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  פוליסה לביטוח מכונות (שבר מכני)

   2005ביט נומ 

הביטוח הנקובים ברשימה או  -פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי 

  "הרשימה") לידי: -במפרט הכלולים בזה (להלן

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

מי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח המתואר ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי פתאו

ברשימה או לחלק ממנו המצריך תיקון או החלפה, הקורה בעת שהרכוש המבוטח נמצא בתוך 

החצרים הנזכרים ברשימה, והנובע מכל סיבה שהיא שאינה מוחרגת עפ"י חריגי הפוליסה. תשלום 

ע"י המבטח עבור כל  ובתנאי שהסכום שישולםהביטוח יעשה בהתאם לתנאי פוליסה זו, -תגמולי

פריט המפורט ברשימה לא יעלה על ערכו הממשי הכספי ולא יעלה בכללו על גבול אחריות 

המבטח, ובכל מקרה לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או 

  ניזוק.

 ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע אחר שהוגש-סמך הצעת- פוליסה זו הוצאה ע"י המבטח על

  .נפרד מפוליסה זו-למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי
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  ח ר י ג י ם

  המבטח לא יהיה אחראי ל:

 "אשאבדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין עקב הסיכונים המכוסים בפוליסת .1

או המצוינים בה כסיכונים שניתן לרכוש אותם, גניבה או ניסיון  "2005 מורחב מנוביט
שמל ללוחות חשמל כאשר פוליסה זו תחול מעבר לסכום השיפוי לו למעט נזקי ח, לגניבה

זכאי המבוטח ע"פ הרחבת לוחות חשמל בפוליסת האש הנ"ל וזאת ללא השתתפות 
  עצמית. 

אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב עומס יתר במתכוון, ניסיונות וניסויים על .2
  הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.

הם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו אבדן או נזק של.3
בין אם אחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת. חלק הלה  -תיקונים 

על אחריותו, ישפה המבטח את המבוטח בתנאי שהמבוטח יסב למבטח את תעודת 
  רן, הספק ו/או המתקן.האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצ

אבדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים .4
  במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.

  אבדן או נזק שנגרמו ל:.5

כוש יסודות, לבנים לבניה מכל סוג שהוא, אלא אם כן נכללו במפורש בר  א.
  המבוטח, כפי שהוא מתואר ברשימה.

משוריות  מייסבים, חילוף כגון: תבניות, מקדחים, מבלטים,-אביזרים בני  ב.
וגלילים, וכן לרצועות, חגורות, חבלים, כבלים, שרשרות, מצברים, סוללות 

חשמל, צמיגים, מברשות, חומרי הפעלה (כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים) חומרי 
וזל ובין אם גז), אלא אם חומרי ההפעלה וחומרי קירור אלה קירור (בין אם נ

  אינם מוחלפים תקופתית.

מתכתיים זולת אלה העשויים מחומר פלסטי קשיח וחלקי -חומרים בלתי  ג.
  קרמיקה.

אולם במקרה נזק לאביזרים או לחומרים אלה כתוצאה מנזק מכוסה לרכוש המבוטח, 
נזק בניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט שאינו מוחרג, ישפה המבטח את המבוטח על ה

  כחדש ביום קרות האבדן.

אובדן או נזק כתוצאה ישירה משימוש ו/או עבודה רגילה (כגון בלאי, חלודה, .6
שיתוך/קורוזיה ו/או אבנית) ו/או כל השפעה מתמשכת של כימיקלים ו/או השפעה 

וצאה מגורמים אטמוספרית מתמשכת. חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כת
  אלה.

  אבדן או נזק שנגרמו עקב מעשה זדון ו/או רשלנות פושעת של המבוטח או בהוראתו..7

אבדן או נזק אשר נגרמו, נבעו או הוחמרו כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, .8
חבלה וטרור, מעשה איבה (בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו), מטעם גורם או גורמים 

מדינה או את השלטון במדינה, מלחמת אזרחים, מרד, מהפיכה, ינים את היהעו
ידי -התקוממות, קשר אזרחי או צבאי או נטילת סמכויות שלטון או נזק הנגרם בזדון על

אנשים הפועלים בשם או בקשר לכל ארגון פוליטי שהוא, מחבלים, מסתננים, החרמה, 
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פקטו, או בפקודת - או דהיורה -השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת ממשל כלשהו, דה
  כל רשות ציבורית שהיא.

  

שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש  -משמעו  "טרור" -לצורך חריג זה 
באלימות, שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים 

  מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.

לעיל, רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או כהגדרתו  "טרור"לעניין 
על כל  1961של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 

המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה תיקוניו, 
  לנזקי טרור.

  

  אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא..9

מחומר  –במישרין או בעקיפין  - ק מכל סוג שהוא, אשר נגרם או נתרם או נבע אבדן או נז.10
אקטיבי, מכל תדלוק גרעיני שהוא או -מקרינה יונית או מזיהום רדיוגרעיני כלשהו ו/או 

  .מכל פסולת גרעינית או מהבערת דלק גרעיני

 אבדן או נזק אשר נגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשכת.11
  הפעלתו לאחר נזק שלא תוקן ובידיעת המבוטח.

נזק שנגרם לרכוש מבוטח שלא עבר בהצלחה, לפני תחילת הפעלתו אצל המבוטח תקופת .12
 הרצה ובדיקת ביצועים כמתחייב מהוראות היצרן.

זמינות של מידע, נתונים, שפת קוד או תוכנה, כשל בחומרה, - נזק השחתה, השמדה או אי.13
או כל הפסד רווחים שנגרם בגינם, אלא אם הם מהווים תוצאה בתוכנה ובשבבי תכנה ו/

  פי הפוליסה.-ישירה של נזק פיזי המכוסה על
  

מוסכם בזאת, כי נזק פיזי לרכוש מוחשי  אינו כולל אבדן ו/או נזק ו/או העדר גישה 
ידי כל מחיקה, שינוי, השחתה או עיוות ו/או - למידע ו/או לתוכנה, שנגרם בין היתר על

  יכולת השימוש בהם, בדומה לנזקי וירוס מחשב ו/או האקרים.צמצום ב
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  ה ר ח ב ו ת

 התפוצצות ונזקי נוזלים והתבקעות ....1111

ל"חריגים" ובכפוף לכל שאר תנאי הפוליסה  1מוסכם בזה כי על אף האמור בסעיף 
וחריגיה היה ורכוש המבוטח בפוליסה זו מבוטח אצל המבטח גם בפוליסת אש מורחב 

אזי סגרת סיכוני התפוצצות ו/או סיכון נוזלים והתבקעות גם "נזק שבר מכני" המכסה במ
במקרה של נזק שבר מכני תשפה פוליסה זו את המבוטח בגין ההפרש שנוצר בין 
 ההשתתפות העצמית של פוליסת האש הנ"ל לבין ההשתתפות העצמית של פוליסה זו.

  הוצאות מיוחדות....2222

דות עבור עבודה בשבתות וחגים וכן משלוח אווירי מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות מיוח
מסכום  20%עד לסכום שאינו עולה על פי פוליסה זו, -עקב אבדן או נזק המכוסה על

  האבדן או הנזק הכולל.

  ביטוח יסודות....3333

מוסכם כי הכיסוי הורחב לכסות אבדן או נזק  ליסודות  הרכוש  המבוטח באירוע בו נגרם 
  בתנאי שערך היסודות נכלל בסכומי הביטוח.זאת נזק מכוסה לרכוש המבוטח, ו

  גז קירור וחומרי הפעלה -אבדן תאונתי ....4444

ב' לעיל הפוליסה מורחבת לכסות אבדן תאונתי של גז  5מוסכם כי על אף האמור בחריג 
קירור או חומרי הפעלה אחרים במערכות המבוטחות, מכל סיבה שלא הוחרגה במפורש 

ל לסכום הנקוב ברשימה ובהעדר סכום כזה לסך של מוגבכיסוי זה בחריגי הפוליסה, 
  למקרה ולתקופה. $ ארה"ב 5,000

  נזק נוסף....5555

אם בעת תיקון נזק המכוסה עפ"י פוליסה זו, יגרם נזק מכוסה נוסף לרכוש הנמצא 
    בתיקון, יהיה גם נזק נוסף זה מכוסה במסגרת הפוליסה.

  רכוש סמוך ....6666

פיזי תאונתי לרכושו של המבוטח אשר לא מוסכם כי הכיסוי מורחב לכסות אבדן או נזק 
ניתן לבטחו על פי פוליסה זו, והנמצא בחצרים בסמוך לרכוש המבוטח על פי הפוליסה, 
ובתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה מאבדן או נזק מכוסים לרכוש המבוטח, כל הנ"ל 

  ים.הנמוך מהשני -$  250,000מסכום הביטוח על פי פוליסה זו או  5%עד לשיעור של 

  ביטוח עודף....7777

אם לאחר נזק יתברר שסכום הביטוח של אחד הסעיפים בפוליסה נמצא בביטוח עודף, 
יוכל המבוטח להעביר את סכום העודף לסעיף אחר הנמצא בביטוח חסר. היה והמיון 

ישלם המבוטח את הפרמיה הנוספת  לסעיף הנמצא בביטוח חסר יהיה גבוה יותר
  בהתאם.

  השבת סכום הביטוח לקדמות....8888

מוסכם  בזה כי לאחר קרות אבדן או נזק מכוסה, יוחזרו סכומי הביטוח לקדמותם, החל 
  , אלא אם יורה המבוטח אחרת.תמורת פרמיה יחסית נוספתמיום האבדן או הנזק ,
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  סעיף שומה....9999

  מסכום הביטוח או 5%אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על  מוסכם בזה, כי
בהצהרתו של המבוטח  -מבטח לעניין ביטוח חסר $ הנמוך משניהם, יסתפק ה25,000

  בדבר ערכו של הרכוש שלא ניזוק.

  תחלוף (שיבוב)....10101010

היתה למבוטח בשל מקרה ביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכח  .א
חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור 

  התגמולים ששילם.

ח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבט .ב
 המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו ....גגגג
עולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה להעבירו למבטח. התפשר המבוטח, ויתר או בצע פ

 למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

מועצת  ל עובד של המבוטח,, שעלולה להתעורר נגד כתחלוףהמבטח מוותר על זכותו ל .ד
וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף  הדירקטוריון, בעלי מניותיו של המבוטח

לשפותם בכתב לפני הנזק,  משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב
   ויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

  

  סעיף מס ערך מוסף....11111111

    מוסכם כי סכומי הביטוח אינם כוללים מס ערך מוסף.

  סעיף המרת מטבע....12121212

  הואיל ומטבע הפוליסה נקוב במטבע זר, על כן הוסכם והותנה מפורש כדלהלן:
חושבו תגמולי הביטוח המגיעים פי פוליסה זו י-בקרות אבדן או נזק המבוטח על  א.

למבוטח כאמור בתנאי פוליסה זו, במטבע הפוליסה בהתאם ל"שער/ים" החל/ים 
  ביום התשלום בפועל ע"י המבטח.

  
תשלום הפיצוי המגיע יעשה במטבע הפוליסה. היה ובמועד תשלום הפיצוי   ב.

תחולנה הגבלות המונעות את התשלום כאמור, אזי ישולמו תגמולי הביטוח 
  ידי המבטח.-שקלים בהתאם ל"שער" במועד התשלום בפועל עלב

  
לעניין פוליסה זו פירושו, השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם ע"י  "שער"  ג.

  בנק ישראל.

 התאמת ציוד....13131313

מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או 
  10% -  עד לסך השווה לף במקום הציוד שניזוק, ציוד קיימים שלא ניזוקו לציוד המוחל

  $ הנמוך מהשניים. 25,000מערך הנזק או סך של 

    תיקונים דחופים....14141414

מוסכם בזה כי המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת 
אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על של שמאי, 
  שהוחלפו. החלקים
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  תיקונים זמניים....15151515

וזאת בתנאי שתיקונים אלה יהוו חלק ישא בהוצאות עבור תיקונים זמניים,  המבטח
  מהתיקון הסופי ובתנאי נוסף, שלא יגדילו את סה"כ ההוצאה בגין תיקון הנזק.

  ביטוח נוסף....16161616

ביטוח זה מכסה, בנוסף לסכומי הביטוח הרשומים בפוליסה ובתוספות גם סכומים 
  שמקורם: נוספים

  א. בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח.

ב. עליות בערך הרכוש שנובעות משינויים בשערי מטבע (בין שער מטבע של פוליסה זו 
לבין שער המטבע של מדינות אחרות שמהן נרכש חלק או כל הציוד המבוטח) או כל שינוי 

  הרכוש המבוטח. פתאומי או בלתי צפוי אחר הגורם לעליית ערכו של

נוספים מסכום הביטוח הכולל  10%אחריותו של המבטח לגבי הרחבה זו לא תעלה על 
הנקוב ברשימה. המבוטח מקבל על עצמו להודיע על הגדלות ו/או שינויים אלה תוך זמן 

  סביר ולשלם את הפרמיה היחסית הנוספת החל מתאריך השינוי.

  ביטוח חסר....17171717

נאי הפוליסה (ביטוח חסר) מבוטל בזה ובמקומו בת 6מוצהר ומוסכם בזה כי סעיף 
מעלות  90% - ייכתב: היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ

בתנאי הפוליסה (הגדרת בסיס  2ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בסעיף 
בין הסכום הנקוב ברשימה לבין  הביטוח), תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס

    מעלות ההחלפה כנ"ל. סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד. 90%

  

  
  ת נ א י   ה פ ו ל י ס ה

פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה, יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי 
רשימה, תהא להם אותה שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של ה

  המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.

  תחולת החוק....1111

, אלא אם 1981 -  על פוליסה זו, בכפוף לתנאיה ולהוראותיה, חל חוק חוזה הביטוח, התשמ"א
  הותנה אחרת בפוליסה.

  הגדרת בסיס הביטוח (סכום הביטוח)....2222

מבוטח ברכוש חדש מאותו סוג בסיס הביטוח לפוליסה זו יקבע עפ"י עלות החלפה של הרכוש ה
(להלן  -הובלה, הוצאות  הקמה והיטלים אם יחולו -ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת דמי

    "סכום הביטוח"). -
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו, לעניין השיפוי יחולו תנאי סעיף 

  שלהלן. 14

  חישוב דמי הביטוח....3333

 2זו יחושבו עפ"י הסכום שנקבע כ"בסיס הביטוח", כמוגדר בסעיף  הביטוח לפוליסה-דמי
  לעיל, בתוספת דמי ביטוח תמורת הרחבות .

  

  



 

  

- 7 -

  

  היקף החבות....4444

גבול אחריות המבטח לפוליסה זו הנו ערכו הממשי הכספי (ערך חדש בניכוי בלאי) של כל 
  פריט מפריטי הרכוש המבוטח, סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

  השתתפות עצמית....5555

סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה הנו הסכום שעל המבוטח לשאת מכל אבדן או 
נזק. באם נגרם נזק למספר פריטים באותו אירוע עליהם חלה השתתפות עצמית שונה, תחול 

  הגבוהה מביניהן. -השתתפות עצמית אחת בלבד 

  ביטוח חסר....6666

לות ההחלפה של הרכוש היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מע
לעיל, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין  2המבוטח ברכוש חדש כנדרש בסעיף 

    הסכום הנקוב ברשימה לבין עלות ההחלפה כנ"ל.

  סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.

  הביטוח, דמים אחרים ותגמולי הביטוח-תשלום דמי....7777

הביטוח והדמים האחרים המגיעים מהמבוטח למבטח - דדים דמיאם לא סוכם אחרת בין הצ  .א
ימים מתאריך תחילתה של תקופת  28בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך 

    הביטוח, לפי השער היציג של דולר ארה"ב בבנק ישראל ביום התשלום.

הימים האמורים לעיל, אלא במועדים אחרים עליהם הוסכם  28לא שולמה הפרמיה תוך   .ב
במפורש, ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל. 

- ההפרשים יהיו הפרשים בגין השער היציג של דולר ארה"ב בבנק ישראל, דמי אשראי ודמי
  טיפול.

לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים, ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור תקופת   .ג
    אצל המבטח באותה עת.הפיגור לפי השיעור המקובל 

  

ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב  15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך   .ד
ימים נוספים, אם  21לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 

- הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הנה בלתי
רת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח, אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור, והמוטב חוז

  ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. 15לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 

  שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו.....8888

מנת להחזיק את הרכוש המבוטח - על המבוטח לנקוט, על חשבונו, אמצעים סבירים על  .א
  ין.במצב פעולה תק

  ידי מפעיל המוסמך לכך.-כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על  .ב

על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת על ידי היצרן ו/או כנדרש בחוק   .ג
  ולהצטייד בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד.

  ביקורת נציגי המבטח....9999

ל עת סבירה ועל כח ונציגי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכ-באי
  המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע שברשותו, הדרושים להערכת הסיכון.
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  שינוי בעניין מהותי....10101010

המבוטח יגלה בכתב, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי בעניין מהותי בתוך זמן סביר מעת   .א
יסה שנודע לו על כך, לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפול

  פי הוראות החוק. -או להקטין את היקף חבותו על

  עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל מסמך חליפי.  .ב

באם המבוטח הוא תאגיד, תחשב כידיעה של המבוטח לצורך העניינים הנ"ל ולכל צורך אחר,   .ג
  וח אצל המבוטח.מרגע  שנודעו לאחד ממנהליו המוסמכים או לאחראי על נושא הביט

  הודעה על אירוע מקרה הביטוח....11111111

קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על   .א
  הביטוח.-קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי

כח המבטח או -על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה לבאי  .ב
כח המבטח לבדוק את -רה חייבת להינתן האפשרות לבאיידו. בכל מק-לשמאים שימונו על

    האבדן או הנזק, לפני שייעשו כל תיקונים.

  הגשת תביעה למבטח ....12121212

פי הפוליסה תוגש בכתב ויצורפו אליה חשבונות תיקון -כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על
  ו/או רכישה מפורטים וסופיים הדרושים להוכחת הנזק והיקפו.

  בטחבירור חבותו של המ ....13131313

על המבוטח למסור למבטח, בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים   א.
  הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה   ב.
בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים סבירים שהמבטח הורה לו הביטוח או לאחר מכן, 

    לנקוט.

  

  חישוב השיפוי ....14141414

  נזק הניתן לתיקון....אאאא

במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון, ישלם המבטח את כל ההוצאות 
ההכרחיות כדי להחזיר את הפריט בתוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות 

. במקרה והחזרה למצב פעולה תקין תגרור בגין חלקים שהוחלפוהנזק, ללא ניכוי בלאי 
כן ישלם המבטח את אחריה החלפה של ליפוף חשמלי ייעשה ניכוי מתאים בגין בלאי. 

הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה 
. אם התיקונים הרגילים לבית המלאכה והיטלים אם יחולו כאלה ואינם ברי החזרה

מלאכה שבבעלות המבוטח, ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר העבודה -יבוצעו בבית
שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה, לכיסוי ההוצאות 

  הכלליות.

המבטח לא ישלם עבור שינויים, תוספות, שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו 
קונים המכוסים על פי הפוליסה. המבוטח ישא על חשבונו בעלותם של בעת ביצוע תי

תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים 
  המכוסים על פי הפוליסה.
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  אבדן מוחלט ....בבבב

), ישלם המבטח "אבדן מוחלט" -במקרה שפריט של הרכוש המבוטח הושמד כליל (להלן 
ערך ממשי כזה של הפריט כפי שהיה סמוך לפני קרות האבדן. את ערכו הממשי הכספי 

ידי ניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות האבדן. כ"אבדן -יחושב על
מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב המקרה בו עלות התיקונים של 

שווה לערך  או - פי חישוב השיפוי, כמפורט בסעיף א' שלעיל, עולה על -הפריט, על
לעניין זה פריט משמעו פריט  הממשי של הפריט, מיד לפני קרות הארוע שגרם לאבדן.

הנזכר ברשימה לפוליסה בנפרד ו/או ברשימת המכונות ו/או הציוד המצורפים לפוליסה 
ברשימת פריטים מבוטחים ו/או פריט המצוין בדוח הסוקר שנערך אצל המבוטח כפריט 

  בנפרד. 

  הניתנת לשימוש ע"י המבוטח יופחת מהשיפוי שעל המבטח לשלם. ערכה של הניצולת

  זכות קיזוז ....15151515

הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל -המבטח יהא רשאי לקזז מתגמולי
תשלום שהמבוטח חייב למבטח, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת. במקרה של אבדן 

-זו, יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי פי פוליסה- מוחלט לרכוש המבוטח המכוסה על
  הביטוח המגיעים לו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

  סעיף מקדמות....16161616

מינוי שמאי לטיפול בנזקים ייעשה ע"י המבטח. השמאי יתבקש למסור למבטח דו"ח ראשוני 
בהקדם האפשרי, כשסכומי האבדן או הנזק מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה. המבטח מקבל 

ביטוח, לשלם למבוטח -ו, במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק, ותוך זיקה לשאלת תתעל עצמ
  מקדמות בשיעורים כדלקמן:

  מסכום אומדן הנזק המכוסה, כמפורט בדו"ח. 30% –שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל   א. 

 50%(דהיינו סך הכל עד  20%יום מהתשלום הראשון, תשלום משלים בשיעור  21כעבור   ב.
  דן הנזק המכוסה), כמפורט בדו"ח הנ"ל.מסכום אומ

במקרה שבדו"חות נוספים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני, שלפיו 
    שולמו המקדמות, יושלמו המקדמות בהתאם בהקדם.

  
  ביטוח שאינם שנויים במחלוקת-תגמולי. 17

רה למבטח תביעה יום מיום שנמס 30ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך -תגמולי
  בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

  תקופת התיישנות. 18

  תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

  ביטול הביטוח. 19

בפוליסה, רשאי פי הוראה אחרת כלשהי - פי דין או על-מבלי לגרוע מזכויות המבטח על  א.
לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו, המבטח 

יום לפני התאריך  60לפחות  ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום
הביטוח ששילם למבטח - המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי בו יתבטל הביטוח, ובמקרה כזה

  הביטוח. בעד התקופה שלאחר ביטול

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

   יתבטל הביטוח. 
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על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה 
לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה התחייבות 

  רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.

הביטוח הנהוגים אצלו - ישאיר המבטח לעצמו את דמי בביטול על פי דרישת המבוטח
  ף.בתוק לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח

פת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול אינה לפני תום תקו ביטוחהאם המבטח יבטל את   ג.
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את 
הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה 

  שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

  ביטוח כפל. 20

יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על בוטח  נכס  בפני סיכון  אחד אצל 
  כך למבטח בכתב, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.

  הארכת הביטוח. 21

פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח, אשר תינתן -כל הארכה של תקופת הביטוח, על
קופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו, במפורש למטרה זו. מובהר בזה, כי בתום ת

וכן שהביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכוח שתיקה או כל פעולה אחרת של המבטח (זולת 
  הסכמתו, כאמור בסעיף זה), אף אם הציע המבוטח למבטח, בצורה ובמועד כלשהם, להאריכו.

  מוטב שאינו המבוטח. 22

ע מוטב זולתו, אלא אם כן ניתנה לו לכך מראש המבוטח, לפי פוליסה זו, לא רשאי לקבו.א
  חוזרת של המבוטח של מוטב זולתו.-הסכמת המבטח בכתב והוא הדין לגבי קביעה בלתי

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח הפיצוי המגיע לו, תחייב .ב
  קביעה זו גם את המוטב.

  

  הודעות. 23

בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע  - טב הודעה של המבטח למבוטח או למו
  למבטח.

תינתן למבטח למען משרדו, או לכל מען אחר  - הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח 
  בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

  . כללי24

  יקף הכיסוי הביטוחי.בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או לה

  אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.

  


