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  פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  2005מנוביט 
  
  
  

, ")הרשימה: "להלן(או במפרט /כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו, אשר שמו, הואיל והמבוטח
  :פנה אל

  
  
  

  ")המבטח: "להלן(        מ"מנורה חברה לביטוח בע
  
  

  ,בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו
  
  

תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם את , כאמור,  את הביטוחוהואיל והמבטח הסכים לערוך
  , מדי הביטוח הנקובים ברשימה

  
  

כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח , על כן הוסכם והותנה בזאת
שיגרם , כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן, יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין

כפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים בה וגם או אשר יוספו ,  הביטוח הנקובה ברשימהבתקופת
  .לה בהסכמת הצדדים

  
  : ג ב ו ל ו ת  א ח ר י ו ת 

  
  :אחריות המבטח לא תעלה על

  
  ;הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק  .א
ם שארעו במשך הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל הנזקי  .ב

  .תקופת הביטוח
  

  הוצאות
  

 בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין גם   את המבוטחהמבטח ישפה
תוגבל , ל"היה ולסילוק התביעה יידרש סכום העולה על גבולות האחריות הנ. מבקרה ביטוח

ל הסכום ששולם לסילוק אחריות המבטח להוצאות אלו ביחס שבין גבול האחריות לבין סך כ
  .התביעה

או מידע אחר שהוגשו /או כל מסמך ו/פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו
  .למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו
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  הגדרות
  למטרת פוליסה זו

  
  :אירוע בלתי צפוי שגרם ל  :מקרה ביטוח

  .נפשי או שכלי, קוי גופניפגיעה או לי, מחלה, מוות, היזק גופני. 1  
  .או אבדן לרכוש צד שלישי/היזק ו. 2  

  
מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית   :נזק

  .אחת
  

  .דיני מדינת ישראל  :דין
  

הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו , לרבות הרשימה  :הפוליסה
  .אליה

  
י המבטח "כום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו עהס :יתהשתתפות עצמ

  . לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד– המכוסה לפי פוליסה זו ביטוחמקרה עקב 
  

כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא            
ל אירוע  או הודעה על כ/או דרישה לפיצוי ו/המבטח במהלך טיפול בתביעה ו

       .העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם
  
  

  סייגים לחבות המבטח
  

   כי פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין או – אלא אם הוסכם בכתב אחרת –מותנה בזה 
  :בקשר עם

  
  .או עקב עבודתם אצל המבוטח/חבות בגין נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו  .1
  
פטור  לרבות מי שיש לו,  כלי רכב מנועיחבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין .א    .  2

  .י פקודת ביטוח רכב מנועי"מחובת ביטוח עפ
  

חבות בגין נזק גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו   .   ב
  .שאין חובה חוקית לבטחו, בפקודת התעבורה

  
  .בגין נזק לרכוש צד שלישי, מוש בכלי רכב מנועיחבות הנובעת משי  .   ג
  

  .כלי טיס וכלי שיט מנועי, שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת, חבות כלשהי  .   ד
  :והנובעת מ, שעשויה לחול על המבוטח, חבות כלשהי  .3
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הורכבו או שווקו על ידי המבוטח או , טופלו, תוקנו, סופקו, נמכרו, מוצרים שיוצרו  .א
לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של ,  או כל איש שבשירותו,בקשר עימו

  .המבוטח
למעט אחריותו של , אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשרותו  .ב

המהווה , או הוזמן על ידו או באמצעותו/הנובעת מטיפול רפואי שניתן ו, המבוטח
  .עזרה ראשונה בעת חירום

, מחוץ לחצרי המבוטח, יר או זיהום מים או זיהום קרקעו אוזיהום חבות כלשהי בגין  .ג
  .פתאומי ובלתי צפוי מראש, אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי

  
או בפיקוחו וגם או בשליטתו וגם או /או בחזקתו ו/נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו  .4

  .בהשגחתו של המבוטח
  
ו כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה א, נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח  .5

  .י הפעולה האמורה"שהנזק נגרם במישרין ע, בתנאי, הביטוח
  
   אלא אם כן התחייבות או , התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם    .6

  .תה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זהיאחריות כזו הי   
  
 ין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן במישרין אוחבות כלשהי בג  .    7

  מייננת או זיהוםקרינה, כלשהו  )  NUCLEAR MATERIAL( חומר גרעיני : בעקיפין
 או מבעירת דלק גרעיני/רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו

 של ביקוע, המכלכל עצמו, תהליך כלשהו " בעירה"ין סייג זה יהא מובן המילה ילענ. כלשהו
  .     גרעיני

                  
פעולת איבה , פעולת אויב זר, פלישה, עקב מלחמה, נזק שנגרם במישרין או בעקיפין  .8

, מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, )בין אם לאו, בין אם הוכרזה מלחמה(
התקוממות , שלטון בלתי חוקיתשלטון צבאי או תפיסת , מרד, מהפכה, מרי, מרידה

החרמה , ל"שוד הקשורים בנ, ביזה,  צבאי או לקיחת שלל- משטר, צבאית או עממית
  .או השמדה על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית

  
לרבות שימוש ,  שימוש באלימות לצרכים פוליטיים–משמעו " טרור "–לצורך סייג זה   

לק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים שמטרתו להפחיד את הציבור או כל ח, באלימות
  .המטעם או בקשר עם ארגון העויין את המדינ

  
רק , או בשטחים המוחזקים על ידה/כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו" טרור"לעניין   

אישור מפורט של משטרת ישראל או של משרד הבטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים 
המאשר כי הנזק נגרם במישרין ,  על כל תיקוניו1961פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן 

  .ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור, י פעולת טרור"ע
  
  .קנסות ופיצויים לדוגמא, פיצויי ענישה  .9
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חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים   .10
הם ור בדרך כלשהי באסבסט או בחומרים כלשאו שהינו קש/במישרין או בעקיפין ו

המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו 
  .המסוכנות של אזבסט

  
  .חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים .11
  
שטחי ישובים . נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה  .12

ייחשבו " האוטונומיה"ל בתחום "או עמדות צה/ראליים וכן שטח בסיסים ויש
  .כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו

  
  .נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה  .13
  
  .נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק  .14
  
    .אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומיסכום כלשהו   .15

  
  

  הרחבות
  
י אנשים "ל ע"פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין נזקים שנגרמו בחו  .1

לעניין הרחבה זו . בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי –הנשלחים מטעמו מחוץ לגבולות המדינה 
  . ישונה בהתאם12סייג 

  
או /ובהר בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ולמען הסר ספק מ  .2

  .או שלטים בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה/תרנים ו
  
, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, כל אדם  .3

  .בוטחבתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המ
  
על כל , יחול הכיסוי על פי הפוליסה, אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד  .4

כאילו הוצאה על שמו בלבד , למעט קבלנים וקבלני משנה, אחד מיחידי המבוטח בנפרד
כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של , סייגיה והוראותיה, על תנאיה, פוליסה זו

לא , ם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדאול, המבוטחים האחרים
  .תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה

  
ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין , רכוש השייך לעובדי המבוטח,  לעיל1על אף האמור בסייג   .5

  .פוליסה זו
  
ת של קבלנים הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויו  .6

  .וקבלני משנה
  
, בקשר עם עבודות בניה, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי  .7

  .אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו, שיפור ושיפוץ, הרחבה
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או / לעיל אינן מעניקות כיסוי כלשהו לקבלנים ו6-7למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבות 

  .לקבלני המשנה
  
משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם , בדי המבוטחעו  .8

הכיסוי על פי . י המבוטח"כולל אירועים ספורטיביים המאורגנים ע, באירועים חברתיים
  .כתאונת עבודה, י המוסד לביטוח לאומי"סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע

  
מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח , ךובניגוד לכ) ג(2על אף האמור בסעיף   .9

בגין נזק לרכוש צד שלישי  הנובע משימוש בכלי רכב מנועי וזאת מעבר לגבולות האחריות 
הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של המבטח הנהוגה ביום קרות מקרה 

צד שלישי רכוש אחרת י פוליסה לביטוח כלי רכב "הביטוח או מעבר לגבולות האחריות עפ
  .שברשותו של המבוטח) באם הם גבוהים יותר(

  
מאתים וחמישים ($ 250,000כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך "סה  

  .לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח) אלף דולר
  

מהווה , כנזכר לעיל, מובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסת כלי הרכב, למניעת  ספק  
ותנאי אותה , י הרחבה זו"סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה עפ

  . י הרחבה זו"פוליסה מהווים בסיס לשיפוי עפ
  

פוליסה זו מכסה את  אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל   .10
  .אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח

  
מוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות , לסייגים לחבות המבטח'  א3ד לאמור בסעיף בניגו  .11

את אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד בחצרי המבוטח 
  .ומטעמו

  
למעט , הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח  .12

בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח , ועובדיהםקבלנים וקבלני משנה 
  .תוך כדי ועקב עיסוקו של המבוטח

  
או גוף , מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו תורחב לשפות את המבוטח בקשר עם כל אדם  .13

,  לעיל7מבצעי עבודות כמפורט בסעיף  או/או קבלני משנה ו/ו למעט קבלניםמשפטי 
או שהמבוטח / בכתב לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ושהמבוטח התחייב

וזאת בגין פעילות הנעשית על , או התחייב בכתב לשפותו/ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו
בקשר , ימואו במשותף ע/או על ידי המבוטח עבורו ו/ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו

מוסכם בזה במפורש כי זכות .  במפרט הפוליסהין ברשימה אולעיסוק של המבוטח המצו
המבוטח לקבלת שיפוי מאת המבטח תהיה תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי 

  .הזכאי לשיפוי על פי האמור לעיל
האמור לעיל בתוקף בתנאי כי המבוטח מסר למבטח מידע חיתומי בגין אדם או גוף משפטי   

  .לםזה והמבטח הביע הסכמה בכתב להכלי
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  הגנה בהליכים פליליים  .14
  

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים   
  :באופן ובהיקף כדלקמן

  
עורך דין לשם מתן , או לרשות מי מעובדיו/יעמיד לרשות המבוטח ו, על חשבונו, המבטח  

בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע , שיוגשו נגד מי מהם, נה משפטית בהליכים פלילייםהג
  .בתקופת הביטוח של פוליסה זו

  
או לרשות מי מעובדיו ערוך דין לשם /יעמיד לרשות המבוטח ו, על חשבונו, המבטח,כמו כן  

ין שיוטל או גזר ד/על הכרעת דין ו, הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית
  .עליהם בהליכים פליליים ויישא גם בהוצאות הערעור

  
יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין , להגשת ערעור כאמור, תנאי מוקדם לעמדת עורך דין  

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

  
רשאי , ערוך הדין שהעמיד לרשותו המבטחהיה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של   

ישפה המבטח את המבוטח בשכר , במקרה כזה. המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו
  .ל בכפוף לגבול אחריות המבטח"כל הנ, הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח

  
ים או הוצאות הערעור בתום ההליכ/המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו  

  .הכל לפי העניין, הפליליים או הערעור
  

  :הגדרות לעניין הרחבה זו
  

  :הליכים פליליים
  , לרבות חקירת סיבת מוות, הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה

  .המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו
  

  ):רכולל ערעו(הוצאות הגנה 
שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע , העתקת פרוטוקולים, דמי ביול מסמכים, אגרות, שכר טרחה

פיצוי או תשלום עונש , ולמעט כל קנסעל ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי 
  .המוטלים בגזר הדין

  
  :שכר טרחה

התעריף (ת עורכי הדין שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכ
או כללי תעריף מינימאלי של שכר טרחת עורכי הדין כפי שהחוק , 1965 –ה "תשכ) המינימאלי

  .יחייב מעת לעת
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  :סייגים לעניין הרחבה זו
  

  :המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם
  
  .נם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסהאו חקירת סיבת המוות הי/כתב האישום ו  .1
  
) בין במעשה ובין במחדל(או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל /כתב האישום ו  .2

  .המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה ביטוח
  
  .או קבלני משנה של המבוטח/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/כתב האישום ו  .3
  
  המקרים  כ"למקרה ולסה$ 50,000לא יעלו על ולות האחריות המבטח על פי הרחבה זו גב

  .בתקופת הביטוח

  
גבולות     האחריות , מה במפורש ין אחרת בדף הרשימניעת ספק מובהר בזה כי אם לא צול .15

ין בדף הכלליים של הפוליסה כמצול הן חלק מגבולות האחריות " כל ההרחבות הנשל
  . בנוסף להםהרשימה ולא 

  
  

  תנאי הפוליסה
  

  
  הודעה על מקרה נזק  .1
  

העלול להוות , תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע למבטח  
תחשב ידיעה של המבוטח על , באם המבוטח הינו תאגיד. עילה לתביעה על פי פוליסה זו

ו לאחראי על נושא הביטוח אצל מרגע שנודע לאחד מנהלי המבוטח א, ל"מקרה הביטוח כנ
  .המבוטח

  
  כתובת למתן הודעות  .2
  

  הודעות למבוטח  
  

  .תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו, הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה  
  

  הודעות למבטח  
  

  . בפוליסהכמפורט, הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו  
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  הודעה על הליכים  .3
  

על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה , בהקדם האפשרי, מבוטח יודע למבטחה  
משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת 

באם . י פוליסה זו"אשר בגינו תיתכן תביעה עפ, להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח
מרגע שנודעו , ל המבוטח על העניינים המנויים לעילתחשב ידיעה ש, המבוטח הינו תאגיד

  .לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח
  
  העברת מסמכים מהמבוטח למבטח  .4
  

או הליך , צו והודעה על דיון, הזמנה לדין, כל מכתב, מיד עם קבלתם, המבוטח יעביר למבטח  
  .מקרה הביטוחבקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות , כלשהו

  
  איסור הודאה  .5
  

התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא , הבטחה, הצעה) ADMISSION(שום הודאה   
אין הוראות סעיף . בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח, י המבוטח או מטעמו"יינתנו ע

לפי , י כל דין"זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך עפ
  .וכן על מתן עדות במשפט פלילי, ודרישת

  
  שמירת תנאי בטיחות  .6
  

  .על המבוטח לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע את קרות מקרה הביטוח  
  
  שינוי בעניין מהותי  .7
  

בתוך זמן סביר , כל שינוי בעניין מהותי, במשך תקופת הביטוח, המבוטח יגלה בכתב  . א
יהיה המבטח רשאי לבטל , טח שינוי כזהלא גילה המבוטח למב; מעת שנודע לו על כך

    .את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק
  

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או מופיע במידע כתוב   .ב
  .י המבוטח לצורך עריכת הביטוח"אחר שהועבר למבטח ע

  
  טיפול בתביעות  .8
  

ליטול לידיו , יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, י הפוליסה"עפהכיר המבטח בחברותו   .א
ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע 

למבטח יהיה שיקול דעת . דמי נזק, השתתפות, פיצוי, ולקבל בשם המבוטח שיפוי
 ועל המבוטח מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה

למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם 
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מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו , יחד עם זאת .העניינים הנדונים בסעיף זה
  .לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק

  
המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך היה וסך התביעה חורג מגבולות אחריות של   .ב

ומבלי לגרוע בכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול , תאום הדדי
  .ההגנה באופן פעיל

  
  תשלום סכום בגבול אחריות  .9
  

 לעיל רשאי המבטח לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן 8על אף האמור בסעיף   
לשלם למבוטח את סכום גבול או , של תביעותבקשר עם כל תביעה או סדרה , לפשרה

לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור , גבולות האחריות המתאימים
ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות כאלו , תגמולי ביטוח

  .ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן
  

  ביטוח כפל  .10
  

יודיע על כך , בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות  
  .מבוטח למבטח בתוך זמן סביר מעת שנשעה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו

  
  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  .11
  

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מן , אם לא סוכם אחרת בין הצדדים  .א
ח למבטח ישולמו תוך עשרים ושומנה ימים מתחילתה של תקופת הביטוח המבוט

  .כערכם בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום התשלום
  
ניתן יהא לשלמם במועדים , לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל  .ב

 בבנק כערכם בשקלים לפי השער היציג של הדולר, אחרים עליהם הוסכם במפורש
  .ישראל ביום התשלום ובתוספת דמי אשראי ודמי טיפול המקובלים אצל המבטח

  
ישא הסכום שבפיגור , לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו  .ג

אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום , הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור
  .וכחלק בלתי נפרד ממנו, שבפיגור

  
 יום לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח 15כאמור תוך , ם כלשהו שבפיגורלא שולם סכו  .ד

 ימים 21רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור , לשלמו
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה . אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.  נוספים

קופה שעד כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לת
לא יפגע בזכויות , כאמור, ביטול הביטוח. לרבות הוצאות המבטח, לביטול האמור

  .י הפוליסה בגין מקרה ביטוח שקרה קודם לביטול הביטוח"התביעה עפ
  
ההפרשים המצויינים לעיל , במידה ודמי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם בשקלים 

ע ביום תחילת הבטוח ובין המדד יהיו כשינוי מדד המחירים לצרכן בין המדד הידו
  .הידוע ביום התשלום בפועל
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  תגמולי הביטוח והצמדה  .12
  

יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים , בקרות נזק המכוסה על פי פוליסה זו  .א
ב בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל החל "למבוטח בדולר של ארה

דמי ההשתתפות . במועד התשלום בפועל לידי המבוטח או הצד השלישי
העצמית יחושבו אף הם בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל במועד 

  .ל"הנ
  

הם יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד , אם גבולות האחריות נקובים בשקלים  .ב
המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד 

דמי ההשתתפות . ההמחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום התביע
שפורסם , העצמית הנקובים בשקלים יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור

סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תשלום 
  .ההשתתפות עצמית

  
  זכות הקיזוז  .13
  

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה ביטוח   
  .בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת, חייב למבטחכל סכום שהמבוטח 

  
  הארכת תקופת הביטוח  .14
  

אשר , טעונה הסכמה בכתב של המבטח, כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה  
  .תינתן במפורש למטרה זו

  
  ביטול הפוליסה  .15

  
 אשיר, על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה מבלי לגרוע מזכויות המבטח  .א

  ובלבד ,לפי שיקול דעתו,לפני תום תקופת הביטוח, המבטח לבטל את הביטוח בכל עת
 לפני התאריך בו ימים 60לפחות , אר רשום ו ובד למבוטח בכתב תישלח שהודעה על כך 
הביטוח ששילם –ובמקרה כזה המבוטח  יהיה זכאי להחזר דמי  , יתבטל הביטוח

 .חלמבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטו
  

לפי שיקול , המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח  .ב
 יום לפני התאריך בו 21ובלבד שהודעה על כך תישלח בכתב ובדואר רשום לפחות , דעתו 

על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי . יתבטל הביטוח
תבוטל , אחר הודעה מראש למקבל ההתחייבותביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל רק ל
  .ינת באותו אישורהפוליסה רק לאחר תום התקופה המצו

   
  י דרישת המבוטח ישאיר  המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו " בביטול עפ             

  .               לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף
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 ל לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטווחהביטאם המבטח יבטל את   .ג

למבוטח  ישלם המבטח ,  אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח     
יחסית לתקופה , את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול

  .שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת
  

  תחולת החוק    .16
  

 תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב 1981 - א "אות חוק חוזה הביטוח התשמהור  
  .אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו, י העניין"עפ

  
  כללי .17

  .בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכסוי הביטוחי
  .אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה


