שלישי .2 פרק

 
ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח חב לשלם לצד שלישי  המבטח

, שיגרם בתקופת הביטוח הנקובה ממקרה ביטוחכתוצאה  דיןכפיצוים על פי 
בכפוף לגבול האחריות בפוליסה ולכל שאר תנאי הפוליסה  ברשימה,
 וסייגיה. 

 
הגנה סבירות והכרחיות,  ישפה את המבוטח בגין הוצאות המבטחבנוסף, 

מקרה , לצורך הגנה מפני תביעה בגין המבטחשאושרו מראש ובכתב על ידי 
הוצאות הגנה סבירות  המבטח, ישלם האחריותגבול , ובמידה ומוצה הביטוח

 . לגבול האחריותוהכרחיות כאמור אף מעבר 
 
 (אחריות כלפי צד שלישי)  2הגדרות לפרק  .0

 
 למטרת פרק זה:

 
 דין 1.1

 דיני מדינת ישראל
 

 גבול האחריות 1.2
 

 לא תעלה על:  המבטחאחריות 
 . נזקהסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות ל .א

 אחריות לכל הפיצויים בגין כל ההסכום הנקוב ברשימה כגבול  .ב

 שאירעו במשך תקופת הביטוח. מקרי הביטוח

 

 השתתפות עצמית 1.3
הסכום הראשון בו ישא המבוטח בטרם ישולם סכום כלשהו על ידי 

, בין אם כשיפוי בגין חבות המבוטח ובין הפוליסהעל פי  המבטח
 בנפרד.נזק של המבוטח, וזאת לגבי כל  כהוצאות הגנהאם 

לגבי הוצאות חיצוניות  ההשתתפות העצמיתכמו כן יחול סכום 
וזאת  הנזקלשם בדיקת חבות המבוטח או היקף  המבטחשהוציא 

 אף אם לא שולמו פיצויים בגינו.
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 מקרה ביטוח 1.4
 .לצד שלישי לנזקאירוע בלתי צפוי שגרם 

 
 נזק 1.5

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

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

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

 הסייגים הכלליים לפוליסה(
 

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

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

 
תביעות המוסד לביטוח לאומי בקשר לעובד שהמבוטח לא שילם  2.2

בגינו דמי ביטוח לאומי ו/או לא דיווח עליו למוסד לביטוח הלאומי, 
 למרות שחלה עליו חובה לעשות כן.

 
חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי  לרבות גופים  2.3

 ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.
 

 חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי בגין נזק לרכוש צד שלישי. 2.4
 

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

 חבות כלשהי, שעשויה לחול על המבוטח , והנובעת מ : 2.6
מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו, או שווקו  .א

על ידי המבוטח או בקשר עמו, או כל איש שבשירותו, לאחר 

 שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.

אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו בשל  .ב

שרותי יעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח, שניתנו על ידו לצד ג' במסגרת 

מקצועו ו/או עיסוקו של  המבוטח וכן אחריותו המקצועית בשל 

רפואיים כלשהם לרבות שירותי רפואה –שירותים רפואיים ופרה

ותו של המבוטח, משלימה ורפואה אלטרנטיבית )למעט אחרי
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רותים רפואיים, הנובעת מטיפול רפואי יהיה ואינו ספק של ש

שניתן ו/או הוזמן על ידו או באמצעותו, המהווה עזרה ראשונה 

 בעת חרום(.

חבות כלשהי בגין זיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע,  .ג

מחוץ לחצרי המבוטח, אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של 

 תאומי ובלתי  צפוי מראש.אירוע תאונתי, פ

 אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו.  2.7
תחת פוליסת  וי סכימובהר כי סייג זה לא יחול אם הנזק אינו ניתן ל

 חבות נושאי משרה.
 

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

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

 על כל נזק גרר. .ב

 
או מי שנמצא בשירותו פועלים או  לאותו חלק רכוש שהמבוטח, נזק 2.9

נגרם במישרין ע"י  שהנזק, בתנאי הביטוח מקרהפעלו בו בעת קרות 
 הפעולה האמורה.

 
שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם התחייבות או אחריות  2.11

כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר 
 הסכם כזה.

 
חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה לבנייה בשיטה הידועה כשיטת  2.11

 מראש ובכתב.  המבטחקל", אלא אם התקבל אישור -ה"פל
 . לגבולות הטריטוריאלייםשנגרם מחוץ  נזק 2.12

 
הפיזי לרכוש צד  הנזקנזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של  2.13

 שלישי שניזוק.
 

 פיצוי עונשי, קנסות, עיצומים ופיצויים לדוגמא. 2.14
 

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

 
 חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים. 2.16

 
 

 (כלפי צד שלישי אחריות)  2הרחבות לפרק  .3
ההרחבות הן  למניעת ספק מובהר בזה כי אחריות המבטח על פי כל

 .חלק מגבול האחריות ולא בנוסף לו
 

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

 נזקים בחו"ל .3.1
זו מורחבת  פוליסה, 5לפרק לסייגים  2.13סעיף על אף האמור ב

שנגרם בחו"ל על ידי  נזק לכסות את אחריותו של המבוטח בגין
לגבולות הנשלחים מטעמו בעת שהותם הזמנית מחוץ 

בכפוף , , שאינה כרוכה בהעתקת מקום מגוריהםהטריטוריאליים
 . לדין ולשיפוט ישראלי

המכוסה על פי הרחבה זו,  נזקאולם, הדין והשיפוט החלים לגבי 
כל מקום בעולם בו תוגש התביעה נגד המבוטח, ובלבד יורחבו לכלול 

יהא הכיסוי על פי הרחבה שבמקרה בו לא יחול דין ושיפוט ישראלי, 
אחד ולכל  לנזק₪  211,111סך של בזו כפוף לתת גבול אחריות 

 שאירעו במשך תקופת הביטוח. הנזקים
 מובהר כי הרחבה זו לא תחול על נזק שנגרם עקב תאונת דרכים. 

 
 אנטנות, תרנים ושלטים .3.2

זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ו/או תרנים  פוליסה
 .והשטחים המוחזקיםו/או שלטים בכל מקום בשטח מדינת ישראל 

 
 צד שלישי .3.3

כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח 
 פוליסהאינו משלם בגינו דמי ביטוח לאומי, ייחשב כצד שלישי לצורך 

 זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 

 אחריות צולבת .3.4
יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד,  הפוליסההכיסוי על פי 

הוצאה על שמו בלבד,  הפוליסהלמעט קבלנים וקבלני משנה, כאילו 
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על תנאיה, סייגיה והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם 
לשפות את כל  המבטחשל המבוטחים האחרים. אולם אחריותו של 

 הנקוב ברשימה. האחריות גבוליחידי המבוטח יחד לא תעלה על 
 

 רכוש עובדי המבוטח .3.5
זו מורחבת  פוליסה, 5סייגים לפרק ל 2.1סעיף על אף האמור ב

 לכסות רכוש השייך לעובדי המבוטח, אשר ייחשב כרכוש צד שלישי.
 

 חבות המבוטח בגין פעילות קבלנים וקבלני משנה .3.6
מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי  הפוליסה

למניעת ספק מובהר בזה בגין פעילויות של קבלנים וקבלני משנה. 
לשהו לקבלנים ו/או לקבלני כי הרחבה זו אינה מעניקה כיסוי כ

 המשנה.
 

 עבודות המבוצעות עבורו חבות המבוטח בגין .3.7
מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי,  הפוליסה

בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור ושיפוץ, אם מבוצעות 
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה עבודות כאלו עבורו. 

מבצע למעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה ו/או 
 העבודה.

 
 אירועים .3.8

עובדי המבוטח, משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי 
בעת השתתפותם באירועים המאורגנים ע"י המבוטח לרווחת עובדיו 

הכיסוי על פי סעיף זה יחול לגבי עובדי המבוטח, ו/או הקהילה. 
אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת 

 עבודה.
 

 נזק רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי .3.9
מורחבת   זו  פוליסה, 5פרק סייגים לל 2.4סעיף על אף האמור ב

לרכוש צד שלישי הנובע  נזקלכסות את חבותו של המבוטח בגין 
כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי מטעם המבוטח,  וזאת מעבר 

המיוחדת להרחבה זו, שהינה בסך של  העצמית להשתתפות
 .נזקבגין כל ₪  511,111

סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך 
לנזק אחד ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת ₪  0,111,111

 הביטוח.
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 (Personal Injuryהרחבה לפגיעה אישית ) .3.11

 פגיעהזו מורחבת לכסות  פוליסה, נזקעל אף האמור בהגדרת 
 .ביטוח מקרה, כהגדרתה להלן, שנגרמה עקב אישית

" משמעותה פגיעה באוטונומיה של אישית פגיעהלעניין הרחבה זו "
הרצון או 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. 
 ין רוחני אולמען הסר ספק, הרחבה זו לא תחול על  זכויות קני

 הטרדה מינית. 
חל על הרחבה זו: אחריות המבטח בגין הרחבה גבול אחריות ה

לנזק אחד ולכל הנזקים שאירעו ₪   511,111זו לא תעלה על סך 
 במשך תקופת הביטוח.

הגנה סבירות  ישפה את המבוטח בגין הוצאות המבטח בנוסף,
, לצורך הגנה המבטחוהכרחיות, שאושרו מראש ובכתב על ידי 

המכוסה על פי  ביטוחמקרה מפני תביעה שהוגשה נגדו בגין 
להרחבה זו, ישלם  האחריות גבולהרחבה זו, ובמידה שמוצה 

 האחריות לגבולהוצאות הגנה סבירות והכרחיות מעבר  המבטח
 להרחבה זו.

 
 מניעת גישה ואבדן שימוש .3.11

 פוליסה, 5 לפרקלסייגים  2.14סעיף וב נזקעל אף האמור בהגדרת 
מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אבדן זו 

פיזי לרכוש של המבוטח  נזקשימוש של רכוש צד ג' כלשהו עקב 
 .  מקרה ביטוחו/או באחריותו שנגרמו עקב 

סך גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 
מגבול אחריות המבטח לנזק  כמצוין בדף הרשימה של  52%
ליסה, בגין נזק אחד ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת הפו

 הביטוח.
 

 אחריות שילוחית של המבוטח .3.12
זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת  פוליסה

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

 
 הרעלת מזון ומשקאות .3.13

זו מורחבת  פוליסה,  5לפרק לסייגים א'  2.7בסעיף אמור על אף ה
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ו/או לכסות את אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון ומשקאות 
 שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו. גוף זר במזון ומשקאות 

 
 חבות המועסק ע"י המבוטח כשלוחו  .3.14

מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק  הפוליסה
, בגין קבלנים וקבלני משנה ועובדיהםלמעט על ידי המבוטח, 

הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב  מקרה ביטוח
 עיסוקו אצל המבוטח.

 
 ויתור על זכות תחלוף .3.15

בן משפחה של המבוטח, מוותר על כל זכות תחלוף כלפי  המבטח
אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של עובדי המבוטח, 

 וכן בני משפחותיהם וכן כנגד  וריון המבוטחהמבוטח, חברי דירקט
התחייב המבוטח  מקרה הביטוחכל אדם או גוף אשר קודם לקרות 

בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו. זכות 
זו לא תפגע עקב כך  פוליסההמבוטח לקבלת שיפוי על פי 

, ויתר בכתב על זכות תביעה מקרה הביטוחשהמבוטח, לפני קרות 
כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא 

זכות תחלוף  למבטחאותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות 
 כלפי אותו אדם או גוף.

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

 
 ב כלפיושיפוי למי שהמבוטח התחיי .3.16

זו תורחב לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח  פוליסה
, לבטח את חבותו מקרה הביטוחהתחייב בכתב, לפני קרות 

בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות 
תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת בגין פעילות 

המבוטח ו/או על ידי הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור 
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.
למען הסר ספק, גבול האחריות המצוין ברשימה הינו גבול 
האחריות המקסימאלי המצטבר הן לחבות המבוטח והן לצד 

פי הרחבה זו, וזאת בגין נזק  אחד ובסה"כ לתקופת השלישי על 
 הביטוח. 

 הרחבה זו לא תחול לגבי קבלנים ו/או קבלני המשנה.
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 כלי נשק .3.17

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

בזמן האירוע בעל רישיון בר תוקף בנשק באישור המבוטח היה 
 לנשיאת כלי נשק.

 
 הגנה בהליכים פליליים או מנהליים .3.18

 הוצאות הגנהמורחבת לשפות את המבוטח בגין  הפוליסה .3.18.1
שאירע  מקרה ביטוחין בגנגדו  בהליך פלילי או מנהלי

 בתקופת הביטוח, באופן ובהיקף כדלקמן: 
יעמיד על חשבונו עורך דין לשם מתן הגנה  המבטח

, שיוגש נגד המבוטח או בהליך פלילי או מנהלימשפטית 
 .מקרה ביטוחעובדיו, בעקבות 

יעמיד על חשבונו עורך דין לשם הגשת  המבטחבנוסף, 
ערעור וייצוגם של המבוטח ועובדיו עד לערכאה הסופית 

 האפשרית ויישא גם בהוצאות הערעור.
בגין הוצאות הגנה בשלב הערעור הינו תנאי לשיפוי 

קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה 
עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב 

 להצלחת הערעור.
לפנות לעורך דין אחר על פי בחירתו,  רשאיהמבוטח 

 גבול האחריותלא תעלה על  המבטחבכפוף לכך שחבות 
 על פי הרחבה זו.

ו/או הוצאות הערעור  הוצאות ההגנהאת  ישלם מבטחה
או הערעור, הכל לפי   ההליך הפלילי או המנהליבתום 
 העניין.

 :הגדרות לעניין הרחבה זו .3.18.2
 המנהליההליך הפלילי או  .3.18.2.1

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

 .מקרה ביטוחנגד המבוטח או מי מעובדיו בגין 
 הוצאות הגנה )כולל ערעור( .3.18.2.2

, אגרות, העתקה או תמלול של שכר טרחה
פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי 

בע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע שיק
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הנדרשים בעבור הגנה  בסדרי הדין הפלילי
אך לא  בהליך הפלילי או מנהלי, כולל ערעור,

קנס, עיצום, פיצוי או תשלום עונשי המוטלים 
 על פי כל דין.

 שכר טרחה .3.18.2.3
לצרכי הרחבה זו מובהר כי שכר טרחה 

משכר  4יהיה עד פי  המבטחשישולם על ידי 
ך דין המינימאלי לניהול הליכים טרחת עור

משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי דין 
 . 2111-)התעריף המינימאלי( התש"ס

 סייגים לעניין הרחבה זו:  3.18.3
לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית  המבטח

 או לשאת בתשלום כלשהו באם: 
מקרה הינו בגין  ההליך הפלילי או המנהלי .3.18.3.1

 .הפוליסהשאינו מכוסה תחת  ביטוח
הינו בגין מעשה או ההליך הפלילי או המנהלי  .3.18.3.2

מחדל של המבוטח או מי מעובדיו שנקבע על 
ידי ערכאה או גוף מוסמך כי בוצעו מתוך כוונה 

או מתוך מחשבה למקרה הביטוח לגרום 
 פלילית.

הינו כנגד קבלנים  ההליך הפלילי או המנהלי .3.18.3.3
  /או מיו/או קבלני משנה של המבוטח ו

 מעובדיהם.
גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  3.18.4

לכל ההליכים הפליליים או המנהליים בגין ₪  511,111
במצטבר לכל ההליכים ₪  411,111 -נזק אחד ו

הפליליים או המנהליים בגין כל הנזקים שאירעו 
 בתקופת הביטוח.

 

 
 )אחריות כלפי צד שלישי( 2אופציונלית לפרק  ההרחב .4

 
חול רק אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה תבפרק זה  הההרחב

ובכפוף  הותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים ברשימה בגינ
 .הבגינלגבול האחריות וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה 

 
, כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה ההכיסוי על פי ההרחב

 ו.ז הככל שלא שונו במפורש בהרחב
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 להלן. לפוליסה 'בחלק ו: כמפורט הרחבת סייבר

 
  

 האחדת נזקים - (אחריות כלפי צד שלישי) 2תנאי מיוחד לפרק  .2
 

מקרי או מסדרת  מקרה ביטוחשנגרמו או שנובעים מאותו  נזקיםמספר 

 פוליסהאחד לצורך  כנזקהנובעים מסיבה מקורית אחת, יחשבו  ביטוח

 גבול האחריות וההשתתפות העצמית. זו, לרבות לעניין 
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 סחורה בהעברה .6 פרק
 

 סחורה בהעברה -  6הגדרות לפרק  .0
 

 למטרת פרק זה:
 

 הרכוש המבוטח: .1.1
שנכללה , המשמשים לצרכי העסק המבוטח התכולה, כולל מלאי,

 ובתנאי שלא הוחרגו במפורש בפרק זה. בסכום הביטוח
 

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

  למקרה ביטוחו/או  לכלי הרכב המובילסכום הביטוח פוליסה(, ב
ייחשב כסכום הביטוח הכללי של  בפוליסהכמפורט ברשימה ו/או 

בתקופת  מקרי הביטוחולכל  המוביליםכלי הרכב לכל  המבטח
 זו, אלא אם צוין ברשימה במפורש אחרת. פוליסההביטוח עפ"י 

הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון בפרק זה סכום הביטוח 
 אינו כפוף לביטוח חסר.ש

 
 מקרה הביטוח .1.3

כתוצאה מאירוע פתאומי  לרכוש המבוטחאבדן או נזק פיזי שנגרם 
תקופת תוך  בגבולות הטריטוריאליים העברתוובלתי צפוי בעת 

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

 
 העברה .1.4

שאינו בכלי רכב מנועי  הרכוש המבוטחהעברת 
כלי )להלן: " אופנוע/קטנוע/מלגזה/אופניים וקורקינט חשמליים

"(, מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי, המתחילה הרכב המוביל
 הרכב המובילעל  הרכוש המבוטחבעת טעינה ישירה של 

 הרכבמ הרכוש המבוטחומסתיימת עם הפריקה הישירה של 
 העברהלמעט  , כולל בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה,המוביל

 פנימית בשטח בית העסק המבוטח.
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זו, לא ייחשבו כ"חניית  פוליסהלצורך : למניעת ספק מובהר בזה כי
 ביניים תוך כדי הובלה":

 לשעות העבודה;חניה מחוץ  .א
השארת רכב לחניית לילה, בין אם בשטח העסק המבוטח ובין  .ב

אם לא, לאחר הטענתו, על מנת להתחיל בנסיעה בבוקר או 
 בזמן כלשהו לאחר מכן. 

 
 פריצה .1.5

הרכוש בו נמצא כלי הרכב המוביל מתוך  רכוש מבוטחגניבת 
, בתנאי כי הרכב המוביל לכלי, שבוצעה לאחר חדירה המבוטח
או היציאה ממנו בוצעו באלימות ובכוח  לכלי הרכב המובילהחדירה 

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

הרכוש ביחד עם  כלי הרכב המוביללמען הסר ספק, גניבת 
אך גניבת כלי הרכב שהושאר  ,פריצהתחשב לעניין זה כ  חהמבוט

 .  פריצהללא השגחה כאשר המפתח בפנים לא תחשב כ
 

 שוד .1.6
הרכוש בו נמצא  כלי הרכב המובילמתוך  רכוש מבוטחגניבת 

, שבוצעה תוך שימוש באלימות )או איום לשימוש באלימות( המבוטח
אחר הפועל מטעמו כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או כלפי כל אדם 

 של המבוטח.
 
 

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

 
)בנוסף על  (סחורה בהעברה) 6סייגים לאחריות המבטח לפרק  .5

 הסייגים הכלליים לפוליסה(
 

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

 
 :בפוליסהרכוש שאינו מכוסה  2.1

מזומנים; המחאות; כרטיסי אשראי; המחאות דואר; בטחונות  .א
וערבויות; שטרי חוב; שטרי חליפין; מטבעות ובולים; אבנים 
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סחיר אחר בעל יקרות; ניירות ערך ואגרות מכל סוג וכן כל מסמך 
 ערך כספי נקוב.

 כלי רכב מנועי, כלי שיט וכלי טיס. .ב
 גידולים חקלאיים, צמחייה ובעלי חיים. .ג
 יצירות אמנות ו/או מתכות יקרות.  .ד
 סחורות מסוכנות, לרבות חומרים דליקים ונפיצים. .ה

 
ע"י סחורות מסוכנות כמשמעותם בחריג  המבוטח לרכושנזק שיגרם  2.2

 עיל.  ל 6לפרק  'ה 2.1
 

 הרכוש המבוטחו/או  כלי הרכב המובילאובדן או נזק אחרי נטישת  2.3
 . בשטחים המוחזקיםשתבוא בעקבות פעילות עוינת  

 
קלקול  הדרגתי, הרעה הדרגתית, עש, תולעים, חרקים,  פחת, בלאי, 2.4

מכרסמים, בעלי חיים, עובש, חלודה, שיתוך )קורוזיה(, גורמים 
הדרגתית, שינויים בטמפרטורה, לחות, אקלימיים בעלי השפעה 

יובש, התאדות, אור, קור, קיפאון,  אבדן משקל, הצטמקות, מיהול, 
(, אלא inherent viceשינויי צבע ומרקם, טבעו של הרכוש המבוטח )

אם הנזק הפיזי נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני, פתאומי ובלתי צפוי  
 האחרים. הפוליסהשאינו מוחרג על פי סייגי 

 
 תסיסה עצמית, התלקחות עצמית. 2.5

 
הנגרם  הרכוש המבוטחזיהום מכל סוג ומין, לרבות מצב כלשהו של  2.6

על ידי ו/או 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 

כל גורם אחר למחלות, אלא אם ו/או בקטריות ו/או וירוסים ו/או 
הזיהום נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני, פתאומי ובלתי צפוי שאינו 

 האחרים. פוליסהמוחרג על פי סייגי ה
 

נזק שהינו שריטות, קילוף או חריצים של משטחים ממורקים ו/או  2.7
 צבועים.

 
שאינו מקרה ביטוח היעלמות או חוסר שאין אפשרות ליחסם ל 2.8

לרבות חוסר בלתי מוסבר ו/או חוסר עקב נזילה/דליפה מוחרג, 
 ממיכל כלשהו ו/או חוסר הנובע מטעות, מחדל או השמטה.

 
אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ומבלי לפגוע בכלליות האמור  2.9
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לעיל, לרבות 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.    
 

או כל ניסיון  שוד, פריצהאבדן או נזק שנגרם או שהינו תוצאה של  2.11
לכך, אלא אם צוין ברשימה במפורש כיסוי לכך ותמורת דמי הביטוח  

 שצוינו ברשימה בגין כיסוי זה.
 

 :אובדן או נזק שנגרם על ידי 2.11
 .שודאו  פריצהגניבה שלא תוך כדי  .א
 מרמה, הונאה  ו/או מעילה באמון. .ב

 
 אבדן או נזק במצבים הבאים: 2.12

אינו תקין או שאינו מתאים להובלת רכוש  המוביל הרכבכאשר  .א
 .המבוטח הרכושמסוג 

 מוטען במשקל מעל המותר ברישיון הרכב. המוביל הרכבכאשר  .ב
 נמצא בבדיקה, ניסוי או מבחן.  המוביל הרכבכאשר  .ג
אינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגת   המוביל הרכבכאשר נהג  .ד

 אותו סוג רכב. 
 היה תחת השפעת סמים.  המוביל הרכבכאשר נהג  .ה

חריג זה, כולו או חלקו, יחול רק אם המבוטח ידע על התקיימות            
 שהיה עליו לדעת על כך. העובדות שביסוד החריג, או 

 
 (סחורה בהעברה)  6הרחבות לפרק  .3
 

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

 
  הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה

 
 והעברה לאחסון הטענה .3.1

לנמלי ים ואויר  C&F -ו  F.O.Bבמקרה של משלוח יצוא בתנאי  .א
גם הטענה על מטוסים ו/או אוניות,  הפוליסהבישראל, תכסה 

 .המוביל הרכבמ הרכוש המבוטחלאחר  פריקת 
במקרה של משלוחי יבוא מנמלי ים ואויר בישראל, תכסה  .ב

לאחסון בעסק  המבוטח, לאחר  ההעברהגם את  הפוליסה
 .המוביל הרכבמ הרכוש המבוטחפריקת 
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 הגנה על שם המותג .3.2
היה ובעקבות נזק למלאי, המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם 

המלאי  המוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את 
שניזוק וטענה זו תאושר על ידי השמאי המטפל, אזי הפיצוי למלאי 

ישלם גם את הוצאות הפינוי  המבטחזה יחושב על בסיס אבדן כללי ו
 וההשמדה.

 ₪. 211,111להרחבה זו מוגבל לסך  חסכום הביטו
 

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

, מיום קרות האבדן או הנזק, אלא הביטוח מקרהסמוך לפני קרות 
 אם יורה המבוטח אחרת.

סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא 
 יעלה על השבה פעם אחת של מלוא סכום הביטוח. 

תשלום דמי ביטוח נוספים שיחושבו ההשבה לקדמות תהיה תמורת 
יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה 

 הבאה:

𝐴 ×
𝐵

𝐷
×
𝐶

𝐸
 

A  דמי ביטוח שנתיים = 
B  סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית = 
C  מספר הימים שנותרו מיום הנזק ליום סיום הביטוח = 
D   סכום הביטוח = 
E  =365 

 
 ויתור על תחלוף 3.4

בן מוותר על זכות התחלוף העומדת לו על פי הדין, כלפי  המבטח
אנשים בשרותו של המבוטח, משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, 

וכן בני  בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח
כל אדם או גוף אשר כלפיהם התחייב משפחותיהם וכן כנגד 

כי ביטוח זה יכלול ויתור  מקרה הביטוחהמבוטח בכתב בטרם קרות 
על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 

 . הפוליסהלא יפגע בזכויות המבוטח על פי  מקרה הביטוחקרות 
אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח 

 בזדון.
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 (סחורה בהעברה) 6הרחבה אופציונלית לפרק  .4
 

חול רק אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תבפרק זה  הההרחב
ה ובכפוף לסכום תשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים ברשימה בגינ

 .הבגינהביטוח וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה 
 

המפורטת מטה כפוף לכל תנאי הפוליסה,  ההכיסוי על פי ההרחב
 הגדרותיה וסייגיה.

 
כי אין בהרחבה שלהלן בכדי להגדיל את סכום  למען הסר ספק, מובהר

 הביטוח הנקוב ברשימה.
 

 פריצה ו/או שוד .4.1
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח 

לסייגים  2.9חרף האמור בסעיף , נוספים הנקובים ברשימה בגינו
לכלול גם שיפוי בגין אובדן או נזק  הפוליסה, מורחבת 6לפרק 
 או כל ניסיון לכך. פריצה, שודעל ידי  המבוטחלרכוש שנגרם 

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

 הרכוש שנגנב. 
 
 

 כספי בית העסק .2 פרק
 

 (כספי בית העסק) 2הגדרות לפרק  .0
 

 למטרת פרק זה:
 מקרה הביטוח .1.1

, כתוצאה מאירוע פתאומי המבוטחים כספיםנזק פיזי לאבדן או 
אלא אם הוחרג ובלתי צפוי, תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, 

 :הפוליסה בפרק זה ו/או בסייגים הכללים של במפורש בסייגים
  בגבולות הטריטוריאלייםמצאם בעסק המבוטח יבעת ה .א
)להלן:  בגבולות הטריטוריאלייםבעת העברתם לכל מקום  .ב

 ("כספים בהעברה"
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 סכום הביטוח .1.2

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

 
 כספים .1.3

, המחאות, המחאות דואר, בטחונות וערבויות, שטרי חוב, מזומנים
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 , מזויפים כספיםמובהר כי 

 פים.לכס המחאות שמולאו תוך זיוף החתימה אינן נחשבות
 

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

 
 הכספים המבוטחים .1.5

בתנאי שלא הוחרגו ,  המשמשים לצרכי עסקו של המבוטח כספיםה
 במפורש בפוליסה.

 
 פריצה .1.6

מתוך מבנה עסקו של המבוטח בו  המבוטחים הכספיםגניבת 
לאחר חדירה למבנה, בתנאי כי  המבוטחים, כספיםנמצאים ה

בוצעו באלימות ובכוח ונשארו  החדירה לתוך מבנה או היציאה ממנו 
סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח במקום החדירה או 

 היציאה כאמור.
 

 שוד .1.7
מתוך מבנה עסקו של המבוטח בו  כספים המבוטחיםגניבת ה

תה תוך , לאחר חדירה למבנה שנעשהמבוטחים כספיםנמצאים ה
שימוש באלימות )או איום לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי  

 מעובדיו.
 
 
)בנוסף על הסייגים  (כספי בית העסק) 2פרק להמבטח לחבות סייגים  .5

 הכלליים לפוליסה(
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( חלים גם על פרק זה, חלק ד לפוליסההסייגים הכללים לפוליסה )
 :  בקשר עםאו ובנוסף עליהם המבטח לא יהיה אחראי בגין  

 
שאינו מקרה ביטוח היעלמות או חוסר, שאין אפשרות ליחסם ל 2.1

מוחרג, לרבות חוסר בלתי מוסבר ו/או חוסר הנובע מטעות, מחדל או 
 השמטה.    

 
רכב שאינו מאויש על ידי -המצויים בכלי לכספיםאבדן או נזק  2.2

 המבוטח או על ידי עובדו.
 

שהוא, ומבלי לפגוע בכלליות האמור אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג  2.3
לעיל, לרבות 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.
 

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

 
 אבדן או נזק שנגרם על ידי: 2.5

 .שודאו  פריצהא. גניבה שלא תוך כדי 
 ב.  מרמה, הונאה ו/או מעילה באמון.

 
בהיותם מחוץ לעסק המבוטח, שלא תוך כדי  לכספיםאבדן או נזק  2.6

 להלן. 7להרחבות לפרק  3.1העברה, למעט עפ"י האמור בסעיף 
 

 מזויפים. לכספיםאבדן או נזק  2.7
 

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

 להלן. 7להרחבות לפרק  3.2האמור בסעיף 
 

אבדן או נזק כתוצאה משימוש באמצעי תשלום אלקטרוני מסוג  2.9
 כלשהו. 
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 (כספי בית העסק) 2הרחבות לפרק  .3

 
 הלן בכדי להגדיל אתלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות של

 סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
 הכיסוי על פי ההרחבות כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה.

 
אבדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים, כאשר הם נמצאים בבתי  .3.1

 ו/או גוביםמנהלים ו/או פקידים בכירים ו/או סוכנים 
לעיל ובכפוף לתנאים  7לסייגים לפרק  2.6חרף האמור בסעיף 

לכלול כיסוי גם בגין אבדן או  הפוליסההמפורטים להלן, מורחבת 
המבוטחים, כאשר הם נמצאים בבתי מנהלים ו/או  כספיםנזק פיזי ל

 פקידים בכירים ו/או סוכנים ו/או גובים, כדלקמן:
כספים ום הביטוח של סעיף "במלוא סכ - שודבפני סיכון אש ו .א

 .בהעברה"
מסכומי הביטוח של  21% -בפני כל סיכון אחר שאינו מוחרג  .ב

 .₪ 41,111 -אולם לא יותר מ כספים בהעברהסעיף  
 

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

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

כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח תוך 
 .  פריצהכדי 

₪  41,111עפ"י הרחבה זו לא תעלה על סך  המבטחאחריות 
              לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 
 לקדמותהשבת סכום הביטוח  .3.3

לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה 
, מיום קרות האובדן או הנזק, אלא הביטוח מקרהסמוך לפני קרות 

 אם יורה המבוטח אחרת.
סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא 

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

יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה 
 הבאה:
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𝐴 ×
𝐵

𝐷
×
𝐶

𝐸
 

A  דמי ביטוח שנתיים = 
B  סכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי השתתפות עצמית = 
C  .מספר הימים שנותרו מיום הנזק ליום סיום הביטוח = 
D   סכום הביטוח = 
E  =365 
 

 ויתור על תחלוף 3.4
בן מוותר על זכות התחלוף העומדת לו על פי הדין, כלפי  המבטח

אנשים בשרותו של המבוטח, משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, 
וכן בני  בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח

כל אדם או גוף אשר כלפיהם התחייב  נגדוכן כ משפחותיהם
כי ביטוח זה יכלול ויתור  מקרה הביטוחהמבוטח בכתב בטרם קרות 

על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 
 . הפוליסהלא יפגע בזכויות המבוטח על פי  מקרה הביטוחקרות 

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

 
 

 (כספי בית העסק) 2דרכי הפיצוי לפרק  .4
 
 מבוטח זכות הבחירה בין דרכי הפיצוי הבאות:ל

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

 .מזומניםשאינם  כספיםשחזור 
 4.2 -ו 4.1בגין סעיפים המבטח מובהר כי האחריות הכוללת של 

 למקרה ביטוח.הנקוב ברשימה  סכום הביטוחביחד לא תעלה על 
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 ציוד אלקטרוני .8 פרק
 

 )ציוד אלקטרוני( 8הגדרות לפרק  .0
 

 סכום הביטוח .1.1
לחלק ב  2)סעיף  פוליסהבהגדרות הכלליות לבנוסף על האמור       

בלי לגרוע מהאמור, אם נקבעו ברשימה ביחס (, ומפוליסהל
לסעיף/חלק מסוים, סכומי ביטוח לפריטים ספציפיים, לא יעלה 

בגין כל פריט באותו סעיף/חלק, על  המבטחהסכום שישולם על ידי 
 סכום הביטוח שנקבע לפריט. 

  
את עלות ההחלפה של הרכוש  סכום הביטוח חייב לשקף

בביצועיו ותפוקתו ככל המבוטח ברכוש חדש אחר הדומה 
 .האפשר לרכוש המבוטח, כפי שהיה במצבו כחדש

 

 ביטוח הרכוש -חלק א'   8פרק 
 

 בפוליסה זו )תכולת בית העסק(. 0הכיסוי בחלק זה הינו שיורי לפרק 
לפיכך חלק זה חל רק אם סכום הביטוח של הציוד האלקטרוני נכלל גם 

 .פוליסה זול 0בסכום הביטוח של פרק 
 

 .מקרה ביטוחישפה  את המבוטח בגין  המבטח
, בהיותו בעבודה או הרכוש המבוטחמכסה את  8לפרק  א'חלק הכיסוי על פי 

, במנוחה או בפרוק או בעת ההעברה ממקום למקום או במהלך הקמה מחדש
 :ובתנאי ש

 ; וכןבגבולות הטריטוריאלייםנמצא  הרכוש המבוטח .א

בבית  הרכוש המבוטחההקמה, ההצבה וההרצה הראשונה של  הסתיימה .ב

  העסק המבוטח.

 

 (ביטוח הרכוש -)ציוד אלקטרוני חלק א'   8פרק הגדרות ל .5
 

 למטרת חלק זה:
 

 מקרה הביטוח .2.1
אבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח כתוצאה מאירוע פתאומי 
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ובלתי צפוי, תוך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה, אשר יגרם 
משבר מכני ו/או קלקול מכני ו/או קלקול חשמלי,  לרכוש המבוטח

ם יחלק זה ו/או בסייגים הכללילאלא אם  הוחרג במפורש בסייגים 
  .של הפוליסה

כיסוי בהרחבת "נזק ללוחות חשמל" )הרחבה שיורי להכיסוי כאמור 
 פוליסה(.השל  1בפרק  3.4

 
 המבוטחהרכוש  .2.2

 הציוד האלקטרוני המפורט ברשימה, לרבות כל חלק ממנו.  
 

 פריצה .2.3
 הרכושמתוך מבנה העסק בו נמצא  המבוטח הרכושגניבת 

 , לאחר חדירה למבנה העסק, באחת מהדרכים הבאות:  המבוטח

החדירה לתוך מבנה העסק או היציאה ממנו בוצעו באלימות  .א
ובכוח ובכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות 

 במקום החדירה או היציאה כאמור.

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

 
 שוד  .2.4

 הרכוש המבוטחמתוך מבנה העסק בו נמצא  רכוש מבוטחגניבת 
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.
 
 

)בנוסף על  (ביטוח הרכוש -)ציוד אלקטרוני לק א' ח 8פרק סייגים ל .3
 הסייגים הכלליים לפוליסה(

 
( חלים גם על פרק זה, חלק ד לפוליסההסייגים הכללים לפוליסה )

 :  או בקשר עםובנוסף עליהם המבטח לא יהיה אחראי בגין 
 

, במישרין או בעקיפין, כתוצאה המבוטח לרכושאבדן או נזק שנגרמו  3.1
מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים בו במועד תחילת תקופת 

 זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד. פוליסההביטוח של 
 

אבדן או נזק ישיר של פחת, התבלות, בלאי, שיתוך )קורוזיה(,  3.2
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חלודה, קלקול הדרגתי, הרעה הדרגתית, חרקים, מכרסמים, בעלי 
חיים, גורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית, שינויים 
בטמפרטורה, לחות, יובש או שנגרמו או נבעו באופן טבעי משימוש 

 בל לאותו חלק שניזוק.רגיל או עבודה רגילה. חריג זה מוג
 

כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית או  3.3
. חריג המבוטח הרכושבחוזה שירות או בתיקון ליקויים תפעוליים של 

 זה חל גם על חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה ו/או תיקון.
 

או  וטחהמב הרכושאבדן או נזק שבגינם אחראי כדין מי שייצר את  3.4
סיפק אותו או התקין אותו או ביצע בו תיקונים, בין שאחריותו נובעת 
מכוח החוק או מכוח חוזה או מכוח עילה אחרת. חלק 

את  המבטחהיצרן/הספק/המתקין/המתקן על אחריותו, ישפה 
 למבטחבתנאי שהמבוטח יסב  הפוליסההמבוטח בהתאם להוראות 

חוזית שיש לו כלפי  את תעודת האחריות שברשותו ו/או כל זכות
 היצרן, הספק, המתקין או המתקן.

 
מורכב או נישא  המבוטח שהרכושאבדן או נזק מסיבה כלשהי בעת  3.5

 בכלי טיס או בכלי שיט.
 

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  3.6
לרבות 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. 
 

אבדן או נזק לציוד מתכלה לרבות נורות, שפופרות, סרטים, רצועות,  3.7
ימיקלים, אלא אם נגרם בהמשך ועקב נזק מכוסה לחלקים שמנים וכ

, אז מוגבל השיפוי בגינם לשארית אורך המבוטח הרכושאחרים של 
 חייהם.

 
פגם אסטטי, אלא אם נגרם בהמשך ועקב נזק מכוסה לחלקים  3.8

 .המבוטח הרכושחרים של א
 

 אבדן או נזק שנגרמו על ידי : 3.9
 .שודאו  פריצהגניבה שלא תוך כדי   .א

 מרמה, הונאה ו/או מעילה באמון. .ב

(, malicious codeקוד זדוני )-אבדן או נזק שנגרמו ו/או הנובעים מ 3.11
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 (, Malwareנֹוְזָקה ) -וירוס מחשב, כל סוג של תכנה זדונית 
מתקפת חדירה בלתי מורשית או מניעת שירות בלתי מורשית לרשת 

 של המבוטח או לרשת של צד שלישי.
 

אבדן או נזק לרכוש שאינו מוחשי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  3.11
 לרבות למידע ו/או לנתונים ו/או לתוכנה.

         
 ביטוח הרכוש( -חלק א' )ציוד אלקטרוני  8פרק להרחבות  .4

 
למען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחבות שלהלן בכדי להגדיל את 
סכום הביטוח הנקוב ברשימה, למעט הרחבת "תוספות לרכוש 

 (.בסעיף זה להלן 4.5המבוטח" )סעיף 
 

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

 הוצאות פינוי הריסות .4.1
  מקרה ביטוחמורחבת לכסות הוצאות שהוצאו בפועל עקב  הפוליסה

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

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

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

 ביטוח חסר.
 

 תוספות לרכוש המבוטח .4.2
סכום ביטוח נוסף, מעבר לסכומי הביטוח במורחבת לכסות  הפוליסה

מסכום  11% -וזאת עד להמצוינים ברשימה,  הרכוש המבוטחשל 
ש"ח לתקופת  511,111 -, אך לא יותר מלרכוש המבוטחהביטוח 
, בכפוף לתשלום דמי הביטוח הנוספים היחסיים בגין הביטוח

 שמקורן באחד מאלו:   הרכוש המבוטחתוספות לערך 
שנעשו  המבוטח לרכושפורים ו/או תוספות פיזיות ישינויים, ש .א

 במהלך תקופת הביטוח.
 משינויים בלתי צפויים.  המבוטח הרכושעליית ערך  .ב
כיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח  ידווח על  .ג

לעיל, תוך זמן סביר וישלם את דמי  המבוטח לרכושהתוספות 
 הביטוח הנוספים היחסיים בגין תוספת הכיסוי.
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 העברת ביטוח עודף .4.3

לפי פרק זה נמצא  הרכוש המבוטחבמידה ויתברר שאחד מפריטי 
ופת הביטוח(, בביטוח יתר, המבוטח יהיה זכאי )במשך כל תק

הנמצא  בפרק זה להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר
מהפריט  21%ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על בביטוח חסר 

. במידה והתעריף לפריט שבביטוח חסר יהיה שנמצא בביטוח חסר
גבוה מהתעריף לפריט שבביטוח עודף, ישלם המבוטח פרמיה 

 נוספת בהתאם.
 

 מס ערך מוסף  .4.4
טח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי לא יכללו סכומי אם המבו

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

והשיפוי יכללו  מע"מ בגין אותו רכוש או חלק ממנו  סכומי הביטוח
 ז מס תשומות.אשר לגביו המבוטח אינו רשאי לקז

 
 נזק לרכוש סמוך .4.5

אובדן או נזק פיזי לרכוש אחר של המבוטח )אף אם אינו נכלל 
לרכוש ( שנגרם מחמת אבדן או נזק פיזי הרכוש המבוטחברשימת 
 זו. בפוליסההמכוסה  המבוטח

 
₪  61,111לסך של לפי הרחבה זו מוגבל עד  המבטחאחריות 

 . לתקופת הביטוח
 

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

 
   סעיף שומה .4.6

 מסכום הביטוח 11%אינו עולה על  מקרה ביטוחאם השיפוי בגין 
, לעניין חישוב ביטוח חסר, מבטח, יסתפק הלרכוש המבוטחהכללי 

שלא אבד  הרכוש המבוטחבהצהרתו של המבוטח בנוגע לערכו של 
 .או ניזוק

 
 ביטוח חסר .4.7

לא יחול, ובמקומו יבוא  8פרק ב 'חלק אתנאים לל 6.4סעיף 
 הסעיף הבא:
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יתברר כי סכום הביטוח הנקוב  מקרה הביטוחהיה ובעת קרות 
מעלות ההחלפה  91%-ברשימה היה בעת תחילת הביטוח נמוך מ

בשיעור יחסי שהוא  המבטח, תפחת חבות הרכוש המבוטח של
מעלות ההחלפה  91%כיחס בין סכום הביטוח הנקוב ברשימה לבין 

 .הרכוש המבוטח של
 

 בנפרד. הרכוש המבוטחסעיף זה חל על כל פריט מפריטי 
 

: "עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח", פירושהלעניין סעיף זה, 
ברכוש חדש אחר הדומה הרכוש המבוטח עלות ההחלפה של 

בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו 
 כחדש. 

 
לגבי רכוש נוסף שנרכש במהלך תקופת הביטוח, יחושב ביטוח חסר 

 לפי ערכו במועד הרכישה.
 

 קביעה על ידי שמאי מוסכם .4.8
מהרכוש או של פריט  הרכוש המבוטחהיה וסכום הביטוח של 

ידי שמאי המוסכם על -לת הביטוח עלנקבע בעת תחי המבוטח
, לא יבוצע מקרה הביטוח, הרי שבעת קרות המבטחהמבוטח ועל 

 חישוב לבדיקה האם קיים ביטוח חסר בעת תשלום כל תביעה.
אם  זה לגבי רכוש נוסף שנרכש במהלך תקופת הביטוח, יחול הסדר

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

 
 הוצאות מנע  .4.9

מכסה הוצאות שהוצאו למניעת אובדן או נזק מסיכון שאינו  הפוליסה
גופו,  המבוטח לרכושמוחרג אף אם לא נגרם אובדן או נזק בפועל 

 הרכושוזאת בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות 
 בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי. המבוטח

 
 הוצאות התאמת רכוש שלא ניזוק .4.11

הוצאות התאמת רכוש שלא ניזוק, לרכוש המוחלף שבא במקום 
אינם מתאימים  הרכוש שניזוק וכן עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך

 לרכוש המוחלף הנ"ל.
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₪  111,111לפי הרחבה זו מוגבל עד לסך של  המבטחאחריות 
 . לתקופת הביטוח

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

 ביטוח חסר. 
 

 השבת סכום הביטוח לקדמות .4.11
לאחר קרות אבדן או נזק יושב סכום הביטוח לקדמותו, כפי שהיה 

בפועל )לרבות , מיום קימום הנזק מקרה הבטוחסמוך לפני קרות 
בדרך של תיקון הנזק ו/או הקמה מחדש ו/או החלפת הרכוש 
המבוטח ו/או תשלום בערך כינון ו/או בערך שיפוי(, 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 ×
𝐵

𝐷
×
𝐶

𝐸
 

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 
E- 365 
 

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

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

 סיכונים.
במפורש כי גבולות אחריות  בפוליסהאם צויין ברשימה ו/או  .ב

המבטח לגבי סיכון מסוים, שמכוסה על בסיס נזק ראשון, הם 
 ון.למקרה ולתקופה, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכ

במפורש ובכתב כי על  המבטחהיה ולמרות האמור לעיל, אישר  .ג
סיכון/נים מסוים/מים הרחבה זו תהיה בתוקף, ההשבה 
לקדמות של סכום הביטוח תהיה מיום קרות האובדן או הנזק, 

ההשבה לקדמות  אלא אם יורה המבוטח אחרת. במקרה כזה
תהיה תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שיחושבו יחסית 

ופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח, על פי הנוסחה לתק
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  שלעיל, בשינוי אחד:
C- .מספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח 
 
 

 ויתור על תחלוף 4.12
בן מוותר על זכות התחלוף העומדת לו על פי הדין, כלפי  המבטח

אנשים בשרותו של המבוטח, משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, 
וכן בני  מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטחבעלי 

כל אדם או גוף אשר כלפיהם התחייב  נגדוכן כמשפחותיהם 
כי ביטוח זה יכלול ויתור  מקרה הביטוחהמבוטח בכתב בטרם קרות 

על זכות תחלוף לטובתו. מובהר כי ויתור כאמור מצד המבוטח בטרם 
 . הפוליסהח על פי לא יפגע בזכויות המבוט מקרה הביטוחקרות 

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

 
 

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

חול רק אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת בפרק זה ת ההרחבה
ובכפוף לסכום  התשלום דמי ביטוח נוספים הנקובים ברשימה בגינ

 .הבגינהביטוח וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה 
 

שלהלן בכדי להגדיל את סכום  הלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהרחב
 הביטוח הנקוב ברשימה.

 
, כפוף לכל תנאי הפוליסה, הגדרותיה וסייגיה ההכיסוי על פי ההרחב

 ו.ה זבמפורש בהרחב ככל שלא שונו
 

  שלא ניזוקההוצאות להתאמת תוכנה  .5.1
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי ביטוח 

עד לסך הנקוב ברשימה, יכוסו,  נוספים הנקובים ברשימה בגינו,
הוצאות התאמה או החלפה הכרחיים של תכנה שלא ניזוקה, אך 
אינה מתאימה לרכוש שהוחלף שבא במקום הרכוש שניזוק, כמצוין 

  להלן. 8פרק חלק א' בלתנאים ל 6.2 בסעיף
  
הכיסוי לפי הרחבה זו הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי  

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

 חישוב השיפוי .6.1
את המבוטח בהתאם למפורט  המבטחישפה  מקרה הביטוחבקרות 

, בתנאי כי בכל מקרה, בסעיף זה להלן 6.2, 6.3בסעיפים קטנים 
הנקוב   סכום הביטוחלא יעלה על  המבטחהסכום שישולם על ידי 

שאבד או ניזוק ולא  מהרכוש המבוטחבצידו של כל פריט  ברשימה
 הכללי הנקוב ברשימה. סכום הביטוחיעלה על 

 
 נזק הניתן לתיקון )נזק חלקי( .6.2

כל ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט שניזוק ככל 
, מקרה הביטוחשר למצב פעולה כפי שהיה סמוך  לפני קרות האפ

 ללא ניכוי בגין  פחת או שימוש.
לא ישפה את המבוטח בגין שינוים, תוספות ושיפורים אשר המבטח 

יבוצעו בעת ביצוע התיקונים, אלא אם השינויים, התוספות 
 והשיפורים הינם תוצאה בלתי נמנעת של ביצוע התיקונים. 

 
  ניתן לתיקון )אבדן מוחלט(נזק שאינו  .6.3

עלות ההחלפה בפועל של הפריט  שניזוק ברכוש חדש אחר הדומה 
שאבד, כפי שהיה במצבו לרכוש בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר 

 כחדש. 
 המבטחהיה ולא ניתן להשיג רכוש חדש כאמור, אזי תוגבל אחריות 

לעלות ההחלפה של רכוש חדש, הקרוב ככל האפשר בביצועיו 
שאבד, כפי שהיה במצבו כחדש ולא  לרכוש המבוטחובתפוקתו 
 נופל ממנו.

ייחשב לנזק שאינו ניתן לתיקון  מהרכוש המבוטחנזק הנגרם לפריט 
)אבדן מוחלט( בהתקיים לפחות אחד משלושת התנאים כמפורט 

 להלן:
 ל פי חישוב השיפוי כמפורט בסעיףעלות התיקונים של הפריט ע .א

לעיל, עולה על או שווה לעלות ההחלפה של הפריט  6.2 קטן

 כאמור ברישא לסעיף זה.

 הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו. .ב

 . שודאו  פריצההפריט נגנב תוך כדי ביצוע  .ג
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 ביטוח חסר .6.4
הנקוב    סכום הביטוחיתברר כי   מקרה הביטוחהיה ובעת קרות 

מעלות ההחלפה של ברשימה היה בעת תחילת הביטוח נמוך 

בשיעור יחסי שהוא כיחס  המבטח, תפחת חבות הרכוש המבוטח

עלות ההחלפה של הרכוש הנקוב ברשימה לבין  הביטוח סכוםבין 

 המבוטח.

 סעיף זה חל על כל פריט מפריטי  הרכוש המבוטח בנפרד.
 

 הרכוש המבוטח" פירושה:לעניין סעיף זה, "עלות ההחלפה של 
ברכוש חדש אחר הדומה  הרכוש המבוטחעלות ההחלפה של 

בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד או ניזוק כפי שהיה 
 במצבו כחדש. 

        
לגבי רכוש נוסף שנרכש במהלך תקופת הביטוח, יחושב ביטוח חסר 

 לפי  ערכו במועד הרכישה.
 

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

, יהיה הנזק הנוסף מכוסה מקרה ביטוחשנמצא בתיקון, כתוצאה מ
 אף הוא.

                 
 
 

חזור נתונים הוצאות ש -ציוד אלקטרוני  -חלק ב'    8פרק 
 ותוכנה

 
אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי הביטוח  .1

לסייגים לחלק א'  3.11זי חרף האמור בסעיף א ברשימה בגינו,הנקובים 
לכלול  הפוליסהלעיל, ובכפוף לאמור בחלק זה להלן, מורחבת  8בפרק 

 גם שיפוי בגין:
 
 

חזור נתונים ותוכנה כתוצאה מנזק פיזי לרכוש הוצאות ש .1.1
  המבוטח

 



    

 

77 
 

ברכוש האגורים  לשחזור הנתונים והתוכנהההוצאות בפועל 
, אשר אבדו או ניזוקו בתוך תקופת 8פרק חלק א' בעפ"י  המבוטח

, 8פרק חלק א' בעפ"י  מקרה ביטוחהביטוח הנקובה ברשימה, עקב 
 ממקרה הביטוחחודשים  12בתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תוך 

הסכים עליה במפורש  שהמבטחאו בתוך תקופה ארוכה יותר, 
 בכתב. 

 
בהרחבת "שחזור מסמכים"  הינו שיורי לכיסוי  הכיסוי כאמור

   של הפוליסה(. 1בפרק  3.7)הרחבה 
 

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

 
ברכוש האגורים  לשחזור הנתונים ותוכנהההוצאות בפועל 

, אשר אבדו או ניזוקו בתוך תקופת 8פרק חלק א' בעפ"י  המבוטח
הביטוח הנקובה ברשימה, כתוצאה מהסיכונים המפורטים להלן 

חודשים או בתוך  12בלבד, בתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תוך 
 הסכים עליה במפורש בכתב:  שהמבטחתקופה ארוכה יותר, 

 ליקוי תקשורת. .א

 או אלקטרומגנטיות, נזק מברק.\תופעות אלקטרוסטטיות ו .ב

 כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינוי מתח. .ג

 התקנה או יישום לקוי של תוכנות. .ד

 נזקי טבע. .ה

 הפעלה לקויה. .ו

נזק מכוון ע"י צדי ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה  .ז

 (.Hackers)האקרים 

 וירוסים מכל סוג. .ח

 

סעיפים במידה והמבוטח ירכוש את שני סעיפי הכיסוי בחלק זה )  .1.3
, סכום הביטוח הרשום ברשימה חלק ב'( 8לפרק  0.5 –. ו 0.0

 חלק ב', יהיה אחד בלבד, משותף לשני הסעיפים. 8פרק ל
 

בכפוף לסכום הביטוח המצוין ברשימה, סכום הביטוח בגין 
לעיל במצטבר, לא חלק ב'  8)ח( לפרק  0.5 –)ז( ו  0.5סעיפים 
  למקרה ביטוח ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  5,111,111יעלה על 
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הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף סכום הביטוח לענין חלק זה 

 לתנאי ביטוח חסר. 
 
חזור נתונים הוצאות ש -ציוד אלקטרוני )חלק ב'  8פרק הגדרות ל .5

 ותוכנה(
 

 למטרת חלק זה:
 

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

 ( וכולל:CPU -המרכזיתהפנימי )יחידת העיבוד 
 נתוני מאגר המידע. -
 ( ומערכת ההפעלה.SYSTEMתוכנות מערכת ) -
 תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור ושוטפות. -
 תוכנות משתמש מתיכנות עצמי. -
 

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

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

 
 תוכנה בלתי חוקיות .2.3

תוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריהן, תוכנות שהועתקו מתוך 
 SOFTWARE PUBLICספריות תוכנה )תוכנות ברשות הציבור 

DOMAIN.וכן תוכנות גנובות ,) 
 
 

 גיבויקבצי  .2.4
 על פי הנהלים  הבאים: ותוכנה נתוניםקבצים בהם נשמרים  

"דורות" מלאים של גיבוי שבועי וחודשי לנתונים ותוכנה  שניהחזקת 
 דהיינו: -

 העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון.
 העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון.

 
 שיחזור נתונים ותוכנה .2.5

, ולכל היותר קבצי גיבויבאופן אוטומטי מתוך  ותוכנהנתונים הזנת  
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 .מסמכי  ותוכנות מקורמתוך  ותוכנה נתוניםהזנה ידנית של 
הוצאות שחזור נתונים  -ציוד אלקטרוני )חלק ב'  8פרק חריגים ל .3

 )בנוסף על הסייגים הכלליים לפוליסה( (ותוכנה
 

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

 
 -ציוד אלקטרוני חלק א' ) 8פרק אבדן או נזק המוחרגים על פי  3.1

 חלק א'. 8פרק ל לחריגים 3.11סעיף ביטוח הרכוש(, למעט 
 

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

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

 . תוכנה בלתי חוקיתשלא שווקה או  תוכנה    ג.
 תוכנת משחק.  ד.  

 
 מ:אבדן או נזק שאירעו באופן ישיר או עקיף, או שנבעו  3.3

טיפול לא הולם )לרבות תחזוקה ואחסנה לא מתאימים( במחשב   .א
גיבוי, ומבלי לגרוע מכלליות קבצי ו/או ב ותוכנה בנתוניםו/או  

האמור לעיל, לרבות אי אחזקת קבצי גיבוי ואי הפעלת מערכת 
 . (UPS)אל פסק 

וירוסים מכל סוג שהוא )אלא אם נרכש כיסוי שחזור נתונים  .ב
 מורחב(.

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

 
 עשה בהם שיפור מכל סוג שהוא לאחראשר נ נתונים ותוכנה    א. 3.4

 קרות אובדן או נזק.  
 ניקוי תוכנה משגיאות. ב. 
 

 נזקים שהתגלו בחלוף שישה חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח. 3.5
 
 
 

הוצאות תפעול נוספות  -ציוד אלקטרוני  -חלק ג'    8פרק 
 בגין שימוש בציוד אלקטרוני חלופי 
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אם הכיסוי צוין במפורש ברשימה ותמורת תשלום דמי הביטוח  .1

, אזי בכפוף לאמור בחלק זה להלן, מורחבת הנקובים ברשימה בגינו
 לכלול גם שיפוי בגין: הפוליסה

הוצאות תפעול נוספות שהוצאו בפועל בגין שימוש בציוד אלקטרוני חלופי 
ציוד חלק א' ) 8פרק עפ"י  מקרה ביטוח, כתוצאה מלרכוש המבוטח

ביטוח הרכוש(, מיום תחילת השימוש בציוד האלקטרוני  -אלקטרוני 
למשך תקופת השיפוי המצוינת ברשימה או במועד סיום התיקון החלופי, 

הציוד האלקטרוני שניזוק ו/או אבד, המוקדם מביניהם, או ההחלפה של 
ובניכוי הימים שצוינו ברשימה כהשתתפות עצמית, ובכל מקרה לא יותר 

  מסכום הביטוח המצוין ברשימה.
 

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

 השיפוי היומי המופיע ברשימה. 
 

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

 
הכיסוי כאמור לעיל חל מעל הכיסוי להוצאות תפעול נוספות בגין 
שימוש בציוד אלקטרוני חילופי הנכללות כחלק מההוצאות התפעול 

 אבדן רווחים( לפוליסה זו.שיפוי בגין ב )3הנוספות בפרק 
 

הוצאות תפעול נוספות בגין שימוש )חלק ג'  8פרק שיפוי בבסיס ה .5
 (בציוד אלקטרוני חלופי

 
סכום הביטוח לחלק זה יקבע לפי הוצאות התפעול השנתיות הנוספות 
הנחוצות להפעלת ציוד אלקטרוני חלופי בעל ביצועים דומים לציוד 

ביטוח הרכוש(,  -ציוד אלקטרוני  חלק א' ) 8פרק האלקטרוני המבוטח לפי 
 לו יזדקק המבוטח במקרה שכל הציוד האלקטרוני המבוטח יאבד.

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

 
הוצאות תפעול נוספות בגין  -)ציוד אלקטרוני  חלק ג' 8פרק ל סייגים .3

 )בנוסף על הסייגים הכלליים לפוליסה( (שימוש בציוד אלקטרוני חלופי
 

( חלים גם על פרק זה, חלק ד לפוליסההסייגים הכללים לפוליסה )
 :  או בקשר עםובנוסף עליהם המבטח לא יהיה אחראי בגין 
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 -ציוד אלקטרוני חלק א' ) 8פרק  אבדן או נזק המוחרגים על פי .3.1

 ביטוח הרכוש( לעיל.
 

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

 כלשהי.
 

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

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

 שימוש בציוד אלקטרוני חלופי
 

  ביטוח חסר
 

היה וסכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מעלות הוצאות התפעול 
הנוספות הנחוצות להפעלת ציוד אלקטרוני חלופי בעל ביצועים דומים 

ביטוח  -חלק א' )ציוד אלקטרוני  8לציוד האלקטרוני המבוטח לפי פרק 
כיחס שבין  המבטחהרכוש( )להלן: "ההוצאות הנחוצות"(, תקטן חבות 

 סכום הביטוח הנקוב ברשימה לבין סכום ההוצאות הנחוצות.

 
 ביטוח תאונות אישיות ומחלות .9 פרק

 
פרק ביטוח תאונות אישיות ומחלות, כפוף לתנאי פוליסת מגן אישי, 

 .16/5102מהדורה 
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 סייגים כלליים לחבות המבטח החלים על  -חלק ד  .ג
 כל פרקי וחלקי הפוליסה

 
 המבטח אינו אחראי בגין או בקשר עם:   

 
חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת  .1

 מהן במישרין או בעקיפין: 
(, קרינה מייננת או זיהום Any Nuclear Materialחומר גרעיני כלשהו )

רדיואקטיבי 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

ביים במעבדות מחקר ובתי חולים וגם לביצוע בדיקות לא הרסניות אקטי
 בתעשייה.

 על אף האמור לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.
 

שנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר,  נזק .2
בין אם לאו(, פעולות חבלה וטרור, ופעולת איבה )בין אם הוכרזה מלחמה 

אזרחים, מרידה, מרי, מהפיכה, מרד, שלטון צבאי או תפישת  מלחמת
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.
"טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים,  –לצורך סייג זה 

בות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על לר
 ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה. 

השטחים לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או 
, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון המוחזקים

כוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים או של מנהל  מס ר
על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת  1961-תשכ"א 

 טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.
 

רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות אשר גרמה  .3
 או תרמה להתרחשות מקרה הביטוח. 

משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט זהירות של  רשלנות רבתילעניין זה, 
 מבוטח סביר.
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 ביטוח ימי .4
אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח, אשר בעת קרות האובדן או הנזק, 
היה מכוסה בביטוח ימי או אווירי, שנערך על ידי המבוטח או לטובתו, 

ליסה או פרט לסכום עודף כלשהו שלמעלה מסכום הביטוח לפי הפו
הפוליסות לביטוח ימי או אווירי.  היה והכיסוי על פי הביטוח הימי או 

 לא יחול סייג זה. -עקב ביטוח זה האווירי כאמור יתבטל 
 

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

 

 

 תנאים כלליים החלים על כל פרקי  -חלק ה  .ד
 הפוליסהוחלקי 

 :( יחולו התנאים הבאים8-6, 3-0על פרקי הרכוש )פרקים  .0

 הודעה על מקרה ביטוח .1.1
על כך מיד לאחר  למבטחקרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע 

, העלול להוות עילה לתביעה עפ"י מקרה ביטוחשנודע לו על קרות 
זו. באם המבוטח הוא תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על  פוליסה
כנ"ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או  הביטוחמקרה 

   לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 

 ניצולת .1.2
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: 
היא בעלת ערך למבוטח, להפחית את ערכה של הניצולת, אם  .א

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

 הניצולת מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק. 
 

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

 
 מס ערך מוסף .1.3

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

 אזי סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח לא יכללו מע"מ.

 

 הבאים: ( יחולו התנאים2-4על פרקי החבויות )פרקים  .5

  ודעה על מקרה ביטוח ה .2.1

מיד לאחר  למבטח על כך קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע
הליך פלילי או או על נקיטת  מקרה הביטוח, שנודע לו על קרות 

או על כל חקירה אחרת המתנהלת או שעומדת להתנהל  מנהלי 
 פוליסהאשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י  מקרה ביטוחבקשר עם כל 

המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על  זו. באם
העניינים המנויים לעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או 

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

 

 ביטוח אחר .2.2

במקרה שבו הוסכם כי פוליסה אחרת המכסה את הסיכון המבוטח 
תהיה פוליסה ראשונית, או במקרה שבו הפוליסה האחרת הינה 

זו יחול  פוליסהייעודית לכיסוי הסיכון המבוטח, אזי הכיסוי על פי 
 כרובד שני מעל הסכום המכוסה תחת הפוליסה האחרת כאמור. 

 

 צויאיסור הודאה, פשרה או התחייבות לפי .2.3

(, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי Admissionשום הודאה )
כלשהו לא יעשו ולא יינתנו ע"י המבוטח או מטעמו, לאחר קרות 

מראש ובכתב. אין הוראות  המבטחמקרה הביטוח, בלי הסכמת 
סעיף זה חלות על מסירת עובדות בפני כל גורם מוסמך עפ"י כל דין, 

 לפי דרישתו וכן על מתן עדות כמחויב על פי דין. 

 

 טיפול בתביעות .2.4

המבטח רשאי, ולפי דרישת הצד השלישי חייב, לשלם לצד  .א
חייב למבוטח ובלבד  שהמבטחהשלישי את תגמולי הביטוח 

בכתב למבוטח כאמור בסעיף קטן )ב( להלן,  שהודיע על כך
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והמבוטח לא התנגד כאמור באותו סעיף. ואולם טענה 
יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד  שהמבטח
 השלישי.

דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעיף  .ב
קטן )א(, יודיע המבטח למבוטח בכתב על הדרישה כאמור וכי 

ימים,  31לו על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך  אם לא יודיע
ישלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, 

 ככל שהוא חייב בתשלומם.
המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את  .ג

ההגנה של כל תביעה והמבוטח יושיט למבטח, לפי בקשתו, 
 שלישי. עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד

יסרב לפשרה של תביעה כפי שהומלצה על ידי  המבוטחאם  .ד
, ויבחר להתגונן מפני תביעת הצד השלישי, אזי חבות המבטח
בגין תביעה כזו לא תחרוג מהסכום אשר תמורתו ניתן  המבטח

 סבירותהוצאות הגנה היה ליישב את התביעה )לרבות 
 גבול( עד למועד סירוב כזה, ותמיד בכפוף לוהכרחיות
 האחריות.

במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח, המכוסות לפי  .ה
פרק מסויים מפרקי החבויות בפוליסה, יהא המבטח רשאי 
לשלם למבוטח את מלוא גבול האחריות בגין הפרק הרלוונטי, 
ולאחר תשלום כזה יהא המבטח פטור מניהול התביעה או 

ספת התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נו
שבהן והכרחיות סבירות  הגנה בקשר לכך, למעט הוצאות 

 נשא המבוטח בשל חבותו בקשר לתביעות המכוסות כאמור.
יפעלו  המבטחשל  מגבול האחריותהיה וסך התביעה חורג  .ו

 והמבוטח בשיתוף פעולה מלא בניהול ההגנה.  המבטח
 

 התנאים הבאים: גםעל כל הפרקים יחולו  .3

 בירור חבותו של המבטח .3.1

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

 הדרוש לבירור חבותו.

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

 השיגם.ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, ל
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 הכשלה של בירור החבות .3.2

לפי סעיף או  2.1לפי סעיף  או 1.1לא קויימה חובה לפי סעיף  .א
)ב( במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, 3.1

אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו 
 קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:

 קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;החובה לא    (1)

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

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

 לא נעשה אותו דבר. אלא במידה שהיה חייב בהם אילו

 

 מרמה בתביעת תגמולים .3.3

)ב(,  3.1או לפי סעיף  2.1או לפי סעיף  1.1הופרה חובה לפי סעיף  
)ב(, או שהמבוטח  מסר למבטח  3.2או שנעשה דבר כאמור בסעיף 

ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או  םעובדות כוזבות, או שהעלי
פטור המבטח  -בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה 

 מחובתו.

 

  בסיכון שינוי מהותי .3.4

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

 לעניין סעיף זה, "שינוי מהותי":

לפני ין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח ישינוי בענ (1)
 כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;

שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצוין  (2)
 ן מהותי;יבה במפורש כעני

תה לא יין מהותי היידבר המגלה שתשובה לשאלה בענ (3)
נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של 

 ממש.
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טח הודעה על שינוי תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למב .ב
מהותי או מהיום שנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, 
וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה 

 בהודעה בכתב למבוטח.

ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר  .ג
דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם 

בוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, פעל המ
 רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.

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

ינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא אצלו במצב שלאחר הש
 פטור כליל בכל אחת מאלה:

והדבר נעשה  לעיל לא ניתנה הודעה לפי סעיף קטן )א( (1)
 בכוונת מרמה;

מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח  (2)
מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; 

ביטוח ששילם בעד במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי ה
 התקופה שלאחר השינוי.

המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף זה לעיל בכל אחת  .ה
 מאלה:

השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא  (1)
 השפיע על קרותו או על חבות המבטח או היקפה;

 השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח; (2)

 

 תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  .3.5

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח  .א
בקשר לפוליסה זו ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו ברשימה. 

ן פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים יילענ
המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל לפי הנקוב 

 ברשימה.
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לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, ישא  .ב
הסכום שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, 

, והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או 1961–התשכ"א
, בין המדד או שער המט"ח הענייןבשער המט"ח המוסכם, לפי 

 , שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבעהענייןהמוסכם, לפי 
, הענייןלתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי 

 שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל.

ימים לאחר  15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  .ג
להודיע  מבטחדרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי ה מבטחשה

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

אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח  .ד
לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול 

 .האמור וכן את הוצאות המבטח

 

 זכות הקיזוז .3.6

רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח לפי פוליסה  המבטח
שחובו  נובע מפוליסה זו , בין למבטחזו כל סכום שהמבוטח חייב 

 ובין שהוא נובע מפוליסה אחרת או מחיוב אחר.
 

 הקטנת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ומיצוי הכיסוי  .3.7

שולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו )בכסף או בעין(, יוקטנו  .א
סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות, לפי העניין, מן הסכומים 

הנקובים ברשימה בגין הכיסוי הרלוונטי, וגבולות האחריות 
בסכום תגמולי הביטוח ששולמו מבלי שינוכה מהם סכום 

 ההשתתפות העצמית בה חב המבוטח בגין התשלום.

מוצה סכום הביטוח/גבול האחריות לתקופה בגין פרק כיסוי  .ב
מסויים, יפקע הכיסוי על פי אותו פרק, המבטח יהיה זכאי לדמי 

סוי וככל ששולמו לא יהיה זכאי המבוטח ביטוח מלאים בגין הכי
 להחזר דמי ביטוח בגין אותו כיסוי. 
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 אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת הסיכון .3.8

על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת א. 
הביטוח ו/או ברשימה ו/או בפוליסה, להחזיקם במצב תקין 

דרוש במהלך תקופת הביטוח, ולהפעילם בכל עת שהדבר 
 "(.נקיטת אמצעי מיגון)להלן: "

על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכון כמפורט  ב.
נקיטת בהצעת הביטוח ו/או ברשימה ו/או בפוליסה )להלן: "

 "(.אמצעי להקלת הסיכון

על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על אי  ג.
 הסיכון. נקיטת אמצעי מיגון או על אי נקיטת אמצעי להקלת

לא קיים המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגון או באמצעי  ד.
ימים מהיום שנמסרה  31להקלת הסיכון, רשאי המבטח, בתוך 

לו הודעה על כך או מהיום שנודע לו על כך בדרך אחרת, וכל 
עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב 

יף זה, זכאי למבוטח. ביטל המבטח את החוזה מכוח סע
המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר 
הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל 
המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף 

 השינוי.

קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, חייב  ה.
ר יחסי, שהוא כיחס המבטח בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעו

שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שבו 
לא ננקטו אמצעי מיגון או אמצעי להקלת הסיכון לבין דמי 
הביטוח המוסכמים. המבטח יהיה פטור כליל מתשלום על פי 

 פוליסה זו בכל אחת מאלה: 

לא ניתנה הודעה לפי סעיף קטן )ג(, והדבר נעשה בכוונת  (1)
 מרמה;

מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח  (2)
מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר 
השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח 

 ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.

המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפים קטנים )ד( ו   ו.
 )ה( לעיל בכל אחת מאלה: –
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אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון לא  (1)
השפיעה על קרות מקרה הביטוח או על חבות המבטח או 

 היקפה;

אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון היא  (2)
 תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;

אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון הינה  (3)
שם מניעת נזק חמור לגוף או תוצאה של אמצעי שננקט ל

לרכוש, ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת 
 האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו.

 

 הארכת תקופת הביטוח  .3.9

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה 
 , אשר תינתן במפורש למטרה זו.המבטחמראש ובכתב של 

 

 ביטול הביטוח .3.11

בכל עת שהיא לפני תום  הפוליסההמבוטח רשאי לבטל את  .א
תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו 

או במועד מאוחר יותר בהתאם  מבטחנמסרה על כך הודעה ל
למבוטח את דמי  מבטחלבקשת המבוטח. במקרה כזה יחזיר ה

הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול 
 .לתוקף

לבטל  מבטחעל פי דין, רשאי ה מבטחבלי לגרוע מזכויות ה .ב
זו  בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,  פוליסה

ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב ובדואר רשום 
 . פוליסהיום לפני התאריך בו תתבטל ה 61 לפחות 

אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח  .ג
כמת, והעילה לביטול אינה כי המבוטח הפר את הפוליסה המוס

או ניסה להונות את המבטח, יהא המבוטח זכאי בעת החזר 
דורש  מבטחכאמור בסעיף קטן ב', לסכום דמי הביטוח שהיה ה

ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה 
 שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

המבוטח דרש מהמבטח לחתום על על אף האמור לעיל היה ו .ד
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אישורי ביטוח ו/או כל מסמך אחר או תנאי אחר, בהם ישנה 
מגבלה כלשהי לגבי ביטול הביטוח, תבוטל הפוליסה בהתאם 

 ובכפוף למגבלה המצוינת באותו אישור ו/או כל מסמך אחר.

 

 מבוטח ראשי בפוליסה  .3.11

מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, מסכימים  פוליסהאם נרשמו ב
 המבטחכל המבוטחים כי המבוטח הראשי ינהל כל משא ומתן עם 

בשם כל המבוטחים, לרבות חתימה על טופס ההצעה, וכל בקשה 
שלו לשינוי הפוליסה , לתוספת לפוליסה או לביטול הפוליסה, 
במהלך תקופת הביטוח תחייב את כל המבוטחים, אלא אם הוסכם 

 אחרת בכתב בין הצדדים. 

תישלח למבוטח הראשי בלבד, ויראו  המבטחכל הודעה אשר ישלח 
 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 

 .מבטחהראשי ל

 

  ותהודע .3.12

למבוטח או למוטב בכל הקשור לביטוח,  המבטחהודעה של  .א
 תינתן לפי מענו האחרון הידוע למבטח.

תינתן למבטח במען  למבטחהודעה של המבוטח או של המוטב  .ב
 .בפוליסה, בלבדמשרדו הראשי, המצוין 

 

 דין וסעיף שיפוט .3.13

זו כפופה לדין הישראלי, ולבית המשפט הישראלי המוסמך פוליסה  
תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת 

 זו. פוליסהל

תאונות אישיות, במידה  - 9תנאים כלליים אלה לא חלים על פרק 
 והמבוטח רכש פרק זה.
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 )אחריות צד שלישי( 2לפרק הרחבה אופציונלית  -חלק ו  .ה

 חבות סייבר  - 
 

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

 ה.בגינוההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה  האחריות
 

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

 
דיווח והגשת  לתשומת הלב: הכיסוי הניתן על פי הרחבה זו הינו על בסיס

 (.Claims Made and Reportedתביעה )
 

 סעיפי הכיסוי להרחבה זו -  0פרק ו' 
 

, תנאיה הפוליסהתמורת תשלום פרמיה נוספת, וכן בכפוף לכל הגדרות 
כלפי צד שלישי מורחב לכלול את הכיסוי וחריגיה, הכיסוי לפי פרק אחריות 

 דלהלן:
 
 המבוטחכל נזק שייגרם לצד שלישי אשר  המבוטח ישלם בשם המבטח

אשר הוגשה לראשונה במהלך  תביעהיחויב על פי דין לשלמו כתוצאה מ
, ומיד הפוליסהבמהלך תקופת  למבטח, ואשר דווחה הפוליסהתקופת 

, לעסק של המבוטחקשורה כזו, ואשר  תביעהעל  למבוטחלאחר שנודע 
 והינה נובעת מ: 

 
השמצה; הוצאת לשון הרע; הוצאת דיבה; גניבה ספרותית; גניבת עין;  .1

השמצה לגבי מוצר; פגיעה במוניטין של צד שלישי, שנגרמו אך ורק 
 .התוכן של המבוטחכתוצאה מ

התוכן של הפרה של קניין רוחני )מלבד פטנטים(, אך ורק כתוצאה מ .2
 .המבוטח

 web(; העתקת תוכן )framing(; מסגור )deep-linkingעמוק ) קישור .3
scraping( איסוף מידע ;)harvesting( או שליפת נתונים )data 

extraction.והכל באופן שאינו כדין ,) 
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 -(; וירוס מחשב; כל סוג של תכנה זדונית malicious codeקוד זדוני ) .4
(; מתקפת חדירה בלתי מורשית או מניעת שירות Malwareנֹוְזָקה )

 או לרשת של צד שלישי. לרשת של המבוטחבלתי מורשית 
חשד או ביצוע של: גניבה, אבדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד  .5

הרשת של הנמצא בתוך מידע אישי שניתן לזיהוי, שלישי או 
 .המבוטח

ובע מהפרת חוק , הנהמבוטחהליך חקירה או הליך רגולטורי כנגד  .6
, או כל חוק אחר בקשר להגנת מידע, 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

וזאת בשל כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיפים לעיל. הכיסוי בגין 
 הוצאות הגנה סבירותהליך חקירה או הליך רגולטורי יחול אך ורק על 

 בקשר עם חקירה או הליך זה. המבוטחאשר הוצאו על ידי 
הנובעות  הוצאות ההגנה הסבירות של המבוטחן הכיסוי לבנוסף, יינת .7

 מכוסה.תביעה מכל 

 הגדרות להרחבה זו -  5פרק ו' 
 

 תביעה .1
 פירושה:

 דרישה בכתב או בעל פה לפיצוי כספי או לסעד שאינו כספי; או .א
 הליך משפטי בבית המשפט; או .ב
אודות עובדות או נסיבות אשר  למבוטחהודעה על ידי צד שלישי  .ג

 ב לעיל. -עלולות להביא לאמור בסעיפי משנה א ו
 
 

 הוצאות הגנה סבירות .2
אשר  המבוטח פירושן הוצאות ועלויות משפטיות סבירות ודרושות של

, אשר תביעההוצאו במהלך ניהול ההגנה, החקירה או פשרה של כל 
אינה מכסה שכר עבודה או  הפוליסהאישר אותן בכתב ומראש.  המבטח

 .העסק המבוטחהוצאות עסקיות אחרות של 
, הפוליסה תכסה הפוליסהעל פי  גבול האחריותבמקרה של מיצוי 

 מעבר לגבול האחריות. הוצאות הגנה סבירות
 
 עובד .3

 פירושו כל:
אדם  ;המבוטחאדם המועסק על פי חוזה שירות או התמחות אצל  .א

, במישרין או באמצעות קבלן משנה של המבוטחהמועסק על ידי 
 ;המבוטח
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עובד המועסק באמצעות חשבונית מס והמצוי תחת שליטה ופיקוח  .ב
 ;המבוטחשל 

יום  91ג לעיל במהלך תקופה של -משנה א-אדם כמוגדר בסעיפי .ג
 .המבוטחלאחר סיום ההעסקה שלו אצל 

 .המבוטחאינו כולל כל מנהל או שותף של  עובד
 

 גבול אחריות .4
 גבול האחריות הספציפי להרחבת סייבר המופיע ברשימה. פירושו

 
 מידע אישי שניתן לזיהוי .5

פירושו מידע אישי ומידע תאגידי שאינו גלוי לציבור, לרבות, אך לא רק: 
שמות אנשים, כתובותיהם, מספרי טלפון שלהם, מספרי זהות, מספרי 

וי רכב, , מספרי רישIPרישיונות נהיגה, מספרי זיהוי לאומיים, כתובות 
טביעות תווי פנים, טביעות אצבע או טביעות כתב יד, מספרי כרטיסים 
לרבות מספרי כרטיסי אשראי, תאריכי לידה, מספרי חשבון, יתרות חשבון 

 והיסטוריית חשבון.
 

 המבוטח .6
 פירושו:

 ברשימה, וגם המבוטחהחברה ששמה צוין כשם  .א
 המבוטח, מנהל או שותף בחברה, אשר שמה צוין כשם עובדכל  .ב

 ברשימה, בעבר, בהווה או בעתיד.
 

 העסק של המבוטח .7
 , כמפורט ברשימה.המבוטחפירושו עיסוק 

 
 התוכן של המבוטח .8

פירושו כל סוג של תוצר מדיה או בידור, ללא קשר לטבעו, צורתו או דרך 
, המיילים של המבוטחהפצתו, אשר סופק באמצעות אתר האינטרנט של 

 ברשתות חברתיות. המבוטח או הפעילות של המבוטח 
 

 הרשת של המבוטח .9
או המופעלת על המבוטח פירושה כל מערכת מידע טכנולוגית שבבעלות 

 המבוטחאו על ידי צד שלישי שהינו ספק השירות אשר לו  המבוטחידי 
 מסר את הפעלת המערכת.
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 סייגים להרחבה זו -  3פרק ו' 
 

התמצאות ולשם  נוחות ההפניה מובהר כי כותרות הסעיפים  משמשות לצורך 
 בלבד.

הוצאות הגנה , ולא ישלם תביעהבגין כל  המבוטחלא ישלם בשם  המבטח
 סבירות:

 
 הגבלים עסקיים .1

בקשר עם או הנובעים מכל הפרה של דיני הגבלים עסקיים; הגבלת 
מסחר; תחרות בלתי הוגנת; ניהול מסחר באופן שקרי, מטעה או לא 

הצרכן או פרסום כוזב או מטעה, שנעשו הוגן; הפרה של חוקי הגנת 
 להרחבה זו. 1בפרק ו'  1 בפועל. חריג זה לא יחול על סעיף כיסוי

 
 ערבויות והתחיבויות .2

נטל על עצמו  המבוטחהנובעים מכל חבות כלפי צד שלישי אשר 
במסגרת כל ערבויות או התחייבויות מפורשות, אשר נטל בחוזה בכתב 

היה חב על פי דין  המבוטחיחול במידה שאו בעל פה, אולם חריג זה לא 
 אף בהעדר חוזה כזה.

 
 פטנט .3

 הנובע מכל הפרה מפורשת או נטענת של פטנט.
 
 זיהום/קרינה/גרעיני/אסבסט .4

הנובעים מכל זיהום או תוצאה הקשורים ל: זיהום סביבתי, גרעין, קרינה, 
מגנטיים -מגנטית, שדות אלקטרו-אסבסט, לרבות קרינה אלקטרו

 וסיליקה. 
 

 נסיבות ידועות מראש .5
אשר  פוליסהעל פי ה תביעההנובעים מכל נסיבה אשר עשויה להביא ל

היה מודע לה לפני התחלת תקופת הפוליסה, בין אם נמסרה  המבוטח
 הודעה תחת כל ביטוח אחר או לא.

 
 ועונשים קנסות .6

 .דיןהנובעים מכל קנס או עונש, מלבד אלה אשר ניתן לבטח אותם על פי 
 

 מלחמה  .7
 הנובעים ממלחמה. 
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  תאריך רטרואקטיבי .8

הנובעים מכל מעשה, טעות או מחדל אשר בוצעו או נטען כי בוצעו לפני 
 שצוין ברשימה התאריך הרטרואקטיבי

 
 הפרעת שירות .9

הנובעים מכל כשל של לווין או כשל חשמלי, או הפסקה, לרבות אך לא 
רק הפרעה חשמלית, נחשול מתח או הפסקת חשמל וכל הפסקה או 
הפרעה באספקת: חשמל, שירותי תשתית ציבורית או שירותי 

 . המבוטחטלקומוניקציה, אלא אם הם מצויים בלעדית בשליטת 
 

 מעשי אי יושר .11
 הנובעים מכל מעשה מכוון, חוסר יושר, במרמה או פלילי, שבוצע על ידי

ללא  עובדיםאולם חריג זה לא יחול על מעשים שבוצעו על ידי המבוטח, 
 .מבוטחידיעה מראש של דירקטור, נושא משרה או שותף של ה

 
 כשל רשת .11

 .רשת של המבוטחהנובעת מנזק פיזי ל תביעהבגין כל 
 

 חדלות פירעון .12
או חדלות הפירעון של כל גורם המבוטח הנובעים מחדלות הפירעון של 

אחר לרבות, אך לא רק, חוסר היכולת, חוסר הנכונות או אי ביצוע 
 תשלומים בשל חדלות הפירעון. 

 פעולת ממשלה .13
 בגין החרמה, הפקעה, חילוט, הרס או נזק לכל חומרה או ציוד על פי צו

 רית מכל סיבה שהיא.של ממשלה או של כל רשות ציבו
 

 בלאי .14
שנגרם ישירות מבלאי, או התיישנות של ציוד אלקטרוני או רכוש אחר 

 .המבוטחשנעשה בו שימוש על ידי 
 

 השבחה .15
או של המידע שנשמר  הרשת של המבוטחכל שחזור או תיקון של 

ברמה שהינה משודרגת לעומת המצב שהיה קיים ברשת של המבוטח 
 .תביעהלפני קיומה של ה

 
 שים מסחר ויעוץ פיננסי בלתי מור .16
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הנובעים ממסחר בלתי מורשה או יעוץ פיננסי בלתי מורשה אשר ניתן על 
 המבוטח.ידי 

 
 נזק גוף/ נזק לרכוש .17

הנובעים מכל פגיעה פיזית, מחלה, חולי או מוות )מלבד עוגמת נפש או 
בקשר  תביעהפגיעה נפשית(; או הרס של רכוש מוחשי, מלבד כתוצאה מ

 המבוטח.עם מידע, תוכנה, חומרה ומערכות מידע טכנולוגיות של 
 

 פעילות מוחרגת .18
( hostingבגין או הנובעים מאספקת שירותי אינטרנט או שירותי אירוח )

או שירותי ענן או אספקת שירותי טכנולוגיית מידע או אספקת שירותי 
עיבוד תשלומים )מלבד כאשר שירותים אלה הם לצורך ביצוע מכירות של 

עצמו( או אספקת שירותי בנקאות, שירותי מוסד פיננסי, או  המבוטח
שירותי מסחר מקוון במניות/ניירות ערך/שערי מטבעות, פתרונות או 

 בא או אספקת שירותי בית חולים מכל סוג או תיאור.שירותים לצ
 
 

תנאים כלליים להרחבה זו )בנוסף על התנאים הכלליים של  -  4פרק ו' 
 הפוליסה(

 
 . הפוליסהעל הרחבה זו יחולו התנאים הכלליים של 

מבלי לגרוע מהתנאים הכלליים, התווספו התנאים הבאים שיחולו אך ורק על 
 המכוסות על פי הרחבה זו: תביעות

 
 דווח על תביעה .1

אם, במהלך תקופת הביטוח, נודע למבוטח על תביעה, או נסיבות 
לתת הודעה  המבוטח, על תביעהשעלולות באופן סביר להוות בסיס ל

, מיד לאחר שנודע לו על כך, ובכל מקרה במהלך תקופת מבטחבכתב ל
 .ליסההפויום לאחר סיום תקופת  31הפוליסה, או בתוך 

   , עם פרטים מלאים, תביעהעל הודעה כזו לציין את הסיבות לצפי ל
 לרבות אך לא רק:

 הנסיבות הספציפיות; .א
 התאריכים והאנשים המעורבים, ככל שהדבר ידוע; .ב
 הזהות של תובעים צפויים או פוטנציאליים, ככל שהדבר ידוע; .ג
 הפוטנציאלית. תביעהלראשונה על ה למבוטחהנסיבות בהן נודע  .ד

 
, אשר תוגש לאחר מכן כנגד תביעהאם נמסרה הודעה כאמור, אזי כל 
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 מבטח,אשר נובעת או קשורה לנסיבות כאלה, ואשר דווחה ל המבוטח
תחשב כאילו נעשתה במועד שבו התקבלה אותה הודעה מקורית בכתב 

 .המבטחאצל 
מרגע שנודע  המבוטחהוא תאגיד, תחשב ידיעה של  המבוטחבאם 

 .המבוטחל נושא הביטוח אצל או לאחראי ע חהמבוטלאחד ממנהלי 
 

ידע כאמור לעיל, למסור מ מבטחלמסור הודעה ל המבוטחעל חובת 
 למבטח, והתרופות שעומדות המבטחומסמכים הדרושים לבירור חבות 

לחוק חוזה  22-25בגין הפרת חובות אלה, יחולו הוראות סעיפים 
 . 1981 -הביטוח, התשמא

 
 
 

 טריטוריה .2
אלא אם צוין אחרת ברשימה, הכיסוי המוענק לפי הרחבה זו יחול על 

בכל מקום בעולם, אך התביעה בגינם בגין אירועים שארעו  תביעות
 הוגשה בישראל בלבד.

 
 הדין החל וסמכות השיפוט הבלעדית .3

 הרחבה זו תפורש ותהיה כפופה לדיני מדינת ישראל, לכל צורך ועניין.
מסכימים  והמבוטח המבטחזו,  פוליסהבמקרה של כל סכסוך על פי 

בגבולות להיות כפופים לסמכות הבלעדית של בתי המשפט 
 כות השיפוט של מדינת ישראל.וסמ הטריטוריאליים

 

 גבול אחריות .4
זו  פוליסהלפי  המבטחיהיה סך גבול אחריותו של  גבול האחריות .א

גבול שהוצאו בפועל ישולמו בנוסף ל הוצאות הגנה סבירות)
-, אם מוצה, כנדרש על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"אהאחריות

(, ללא קשר למספר סעיפי הכיסוי החלים. כל התשלומים אשר 1981
, ללא קשר למספר סעיפי הכיסוי החלים, הפוליסהיבוצעו על פי 

 .גבול האחריותיפחיתו את 
הנובעות מאותו אירוע או סדרה של מעשים, תחשבנה  התביעותכל  .ב

הללו  התביעותאחד. כל  גבול אחריותיהן יחול אחת, ולגב תביעהכ
הראשונה מביניהן,  תביעהתחשבנה כאילו הוגשו במועד בו הוגשה ה

הללו תחשבנה כאילו אירעו במועד האירוע הראשון התביעות וכל 
 שאירע כאמור.
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מכוסה על ידי יותר מסעיף כיסוי אחד, בשום מקרה  שתביעהבמקרה  .ג
 .מגבול האחריותיחרוג לא  המבטחהסכום שישולם על ידי 

 
 השתתפות עצמית .5

שצוינה ברשימה לגבי הרחבה זו תחול על כל  ההשתתפות העצמית
הינה בגין הסכום העולה על  המבטחעליה חלה ההרחבה. חבות תביעה 

מכוסה תחת יותר מסעיף כיסוי  תביעה. אם ההשתתפות העצמיתסך 
 אחת תחול. עצמית השתתפותאחד על פי ההרחבה, רק 

התביעות הנובעות מאותו אירוע או סדרה של מעשים תחשבנה כל 
 אחת תחול. השתתפות עצמיתאחת ורק  תביעהל

 
 שינוי בפעילות .6

באופן  משנה את פעילויותיוהמבוטח , הפוליסה אם במהלך תקופת
 המבוטח , עללמבטחמשמעותי או מהותי, מעבר לפעילויות שדווחו 

שומר על זכותו לשנות את  חהמבטאודות השינויים הללו.  למבטחלדווח 
ו/או  ההשתתפות העצמיתהכיסוי על פי הרחבה זו )לרבות הפרמיות, 

ראטה, -(, או לבטל את הכיסוי, בכפוף להחזר פרמיות פרוגבול האחריות
 .1981 –לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  18-19ובכפוף להוראות סעיפים 


