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 א חלק
 מבוא
 

סקוריטס סוכנות ביטוח  באמצעות (המבטח"" –להלן )חתמי לוידס  בין חוזה היא זו פוליסה
 ". המבוטח" )להלן ושייקרא ברשימה מפורט ששמו המבוטח לבין מ"בע

 המצורפת ברשימה פורטו זה ביטוח לתכלית עסקו ומהות כתובתו ,שמו אשר טחוהמבו הואיל
 בלתי וחלק זה לחוזה יסוד המהווה ידו על חתומה הצהרה/הצעה למבטח הגיש ,זו לפוליסה

ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח, המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד  ,ממנו נפרד
 ,המבוקשים הרחבים או/ו בפרקים לחלקים או/ו םלפרקי בהתאם לבטח מנת על,מפוליסה זו

 .ברשימה כמפורט ,בחירתו לפי
 

 הביטוח דמי לתשלום המבוטח התחייבות או תשלום תמורת כי זו פוליסה מעידה לפיכך

 תגמולי המבטח ישלם שבפוליסה וההוראות החריגים ,התנאים לכל ובכפיפות ברשימה הנקובים

 הביטוח תקופת תוך שיארע ,פרק של חלק או ,פרק כלב כמוגדר הביטוח מקרה בגין ביטוח

 .ברשימה הנקובה
 

 הנתון הרחב או/ו פרק של חלק או/ו הפוליסה מפרקי פרק כל פי על הכיסוי כי בזה מותנה

 .בתוקף הוא כי ברשימה במפורש שצוין בתנאי בתוקף יהא,לבחירה
 

 הרשום הסכום על יעלו לא ברשימה המפורט סעיף כל בגין ישולמו אשר הביטוח תגמולי כל סך

 או פרק של חלק או ,פרק כל לגבי ברשימה הרשום הביטוח סכום על בכללם יעלו ולא ,לצידו בה

 הנקובים האחריות גבולות על הביטוח תגמולי יעלו לא המבוטח של החוקית חבותו ולגבי,הרחב
 לפוליסה בתוספת במפורש יקבע אשר אחר אחריות גבול או אחר סכום כל על או ברשימה
ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש  המבטח ידי על שהוצאה

 .המבוטח אבד או ניזוק
 

 ,הרחב או פרק של חלק או פרק כל בגין העצמית ההשתתפות בניכוי ישולמו הביטוח תגמולי

 .ברשימה כמפורט
 

 פרשנות
 

 להם שיוחסו ביטוי או מילה וכל אחד כחוזה תקרא ותוספותיה נספחיה כל על זו פוליסה
 בהם מקום בכל מיוחדת משמעות אותה להם תהא מסעיפיה סעיף בכל מיוחדת משמעות

 .יופיעו

 וכן ,חלק באותו המפורטים ולתנאים לסייגים כפוף הפוליסה של וחלק חלק בכל הביטוח
 .פרק כל של ולתנאים ולסייגים לפוליסה הכלליים ולתנאים ,המבטח לחבות הכלליים לסייגים

 .הסעיפים לפירוש ישמשו ולא הקורא לנוחות נועדו הפוליסה סעיפי כותרות
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 ב חלק
 הפוליסה פרקי לכל כלליות הגדרות

 
 .ברשימה נקובים עיסוקו ומהות כתובתו ,ששמו הגוף או האדם               :המבוטח .1

 
 .לפוליסה תוספת או נספח וכל הביטוח הצעת ,הרשימה לרבות               :הפוליסה .2

 
  יוצאו אשר שינוי או תוספת כל וכן ,זו לפוליסה המצורף הרשימה טופס                  :הרשימה .3

 .המבטח  ידי על

 
 לכל בכפיפות ,ידה על המוחזקים והשטחים ישראל מדינת שטח בכל   :טריטוריאלי תחום .4

 בהסכמת לה יוספו אשר או וגם בה הכלולים  והחריגים התנאים
 .הצדדים

בתחומי  ל"צה עמדות או/ ו בסיסים שטחי וכן ישראלים ישובים חישט
 לצורך מוחזקים לשטחים יחשבו  )"C" ו "Bשטחי ")"האוטונומיה" 

 .לפוליסה ברשימה אחרת צוין כן אם אלא ,זו פוליסה

 " לא ייחשב כשטח מוחזק של מדינת ישראל.Aשטח " למען הסר ספק,  
 
 .הפוליסה מפרקי אחד בכל כהגדרתו         :הביטוח מקרה .5

 
 .הפוליסה מפרקי אחד בכל כהגדרתו  :נזק .6

 
 .אחת מקורית מסיבה הנובעים אירועים מספר או אחד אירוע             :אירוע .7

 
 .ברשימה המפורטת הביטוח תקופת      :הביטוח תקופת .8

 
 .ברשימה המפורטים והדמים הפרמיה          :הביטוח דמי .9

 
 או בחלק אחרת הגדרה מצוינת אם אלא ,הפוליסה ופרקי חלקי כלל מתייחסות הנ"ל ההגדרות

 .מסוים בפרק
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 ג חלק
 הפוליסה פרקי לכל כלליים חריגים

 :ידי- על בעקיפין או במישרין שנגרמו חבות או נזק , אובדן יכסה לא המבטח
 – וכימיים ביולוגיים וחומרים גרעיניים סיכונים .10

 רדיואקטיבי זיהום או מייננת קרינה( ,  Nuclear Materialכלשהו ) גרעיני חומר . 10.1

 .גרעיני דלק מבעירת או/ו כלשהי גרעינית מפסולת או כלשהו גרעיני מדלק

 המכלכל גרעיני ביקוע של כלשהו תהליך תכלול גרעיני דלק בעירת זה סעיף למטרת

 .עצמו

 .שלום למטרות שלא שימוש בהם שנעשה ,כימיים או ביולוגים חומרים. 10.2

 
 במעבדות אקטיביים -יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים רדיו סייג זה לא

 מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה. 
 או שימוש בדלק גרעיני מוחרגיםו/על אף האמור לעיל עבודה עם 

 
 – פוליטיים וסיכונים מלחמה 11

 אם בין) מלחמתיות פעולות או איבה פעולות ,זר אויב של פעולה ,פלישה ,מלחמה . 11.1
 .אזרחים ומלחמת( לאו אם או מלחמה הוכרזה

 התקוממות,עממית או צבאית התקוממות או/ו אזרחיות מהומות ,מרי ,מרד ,מרידה . 11.2

 באורח השלטון תפיסת או צבאית מהפכה ,קשר ,צבאית הפיכה ,מהפכה ,המונית

 החרמה ,הפקעה,עיקול ,רכוש החרמת ,אחר גורם או הצבא ידי על חוקי בלתי

 המביאים כלשהם גורמים או מאורעות או מצור של מצב או צבאי משטר ,והלאמה

 .מצור של מצב או צבאי משטר של קיום או הכרזה לידי

 בקשר או מטעם ים/הפועל אנשים ידי על או אדם ידי על המבוצעות טרור פעולות . 11.3

 .המדינה את העוין ,כלשהו ארגון עם

 שימוש לרבות ,פוליטיים לצרכים באלימות שימוש :משמעו  "טרור"  זה חריג לצורך 

 .ממנו חלק כל או הציבור את להפחיד שמטרתו באלימות

 מס מנהל של או ישראל משטרת של או ,הביטחון משרד של אישור רק כי מוסכם 

 נגרם הנזק כי המאשר ,תיקוניו כל על 1961 פיצויים וקרן רכוש מס חוק פי על רכוש

 לתגמולי המבוטח תביעת לדחיית בסיס יהווה ,אלו מפעולות אחת ייד על במישרין

 .זה חריג סמך על ביטוח
  

 - ואווירי ימי ביטוח 12

 או ימי בביטוח מכוסה היה ,נזק או אובדן קרות בעת אשר ,כלשהו לרכוש נזק או אובדן

 מסכום שלמעלה כלשהו עודף לסכום פרט ,לטובתו או המבוטח ידי-על הנערך אווירי
 .אווירי או ימי לביטוח הפוליסות או הפוליסה לפי חהביטו

יהיה המבטח אחראי  ,זה ביטוח עקב יתבטל כאמור הימי הביטוח פי-על והכיסוי היה
 פי תנאי הפוליסה.-לאבדן או לנזק על

 
 קל-פל 13

 במבנה קל-פל תקרת מהתמוטטות או/ו "קל-פל"ה בשיטת מבנייה הנובע נזק או אובדן כל
 .המבוטח של בחזקת או/ו שבבעלות
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 הביטוח פרקי
 ד חלק

 נלווים וסיכונים רכוש ביטוח

 מורחב אש נזקי ביטוח - 1 פרק
 

 :זה פרק למטרת הגדרות
 

 המתואר המבוטח לרכוש שיגרם ,צפוי בלתי פיזי נזק או אובדן  :הביטוח מקרה 14
 ידי-על ,המבוטח בחצרי הימצאו בעת זה מרכוש לחלק או ברשימה

 לחריגים כפוף זה בפרק המפורטים ספיםנו סיכונים או ברק ,אש
 .המבטח לחבות

 
   אשר ,הפוליסה במפרט או/ו "רשימה"ב כמתואר סוג מכל נכסים  :המבוטח הרכוש 15

 .בחזקתו או/ו בשליטתו או/ו בשימושו או/ו המבוטח בבעלות

 
 ידה על המוחזקים השטחים או/ו ישראל מדינת בשטח כלשהם חצרים  : המבוטח חצרי 16

 או/ו בשליטתו או/ו המבוטח ידי על המוחזקים או/ו וטחהמב בבעלות

 המבוטח אחראי בגינם אשר או/ו אחרים ידי על לו הושכרו אשר
 .הפוליסה במפרט או/ו "רשימה"ב כמתואר

 
 מכל  ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום :עצמית השתתפות 17

 .זה פרק פי על הוגשה אשר תביעה
 

 המבטח בותלח חריגים
 :יכסה לא המבטח

 
 -  זיהום 18

 הסיכונים מחמת נגרם אם ,זאת פוליסה פי-על המבוטח הרכוש זיהום למעט ,זיהום
 המבוטחים הסיכונים מחמת המבוטח לרכוש נזק או פיה-על המכוסים המבוטחים

 .זיהום עקב שנגרם זאת פוליסה פי-על המכוסים
 

 בביטוח כלולים שאינם נכסים 19

 :ברשימה אחרת הותנה אם אלא ,להלן המפורטים נכסיםל נזק או אובדן
 ממכונה או מציוד או ממכשיר חלק המהווה יקרה מתכת לגבי למעט ,יקרה מתכת  19.1

 .המבוטח של לייצור המשמש ממלאי או
 ₪   20,000"כ ובסה לפריט ₪ 4,000 של סך על העולה בסכום אומנותיות יצירות    19.2

 .המבוטחים בחצרי צאותנמ שאינן או ,יחד הפריטים לכל

 ,בולים ,כלשהם סחירים מסמכים ,התחייבות שטרי ,ערך ניירות ,יקרות אבנים    19.3
 .והמחאות מטבעות ,מזומנים

 .עסקי כמלאי משמשכלי הרכב  אם למעט - מנועי רכב כליכלי שייט , כלי טייס ו    19.4

 .חיים ובעלי נוי צמחי ,עצים ,חקלאיים גידולים   19.5

 .מים מקווה ,(תהום מי כולל ) מים מקורות ,קרקע   19.6

 .נפץ חומרי 19.7

 
 אחריו או הביטוח מקרה קרות בעת גניבה 20
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 CONSEQUENTIAL LOSS)  ) – תוצאתי נזק חריג 21

 עיכוב או השהייה ,עבודה הפסקת ,שוק אובדן ,רווח הפסד לרבות ) כלשהו תוצאתי נזק
 .זה פרק פי-על המבוטחים מהסיכונים כתוצאה נגרם אם אף ,(ערך וירידת כלשהם

 
 - חשמל חריג 22

 ידי על שנגרמו ,חשמלי מתקן של חלק כל או חשמלי מכשיר או/ו מכונה לכל נזק או אובדן

 על שנגרמו עצמית התחממות ,חשמלית קשת ,קצר ,יתר עומס ,יתר מתח :מ כתוצאה אש

 .שהיא סיבה מכל ידם

 של החלק לע או חשמלי מכשיר אותו על ,חשמלית מכונה אותה על רק תחול זו הגבלה

 שנגרם ,אחרים חשמל מתקני או מכשירים ,מכונות על ולא כנ"ל שנפגעו החשמלי המיתקן

 .אליהם והגיעה שהתפשטה מהאש נזק או אובדן להם
 

 - ציבורית רשות בפקודת נזק 23

 .ציבורית רשות בפקודת שנגרם המבוטח לרכוש ישיר נזק או אובדן
 

 - הרצפה על המונחת לסחורה נזק 24

 וחומרים סחורה) המבוטח שהרכוש בתנאי ,מכוסים יהיו ,מים ידי על ושנגרמ נזקים
 מהקירות סביר במרחק מונח והיה ,הרצפה עלס"מ מ 15לפחות  מונח היה (אחרים

 .המבנה של החיצוניים
 

 - וחלוקה תמסורת ,שידור קווי חריג 25

 מעל או מתחת הממוקמים (וחלוקה תמסורת ,שידור קווי) למוליכים הרס או נזק ,אובדן

 וכל אנטנות ,תרנים ,פיגומים ,עמודים ,כבלים ,לחוטים נזק או אובדן לרבות הקרקע לפני

 .השנאה ותחנות משנה תחנות כולל אליהם מחובר או מהם חלק המהווה אחר רכוש
 

 הינם כי בתנאי זה בפרק המבוטח מהרכוש חלק המהווים מוליכים לגבי יחול לא זה חריג
 מחצרי מאחד מטר 500 על עולה שאינו במרחק ממוקמים או המבוטח בחצרי ממוקמים

 .המבוטח
 

 אנרגיה של וחלוקה תמסורת ,שידור קווי של למוליכים מוגבל אינו אך כולל ,זה חריג
 .קולית ובין ויזואלית בין אחרת תקשורת כל ושל חשמלית

 
ברשימה כי  נכתב במפורשלהלן, אלא אם כן  30.1מה כהגדרתם בסעיף ורעידת אדנזקי טבע  . 26

 הפוליסה מכסה סיכונים אלו. 
 

להלן, אלא אם כן נכתב במפורש ברשימה כי הפוליסה  30.2כהגדרתם בסעיף  פריצה ושוד . 27
 מכסה סיכונים אלו.

 
 המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה מכסה אינו זה פרק .28

 .י הפוליסה""חריגים כללים לכל פרק הפוליסה של  'ג בחלק
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 רכוש מוחשי-הבהרה
 .מוחשי לרכוש פיזי נזק ורק אך מכסה זה פרק כי בזה ומוסכם מוצהר

 לא אך לרבות אלקטרוני מידע או/ו לתוכנה נזק כולל אינו מוחשי לרכוש פיזי נזק ספק למניעת

 :בלבד

 בתוכנה או דעבמי או נתונים במאגר מזיק שינוי כל או ,לתוכנה או למידע נזק או אובדן .א

 וכן ,המקורי המבנה עיוות או השחתה ,מחיקה ידי על נגרם אשר מחשב בתוכנית או

 .כאמור הנזק או האובדן מן כתוצאה המבוטח של העסקים במהלך הפרעה
 

 או למידע בנגישות או השימוש בטווח ,בזמינות ,פקודבת מליקוי הנובע נזק או אובדן .ב
 המבוטח של העסקים במהלך הפרעה וכן ,במחש לתוכניות או לתוכנה או לנתונים

 .כאמור האובדן או הנזק מן הנובע
 

 .זה בפרק הקיים הביטוחי לכיסוי הרחבה משום זו בהבהרה אין ספק למניעת
 

 שאינה בתום לב חובת זהירות –תנאי מיוחד 
על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק המכוסים על פי פוליסה זו 

 חזיק את הרכוש המבוטח במצב תקין ונאות.ולה
 

 המבוטחים הסיכונים רשימת
 עקב נזק או אובדן לכלול זה פרק מורחב ,ברק או אש של לסיכונים בנוסף כי בזה מוסכם. 29

 :הבאים המוגדרים הסיכונים
 

 עשן 29.1
 .חימום של תהליך מכל או מאש הנפלטים צפויים בלתי אדים או גזים ,פיח או עשן 

 
 התפוצצות 29.2

 .לחץ ותת לחץ מיכלי ,דוודים :של יתר חימום ,היסדקות ,קריסה ,הימעכות ,התפוצצות
 אם אלא ,התמוטטות לנזקי הכיסוי את להרחיב כדי זו בהרחבה אין ,ספק הסר למען

 .זו פוליסה פי על המכוסה ביטוח מקרה עקב נגרמה ההתמוטטות
 

 וצריבה חריכה 29.3

 הייצור בתהליך ומוצרים מלאי למעט ,המבוטח לרכוש יםצפוי בלתי וצריבה חריכה

 .הייצור תהליך ועקב

 .ראשון נזק בסיס על ,₪ 100,000 של לסך מוגבל הכיסוי
 

 והתבקעות נוזלים נזקי 29.4

 גדותיהם על עבירה או שפיכה ,דליפה ,גלישה ,נזילה ,מהימלטות כתוצאה נזק 29.4.1

 מתוך ,גזים או/ו אחרים נוזלים או/ו מים של") הימלטות"-להלן)

 מיזוג מתקני ,מים לשתיית סוג מכל מתקנים ,ברזים ,צנרת,מיכלים,דוודים

 עקב ,עצמם האמורים למתקנים הנגרם נזק למעט ביוב ומתקני והסקה אוויר

 - תכולתם אובדן לרבות ,אלו נוזלים הכילם בעת הימלטות עקב או התבקעותם

 .מים אובדן למעט
 

 (ספרינקלרים) אוטומטיים זילוף במתקני תאונתי נזק ידי על גרמושיי מים נזקי 29.4.2
 עבודות או תיקונים ביצוע בעת נגרם אשר נזק למעט אך ,המבוטח במבנה
  .עצמם הזילוף למתקני נזק ולמעט ,הזילוף מתקני של הרחבה
 תפעולי במצב יתוחזקו הזילוף שמתקני הוא המבטח לאחריות תנאי כי מוסכם

 .כנדרש תקופתיות בדיקות ויבוצעו שנתגלו ליקויים הםב יתוקנו ,תקין
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 מתוך מותך גלם חומר של מראש צפויה ובלתי מקרית ,פתאומית פריצה 29.4.3

 .ואביזריהם עצמם למתקנים נזק למעט ,ייצור תהליך בעת ,מתקנים

 .ראשון נזק בסיס על ,₪ 100,000 של לסך מוגבל הכיסוי
 

 טייס כלי ידי על פגיעה 29.5

 שמימיים חפציםו ניםילווי כגון:חלליות,  אחרים תעופה מתקני ,טייס כלי ידי-על עהפגי

 .ידם-על הנגרם  "קולי על בום" או/ו (נפץ חומרי למעט) מהם שנפלו חפצים או/ו
 

 (IMPACT) התנגשות 29.6
 :מפגיעת המבוטחים בחצרים הנגרם המבוטח לרכוש אובדן או נזק

 בעלי או/ו בהמות ,חשמל עמודי ,עצים ,כלשהם מההר מכשירי ,נייד ציוד ,רכב כלי

 ,הפוליסה חריגי פי על מוחרג שאינו אחר פיזי נזק או אובדן כל לרבות ,כלשהם חיים

 שהרכוש ובלבד המבוטח בחצרי טעינתו ,פריקתו ,העברתו בעת המבוטח לרכוש

 התנגשות נזקי למעט אך - אחר בביטוח זה סעיף לפי בכיסוי מכוסה אינו המבוטח

 .עצמם הרכב לכלי
 

 תסיסה והתחממות עצמית 29.7
תסיסה עצמית למעט של מלאי מוגמר, התחממות עצמית או הדלקות רכוש מעצמו או 

 דלקותו עקב תהליך של חימום או ייבוש שהם בגדר אירוע בלתי צפוי.יה
 , על בסיס נזק ראשון.₪ 100,000הכיסוי מוגבל לסך של 

 
 בזדון ונזק פרעות שביתות 29.8

 
 ופרעות שביתות 29.8.1

 בין) הציבור שלום בהפרעת אחרים עם חלק הלוקח כלשהו אדם פעולת 29.8.1.1. 
 אירוע מהווה ושאינה ) לאו אם בין השבתה או לשביתה בקשר אם

 חריגים -חלק ג'( פוליטיים וסיכונים מלחמה חריג) 11 בחריג המוזכר

  .בפוליסה המבטח לחבות הכלליים
 
 או שביתה לקידום שנעשתה מושבת או שובת פועל של מכוונת ולהפע  29.8.1.2. 

 .להשבתה התנגדות מתוך
 

 הפרעת לדכא ניסיון או דיכוי כדי תוך כלשהי חוקית רשות פעולת  29.8.1.3.

 להקטין או להשבתה התנגדות או/ו שביתה קידום או/ו הציבור שלום

 .תוצאותיהן את
 

 לרכוש ממשי פיזי נזק או לאובדן גבלמו זה סעיף לפי הכיסוי ,ספק הסר למען
 או בייצור האטה ,חלקית או כללית עבודה הפסקת כולל ואינו ,בלבד המבוטח

 תוצאתי נזק כל או שוק אובדן ,ייצור אובדן החלקית או המלאה הפסקתו

 .מהנ"ל אחד מכל הנובע אחר
 

 בזדון נזק 29.8.2. 
 הפעולה אם בין)  כלשהו אדם של זדון פעולת ידי-על שנגרם נזק

 מוחרגת ושאינה (לאו אם ובין הציבור שלום של הפרעה בשעת נעשתה

 הכלליים חריגים -חלק ג )פוליטיים וסיכונים מלחמה חריג) 11 בחריג

 .בפוליסה המבטח לחבות
 

 30.2  סיכון פי על המכוסה נזק כולל איננו זה סעיף כי מוסכם
 ובין נרכש אם ןבי,בפרק רשימת הסיכונים המבוטחים, )פריצה ושוד( 

וכן גניבה של רכוש, שאינה מכוסה עפ"י הרחבת פריצה ושוד  לאו אם
 .הנ"ל
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 לגבי בנפרד ברשימה במפורש יןצו הדבר אםרק  בכיסוי כלולים ,להלן המפורטים הסיכונים . 30

 ,זה בסעיף, המפורטים מהסיכונים אחד כל פי על כיסוי בגין הפרמיה כימובהר   ,סיכון כל

 בדף כמפורט והינה" מורחב אש נזקיביטוח " 1 פרק של הבסיסית בפרמיה הכלול אינה

 .הרשימה
 

 אדמה ורעידת טבע נזקי  30.1

 טבע נזקי . 30.1.1
 וסופה סערה .א

 ברד או/ו ,מהן החזקה רוח או/ו וסופה סערה ,רעם ,סוערת רוחנחשול, 

 .שלג הצטברות מחמת יתר עומס ידי על שנגרם נזק או/ו

 נזק בעקבות באו אשר חול או/ו גשם מי ידי על נזק אף לולתכ זו הרחבה

 .הנ"ל הסיכונים עקב שאירע למבנים
 
 שיטפון .ב

 או נחל ,נהר ,אגם ,ים מי :של הרגיל גובהם או גדותיהם על עליה .1ב

 טבעי מים מקווה כל או/ו סכרים או אגירה בריכות ,באר ,וואדי

 .אחר
 מתחת או מעל ,הרגילות רימתםז לדרכי מחוץ ,זרימה או ,הצטברות .2ב

 שלג מהמסת כתוצאה שנקוו מים או/ו גשמים מי של ,הקרקע לפני

 .ברד או
 
   האירוע מתחילת רצופות שעות 72 של זמן פרק תוך שאירע נזק או אובדן .ג

למען הסר ספק מובהר בזה כי אם האירוע עצמו  .אחד ביטוח כמקרה יחשב
כל פרק הזמן מתחילת האירוע ועד שעות ללא הפסקה ייחשב  72נמשך מעל 

 סופו לאירוע אחד.
 

 בהשתתפות המבוטח ישאי טבע מנזקי כתוצאה שנגרמו נזק או אובדן בעת .ד
 יותר ולא המינימום מסכום פחות לא אך ,מהנזק 5% של בשיעור צמיתע

 .לאירוע ברשימה המצוינים המקסימום מסכום
 

 אדמה עידתר  30.1.2.

 על שנגרמה אש לרבות ,געש הר התפרצות וללכ אדמה רעש ,אדמה רעידת

 .ידם-על שנגרמו (צונאמי) נחשול או קרקעית תת ואש ,ידם

 :זה סיכון לעניין

 האירוע מתחילת רצופות שעות 72 של זמן פרק תוך שאירע נזק או אובדן .א

 כמקרה יחשב ,(העניין לפי) לראשונה אדמה רעידת שנרשמה אחרי או

 .אחד ביטוח
 המבוטח אישי אדמה מרעידת כתוצאה שנגרמו נזק או אובדן בעת .ב

אך לא פחות  מסכום הביטוח לאתר 10%בשיעור של  עצמית  בהשתתפות
 .לאתרמסכום המינימום ולא יותר מסכום המקסימום המצוינים ברשימה 

 .רצוף אחד בשטח לזה זה הסמוכים כחצרים יחשב "אתר ".ג
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 :אדמה דתורעי טבע נזקי ביטוח
 תוצאתי אובדן לביטוח ב2-ו א2 בפרק וגם זה בפרק גם תביעה תוגש אחד אירוע עקב אם

 יחד גם הפרקים שני עבור המבוטח של העצמית ההשתתפות סך יעלה לא ,המבוטח של

 .לעיל מצוין,השעל המבוטח לשאת בגין אותו סיכון יהמקסימאל הסך על
 
 שוד או פריצה  30.2

 .לכך ניסיון או שוד או פריצה ידי על המבוטח לרכוש ושנגרמ נזק או אובדן
 בחצרים הנמצאים המבנים מתוך המבוטח הרכוש גניבת משמעה "פריצה" .א

 בוצעו היציאה או החדירה כי בתנאי ,למבנים או לחצרים חדירה לאחר ,המבוטחים
 וכן ,כאמור היציאה או החדירה על המעידים סימנים ונשארו ובכוח באלימות

 .כדין שלא הותאמו או הועתקו ,שהושגו העסק במפתחות שימוש ידי-על חדירה
 
 המבוטחים בחצרים הנמצאים החצרים מתוך מבוטח רכוש גניבת משמעו "שוד" .ב

 כל או המבוטח כלפי ,באלימות איום ידי-על או באלימות שימוש ידי-על שנעשתה
 .מטעמו הפועל אדם

 או שוד או פריצה כדי תוך נגרם ואשר ,נגנב שלא ,הנותר המבוטח לרכוש פיזי נזק
למען הסר ספק מובהר  .ואינו מכוסה עפ"י סעיף זה בזדון כנזק יחשב ,לכך ניסיון

בזה כי הנזק הפיזי שנגרם לרכוש כתוצאה מהכניסה או היציאה האלימה לצורך 
 מכוסה על פי סעיף זה.השוד,ביצוע 

 
 האפשרי םבהקד למשטרה כך על להודיע המבוטח על ,הביטוח מקרה בקרות
 .הגנוב הרכוש את ולהחזיר לגלות מנת על למבטח סביר סיוע כל ולהגיש

 המפורט לסכום מוגבל והוא ראשון נזק בסיס על הינו זה סעיף לפי הביטוח

 .ביטוח ולתקופת הביטוח למקרה זה כיסוי בגין ברשימה
  

 הסיכונים לכל השלמה  30.3

 שלא סיבה מכל המבוטח לרכוש יצפו ובלתי פתאומי ,תאונתי פיזי נזק או אובדן
 בחריגים מכיסוי מוצאת ושאינה לביטוח ניתנת או המבוטחים בסיכונים נכללת

 .שלהלן
 במישרין הנגרם המבוטח לרכוש נזק או אובדן מכסה אינו זו זה סעיף לפי הביטוח

 :מ הנובע או ידי על בעקיפין או
 

 ,פחת ,בלאי ,אימיםמת בלתי או לקויים עבודה או חומרים ,תכנון   30.3.1 
 ,עובש ,לחות ,מכרסמים ,תולעים ,חרקים ,עש ,הדרגתית השחתה
 שינוי ,מיהול ,משקל אובדן ,התאדות ,הצטמקות ,קורוזיה ,החלדה

 מטבעו פגם או חריצים ,שריטות ,אור השפעת ,גמר או מרקם ,צבע

 .Inherent vice)) המבוטח הרכושל ש
 ,ותשתית מבנים של דרגתיתה שקיעה ,הדרגתית קרקע שקיעת  30.3.2

 .מבנים של התמוטטות

 .המבוטח הרכוש של שיפוץ או תיקון ,ניקוי של מתהליך כתוצאה  30.3.3

 או תיוק ,מלאי בספירת חוסר או מוסבר בלתי חוסר ,העלמות ,גניבה  30.3.4
 הנובע חוסר או ,חומרים באספקת מחסור ,מידע של שגוי אחסון

 .באימון ממעילה או מטעות

 .תקינה בלתי תמכאני או חשמלית פעולה ,ניאמכ שבר  30.3.5

 .פירוק או בניה ,בהקמה לרכוש נזק  30.3.6

 .הייצור בתהליך מהיותם ישירה כתוצאה למלאים הנגרם נזק  30.3.7

 (Atmospheric אוירה או אוורור או לחות או טמפרטורה שינוי  30.3.8

(change 
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 או נתונים במאגר מזיק שינוי כל או ,כנהלתו או למידע נזק או אובדן  30.3.9
 ,מחיקה ידי על נגרם אשר מחשב בתוכנית או בתוכנה או במידע

 של העסקים במהלך הפרעה וכן ,המקורי המבנה עיוות או השחתה
 .כאמור הנזק או האובדן מן כתוצאה המבוטח

 או השימוש בטווח ,בזמינות ,בתפקוד מליקוי הנובע נזק או אובדן  30.3.10
 וכן ,מחשב לתוכניות או לתוכנה או לנתונים או למידע נגישותב

 האובדן או הנזק מן הנובע המבוטח של העסקים במהלך הפרעה

 .כאמור

 .בפוליסה כהגדרתם וטבע אדמה מרעידת נזק  30.3.11

 .בפוליסה כהגדרתם ושוד מפריצה נזק  30.3.12

  .לפוליסה כללייםה בחריגים לאמור בהתאם כיסוי מכלל המוצא נזק  30.3.13
 

 בסיס על ,לה בצמוד ,ברשימה המצוין לסכום מוגבל זה סעיף לפי הביטוחי הכיסוי

 .ביטוח לתת כפוף שאינו ראשון נזק
 

 הרחבות
 :כי בזה מובהר ספק הסר למען

 ההרחבות ובגין שנגרם הנזק בגין ביטוח תגמולי כולל ,זה פרק לפי הביטוח תגמוליסה"כ  .א
 הוצאות)  45 'מס והרחבה  (נוסף ביטוח סכום) 38 'מס הרחבה למעט - להלן המפורטות

 קבוצת או פריט לכל ברשימה המצוינים הביטוח סכומי על יעלו לא( נזק לאחר נוספות
בכדי לשפות או לפצות את המבוטח מעבר לסכום/מי הביטוח הנקוב/ים ואין בהן  פריטים

 .ברשימה
 
 למקרה אחריות בגבול יחולו מההרחבות אחת כל לגבי להלן המפורטים האחריות גבולות .ב

 .הביטוח תקופת לכל בסה"כו

 
 שונו שלא כמה עד ,והגבלותיה הפוליסה תנאי לכל ,ולחוד ביחד ,כפופות שלהלן ההרחבות .ג

 .עצמה ההרחבה בנוסח במפורש אלו

 
 בחצרים רכוש. 31

 כללנ ואשר בחצרים הנמצא המבוטח של רכושו כל על חלה ,זה פרק לפי המבטח אחריות
 ידי-על מהביטוח הוצא שלא בתנאי ,ברשימה במפורש הוזכר לא אם אף, הביטוח בסכום

 .מפורש תנאי או חריג
 

 המבוטחים לחצרים מחוץ רכוש. 32
 לחצרים מחוץ הימצאו בעת גם המבוטחים הסיכונים בפני מכוסה המבוטח הרכוש

 ואינם בשליטתו או/ו בחזקתו או/ו בבעלותו הנמצאים בחצרים למעט ,ברשימה המפורטים

 מקום בכל ,ופריקה טעינה כולל המבוטח הרכוש של העברתו בעת למעט ,ברשימה מפורטים

 מוסכם ברשימה המוגדרת המבוטח של לעסקו הקשורה מטרה לכל ,ישראל מדינת בתחום

 ,(ושוד פריצה) המבוטחים הסיכונים ברשימת' ב 30.2 'מס סיכון לפי הכיסוי נרכש אם כי

 בחצרים הביטוח מקרה קרות בעת נמצא שהרכוש ובלבד ,פריצה נזקי גם זו הרחבה תכלול

 .ושמורים סגורים

 המצויים ומלאי לציוד הביטוח מסכומי 5% -ל תוגבל זו הרחבה בגין המבטח אחריות
 .ראשון נזק בסיס על הינו זה סכום ,ברשימה

 
 

 השמים כיפת תחת רכוש. 33

 ,השמים לכיפת מתחת הימצאו בעת גם טחיםהמבו הסיכונים בפני מכוסה המבוטח הרכוש
( המבוטחים הסיכונים לרשימת30.1.1 בסעיף כמוגדר) טבע נזקי עקב נזק או אובדן למעט

 .השמים כיפת תחת להימצא מטבעו שאין לרכוש
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 מקררים תכולת קלקול. 34

 למתקני שייגרם מנזק כתוצאה החשמליים המקררים תכולת קלקול לכסות מורחב הפרק

 .זה פרק פי על המבוטחים הסיכונים ידי על הקירור

 :מכסה אינה זו הרחבה

 .שעות 12 -מ פחות במשך הקירור מתקן של פעולתו מהפסקת כתוצאה הנגרם נזק  34.1
 .החשמל זרם מהפסקת כתוצאה שנגרם נזק 34.2

 .לקויים אריזה חומרי או לקוי מאחסון כתוצאה שנגרם נזק 34.3

 .קירור בבתי או קירור חדרי על חל ואינ זו הרחבה פי על הכיסוי

 30,000 או,לתכולה הביטוח מסכום 5% על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו

 .ברשימה במפורש אחרת יןצו אם אלא ,ראשון נזק בסיס על מביניהם הנמוך ,₪
 

 מדפים התמוטטות .35

 התמוטטות או/ו דפיםת ממנפיל הנובע המבוטח לרכוש נזק או אובדן לכסות מורחב זה פרק

 .צפוי בלתי אירוע בגדר שהם מדפים

 נזק בסיס על ,מביניהם הנמוך, ₪ -40,000 ל או התכולה משווי 5% -ל מוגבל הכיסוי
 .ראשון

 
 ושלטים מראות זכוכית שבר . 36

 ,להלן כהגדרתן לשמשות תאונתי משבר כתוצאה נזק או אובדן לכסות מורחב זה פרק

 .ברשימה המתואר במקום או המבוטח בכתובת הנמצאות

 לעיל כהגדרתן השמשות של והתקנה הרכבה הוצאות למבוטח המבטח ישלם ,כן כמו

 .ניזוקו אוו שאבד

 .השלט או הזכוכית עובי כל דרך העובר שבר פירושו שבר זו הרחבה לצורך

 על או ,שהוא סוג מכל מחזיקים או תושבות או שיבוצים או מסגרות על תחול לא זו הרחבה

 .לקויה או סדוקה כוכיתז

 :הינה שמשות הגדרת זו הרחבה לצורך

 זכוכיות לרבות ,אחרת זכוכית כל או ראווה חלון ,חלון ,דלת המהווה זכוכית לוח כל .א

 .מראות ולרבות במסגרות הקבועות

 .כתובות ,מוארים שלטים ,פרסומת עמודי ,פרסומות שלטי .ב
 על יעלה שלא ראשון נזק בסיס על הינו זו חבההר פי על המכוסה נזק או אובדן בגין ביטוח

 .ברשימה אחרת צוין אם למעט ,התכולה ביטוח מסכום5% 

 
 אישיים חפצים .37

 בחצריםבעת הימצאותם  המבוטח ואורחי עובדי של אישיים חפצים לכסות מורחב זה פרק

 .בלבד המבוטחים הסיכונים כנגד ,המבוטחים

 ₪  5,000מ יותר ולא ₪ 300 סך על תעלה לא דאח אדם של חפציו בגין המבטח אחריות
 .בלבד ₪ 200 של עצמית להשתתפות כפופה זו הרחבה .המקרים לכל הביטוח תקופת לכל

 
 נוסף ביטוח סכום. 38

 סכומים על חלה ,בלבד ומכונות ציוד ,מבנים לגבי וזאת ,זה פרק פי על המבטח אחריות

 ,שינויים בגין וזאת ,הנ"ל עיפיםהס לגבי ברשימה יניםהמצו לסכומים מעבר נוספים
 חדשים והיטלים מסים הטלת בגין וכן כנ"ל, המבוטח לרכוש פיזיות תוספות או הרחבות

 הנ"ל הרכוש בערך עליות בגין וכן ,כאמור רכוש על המוסמכות הרשויות ידי על שהוטלו

 .הביטוח תחילת לאחר אירעו הנ"ל שכל ובלבד

 למבטח ולשלם ,כאלו תוספות או שינויים על סביר ןזמ תוך למבטח לדווח מתחייב המבוטח

  .הביטוח תקופת תום ועד השינוי ממועד המגיעים הנוספים היחסיים הביטוח דמי את
 הביטוח מסכומי 10% -ל השווה סכום על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו

 הנ"ל. מהסעיפים אחד לכל ברשימה המפורטים
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 מכיםמס שיחזור הוצאות. 39

 ,תוכניות ,כרטסות ,שונים מסמכים חזורלש בפועל שהוצאו הוצאות לכסות מורחב זה פרק
 ,דיסקים ,מגנטיים סרטים ,(אוטומטי נתונים עיבוד) ענ"א נתוני ,תרשימים ,שרטוטים

 הסיכונים עקב שניזוקו ,עסק וספרי חשבונות פנקסי ,אחרים מידע אגירת אמצעי

 .זה בפרק המבוטחים
 סכום על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו ,ברשימה אחרת יןצו אם למעט

 על ,השניים בין הנמוך הסכום ₪ 200,000 או התכולה ביטוח מסכום-10% ל השווה

 .ראשון נזק בסיס
 

 כינון ערך סעיף . 40

 ביטוח תגמולי ישולמו ,זה פרק פי על ,מלאי למעט ,המבוטח לרכוש נזק או אובדן בקרות

 אופי ,מסוג רכוש של או רכוש אותו של החילוף או הכינון עלות את למבוטח המבטח ידי על

 ,מקום באותו ,החילוף או הכינון לעלות מוגבלת המבטח אחריות כי בתנאי ,אחר טיפוס או

 בעת רכוש מאותו נרחב ושאינו ,ניזוק או שאבד הרכוש של טיפוס או סוג מאותו רכוש של

 הכרחיים ותוספות שינויים עבור הוצאות גם המבטח יכסה ,לעיל לאמור בנוסף .חדש שהיה

 או שאבד הרכוש לכינון (,אש מיגון דרישות למעט אך) ,המוסמכות הרשויות ידי על שידרשו

 שסך לכך בכפוף ,הנזק או האובדן קרות לפני ידם על נדרשו לא אלו שהוצאות ובלבד ,ניזוק

 כי בזה מובהר .הנזק מסכום 10% על יעלה לא הללו והתוספות השינויים עבור ההוצאות

 כל .כך עקב תגדל לא המבטח שאחריות בתנאי ,אחר במקום הנזק את לכונן רשאי המבוטח
 האמור ידי על שונו שלא כמה עד הפוליסה ולתנאי הבאות המיוחדות להוראות בכפוף הנ"ל

 .ברשימה המפורטים הביטוח לסכומי ובכפוף ,זה בסעיף
 

 :מיוחדות הוראות
 כינון ערך

 יש אופן ובכל ,סבירה במהירות החילוף או הכינון עבודות את ולבצע להתחיל יש  40.1

 כפי נוסף זמן פרק תוך או ,הנזק או האובדן ממועד חודשים 24 תוך אותה להשלים

 .(האמורה הכינון תקופת תוך) ירשה שהמבטח

 סכום בכל המבוטח את לפצות חייב המבטח יהא לא ,זו בהוראה המבוטח עמד לא

 .זה סעיף אלמלא מגיע שהיה הסכום על העולה
 

 לא ,שניזוק או שאבד הרכוש של החילוף או הכינון בהוצאות המבוטח נשא לא עוד כל  40.2

 .זה סעיף אילולא מגיע שהיה הסכום על העולה תשלום בכל חייב המבטח יהא
 או שאבד הרכוש חילוף או כינון לצורך עבודות הזמנת או רכוש הזמנת כי מוסכם

 .זה סעיף לעניין בה נשא שהמבוטח כהוצאה תיחשב ניזוק
 

 הסכומים המרת ידי על הפוליסה במטבע יחושבו למבוטח המגיעים הביטוח תגמולי 40.3
 על בפועל ההוצאה ביום שיחול שלו היציג לשער בהתאם ,הפוליסה למטבע שהוצאו

 .המבוטח ידי
 

 אחריות תגדל ,הנזק ביום הכינון עלות על יעלה בפועל הכינון עבודות וערך היה 40.4

 שתגמולי ובתנאי הנזק ביום הכינון מעלות 10% -ל השווה נוסף לסכום עד המבטח

 .ברשימה כמפורט הביטוח סכומי על יעלו לא הביטוח
 

 ,שוטף בייצור נמצא אינו הביטוח מקרה מקרות כתוצאה ניזוק או שאבד הרכוש אם  40.5
 שוטף בייצור הנמצא רכוש של החילוף או הכינון לעלות המבטח אחריות תוגבל אזי

 .ניזוק או שאבד לרכוש קרוב וטיב מטיפוס
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 :על חל אינו זה סעיף  40.6

 שגילם או הנזק טרם שוטף שימוש מכלל שיצאו ציוד או דוודים, מכונות  40.6.1
 .שנים 10  מעל

 או) הנזק או האובדן תמקרו חודשים 6 תוך המבוטח הודיע לא שלגביו רכוש  40.6.2

 לכוננו או פויחלהל כוונתו על ,(ירשה שהמבטח נוספת תקופה כל תוך
 .זה בסעיף כאמור

 .לכונן או לחלף יכול אינו או רוצה אינו שהמבוטח רכוש  40.6.3

 ערך לפי השיפוי יחושב לגביו שנים - 10 מ למעלה שגילם ומכונות ציוד  40.6.4    
 .נזק קרות ביום כחדש הפריט של מערכו מתאים בלאי ניכוי ידי על ממשי

 
 או   שאבד הרכוש של התיקון מערך נמוך החליפי הרכוש של הרכישה ערך היה   40.7 

 .החליפי הרכוש של הרכישה לערך המבטח אחריות תוגבל ,ניזוק
 

 למלאי הצהרה תנאי . 41
 הכפופים יםיונקדפ ביטוח דמי נגבו ובאם למלאי כיסוי יש באם ורק אך תקף זה סעיף

 .להתאמה
 בסיס על ומחושבים ארעיים הינם ברשימה המלאי סעיף בגין הביטוח ודמי הואיל  41.1

 כפופים האמורים הביטוח ודמי והואיל ,ברשימה המצוינים הביטוח מסכומי 75%

 הצהרות למבטח להמציא המבוטח מתחייב כן על ,הביטוח תקופת בתום להתאמה

 :כדלקמן למפורט בהתאם חודש לתום נכון המבוטח המלאי בדבר בכתב
 

 המלאי ערך את ותפרט הביטוח תקופת מתום יום 60 תוך למבטח תימסר ההצהרה

 יהיה ,האמורה התקופה תוך למבטח תימסר לא ההצהרה באם .תקופה כל בתום

 ,ברשימה ןהמצוי הביטוח סכום מלוא על המבוטח הצהיר כאילו לנהוג רשאי המבטח

 .בהתאם הסופיים טוחהבי דמי את ולחשב
 

 הכפלת ידי על הביטוח תקופת תום לאחר יותאמו המגיעים הסופיים הביטוח דמי
 המחולק המבוטח ההצהרות מסיכום שיתקבל הממוצע בסכום הביטוח דמי שיעור

 להחזיר מתחייב והמבטח ,למבטח לשלם מתחייב המבוטח כאמור .ההצהרות במספר
 הביטוח דמי לבין הארעיים הביטוח דמי יןשב ההפרש את ( למקרה בהתאם) למבוטח

 מדמי 50% -מ הסופיים הביטוח דמי יפחתו לא מקרה בכל כי בתנאי הסופיים

 .הארעיים הביטוח

 לתנאים (הביטוח ביטול) 435 בתנאי לאמור בכפוף אזי ,זה פרק ביטול של מקרה בכל   41.2
 היה שבה תקופהה בגין לעיל כאמור התאמה תיערך ,הפוליסה פרקי לכל הכלליים

 .בתוקף הפרק

 יפחת ,הנזק או האובדן לקרות בסמוך המבוטח ידי על שהוצהר האחרון והסכום היה  41.3
 המבטח חבות תפחת אזי ,לעיל לאמור בהתאם להצהיר המבוטח על שהיה מהסכום

 המבוטח על שהיה הסכום לבין בפועל הוצהר שעליו הסכום שבין היחסי בשיעור

 .להצהיר

 את למבטח המעניק ,הצהרה מסירת אי של במקרה יחול לא זה יףבסע האמור

 .הביטוח סכום מלוא את הצהרה בכל לראות הזכות
 סכום על יעלה לא למלאי נזק או אובדן בגין המבטח ידי על שיעשה רביהמ השיפוי  41.4

 הוגדל אם למעט ,אלה לתנאים הכפוף המבוטח הרכוש בגין ברשימה ןהמצוי הביטוח
 .לפוליסה כתובה לתוספת בהתאם וחהביט סכום
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 הביטוח תגמולי חישוב ולצורך ההצהרות מתן לצורך המלאי ערך לקביעת הבסיס  41.5

 :כדלקמן יהיה

 .הקובע במועד מחדש הרכישה עלות - אריזה וחומרי גלם חומרי בגין 41.5.1

 צאותהו בתוספת גלם חומרי של מחדש רכישה עלות - בתהליך מוצרים בגין 41.5.2
 .הקובע במועד ,שהושקעו

 .ורווח שנחסכו הוצאות בניכוי מכירה מחיר - מוגמרים מוצרים בגין 41.5.3

 :פירושו  "הקובע המועד" המונח זה סעיף לעניין

 .ההצהרה נמסרה עליו החודש של האחרון היום  :הצהרה לצורך .א

 /שההרכי מועד או ההצהרה עריכת מועד  :ביטוח תגמולי חישוב לצורך .ב
 ובלבד ,למקרה בהתאם ,הנזק או האובדן קרות לאחר מחדש הייצור

 הנוסף התשלום וסכום הנזק מיום חודש  12תוך תתבצע מחדש שהרכישה

 קרות ביום השיפוי מסכום 10% על יעלה לא זו מאוחרת רכישה עקב
 .הנזק

 
 ,וטחהמב המלאי של משוויו פחות ,נזק או אובדן קרות בעת ,הביטוח סכום היה  41.6

 המלא שוויו לבין הביטוח סכום שבין כיחס שהוא יחסי בשיעור המבטח חבות תפחת

 .עת באותה המבוטח המלאי של
 

 שומה סעיף .42

 250,000 או הביטוח מסכומי 5% על עולה אינו הנזק או האובדן סכום אם כי בזה מוסכם

 בדבר המבוטח של בהצהרתו - חסר ביטוח תנאי לעניין - המבטח יסתפק ,מבניהם הנמוך ₪

 .ניזוק שלא המבוטח הרכוש של ערכו
 

 מנע הוצאות .43
 המבטח יכסה ,הביטוח מקרה של וממשי מיידי לסיכון נתון המבוטח הרכוש היה אם

 או כזה סיכון קרות בעת שהוצאו המבוטח הרכוש שלמות על לשמירה סבירות הוצאות

 .נזק או אובדן למנוע במטרה ,לו מיידית בסמיכות
 

 הריסות פינוי הוצאות .44
 לשם הביטוח מקרה קרות לאחר המבוטח ידי על שהוצאו הוצאות לכסות מורחב הפרק

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

 סכום על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו ,ברשימה אחרת יןצו אם למעט

 .ראשון נזק בסיס על ,₪ 1,000,000  - מ יותר לא אך הביטוח מתגמולי - 10% ל השווה
 

 נזק לאחר נוספות הוצאות .45

 :לכסות מורחב הפרק
 הביטוח מקרה קרות לאחר מיד המבוטח הרכוש שמירת לשם הכרחיות הוצאות 45.1

 או הניזוק הרכוש על מיוחדת בשמירה צורך כזה במקרה יש אם ,מכך וכתוצאה

 .הנותר
 עובדי את והמסכן מכוסה מאירוע שניזוק רכוש השמדת לשם הכרחיות הוצאות 45.2

 .נזק לאחר הנותר המבוטח הרכוש את או/ו כלשהו שלישי צד או/ו המבוטח

 נסיעות וכן ובחגים בשבתות ,נוספות בשעות עבודה עבור נוספות הכרחיות הוצאות 45.3

 של בכתב באישור ,הביטוח מקרה עקב ,דחופים אוויריים ומשלוחים מקצוע בעלי

 .המבטח
( העסק של הרגילות התפעול להוצאות מעבר וזאת) סביר בגובה נוספות תפעול הוצאות 45.4

 במשך המבוטח העסק של השוטף תפקודו המשך את לאפשר מנת על הנחוצות
 מקרה מקרות כתוצאה שניזוק הרכוש של תיקון או החלפה לביצוע הדרושה התקופה

 .המבטח של בכתב באישור ,הביטוח
 את שהחליף לרכוש ניזוק שלא המבוטח הרכוש התאמת לשם הכרחיות צאותהו 45.5

 .שניזוק הרכוש
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 על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו ,ברשימה אחרת יןצו אם למעט

 בין הנמוך הסכום ,₪ 40,000 לסך או הביטוח מתגמולי  -10%ל השווה סכום
 .ראשון נזק בסיס על ,השניים

 
 ואחרים מומחים ,יכליםאדר שכר הוצאות .46

 והשגחה פיקוח ,מדידה ,תכנון עבור המבוטח ידי על שהוצאו הוצאות לכסות מורחב הפרק
 הסכמה ניתנה אם אלא שמאים למעט אחרים ומומחים יועצים ,מהנדסים ,אדריכלים של

 נוספות הוצאות וכן ,טרחתו לשכר והן השמאי מינוי לעצם הן המבטח של ובכתב מראש
 בנייה אישורי שיחזור ,תקנות ,אחרים או עירוניים עזר מחוקי והנובעות דוי על שהוצאו

 .הביטוח מקרה קרות עקב נזק או אובדן אחרי לכינון בכפוף ,וכדומה

 סכום על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו ,ברשימה אחרת ןצוי אם למעט

 נזק בסיס על ,השניים יןב הנמוך הסכום ,₪ 200,000 או הביטוח מתגמולי -5% ל השווה

 .ראשון
 

 בלבד ובנינים מבנים לגבי - שכירות דמי .47

 ,מכוסה סיכון עקב נזק או אובדן לאחר נוספים שכירות דמי מכסה זה פרק לפי הביטוח

 חילופי מבנה שכירת עבור לתשלום ידרשו אשר ,חודשים 12 על עולה שאינה תקופה למשך
 דמי או המבוטח לצורכי החילופי המבנה של התאמתו הוצאות עבור שיידרש נוסף סכום וכן

 יצא אשר בשכירות ידו על המוחזק מבנה עבור ישלם המבוטח אשר תפעול והוצאות שכירות

 .חליפי מבנה עבור שכירות דמי שולמו ולא ובתנאי שימוש מכלל
 לחצרי השכן לרכוש מנזק כתוצאה המבוטח למבנה גישה מניעת כי מוסכם זה סעיף לעניין

 .המבוטח למבנה כנזק יחשב , מבוטח סיכון ידו על שנגרם המבוטח
 עולה שאינו ובסכום הנזק לקימום הדרושה לתקופה מוגבלת זה סעיף לפי המבטח אחריות

 .ראשון נזק בסיס על ,שניזוק המבנה של הביטוח מסכום 10% על
 

 לקדמותו ביטוח סכום השבת .48

 לאחר הביטוח סכומי הקטנת) המיוחדים איםלתנ 56 בתנאי לאמור בהמשך כי בזה מוסכם

 לקדמות המבטח אחריות גבול או/ו הביטוח סכום יושב ,נוספים ביטוח דמי ותמורת( נזק

 בסיס על שהינו אחריות גבול למעט ,בפועל הנזק קימום מיום ,נזק או אבדן קרות לאחר

 .חרתא המבוטח יורה אם אלא ,הנזק קרות מיום תהיה ההשבה שלגביו ראשון נזק

 .הביטוח תקופת תום ועד ההשבה מיום יחושבו הנוספים הביטוח דמי
 

 :לעיל האמור אף על
 לגבי המבטח של כללי אחריות גבול במפורש ברשימה ןצוי באם כי בזה מוסכם 48.1

 תהיה לא לתקופה, LOSS LIMIT) ) המכוסים הסיכונים כל לגבי או מסוימים סיכונים

 .כוניםסי אותם לגבי בתוקף זו הרחבה
 על) מסוים סיכון לגבי אחריות גבולות כי במפורש ברשימה יןצו באם כי בזה מוסכם 48.2

 סיכון אותו לגבי בתוקף זו הרחבה תהיה לא ,ולתקופה למקרה הם (ראשון נזק בסיס

 .לתקופה האחריות גבול ומוצה במידה
 

 למבנה פריצה נזקי .49

 .לפריצה ניסיון כל ידי על או פריצה ידי על למבנה שייגרמו נזקים לכסות מורחב זה פרק

 ₪ 20,000 או המבנה ביטוח מסכום 5% על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח אחריות
 .השניים מבין הנמוך

 .ושוד פריצה לסיכוני כיסוי נרכש כי ברשימה במפורש יןצו באם רק חלה זו הרחבה
 
 שיפורי מבנה.  50

זו מכסה  אבדן או נזק כתוצאה מהסיכונים  מוסכם  ומוצהר כי  הביטוח לפי  פוליסה 
המבוטחים, עבור השקעות בשיפורים, שינויים ומתקנים מכל סוג שהוא שביצע המבוטח 
במבנים המוחזקים על ידו בשכירות, בין אם המבנה עצמו מבוטח בפוליסה זו ובין אם לאו, 

 .בתנאי שסכום הביטוח כולל השקעות אלה
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 בלבד משרדים לתכולת - פריצה ידי על שלא גניבה .51

 כי ברשימה במפורש יןשצו ובתנאי ,בלבד משרד הינו זה פרק לפי המבוטח והעסק במידה

 על שלא גניבה סיכון לכלול זה חלק לפי הביטוח מורחב ,ושוד פריצה לסיכוני כיסוי נרכש
 למעט (חוקי בלתי באופן ובין חוקי באופן בין למשרד שנכנס אדם ידי על) פריצה ידי

 :הבאים קריםהמ

 .עובדיו או המבוטח של אישיים חפצים גניבת 51.1

 ,שטרות ,ערך ניירות ,המחאות ,שיקים ,ובמעות בשטרות מזומנים :העסק כספי גניבת 51.2

 אחראי שהוא או/ו המבוטח של רכושו - והכנסה חשבון ,דואר בולי ,דואר המחאות

 .עבורו
 בשכירות מושכרים או ,מושכרים ,יםמושאל בחלקם או כולם שהם ממשרדים גניבה 51.3

 .משנה
 הנמצאים שירותים חדרי על חל ואינו המבוטח למשרדי מוגבל זה הרחב פי על הכיסוי
 ,מדרגות חדר ,גג ,מרפסת על הנמצא רכוש על ולא עזר בנייני על או מוסכים על ,לו מחוצה
 .וגינה חצר ,מרתף

 סיכון לגבי ברשימה הנקוב וחהביט מסכום  10%על יעלה לא זה הרחב פי על הביטוח

 .שוד או פריצה
 

 המבוטח לחצרי מחוץ בכיסוי ניידים מחשביםציוד אלקטרוני נייד לרבות  .52

 מחשביםציוד אלקטרוני נייד לרבות  לכלול הכיסוי מורחב ,ברשימה במפורש מצוין אם

 כתוצאה בעולם מקום בכל ,המבוטח המשרד לתחומי מחוץ אל נשיאתם בעת גם ניידים

 .זה בפרק בפוליסה המבוטחים מהסיכונים

 :הבאים התנאים בקיום ומותנה כפוף הכיסוי

 ,בלבד המטען בתא ,ברכב הנייד המחשבהציוד האלקטרוני הנייד ו/או  של בהימצאו 52.1
 ונותרו היום בשעות קרה שהאירוע ובתנאי אזעקה במערכת ונעול סגור כשהרכב

 .פריצה סימני

 בביתו או ,נעול מלון בחדר הנייד המחשבהאלקטרוני הנייד ו/או הציוד  של בהימצאו 52.2

 .פריצה סימני נותרו כיהכיסוי מותנה  .מעובדיו מי או המבוטח של

 בהשגחה הנייד מחשבציוד האלקטרוני הנייד ו/או הה בהיות ורק אך ,אחר מקום בכל 52.3

 .המבוטח של תמידית
 

 בותבהרח בחירה/ברירה סעיפי .53

 פינוי הוצאות) 44 , (מסמכים שיחזור הוצאות) 39 ':מס בהרחבות המפורטים הסכומים

 (ואחרים מומחים ,אדריכלים שכר הוצאות) 46 ,(נזק לאחר נוספות הוצאות)  45 ,(הריסות
 הביטוח סכומי בחשבון יילקחו לעיל ,(בלבד ובניינים מבנים לגבי - שכירות דמי)  -47ו

 .לפיהם תובע המבוטח אם רק, המיוחדים לתנאים 54 סעיף לפי סרח ביטוח קביעת לצורך
 

 
 מיוחדים תנאים

 חסר ביטוח .54

 ,המבוטח הרכוש של משוויו 90% -מ קטן הביטוח סכום ,הביטוח מקרה קרות ובשעת היה

 הרכוש משווי 90% לבין הביטוח סכום שבין כיחס שהוא יחסי בשיעור המבטח חבות תפחת

 .בנפרד זה לתנאי כפוף ברשימה ופריט פריט כל .טוחהבי מקרה קרות בשעת

 סכום מתוך יחושב החסר ביטוח ,ראשון נזק בסיס על כיסוי ניתן בהם הכיסוי בסעיפי

 שיעור ,ברשימה הנקוב ראשון לנזק הביטוח מסכום גבוה הנזק וסכום במידה,ואולם .הנזק
 ראשון לנזק הביטוח סכום מתוך יחושב החסר ביטוח

. 
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 הדבר צוין אם ורק אך בתוקף זה סעיף) שלישי לצד ביטוח לקיום התחייבות בודשע.55 

 (ברשימה במפורש
 

 התחייב כלפיו שלישי לצד או למשעבד ישולם ,זה פרק לפי יגיע אם תשלום כל 55.1

 לפי ,ברשימה יניםהמצו ,העניין לפי ,המבטח ידי על אושר אשר ביטוח לקיום המבוטח

 יניםהמצו לסכומים בהתאם או/ו המבוטח ברכוש הםל שיש ההנאה זכות שיעור

 .הפוליסה וסעיפי תנאי לכל ובהתאם ברשימה

 עקב הביטוח ביטול בדבר ,לפוליסה כלשהי בתוספת או/ו בפוליסה הרשום כל למרות 55.2
 המבטח ידי על הפוליסה ביטול זכות בדבר או ,מהם חלק או ביטוח דמי של תשלום אי

 בכתב הודעה במתן .1 אלא הביטוח לביטול תוקף יהיה אל ,הפוליסה לתנאי בהתאם
 ביטול בדבר בכתב הודעה מתן.2 -ובנוסף ;למבטח הפוליסה ביטול בדבר המבוטח של

 או למשעבד ,שהוסכם אחר מועד כל או הביטול מועד לפני יום 30 לפחות הפוליסה

 לפי ,המבטח ידי על אושר אשר ביטוח לקיום המבוטח התחייב כלפיו שלישי לצד

 .בפוליסה ההנאה זכות להם ,העניין
התחייבות המבוטח לתשלום פרמיות הביטוח תהיה מוקדמת להתחייבות המבטח 
לתשלום בגין תביעות וכל שעבוד ו/או חוב אחר, וכי למבטח שמורה הזכות לנכות את 

 חובות המבוטח כלפיו מכל סכום שיש לשלמו בגין אבדן או נזק מבוטח.
 

 נזק לאחר יטוחהב סכום הקטנת .56

 ניכוי לפני) הביטוח תגמולי בגובה הביטוח סכומי יוקטנו ,הביטוח מקרה קרות לאחר

 סעיף כל עבור תעשה זו הקטנה .הנזק או האובדן בגין למבוטח המגיעים (עצמית השתתפות

 .בנפרד הביטוח בסכומי וסעיף
 

 מקדמות ותשלום שמאי מינוי .57

 .חשבונו ועל בשמו יפעל אשר ,בנזקים לטיפול שמאי המבטח ימנה הביטוח מקרה בקרות .א

 המבטח מן לקבל המבוטח זכאי ,וחריגיה הפוליסה לתנאי ובכפוף ,הביטוח מקרה בקרות .ב
 חשבון על וזאת הנזק לכינון שירות לקבל לו שתאפשר כספית התחייבות או מקדמה
 הכספים חשבון על וזאת זו פוליסה תנאי לפי במחלוקת שנויים שאינם ביטוח תגמולי
 .זו פוליסה תנאי לפי המבטח מן לו שהגיעו
 חישוב כאשר למבוטח שישולמו הסופיים הביטוח תגמולי מסכום תנוכה כזו מקדמה

 באם או הדולרי ערכה בסיס על יעשה הסופיים הביטוח תגמולי מסכום המקדמה ערך

 .הסופיים הביטוח תגמולי תשלום ביום הצמוד ערכה שקלית הפוליסה
 זיקה ותוך ספק ללא מכוסה שהנזק במקרה עצמו על מקבל המבטח לעיל לאמור ףבנוס

 :כדלקמן בשיעורים מקדמות למבוטח לשלם ,חסר ביטוח לעניין
 הערכה מסכום 25% - השמאי ידי על הראשוני ח"הדו הגשת אחרי ימים 21. 1ב

 .ח"בדו הכלולה הראשונית

 .הראשונית מהערכה 25% בשיעור שני תשלום - נוספים ימים 21 לאחר .2ב

 שונה לנזק ביחס שניתנה ההערכה כי יתברר ,השמאי של נוסף ח"דו בעקבות אם.3ב
 ,לעיל כמוזכר נוספים תשלומים ישלם המבטח ,הראשונית מההערכה ניכר באופן

 .בהקדם

 .המקורית ההערכה מסכום 15% על העולה הפרש ניכר הפרש יחשב זה סעיף לצורך
 

דמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו במקרה שיתברר שהמק ג.
 למבוטח, יחזיר המבוטח את ההפרש, כולל ריבית והצמדה בהקדם.
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 הביטוח סכומי לקביעת הבסיס .58

 :כדלקמן יהיה זו בפוליסה השיפוי וסכומי הביטוח סכומי לקביעת הבסיס

 תנאי" 41 סעיף הפוליסה הרחבותב כמפורט :הצהרה בסיס על המבוטח מלאי לעניין 58.1

 ."למלאי הצהרה

 :אחר מלאי לעניין 58.2

 .הנזק ביום מחדש רכישה עלות - אריזה וחומרי גלם חומרי בגין 58.2.1

 הנזק ביום גלם חומרי של מחדש רכישה עלות - בתהליך מוצרים מלאי בגין 58.2.2

 .יום אותו עד בפועל שהושקעו ההוצאות בתוספת

 .ורווח נחסכות הוצאות בניכוי מכירה מחיר - מוגמרים מוצרים לאימ בגין 58.2.3

  סעיף" 40 סעיף הפוליסה בהרחבות כמפורט  :כינון בערך המבוטח אחר רכוש לעניין 58.3
 ".כינון ערך

 או/ו בלאי בניכוי חדש) הרכוש של ריאלי ערך :שיפוי בערך המבוטח אחר רכוש לעניין 58.4

 .הביטוח מקרה ביום (פחת
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 מורחב אש מנזקי תוצאתי אובדן ביטוח - א2  פרק
 

 :זה פרק למטרת הגדרות
 
 הביטוח מקרה. 59 

 1השיפוי הקבועה ברשימה, מנזק פיזי לרכוש המבוטח לפי פרק  במשך תקופתבפועל   הפסד
 אש נזקי לביטוח 1 פרק לפי המבוטח ביטוח ממקרה כתוצאהו לביטוח נזקי אש מורחב

 ובכפוףהפרעה או מהפסקה במהלך עסקו של המבוטח,  נו חלהואשר כתוצאה ממ ,מורחב

 .זה תוצאתי נזק לביטוח א2 פרק של ולחריגים לתנאים
 

 ביטוח סכום .60
 .עבודה שכר כולל העסק של השנתי הגולמי הרווח הוא בפוליסה הביטוח סכום

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

 מלוא של הגולמי הרווח את לשקף הביטוח סכום על ,משנה ארוכה השיפוי ותקופת היה

 .השיפוי תקופת
 פריט כל על זו הוראה תחול נפרדים כפריטים יבוטחו העבודה ושכר הגולמי הרווח אם

 .בנפרד
 

 גולמי רווח .61
 סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח, בתוספת מלאי הסגירה

 סכום הוצאות העיבוד )הבלתי מבוטחות( המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה. -ניכוי ב
 

 עבודה שכר .62

 ,סוציאליות הוצאות כולל ,המבוטח של השכירים עובדיו לכל המשולמים הסכומים כל סך

 .וכלליות הנהלה בהוצאות נכללת שמשכורתם עובדים למעט
 

 מחזור .63
 ועבור וסופקו שנמכרו טובין עבור למבוטח לתשלום דיםעומ או למבוטח ששולמו כספים

 .המבוטח של סקוע במהלך ניתנו אשר שירותים
 

 *שנתי מחזור. 64

 .הביטוח מקרה קרות לתאריך שקדמו החודשים 12 במשך המחזור
 

 *תקני מחזור .65

 קרות למועד שקדמו החודשים 12 בתוך השיפוי לתקופת המקבילה תקופה באותה המחזור

 .חודשים 12 -מ שונה השיפוי ותקופת במידה יחסית מותאם ,הביטוח מקרה
 

 במחזור צמצום .66

 .התקני מהמחזור השיפוי תקופת במשך בפועל המחזור קטן שבו הסכום
 

 השיפוי תקופת . 67
 ואשר הביטוח מקרה קרות בעקבות המבוטח של סקוע תוצאות נפגעו שבה התקופה
 תקופה אותה בתום מאשר יאוחר לא ימתומסתי הביטוח מקרה קרות עם מתחילה

 .שיפוי כתקופת ברשימה ינתהמצו
 

 *הגולמי הרווח שיעור .68

 .הביטוח מקרה קרות למועד שקדמה הכספים בשנת המחזור לבין הגולמי הרווח בין היחס
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 *עבודה שכר שיעור. 69

 מקרה קרות למועד שקדמה הכספים שנת במשך המחזור לבין העבודה שכר בין היחס
 .הביטוח

 
 ובהתאם העסק התפתחות למגמת בהתאם הדרושות ההתאמות אותן תעשנה עליו אשר*

 העסק על להשפיע היו עלולות או העסק על המשפיעות המיוחדות והנסיבות בעסק לשינויים

 האפשרית הסבירה במידה ייצגו המותאמים שהסכומים כך ,הביטוח מקרה אירע למלאא

 .הביטוח מקרה אירע למלאא השיפוי פתבתקו מושגות שהיו התוצאות את
 

 עצמית השתתפות. 70

 הוגשה אשר תביעה בכל ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום

 .זה פרק תחת
 תוצאות את המשקף בסכום המבוטח יישא ימים במספר ינתמצו העצמית וההשתתפות היה

 ניםהמצוי ביטוח מקרה קרות אחרשל הראשונים הימים מספר במשך ההפסקה או ההפרעה
 .ברשימה

 ,כיסוי היקף זה פרק על יחולו  "אדמה ורעידת טבע נזקי "מ הנובע תוצאתי אובדן לעניין

 1 פרק של אדמה ורעידת טבע נזקי בסעיף כמפורט עצמית והשתתפות הגדרות תנאים

 .המבוטח של מורחב אש נזקי לביטוח
 

 הכיסוי היקף
 :כדלהלן יחושבו תוצאתי מאובדן כתוצאה הפסד עבור הביטוח תגמולי

 
 גולמי רווח .71

 :עקב גולמי רווח לאובדן מוגבל גולמי רווח סעיף בגין הביטוח

 .המחזור צמצום .71.1 

 .התפעול הוצאות הגדלת. 71.2 

 :כדלהלן יחושבו גולמי רווח עבור הביטוח תגמולי

 :המחזור צמצום בגין .א

 .השיפוי תקופת במשך המחזור בצמצום הגולמי חהרוו שיעור מהכפלת המתקבל הסכום

 :התפעול הוצאות הגדלת בגין .ב

 או מניעת לשם בלעדית הוצאו אשר ,והסבירות הנחוצות הנוספות ההוצאות סכום

 .השיפוי תקופת במשך להיגרם היה עלול אשר ,במחזור הצמצום הקטנת

 על כנ"ל הוצאה כל בילג יעלה לא ,זה סעיף תת פי על שישולם הסכום כי מפורש בתנאי
 נמנע שאובדנו המחזור של חלק באותו הגולמי הרווח שיעור מהכפלת המתקבל הסכום

 אותן בגין ,השיפוי בתקופת שנחסך סכום כל בניכוי ,הזו הנוספת ההוצאה ידי על

 .הופסקו או הוקטנו אשר הגולמי הרווח מתוך המשולמות העסק של ועלויות הוצאות
 

 (ברשימה בנפרד בוטח באם) עבודה שכר .72

 :עקב עבודה שכר לאובדן מוגבל עבודה שכר סעיף בגין הביטוח

 .במחזור צמצום .72.1 

 .התפעול הוצאות הגדלת .72.2 

 :כדלהלן יחושבו עבודה שכר מתשלום כתוצאה הפסד עבור הביטוח תגמולי

 :המחזור צמצום .א

 או ,מלא בסיס פי-על ושבויח עבודה שכר עבור הביטוח תגמולי כי ברשימה יןצו אם  1)

 הסכום בסיס על השיפוי יחושב "כפול בסיס" על יחושבו התגמולים כי ןצוי לא
 השיפוי תקופת במשך המחזור בצמצום העבודה שכר שיעור מהכפלת המתקבל
 .שיפוי תקופת אותה במשך העבודה בשכר חסכון כל ובניכוי ,ברשימה המצוינת
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 "כפול בסיס "פי-על יחושבו עבודה שכר עבור יטוחהב תגמולי כי ברשימה יןצו אם( 2

 :הבאים התנאים יחולו
 :מלא שיפוי תקופת(  2.1

 בתקופת המחזור בצמצום העבודה שכר שיעור מהכפלת המתקבל הסכום
 .המלא השיפוי

 אותה במשך ,הביטוח מקרה עקב העבודה בשכר חסכון כל ינוכה זה מסכום

 .תקופה

 :חלקי שיפוי תקופת 2.2)
 בתקופת המחזור בצמצום העבודה שכר שיעור מהכפלת המתקבל םהסכו

 שכר אחוז" כ ברשימה המצוין בשיעור זה סכום והכפלת ,החלקי השיפוי

 בשכר חסכון כל ינוכה זה מסכום .החלקי השיפוי לתקופת " המבוטח העבודה

 .תקופה אותה במשך ,הביטוח מקרה עקב העבודה
 סכוןיהח את זו תקופה עבור כמוגדר השיפוי לסכום להוסיף ניתן כי מוסכם

 נוכה אשר ,המלאה השיפוי תקופת במשך הביטוח מקרה עקב העבודה בשכר
 .המלאה השיפוי תקופת עבור ניתן אשר מהשיפוי

 :מאוחדת שיפוי תקופת( 2.3

 ותשלום חישוב כי ,דעתו שיקול לפי לבחור המבוטח יוכל הביטוח מקרה בקרות
 מאוחדת מלא שיפוי תקופת בסיס לע יעשה המבטח ידי על השיפוי

(Consolidated Period) ובמקביל) המלא השיפוי תקופת תוארך כזה במקרה 
 כתקופת ברשימה המצוינת התקופה לתום עד (החלקי השיפוי תקופת תקוצר

 .המאוחדת השיפוי
 סה"כ על יעלה לא המבטח ידי על יעשה אשר השיפוי שסך הוא זה לשינוי תנאי

 .והחלקי המלא השיפוי תקופות עבור לםמשו שהיה הסכום

 במשך ,הביטוח מקרה עקב העבודה בשכר חסכון כל ינוכה השיפוי מסכום
 .המאוחדת השיפוי תקופת

 
 :התפעול הוצאות הגדלת בגין .ב

 צמצום הקטנת או/ו מניעה לשם בלעדית שהוצא והסביר הנחוץ ,הנוסף העבודה שכר
 .הביטוח מקרה עקב השיפוי תתקופ במשך להיגרם היה עלול אשר המחזור

 71.1 סעיף לפי כשיפוי משתלם היה אשר הסכום על יעלה לאהנ"ל  הנוסף הסכום

 הנ"ל.  הנוסף העבודה שכר הוצא למלאא לעיל" המחזור צמצום" בגין "הכיסוי היקף"ל

 סעיף כל לגבי" רשימה" ב הנקוב הסכום על מקרה בשום תעלה לא המבטח אחריות
 .זה פרק לפי הביטוח סכום עלסה"כ וב בה המוזכר

 
 1  מזכר

 -על בין או המבוטח ידי על בין ,שירותים יינתנו או סחורות יימכרו השיפוי בתקופת אם

 ,הנזק אירע בהם בחצרים מאשר אחר במקום ,העסק של לתועלתו ,עבורו אחרים ידי
 מדושיע או ששולמו כספים בחשבון יילקחו השיפוי בתקופת המחזור קביעת לצורך אזי

 .אלה שירותים או מכירות עקב לתשלום
 

  2 מזכר

 לביטוח 1 פרק פי-על למבוטח שולמה זה פרק פי-על המכוסה שהיא כל הוצאה באם

 הפרשים למעט, זה פרק פי-על הוצאה אותה עבור המבטח ישלם לא ,מורחב אש נזקי

 לא אך) הז פרק פי על שמגיע מה לבין הנ"ל 1 פרק פי על ששולם מה בין ,כאלו יש באם

 .(חסר מביטוח נובעים הם באם
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 המבטח לחבות חריגים
 :יכסה לא המבטח

 
 הפיזי הנזק את המכסה ,תקף מורחב אש נזקי לביטוח 1 פרק אין למבוטח באם הפסד .73

 .התוצאתי לנזק שגרם
 

 :להלן כמפורט מורחב אש נזקי לביטוח 1 בפרק המכוסות מהרחבות הנובע הפסד.74

 .לעיל 1 בפרק כהגדרתם ריצהפ או/ו גניבה 74.1

 .לעיל 1 בפרק בהגדרתה הסיכונים לכל השלמה 74.2

 .לעיל 1 בפרק כהגדרתו חשמל סעיף 74.3

  הגולמי מהרווח 10% על העולה ,לעיל 1 בפרק המפורטת בהעברה רכוש הרחבת 74.4
 .השניים בין הנמוך הסכום ,₪ 4,000,000 או המבוטח

 
 .בהקמה לרכוש נזק בגין הפסד. 75
 

 קימום או תיקון בעת שיפוצים או שינויים ,שיפורים עבור שהוצאו מהוצאות הנובע הפסד. 76

 .המבוטח לרכוש שנגרם הפיזי הנזק בשל החלפה או
 
 על יגרמו אשר ,המבוטח של סקוע במהלך הפסקה או ההפרעה תקופת הארכת עקב הפסד. 77

 כלשהן הגבלות לרבות ,השיפוי תקופת תוך אירעו אשר ,הרגיל מגדר יוצאים אירועים ידי

 .כלשהי ממשלתית או ציבורית רשות ידי-על שהוטלו
 

 1  לפרק החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה .78
 

 מיוחדים תנאים
 חסר ביטוח. 79

 אם) העבודה שכר או/ו הגולמי הרווח לגבי הביטוח סכום ,הביטוח מקרה קרות ובשעת היה

 ,השנתי העבודה שכר או/ו השנתי הגולמי מהרווח פחות בפרק (בנפרד העבודה שכר בוטח
 מכפלת תוגדל ,חודש 12 על עולה השיפוי ותקופת היה .יחסי באופן המשתלם השיפוי יופחת

 .יחסי באופן השנתי המחזור
 

 מקדמות ותשלום שמאי מינוי . 80

 .חשבונו ועל בשמו יפעל אשר בנזקים לטיפול שמאי המבטח ימנה הביטוח מקרה בקרות
 חודש ומידי השיפוי לתקופת הראשון החודש מתום החל מקדמה למבוטח ישלם המבטח

 כפי המשוער החודשי ההפסד מסכום 75% של בשיעור תביעתו חשבון על ,מכן לאחר

 .המבטח בהסכמת המטפל השמאי ידי-על שיוערך

 פרק פי-לע המגיע התשלום גובה בדבר המבטח לבין המבוטח בין דעות-חילוקי של במקרה
 קרות ממועד יום 30 תוך במחלוקת שנוי שאינו הסכום את לשלם המבטח מתחייב ,זה

 .המבטח בזכויות או המבוטח בזכויות לפגוע מבלי ,הביטוח מקרה

 ,המבוטח ידי על שמונה שמאי טרחת שכר בהוצאות שאיי לא המבטח ספק הסר למען
 לשכר והן השמאי ינוימ לעצם הן המבטח של ובכתב מראש הסכמה ניתנה אם אלא

 .טרחתו
 

 נוספים ביטוחים. 81

 פי-על המבוטח ההפסד את המכסה ,נוסף ביטוח כל על בכתב למבטח להודיע המבוטח על
 .זה פרק

 
 חובת הזהירות. 82

 על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק על פי פוליסה זו.
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 הרחבות
 כי:למען הסר ספק מובהר בזה . 83

, אלא אם צוין אחרת "הוצאות הכנת תביעהה "אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחב
במפרט או ברשימה, בכדי לשפות או לפצות את המבוטח מעבר לסכומי הביטוח הנקובים 

 ברשימה.
 

 מכירת ניצולת. 84
ך אם כתוצאה מאבדן או נזק מכוסה עפ"י פוליסת האש הנקובה ברשימה יערוך המבוטח, בתו

של "היקף  )א( 71תקופת השיפוי, מכירת ניצולת, אזי לעניין מכירת הניצולת ישתנה סעיף 
הכיסוי" כדלקמן: "הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב 

 מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי, פחות המחזור שהופק ממכירת הניצולת".
 

 בורייםיהפסקת שירותים צ. 85
ומוסכם בזה, כי פוליסה זו מורחבת לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של מוצהר 

המבוטח עקב הפסקה בלתי מתוכננת בהספקת זרם החשמל הציבורי, או בהספקת מים לחצרי 
המבוטח, ו/או בהפסקת שרותי תקשורת הניתנים ע"י רשות ציבורית כלשהי, הנגרמת מאובדן 

רם ע"י סיכון מכוסה בפוליסה האש המורחב של או נזק פיזי לרכוש הרשויות הנ"ל שנג
 המבוטח.

 ₪ 150,000 -מסכום הביטוח או ל 10% -אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת ל
  הנמוך מבין השניים.

ימי עבודה ראשונים מקרות  -3 סעיף זה כפוף להשתתפות עצמית של המבוטח, השווה ל
 הגבוה מביניהם. -מית הנקוב ברשימה ההפרעה או ההפסקה או בסכום ההשתתפות העצ

 
 הרחבת ספקים /לקוחות. 86

, מוסכם כי הפוליסה מורחבת לכסות הפרעה או הפסקה במהלך אם לא צוין אחרת ברשימה
ידי ספקים ו/או  כתוצאה מאי רכישת -גלם על-אספקת חומרי-עסקו של המבוטח הנובעת מאי

אם צוין אחרת ברשימה( מידת השפעתם היא מוצרים מוגמרים על ידי לקוחות, בתנאי כי )אלא 
ממחזור המכירות של המבוטח. לגבי ספקים ו/או לקוחות אלא על מחזור המכירות של  25%עד 

. לגבי ספקים ו/או לקוחות ששיעור השפעתם גדול מהנ"ל יחול 25%המבוטח אינו עולה על 
הנ"ל כתוצאה מאבדן הכיסוי רק עפ"י הסכמה מראש של המבטח ובכפוף לתנאים שייקבעו, כל 

או נזק פיזי לרכוש ספקים ו/או לקוחות שנגרם ע"י סיכון המכוסה בפוליסה זו ואשר בגינם 
נמנע מהם לספק למבוטח או לרכוש ממנו, אולם מותנה כי תקופת השיפוי להרחבה זו תחול 
מרגע השפעת הנזק על העסק המבוטח ולא מרגע קרות הנזק הספק או הלקוח. מניין ימי 

 תפות העצמית אף הוא יחול מרגע השפעת הנזק על העסק המבוטח.   ההשת
  -מסכומי הביטוח או ל 10% -אחריותו של המבטח  על פי הרחבה זו מוגבלים לסך השווה ל

 הנמוך מביניהם. ₪ 150,000
למניעת ספק מובהר בזה כי הכיסוי לפי הרחבה זו חל אך ורק בגין ספקים ולקוחות ישירים 

 של המבוטח.
רעידת אדמה לרכוש ספקים ו/או לקוחות מחוץ לשטח וחבה זו אינה חלה בגין נזקי טבע הר

מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, במקומות בהן לא נוהגות חברות הביטוח המקומיות 
 לאשר כיסוי בפני סיכונים אלו כדבר שבשגרה ו/או שהן גובות בגין כיסויים אלו פרמיות

 מיוחדות.
 

 מניעת גישה. 87
סכם כי הפוליסה מורחבת לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח, אשר תגרם מו

לרכוש השכן לחצרי המבוטחים, שנגרם ע"י סיכון פיזי  ידי אובדן או נזק-כתוצאה מנזק על
מכוסה בפוליסת האש מורחב של המבוטח ואשר כתוצאה ממנו תימנע הגישה או יכולת 

ם מסכו 10%ל המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלים לסך של אחריותו שהשימוש ברכוש המבוטח. 
 .הנמוך מהשניים  ₪ 200,000הביטוח בפוליסה או 
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 עסק חדש. 88

היה ומקרה הביטוח יקרה לפני תום שנת הפעילות הראשונה של העסק, הגדרות "שיעור הרווח 
 ויהיו כדלקמן:הגולמי", "שיעור שכר העבודה", "המחזור השנתי", "מחזור תקני", יתוקנו 

 שיעור הרווח הגולמי
היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך קרות  

 מקרה הביטוח.
 שיעור שכר העבודה

היחס שבין שכר העבודה למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך קרות 
 מקרה הביטוח.
 מחזור השנתי 

חודש לפי המחזור שהופק בפועל בין מועד תחילת  12סי המתאים לתקופה של המחזור היח
 הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.

 מחזור תקני
המחזור היחסי לתקופה השווה לתקופת השיפוי לפי המחזור שהופק בפועל בין מועד תחילת 

 הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.
 

 פורט בפרק ההגדרות של הפוליסה.אליהם תעשינה התאמות כמ
 

 פיצויים בגין הפרת חוזה. 89
, תורחב הפוליסה לכסות קנסות ופיצויים שהמבוטח יהיה חייב אם צוין הדבר ברשימה

מנעות מביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות, כתוצאה יבתשלומם עפ"י הסכם, בגין ה
י פוליסת האש הנקובה ברשימה, וזאת עד רוע אבדן או נזק המכוסה עפ"יישירה ובלעדית מא

  לסך הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר.
 

 הוצאות הכנת תביעה. 90
תורחב הפוליסה לכסות הוצאות הכנת תביעה כהגדרתן בפרק הגדרות  אם צוין הדבר ברשימה

זק ראשון שאינו כפוף לחישוב של הפוליסה וזאת עד לגובה הסכום המצוין ברשימה על בסיס נ
 ביטוח חסר.
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 הכנסה אובדן ביטוח - ב2  פרק
 

 הביטוח מקרה. 91
 נזק עקב המבוטח העסק בתפעול מהפסקה הנובע הכנסות להפסד הגורם נזק או אובדן
 מקרה ידי על הנגרם ברשימה יןהמצו העסק בתחום היותו בעת 1 בפרק המבוטח לרכוש
 ביטוח

 ולתנאים זה פרק של ולסייגים להגדרות ,לתנאים בהתאם לווהכ , 1 פרק פי על המכוסה

 .הפוליסה של הכלליים
 פרק פי על ביטוח קיים יהיה לרכוש הנזק קרות בזמן כי מותנת זה פרק לפי המבטח חבות

 של עסקו לניהול המשמש שניזוק לרכוש המבוטח של זיקתו את המכסה זו פוליסה של 1

 הנזק לגבי המבטח אחריות שהוכרה או הנזק עבור ביטוח תגמולי שולמו וכי ,המבוטח

 .שניזוק לרכוש
 

 הגדרות .92

 .המבוטח במקום המבוטח העסק של ומלאה מוחלטת הפסקה  :בתפעול הפסקה 92.1

 המתחילה ,מהנזק העסק תוצאות מושפעות בה התקופה  :הפיצוי תקופת 92.2

ימים  100 מ יותר אל והמסתיימת הנזק מקרות הרביעי מהיום
 .מכן לאחר

 המצוין היומי הפיצוי בסכום בפועל ההפסקה ימי מכפלת  :הפיצוי סכום  92.3

 .ברשימה

 ידי על יקבע העסק בתפעול המוחלטת ההפסקה תקופת משך  :ההפסקה תקופת 92.4
 1 . פרק לפי המבוטח בנזק המטפל שמאי

 
 המבוטח לחבות חריגים .93

 :מכסה אינו זה פרק לפי הביטוח
 
 ,זו פוליסה של 1 פרק פי על מבוטח שאינו באירוע שמקורם הוצאות הגדלת או הפסד 93.1 

 .בתוקף אינו זו פוליסה של 1 פרק כאשר כן-וכמו

 .גניבה או פריצה ידי על הנגרם ביטוח מקרה 93.2

 לידי או מפרק לידי העברתו ,העסק בפירוק שמקורם הוצאות הגדלת או הפסד 93.3

 .העסק פעילות של חיסול או/ו םנכסי כונס
 במהלך אירעו אשר הבאים האירועים ידי על שנגרמו הוצאות הגדלת או הפסד 93.4

 :השיפוי תקופת
 .ממשלתית או מקומית ,ציבורית רשות ידי על שהוטלו הגבלות 93.4.1

 .שניזוק הרכוש החלפת או תיקון בעת שיפוצים או שינויים ,שיפורים 93.4.2
 כיסוי מכלל שמוצא ביטוח מקרה מכסה אינו העסק הכנסות אובדןל הביטוח 93.5

 .לפוליסה הכלליים החריגים -  ג' חלק ולפי 1 לפרק החריגים פי על
 

 ביטוח תגמולי. 94
 במהלך ההפסקה בתקופת למבוטח שנגרם הכנסה אובדן בגין ישולמו הביטוח תגמולי

 .ברשימה הנקוב האחריות גבול על העולה סכום ישולם לא מקרה בכל .הפיצוי תקופת
 

במשך  ניהול ספרים כחוק על ידי המבוטחב מותנהפיצוי בגין הנזק המכוסה לפי פרק זה . 95
 שנת הביטוח ובמשך שנת המס שקדמה לתאריך הנזק. 
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 (מעל מס רכוש) טרור נזקי הרחב - 3 פרק
 טרור נזקי לכסות תורחב ליסההפו ,המבטח לחבות הכלליים הסייגים ברשימת לאמור בניגוד

 :בלבד להלן למפורט בכפוף

 אשר ,להלן כמוגדר ,הביטוח מקרה בגין המבוטח את המבטח ישפה ,ברשימה במפורש יןצו אם

 .הביטוח תקופת במהלך ארע
 אליו הפוליסה של הבסיסית בפרמיה כלולה אינה זה הרחב פי על כיסוי בגין הפרמיה כי מובהר

 .הרשימה בדף ורטכמפ והינה צורפה היא
 

 :זה חלק למטרת הגדרות
 

 טרור פעולת .96

 באלימות שימוש לרבות ,פוליטיים לצרכים רכוש או אדם בני כנגד באלימות שימוש

 פועלים הם אם בין ,אנשים או איש ידי על ,ממנו חלק כל או הציבור את להפחיד שמטרתו

 .לא אם ובין כלשהוא ארגון עם בקשר או בשם

 .המבוטח על מוטלת ,זה הרחב פי על מכוסה הביטוח מקרה כי ההוכחה חובת
 וקרן רכוש מס מנהל של או הביטחון משרד של או ישראל משטרת של מפורש אישור רק

 הנזק כי המאשר ,תיקוניו כל על 1961 - פיצויים וקרן רכוש מס בחוק כמוגדר פיצויים

 .מכוסה הנזק להיות הוכחה ישמש ,טרור פעולת ידי על במישרין נגרם
 

  נזקי טרור. 97
אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין או בעקיפין מפעולת טרור כהגדרתה לעיל, לעניין הרחבה זו 
יראו כנזקי טרור גם אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת 

 למטרת דיכוי או הקטנת או מניעת תוצאות של פעולת טרור.
 

  החוק. 98
 1961 -תשכ"ארכוש וקרן פיצויים, חוק מס 

 
 :הביטוח מקרה. 99

 ממנו לחלק או (נזקי אש מורחב) 1 בפרק המתואר המבוטח לרכוש פיזי נזק או אובדן 99.1 
 .טרור פעולת ידי על במישרין הנובע

 המבוטח לרכוש פיזי מנזק נובעת אשר המבוטח של עסקו במהלך הפסקה או הפרעה 99.2
 .הביטוח תקופת במהלך שארעה טרור תמפעול כתוצאה  1 בפרק

 
 :עצמית השתתפות. 100 

 מקרה עקב ההוצאות או/ו הנזק מתשלום הראשוני הסכום את עצמו על שאיי המבוטח

 .ברשימה להלן כמפורט ,(נרכש אם) פרק לכל ביטוח
 

 :חריגים

 זה בהרחב כהגדרתו ביטוח מקרה יכסה לא המבטח ,בפוליסה המופיעים לחריגים בנוסף

 המפורטים מהמקרים מאחד ,בעקיפין או במישרין ,תוצאה שהינו או הנובע או גרםשנ

 :להלן
 

 :(ניתנו באם) הרכוש שבפרק הבאות מההרחבות הנובע המבוטח לרכוש פיזי נזק או אובדן. 101

 .לחצרים מחוץ רכוש 101.1

 .לקדמות הביטוח סכום השבת 101.2

 .בהעברה רכוש 101.3
 

  1)פרק) הרכוש בפרק במפורש המצוינים המבוטחים לחצרים מחוץ לרכוש נזק. 102 
 
 .אלו בפעולות חלק הנוטלים אדם בני ידי על שוד או ,גניבה ,פריצה. 103 

 



 29 עמ'

 115/מהדורה    "לעסק סקוריטס"

 

 .בהקמה לרכוש נזק בגין הפסד כל. 104 
 

 :(ניתן באם) מורחב מאש רווחים אובדן שבפרק הבאות מההרחבות הנובע רווחים אובדן. 105

 .וחותלק או/ו ספקים 105.1

 .גישה מניעת 105.2

 .ותקשורת דלק ,גז ,מים ,חשמל :ל מוגבל לא אך לרבות ,ציבוריים שירותים הפסקת 105.3
 

 לפי המכוסה פיזי מנזק נובע שאינו זה לחלק 99.2 סעיף כהגדרת הביטוח מקרה לפי נזק .106

 .זה לחלק 99.1 בסעיף כהגדרתו הביטוח מקרה
 

 אם בין) מלחמה פעולות מסוג פעולות או איבה מעשה ,זר באוי פעולת ,פלישה ,מלחמה . 107

 שלטון ,עממית או צבאית התקוממות ,מרד ,אזרחים מלחמת ,(הוכרזה לא אם ובין הוכרזה

 מאורעות או מצור של מצב או ,צבאי משטר ,חוקי בלתי באופן שתפסוהו שלטון או צבאי

 .מצור של מצב או צבאי משטר של קיום או הכרזה לידי המביאים כלשהם גורמים או
 

 ןצוי כן אם אלא ידה על המוחזקים והשטחים ישראל מדינת לתחומי מחוץ כלשהוא רכוש .108
 שטחי וכן ישראלים ישובים שטחי .הפוליסה בהרחבות או/ו ברשימה אחרת במפורש

 לשטחים"( ייחשבו C" ו "B)שטחי " האוטונומיה" בתחום ל"צה עמדות או/ו בסיסים

 מדינת של" לא ייחשב כשטח מוחזק A" שטח ספק הסר למען .זה חריג ךלצור מוחזקים

 .ישראל
 

 :מיוחדים תנאים
 

 יעלה לא ,ברשימה ופריט פריט כל עבור זה הרחב פי על המבטח ידי על שישולם הסכום .109
 הנזכר הכללי האחריות גבול או הביטוח סכום על בכללו יעלה ולא בצידו הרשום הסכום על
 סכומים או סכום כל על או (תוצאתי אבדן ופרק רכוש פרק) יחד הפרקים שני בגין בה

 המבטח בחתימת אליה בתוספת או זו בפוליסה הוספה ידי על במקומם שייקבעו אחרים
 המכוסה ביטוח ממקרה כתוצאה למבוטח שנגרם הנזק על יעלה לא פנים ובשום בשמו או

 .זה הרחב פי על
 

 רשות ידי על ששולם סכום לכל מעבר העודפים סכומיםה את ורק אך מכסה זו תוספת .110

 .כלשהיא
 

נזקי אש  בטוח) לפוליסה 1 פרק על החלים הכלליים והתנאים הסייגים ליתר כפוף זה פרק
 .)ביטוח אובדן תוצאתי) 2 פרק על או/ו  )מורחב
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 בהעברה סחורה ביטוח - 4 פרק
 :זה פרק למטרת הגדרות

 
  :הביטוח מקרה. 111

 תההעבר בעת   ממנה לחלק או המבוטחת לסחורה שיגרם ,צפוי בלתי פיזי נזק או אובדן

 .זה פרק פי על הכיסוי מן הוחרג לא אשר ,כלשהו מסיכון כתוצאה
 

  :הביטוח סכום. 112
 כגבול ייחשב ,ברשימה כמפורט ,אחד ביטוח למקרה לאירוע או/ו לרכב הביטוח סכום

 חלק פי על הביטוח בתקופת הביטוח מקרי כלול הרכב כלי לכל המבטח של הכללי האחריות

 .חסר לביטוח כפוף שאינו ראשון נזק בסיס על הינם ברשימה המצוינים הביטוח סכומי .זה
  

  :העברה. 113
 בתחום הסופי ליעדו עד נמצאת היא בו מהמקום רכב בכלי המבוטח סחורת העברת

 הרכב ומכלי על הישירים תהופריק טעינתה בזמן כולל ,זו בפוליסה כמוגדר ,הטריטוריאלי

 ביניים חניית בזמן וכולל ,בלעדיהם או נייםאמכ באמצעים שימוש ידי על אם בין ,המוביל

 .הובלה כדי תוך

 ,לאו אם ובין העסק בשטח אם בין ,לילה לחניית רכב וחניית העבודה לשעות מחוץ חנייה

 כן אם אלא ,הובלה יכד תוך ביניים כחניית ייחשבו לא ,להעבירו מנת על הטענתה לאחר

 .אחרת ברשימה במפורש ןצוי
 

 למניעת ספק מובהר בזה כי:
 ה ישירה של המטען על הרכב המובילהעברה לעניין פוליסה זו מתחילה בעת טעינ א.

 ומסתיימת עם פריקת המטען מהרכב המוביל.
 ין פוליסה זו.יהעברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא תחשב כהעברה לענ ב.
 
  :צהפרי .114

 ובאלימות בכוח חדירה לאחר בוצעה אשר ,המוביל הרכב כלי מתוך המבוטחת הסחורה גניבת
 במקום בכוח או באלימות שימוש על המעידים סימנים ונשארו הרכב כלי אותו לתוך

 .שוד ביצוע כדי תוך הסחורה גניבת כולל ,החדירה

 .כפריצה זה לעניין תחשב ,המבוטח הרכוש עם ביחד המוביל הרכב כלי גניבת ספק הסר למען

 .כפריצה תחשב לא ,בפנים המפתח עם השגחה ללא שהושאר הרכב כלי גניבת אך
 
  :עצמית השתתפות.115

 הוגשה אשר תביעה  בכל ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום

 .הפרק תחת
 

 המבטח לחבות חריגים
 :יכסה לא המבטח

 
 כספים חריג. 116

 ערך בעל אחר סחיר נייר וכל סוג מכל ערך ניירות ,המחאות ,שטרות ,מטבעות ,מזומנים

 .אמנות חפצי או יקרה מתכת מטילי ,יקרות אבנים ,תכשיטים ,כספי
 

 ימיםמסו מטענים חריג .117

 אם למעט ודומיהם קרמיקה ,זכוכית ,חרסינה שבירת או קילוף ,חבטות ,שריטות . 117.1

 .המבוטח ברכוש הנכללים אחר ציוד או מכונה ,ממכשיר חלק הם

  אלא,('וכו נפץ חומרי ,גזים ,דלקים) מיוחד בסימול חוק פי על יביםהמחו מטענים . 117.2
 .הייצור לתהליך ומשמשות למבוטח שייכות אלו סחורות אם
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 להתפוצץ הנוטים חומרים או דליקים חומרים ,נפץ חומרי לרבות מסוכנים חומרים. 117.3

 .הנ"ל החומרים ידי על שנגרמו אחריות לסחורות נזק או ואובדן ,טלטולם בעת  

 .מיכלים של מנזילה שנגרם חוסר  117.4.

 .חיים בעלי . 117.5

 .הדרגתי לקולק או בלאי ,פחת  117.6.
 

 :המוביל הרכב באם הנהג וכשירות הסחורה משקל ,הרכב תקינות חריג  .118

 .המבוטח הרכוש בלתלהו מתאים שאינו או תקין במצב אינו  118.1.

 .שיוןיהר פי על המותר המשקל מעל מוטען  118.2.

 .כזה רכב כלי לנהיגת תוקף בר שיוןיר בעל שאינו אדם ידי על נהוג  118.3.

 .סמים השפעת תחת או שכרות של במצב אדם ידי על נהוג  118.4.

 .מבחן או ניסוי ,בדיקה של במצב נמצא . 118.5

 ,כך על לדעת עליו היה או ,כך על ידע המבוטח אם רק חולי ,חלקו או כולו ,זה חריג

 .המבוטח בחזקת או/ו בבעלות רכב ידי על נעשית הרכוש הובלת באם למעט
 

 וגניבה הונאה ,מרמה חריג. 119

 :של כתוצאה או ידי על שנגרם נזק

 בשירות המועסקים שליח או קבלן ,המבוטח עובדי של הונאה או מעילה ,מרמה .119.1

 .מהםיע קשר קשירת תוך או/ו בעזרתם או/ו חהמבוט

 .כהגדרתה לעיל  פריצה כדי תוך שלא גניבה .119.2
 

 חבויות חריג . 120

 .המבוטח לרכוש שנגרם ממשי נזק בגין לשפות המבוטח של חבותו למעט ,כלשהי חבות
 

 תוצאתי נזק חריג. 121

 פיגור ,קנסות או שוק אובדן ,השהייה עקב רווחים הפסד לרבות ,סוג מכל תוצאתי נזק

 המובל מטען וקלקול שכר אובדן ,הפסקתו או ,כלשהו תהליך או עבודה של האטה או
 .בקירור

 
 נטישה חריג . 122

 המבוטחת הסחורה נטישת של מקרה בכל כלשהי אחריות בגין או שיקרה נזק או/ו אובדן

 .טרור או/ו איבה מעשי או/ו ינתעו פעילות בעקבות לרבות
 

 םזיהו . 123

 הסיכונים מחמת נגרם אם ,זאת פוליסה פי על המבוטח הרכוש זיהום למעט ,זיהום

 פי-על המכוסים המבוטחים הסיכונים מחמת המבוטח לרכוש נזק או פיה-על המכוסים

 .זיהום עקב שנגרם זאת פוליסה
 

 .הפוליסה של 'ג בחלק המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא נזק. 124
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 הבהרה
 .מוחשי לרכוש פיזי נזק ורק אך מכסה זה פרק כי בזה ומוסכם מוצהר

 
 לרבות אלקטרוני מידע או/ו לתוכנה נזק כולל אינו מוחשי לרכוש פיזי נזק ספק למניעת

 :בלבד לא אך
 
 או בתוכנה או במידע או נתונים במאגר מזיק שינוי כל או ,לתוכנה או למידע נזק או אובדן .א

 הפרעה וכן ,המקורי המבנה עיוות או השחתה ,מחיקה ידי על נגרם אשר מחשב תבתוכני

 .כאמור הנזק או האובדן מן כתוצאה המבוטח של העסקים במהלך
 
 או למידע בנגישות או השימוש בטווח ,בזמינות ,פקודבת מליקוי הנובע נזק או אובדן .ב

 מן הנובע המבוטח של העסקים במהלך הפרעה וכן ,מחשב לתוכניות או לתוכנה או לנתונים

 .כאמור האובדן או הנזק
 

 מיוחדים תנאים
 פריצה. 125

 בתא או/ו סגור מסחרי רכב בכלי המבוטח הרכוש לכיסוי נזקי פריצה הוא העברתתנאי 

 יסותבפול ההגנות לדרישת בהתאם מוגן יהיה הרכב .בלבד פרטיות מכוניות של המטען

 ,ומופעלת תקינה אזעקה מערכת ידי על לפחות מוגן יהיה הרכב מקרה בכל אך הרכב

 המטען ותא הנהג ותא ,פתיחה כנגד המנוע תא מכסה כולל ,הרכב פתחי כל על נההמג

 תהיה ,כן כמו .(רכב צופר לא) עצמאי צופר תכלול האזעקה מערכת .נפח גלאי באמצעות

 באמצעות לחילופין או  "וערב שתי"  ברזל סורג תבאמצעו המטען מתא הנהג תא הפרדת

 .לפחות מ"מ 3 בעובי פח מחיצת
 

 ורישוי תקינות .126
 והמתאים תקין במצב רכב כלי על יוטען המבוטח שהרכוש לכך לדאוג המבוטח על

 .להובלתו

 על ,מיוחדים ביטחון או/ו מיגון אמצעי או/ו מתאים רישוי המטען להובלת ונדרשו במידה

 .שנדרשו והביטחון המיגון אמצעי הפעלת או/ו ולהתקנת הרישוי לקבלת לדאוג המבוטח
 

 אריזה .127
 בכל הרכב כלי אל קשור או מחוזק ארוז המטעןתנאי לכיסוי לפי פרק זה, הוא כי 

 .המטען בהובלת והנהוגים המחייבים האמצעים
 

 הסיכון להקלת אמצעים .128
 להובלת ומתאים תקין רכב כלי על תוטען המבוטחת שהסחורה לכך לדאוג המבוטח על

 .המובלת הסחורה סוג

 לנהוג המבוטח על ,התעבורה פקודת הוראות פי על - חריגה סחורה הובלת של מקרה בכל
 .התעבורה פקודת של והכללים ההוראות לכל בהתאם בסחורה

 
 השיפוי חישוב .129

 :כדלקמן יחושבו זה פרק לפי למבוטח ושיגיע הביטוח תגמולי

 .הנזק ביום מחדש רכישה ערך לפי - גלם חומרי מלאי  129.1.

 .הנזק ביום עלות ערך לפי - מוגמרים מוצרים ומלאי ייצור בתהליך מוצרים מלאי  129.2.

  אש פוליסת של כינון ערך בסעיף למוגדר בהתאם כינון ערך לפי - אחר רכוש.129.3
 .הביטוח מסכום יותר לא מקרה בכל אולם .המבוטח של במורח        
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 לקדמותו הביטוח סכום השבת. 130

 קרות לאחר לקדמותם האחריות גבולות יוחזרו ,לפוליסה ברשימה אחרת ןצוי לא אם
 אם אלא ,נוספת יחסית פרמיה תמורת הנזק או האובדן מיום החל מכוסה נזק או אובדן

 יעלה לא הביטוח בתקופת לקדמות ההשבה בגין ביטוחה סכומי סך .אחרת המבטח יורה

 .האחריות גבול מלוא של אחת פעם השבה על
 על) מסוים סיכון לגבי אחריות גבולות כי במפורש ברשימה יןצו באם כי בזה מוסכם

 סיכון אותו לגבי בתוקף זו הרחבה תהיה לא ,ולתקופה למקרה הם )ראשון נזק בסיס

 .לתקופה האחריות גבול ומוצה במידה
 

 נזק לאחר הביטוח סכום הקטנת. 131

 ניכוי לפני) הביטוח תגמולי בגובה הביטוח סכומי יוקטנו ,הביטוח מקרה קרות לאחר
 כל עבור תעשה זו הקטנה .הנזק או האובדן בגין למבוטח המגיעים (העצמית ההשתתפות

 .בנפרד הביטוח בסכומי וסעיף סעיף
 

 מקדמות ותשלום שמאי מינוי .132

 ועל בשמו יפעל אשר ,בנזקים לטיפול שמאי המבטח ימנה הביטוח מקרה בקרות .132.1
 .חשבונו

 מן לקבל המבוטח זכאי ,וחריגיה הפוליסה לתנאי ובכפוף ,הביטוח מקרה בקרות .132.2
 וזאת הנזק לכינון שירות לקבל לו שתאפשר כספית התחייבות או מקדמה המבטח

 .זו פוליסה תנאי לפי במחלוקת יםשנוי שאינם ביטוח תגמולי חשבון על
 כאשר למבוטח שישולמו הסופיים הביטוח תגמולי מסכום תנוכה כזו מקדמה

 ערכה בסיס על יעשה הסופיים הביטוח תגמולי מסכום המקדמה ערך חישוב
 הביטוח תגמולי תשלום ביום הצמוד ערכה שקלית הפוליסה באם או הדולרי

 .הסופיים
 ותוך ספק ללא מכוסה שהנזק במקרה עצמו על בלמק המבטח לעיל לאמור בנוסף
 :כדלקמן בשיעורים מקדמות למבוטח לשלם ,חסר ביטוח לעניין זיקה

 
  מסכום  25% - השמאי ידי על הראשוני ח"הדו הגשת אחריימים   132.2.1. 21

 .ח"בדו הכלולה הראשונית הערכה

   כהמהער 25% בשיעור שני תשלום - נוספים ימים 21 לאחר 132.2.2.
 .הראשונית

 ביחס שניתנה ההערכה כי יתברר ,השמאי של נוסף ח"דו בעקבות אם  132.2.3.

 תשלומים ישלם המבטח ,הראשונית מההערכה ניכר באופן שונה לנזק

 .בהקדם ,לעיל כמוזכר נוספים
 ההערכה מסכום 15% על העולה הפרש ניכר הפרש יחשב זה סעיף לצורך

 .המקורית
 

ברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו במקרה שית   .132.3
 למבוטח, יחזיר המבוטח את ההפרש, כולל ריבית והצמדה בהקדם.
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 כספים הסיכונים כל ביטוח - 5 פרק
 

 :זה פרק למטרת הגדרות
 

 בעת המבוטחים לכספים שיגרם ,צפוי בלתי פיזי נזק או אובדן  :הביטוח מקרה.133
 מדינת בשטח מקום לכל העברתם בעת או המבוטח חצריב םותמצאיה

 .המבטח לחבות לחריגים בכפוף ,המוחזקים והשטחים ישראל
 

 שאינו ראשון נזק בסיס על הינם ברשימה המצוינים הביטוח סכומי  :הביטוח סכום. 134
 .חסר לביטוח כפוף

 
 שטרי ,תשלום תלושי ,בטחונות ,דואר המחאות ,שטרות ,מזומנים  :כספים  .135

 סוג מכל אגרות וכן ודואר חשבון בולי ,ערך ניירות ,חליפין שטרי ,חוב

 המחאות או/ו שטרות למעט) .נקוב כספי ערך בעל אחר סחיר נייר וכל

 .(ריקות
 

 שי תלושי ,קנייה תלושי ,מדליות ,המחאות ,מטבעות ,כסף שטרי  :מזומנים. 136
 .דלק ותלושי

 
 המבוטח את המשמשים חצרים מתוך טחיםהמבו הכספים גניבת  :פריצה. 137

 בוצעה לחצרים שהחדירה ,מפורש ובתנאי ,עסקיו ניהול לצורך
 בכוח או באלימות שימוש על המעידים סימנים ונשארו ובכוח באלימות

 .היציאה או החדירה במקום
 

 לשימוש איום או) באלימות שימוש תוך שנעשו הכספים גניבת  :שוד.138
 .(המבוטח כלפי באלימות

 
 בכל ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום   :עצמית השתתפות.139

 .הפרק תחת הוגשה אשר תביעה
 

 למבוטח  זכות הבחירה בין דרכי הפיצוי הבאות:. 140
 א.תשלום בפועל  עבור הנזק הממשי שנגרם  לכספים

 ו/או
ול או שחזור ב.שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידו בגין ביט

 כספים שאינם מזומנים אשר אבדו או ניזוקו עקב אירוע מכוסה.
 

ב' ביחד לא -מובהר כי האחריות הכוללת של המבטח בגין סעיפים א' ו
 תעלה על גבול האחריות הנקוב ברשימה למקרה.

 

 המבטח לחבות חריגים
 :יכסה לא המבטח

 
 ומעילה רמהמ חריג .141

 כספים להעברת כשליח המשמש עובד למעט המבוטח בדעו מצד באימון מעילה או רמהמ
 .עימם ובורח בכספים ידו השולח המבוטח אצל

 
 אלקטרוני תשלום חריג. 142

 .ממחשב או/ו אלקטרוני תשלום מאמצעי נזק או אובדן 
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 זיוף חריג .143

 .אחר סחיר מסמך כל או/ו המחאות של מלא או חלקי מזיוף הנובע נזק או אובדן  
 

 מוסבר בלתי חוסר יגחר. 144

 .מוסבר בלתי חוסר או השמטה או מחדל ,טעות ידי על שנגרם חוסר       
 

 רכב כלי חריג .145
 או המבוטח ידי על שמאוי שאינו בעת הרכב בכלי הימצאותם בעת לכספים נזק או אובדן

 .מעובדיו אחד
 

 תוצאתי נזק חריג .146

 .שהוא סוג מכל תוצאתי נזק או אובדן
 

 בלאי יגחר .147

 לחות ,מכרסמים ,תולעים ,חרקים ,עש ,הדרגתית השחתה ,פחת ,בלאי ,שטבעו נזק

 .ועובש
 

 פשוטה גניבה חריג .148
 לחצרים פריצה כדי תוך שלא גניבה בגין המבוטח בחצרי בהיותם לכספים נזק או אובדן

 .שוד ביצוע כדי תוך ושלא הנ"ל
 

 לחצרים מחוץ חריג. 149

 .העברה כדי תוך שלא המבוטח לחצרי מחוץ בהיותם לכספים נזק או אובדן
 
 .הפוליסה של  'ג בחלק המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא נזק. 150 

 

 הרחבות
 כספים גם ),לחצרים מחוץ חריג) 149 'מס בחריג לאמור בניגוד ,לכסות מורחב הפרק.151

 על אחראים או/ו גובים או/ו כניםסו או/ו בכירים פקידים או/ו מנהלים בבתי הנמצאים

 :כדלקמן ,כספים

 "בהעברה כספים" סעיף של הביטוח בסכום ושוד אש סיכון בפני 151.1.

    לא אולם  "בהעברה כספים" סעיף של הביטוח מסכום 25% עד ,אחר נזק כל בפני 151.2.
  ₪ 20,000  - מ יותר

 
 לכספת נזק .152

  נעולה בהיותה או התפוצצות ,אש מסיכוני צאהכתו עצמה לכספת שיגרם נזק או אובדן

 .לכך ניסיון כל או שוד ,פריצה מסיכוני כתוצאה

 הנקוב הביטוח מסכום 10% מ יותר ולא 5,000 על יעלה לא זו להרחבה הביטוח סכום

 .כספים ביטוח לגבי ברשימה
 

ות בהודעות המבטח מתחייב לשפות את המבוטח, מעבר לסכומי הביטוח עבור הוצאות הכרוכ. 153
כדי לצמצם את האבדן או הנזק, וכן עבור שנקט המבוטח האמצעים הסבירים בגין ופרסום 

מתן ערבויות מתאימות למושכי/עושי השטרות, וכן הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מדחיית 
אך בכל מקרה סך כל אחריות המבטח בגין הרחבה זו רעון השטרות עקב ביטולם כאמור, יפ

 הנמוך מבין השניים. ₪ 50,000מגובה הנזק או  10%לא תעלה על 
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 מיוחדים תנאים
 

 נוספים מסמכים .154

 חות"דו ,קופה ספרי ,חשבונות ספרי ,הראשונה דרישתו עם ,למבטח ימציא המבוטח

 ,אחר ברשות ובין ברשותו שהיא בין ,אחרת תעודה כל או פנקסים ,בנקים קבלות,מע"מ

 את לאמת שניתן כמה עד ,יוכל שהמבטח כדי ,מבוטחה דרישת ידי על להשיגה וניתן

 כל יכללו שבו תצהיר ,בקשתו פי על ,למבטח המבוטח ימציא ,כן כמו .המבוטח תביעת

 .הביטוח מקרה אירוע ונסיבות העובדות
 

 לקדמותו הביטוח סכום השבת .155

 וא אובדן קרות לאחר לקדמותם האחריות גבולות יוחזרו ,ברשימה אחרת ציון לא אם
 יורה אם אלא ,נוספת יחסית פרמיה תמורת הנזק או האובדן קרות מיום החל מכוסה נזק

 על יעלה לא הביטוח בתקופת לקדמות ההשבה בגין האחריות גבול סך .אחרת המבוטח
 .הביטוח סכומי מלוא של אחת פעם השבה

 על) מסוים סיכון לגבי האחריות גבולות כי ברשימה במפורש צוין באם כי בזה מוסכם

 סיכון אותו לגבי בתוקף זו הרחבה תהיה לא ,ולתקופה למקרה הם (ראשון נזק בסיס

 .לתקופה האחריות גבול ומוצה במידה
 

 במחלוקת שנויים שאינם ביטוח תגמולי .156
 מהיום ימים שלושים תוך ישולמו לב בתום במחלוקת שנויים שאינם ביטוח תגמולי
 מיתר בנפרד לתביעה ניתנים והם הביטוח יתגמול לתשלום בכתב תביעה למבטח שנמסר

 .התגמולים
 

לאחר קרות מקרה הביטוח מתחייב המבוטח לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לצמצם . 157
את האבדן או הנזק, לרבות הודעה בכתב למושכי/עושי שטרות, המחאות ומסמכים סחירים 

ום ברבים כפי שידרוש זאת במידה שניתן לזהותם, וכן במידת הצורך, פרס, מכל מין וסוג
 המבטח.

 
על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות ובטיחות סבירים  - חובת הזהירות שאינה בתום לב.158

 למניעת אובדן או נזק המכוסים על פי הפוליסה.
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 ב י ט ו ח   נ א מ נ ו ת - 6פרק 
 

ול בסכום שלא יעלה על גבהמבטח מסכים בזה לשפות את המבוטח  מקרה הביטוח:. 159
למבוטח , עבור כל נזק כספי ישיר אשר יגרם האחריות המצוין ברשימה

כתוצאה מכל פעולה או פעולות של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או 
ידי עובד של המבוטח במהלך עבודתו בשירות המבוטח, -גניבה שנעשו על

תוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ו/או ולהשיג לעובד עצמו ו/או 
חודשים  6בתקופת הביטוח, או תוך  וואשר יתגלת הנאה, לאחרים טוב

 לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.

מעביד -כל אדם בשרותו של המבוטח שמתקיימים ביניהם יחסי עובד :עובד. 160
אשר התמורה עבור עבודתו משולמת לו במשכורת או  בעסק המבוטח,

מדינת  בעת היותו מועסק בכל מקום בשטח בשכר על ידי המבוטח,
. שטחי ישובים ישראליים וכן על ידה ישראל ובשטחים המוחזקים

שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום ה"אוטונומיה" ייחשבו 
 כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

 
 

 תנאים מיוחדים

אם עסקו של המבוטח יתמזג או יתאחד עם עסק אחר על המבוטח למסור למבטח  .161
פי פוליסה זה יהיה תלוי בהסכמת המבטח -יטוח עלהודעה בכתב על כך, והמשך הב

 בכתב וקביעה מחדש של הפרמיה בהתאם לשינוי שחל.

מיד עם גילוי מעשה של הונאה, מעילה, תרמית, העלמה במרמה או גניבה מצד עובד  .162
כלשהו או עם גילוי סיבה לחשד סביר למעשה כזה או לחוסר נאמנות של העובד, בין אם 

עה לפי פוליסה זו או לא, על המבוטח למסור למבטח הודעה על הם מהווים עילה לתבי
כך, ועם מסירתה יהיה המבטח פטור מאחריות לגבי מעשים נוספים של העובד הנ"ל 

 שנעשו לאחר מסירת ההודעה כאמור.

ידי עובד -במקרה של גילוי כלשהו של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה על .163
זו, על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה. כמו כן על  שיהוו עילה לתביעה לפי פוליסה

המבוטח למסור למבטח כל מידע ועזרה שיהיו נחוצים כדי לאפשר לו לתבוע ולקבל 
ידי המבטח או שהוא בר -זבונו, בגין כל סכום ששולם עלישיפוי מאותו עובד או מע

 תשלום לפי פוליסה זו.

לעיל הינו  161,162,163ומות בתנאים ידי המבוטח של כל אחת מהחובות הרש-מילוי על
"א בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ לחבות המבטח על פי פוליסה זו.תנאי 
 .24סעיף  1981

כל סכום כסף שהיה מגיע מהמבוטח לעובד אלמלא עשה העובד את מעשה ההונאה,  .164
בידי המעילה ההעלמה במרמה או הגניבה, וכן כל סכום כסף של העובד המוחזק 

המבוטח ,יופחתו מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם על פי פוליסה זו,במידה ואין 
 מניעה חוקית לכך.

 לחבות המבטח ח ר י ג י ם
 

 :יכסה לא המבטח

 נזק שהתגלה לפני תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. .165
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נזק שהתגלה בתקופת הביטוח אך נגרם לפני תחילת הביטוח על פי פוליסה זו או  .166
ין ברשימה כי הכיסוי כולל תאריך )באם צורואקטיבי המצוין ברשימה התאריך הרט

 רטרואקטיבי(.

חודשים ממועד פטירה, פרישה, התפטרות או פיטורין  6נזק אשר לא דווח למבטח תוך  .167
 של העובד שגרם לנזק, לרבות נזק שלא התגלה תוך התקופה האמורה.

 נזק אשר נגרם לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו. .168

חדשים  6-שנגרם לפני הפסקת הביטוח או אי חידושו והתגלה לאחר למעלה מנזק  .169
 לאחר הפסקת הביטוח ו/או אי חידושו.

 נזק תוצאתי מכל סוג. .170
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 הנדסי ביטוח :ה חלק
 מכני שבר -א 7 פרק

 
 :זה פרק למטרת הגדרות

 
 מכל הנובע ,החלפה או תיקון המצריך צפוי ובלתי פתאומי ,פיזי נזק  :הביטוח מקרה .171

 שהרכוש בעת והקורה זה פרק חריגי פי על מוחרגת שלא שהיא סיבה

 מקום בכל או /ו המבוטח חצרי בתחום שהוא מצב בכל נמצא המבוטח

 .עסקו במהלך המבוטח את המשמש אחר
 

 בבעלות אשר ,הפוליסה במפרט או/ו ברשימה כמתואר ,סוג מכל נכסים  :מבוטח הרכוש. 172

 .בחזקתו או/ו בשליטתו או/ו בשימושו או/ו המבוטח
 

 הביטוח בסיס .173
 המבוטח הרכוש של החלפה עלות פי על יקבע זה לפרק הביטוח בסיס     (:הביטוח סכום) 

 דמי כוללת זו ועלות תפוקה כושר מאותו סוג מאותו אחר חדש ברכוש

 ."הביטוח סכום - " להלן והיטלים ,הקמה הוצאות ,הובלה
 .זה פרק פי על השיפוי שובלחי בסיס מהווה אינו זה סכום

 
 בכל ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום :עצמית השתתפות .174

 .הפרק תחת הוגשה אשר תביעה

 

 המבטח לחבות חריגים
 :יכסה לא המבטח

 
 רשימת"ב המפורטים סיכונים עקב בעקיפין או במישרין נגרמו אשר נזק או אובדן .175

 כסיכונים בה המצוינים או מורחב אש נזקי לביטוח 1 בפרק  "חיםהמבוט הסיכונים
 .זה לפרק ההרחבות לרבות מורחב-אש 1 בפרק המבוטחים ,אותם לרכוש שניתן

 
 .לגניבה סיוןינ או גניבה עקב בעקיפין או במישרין נגרמו אשר נזק או אובדן. 176

 
 שלא המבוטח הרכוש על ייםניסו ,ניסיונות עקב המבוטח לרכוש שנגרם נזק או אובדן .177

 .במתכוון המבוטח הרכוש על שהופעל יתר ועומס נועד להן למטרות
 

 בו ביצע או אותו סיפק או המבוטח הרכוש את שייצר מי כדין אחראי שעבורו נזק או אובדן. 178

 על הלה חלק .אחרת או חוזה מכוח או החוק מכוח נובעת שאחריותו בין - תיקונים
 האחריות תעודת את למבטח יסב שהמבוטח בתנאי המבוטח את בטחהמ ישפה ,אחריותו

 .המתקן או/ו הספק ,היצרן כלפי לו שיש חוזית זכות כל או/ו שברשותו
 

   במועד קיימים היו אשר ליקויים או מפגמים כתוצאה - במישרין שנגרם נזק או אובדן. 179
 .מועד באותו למבוטח ידועים היו לא אם אלא זה פרק של תוקפו תחילת

 
 אבדן או נזק שנגרמו ל: 180

 המבוטח ברכוש במפורש אלה נכללו כן אם אלא שהוא סוג מכל ובנייה לבנים ,יסודות .א

 .שבפוליסה ברשימה מתואר שהוא כפי

 משוריות ,מבלטים ,מקדחים ,תבניות :כגון תקופתית המוחלפים חילוף בני אביזרים .ב
 ,חשמל סוללות או מצברים ,שרשרות ,ליםכב ,חבלים ,חגורות ,רצועות וכן וגלילים
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, חומרי הפעלה )כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים( חומרי קירור )בין אם ומברשות צמיגים
 .נוזל ובין אם גז(, אלא אם חומרי ההפעלה וחומרי קירור אלה אינם מוחלפים תקופתית

 
 .קרמיקה קיחל וכן קשיח פלסטי מחומר העשויים אלה זולת מתכתיים בלתי חומרים .ג

 מכוסה מנזק כתוצאה ,זה בסעיף יניםהמצו לחומרים או לאביזרים נזק של במקרה אולם

 של מערכו מתאים בלאי בניכוי הנזק על המבוטח את ישפה המבטח ,המבוטח לרכוש

 .הנזק או האובדן קרות ביום כחדש הפריט
 

 השפעה כל או/ו תאבני או (קורוזיה) שיתוך ,חלודה ,בלאי של ישיר נזק או אובדן .181
 .השפעה אטמוספרית מתמשכתו/או  אקלימית או/ו תכימי לרבות שהיא מתמשכת

 .אלה מגורמים כתוצאה ניזוק או שאבד חלק לאותו מוגבל זה חריג
 

 .כזה מנזק הנובע עקיף ואובדן שימוש אובדן לרבות עיבודם במהלך לחומרים נזק או אובדן 182
 

 .או בהוראתו המבוטח של חמורה רשלנות או/ו זדונית עולהפ עקב שנגרמו נזק או אובדן .183
 

 המשכת של ישירה כתוצאה המבוטח הרכוש מפריטי לפריט שנגרמים נזק או אובדן .184
 .תוקן שלא נזק לאחר המבוטח בידיעת הפעלתו

 
 ,המבוטח אצל הפעלתו תחילת לפני ,בהצלחה עבר שלא ,מבוטח לרכוש שנגרם נזק .185

 .היצרן מהוראות כמתחייב ביצועים יקתובד הרצה תקופת
 

 אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.. 186
 

 של' ג קבחל המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה. 187
 .הפוליסה

 

 הבהרה
 

 .מוחשי לרכוש פיזי נזק ורק אך מכסה זה פרק כי בזה ומוסכם מוצהר

 לא אך לרבות אלקטרוני מידע או/ו לתוכנה נזק כולל אינו חשימו לרכוש פיזי נזק ספק למניעת

 :בלבד
 
 או בתוכנה או במידע או נתונים במאגר מזיק שינוי כל או ,לתוכנה או למידע נזק או אובדן .א

 הפרעה וכן ,המקורי המבנה עיוות או השחתה ,מחיקה ידי על נגרם אשר מחשב בתוכנית
 .כאמור הנזק או בדןהאו מן כתוצאה המבוטח של העסקים במהלך

 או למידע בנגישות או השימוש בטווח ,בזמינות ,פקודבת מליקוי הנובע נזק או אובדן .ב
 מן הנובע המבוטח של העסקים במהלך הפרעה וכן ,מחשב לתוכניות או לתוכנה או לנתונים

 .כאמור האובדן או הנזק

 
 פי על שניתן הכיסוי על להוסיף בכדי זו בהבהרה באמור אין כי בזה מובהר ספק הסר למען

 .כאמור הכללתה אלמלא הפרק
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 עמ'

 115/מהדורה    "לעסק סקוריטס"

 

 מיוחדים תנאים
 

 (ביטוח סכום) הביטוח בסיס הגדרת. 188
 חדש ברכוש המבוטח הרכוש של החלפה עלות פי על יקבע זה לפרק הביטוח בסיס .188.1

 ,הקמה הוצאות ,הובלה דמי כוללת זו עלות .תפוקה כושר ומאותו סוג מאותו אחר

 ."(ביטוח סכום"-להלן) יחולו אם ומע"מ מכס ,היטל
 תנאי ראה השיפוי לעניין .זה פרק פי על השיפוי לחישוב בסיס מהווה זה סכום אין .188.2

 .להלן  )השיפוי חישוב)  195
 זכאי אינו המבוטח אם אלא מוסף ערך מס כוללים אינם הביטוח סכומי כי מוסכם. 188.3

 .המע"מ סכומי את לקזז
 

 הביטוח דמי ובחיש . 189

 'מס בתנאי כמוגדר  "הביטוח בסיס" כ שנקבע הסכום פי על יחושבו זה לפרק הביטוח דמי
 לכיסוי נוספות הרחבות תמורת ביטוח דמי בתוספת ,לעיל )הביטוח בסיס הגדרת) 173 

 .יוסכם שעליהן
 

 החבות היקף. 190
 כל של( בלאי יכויבנ חדש ערך) הכספי הממשי מערכו יותר המבוטח את ישפה לא המבטח

 .הביטוח מקרה קרות לפני סמוך ,המבוטח הרכוש מפריטי פריט
 

 המבוטח הרכוש והפעלת שמירה .191

 הרכוש את להחזיק ,מנת על סבירים באמצעים חשבונו על לנקוט המבוטח על  191.1.
 .תקין פעולה במצב המבוטח

 נדרש הדבר אם מוסמך למפעי ידי על ורק אך יופעל המבוטח הרכוש של פריט כל  191.2.
 .החוק פי על

 כנדרש או/ו היצרן ידי על הנדרשת תקופתית בדיקה במועד לבצע המבוטח על . 191.3
 .הציוד הפעלת המאשר מבחן ח"בדו ולהצטייד בחוק

 
 המבטח נציגי ביקורת .192

 ועל סבירה עת בכל המבוטח הרכוש את ולבדוק לבקר רשאים יהיו המבטח ונציג כוח באי

 .הסיכון להערכת הדרושים שברשותו והמידע הפרטים כל את להם למסור טחהמבו
 

 ביטוח לתגמולי תביעה בעת המבטח נציגי ביקורת. 193
 או המבטח כוח לבאי לבדיקה אותם ולהמציא הניזוקים הפריטים על לשמור המבוטח על

 דוקלב המבטח כוח לבאי האפשרות להינתן חייבת מקרה בכל .ידו על שימונו לשמאים
 בלבד מכני שבר- .התיקונים שייעשו לפני הנזק או האובדן

 
 חסר ביטוח. 194

 כהגדרתו הביטוח מסכום פחות ברשימה יןהמצו הביטוח סכום ,הביטוח תחילת בעת היה
 שבין כיחס יחסי בשיעור המבטח חבות תפחת ,לעיל (הביטוח בסיס הגדרת) 173 בתנאי
 כל על חל זה סעיף .לעיל 173 בתנאי כהגדרתו הסכום לבין ברשימה יןהמצו הביטוח סכום
 .בנפרד הציוד רשימת מפריטי פריט

 
 השיפוי חישוב. 195

 לתיקון הניתן נזק. 195.1

 ההוצאות כל את המבטח ישלם ,לתיקון ניתן מבוטח לפריט הנזק בהם במקרים
 שהיה כפי פעולה למצב סביר זמן תוך הפריט את להחזיר כדי הכרחיות שתהיינה

 ההקמה ושל הפירוק של ההוצאות את המבטח ישלם כן .הנזק קרות פניל מיד
 והיטלים המלאכה לבית ההובלה דמי את וכן התיקון ביצוע לשם שהוצאו מחדש

 שבבעלות מלאכה בבית יבוצעו התיקונים אם החזרה ברי ואינם כאלה יחולו אם
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 ועביצ לשם שהוצאו העבודה ושכר החומרים עלות את המבטח ישלם ,המבוטח
 .הכלליות ההוצאות לכיסוי העבודה משכר סבירים אחוזים בתוספת התיקונים

 ליפוף של החלפה אחריה תגרור תקין פעולה למצב החזרה של והעלות במקרה
 .בלאי עבור מתאים ניכוי ייעשה ,שימושם עקב המתבלים חלפים או חשמלי

 יבוצעו אשר ייםכלל שיפוצים או שיפורים ,תוספות ,שינויים עבור ישלם לא המבטח
 בעלותם חשבונו על ישאי המבוטח .הפרק תנאי לפי המכוסים תיקונים ביצוע בעת
 הסופיים התיקונים מעלות חלק מהווים הם אם אלא כלשהם ארעיים תיקונים של

 .הפרק תנאי לפי המכוסים
 

 מוחלט אובדן. 195.2

 את בטחהמ ישלם) "מוחלט אובדן"– להלן) כליל הושמד מבוטח פריט בו במקרה
 .הנזק קרות לפני סמוך שהיה כפי הפריט של הכספי הממשי ערכו

 פי על הפריט של התיקונים עלות בו המקרה יחשב מבוטח פריט של מוחלט כאובדן

 של הכספי הממשי הערך - אל שווה או - על עולה לעיל כמפורט השיפוי חישוב

 .לאובדן שקדם האירוע קרות לפני מיד הפריט
 ביום כחדש הפריט של מערכו מתאים בלאי ניכוי ידי על ושביח כזה ממשי ערך

 .נזק קרות
 

 .לשלם המבטח שעל מהשיפוי יופחת הניצולת של ערכה. 195.3
 

 מקדמות ותשלום שמאי מינוי. 196

 ועל בשמו יפעל אשר ,בנזקים לטיפול שמאי המבטח ימנה הביטוח מקרה בקרות .196.1
 .חשבונו

 מן לקבל המבוטח זכאי ,וחריגיה הפוליסה לתנאי ובכפוף ,הביטוח מקרה בקרות .196.2
 וזאת הנזק לכינון שירות לקבל לו שתאפשר כספית התחייבות או מקדמה המבטח

 .זו פוליסה תנאי לפי במחלוקת שנויים שאינם ביטוח תגמולי חשבון על
 כאשר למבוטח שישולמו הסופיים הביטוח תגמולי מסכום תנוכה כזו מקדמה

 הדולרי ערכה בסיס על יעשה הסופיים הביטוח תגמולי מסכום מקדמהה ערך חישוב

 .הסופיים הביטוח תגמולי תשלום ביום הצמוד ערכה שקלית הפוליסה באם או
 ותוך ספק ללא מכוסה שהנזק במקרה עצמו על מקבל המבטח לעיל לאמור בנוסף

 :כדלקמן בשיעורים מקדמות למבוטח לשלם ,חסר ביטוח לעניין זיקה

 הערכה מסכום 25% - השמאי ידי על הראשוני ח"הדו הגשת אחרי ימים 21 (א

 .ח"בדו הכלולה הראשונית

 .הראשונית מהערכה 25% בשיעור שני תשלום - נוספים ימים 21 לאחר (ב

 לנזק ביחס שניתנה ההערכה כי יתברר ,השמאי של נוסף ח"דו בעקבות אם (ג

 כמוזכר נוספים תשלומים םישל המבטח ,הראשונית מההערכה ניכר באופן שונה

 .בהקדם ,לעיל

 ההערכה מסכום 15% על העולה הפרש ניכר הפרש יחשב זה סעיף לצורך
 .המקורית

. במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו 196.3
 למבוטח, יחזיר המבוטח את ההפרש, כולל ריבית והצמדה בהקדם.

 
 תעצמי השתתפות .197

 לשאתו המבוטח שעל הסכום הינו ברשימה ןהמצוי העצמית ההשתתפות שיעור או סכום
 .אירוע בכל

 לשאת חייב המבוטח יהא לא ,אחד מפריט יותר ניזוקו או אבדו אחד ובאירוע במידה
 הפריטים לאחד שהוסכם ביותר הגבוה העצמית ההשתתפות שיעור או בסכום אלא

 .בנפרד הציוד רשימת מפריטי פריט כל על חל זה סעיף .שניזוקו
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 לקדמותו הביטוח סכום השבת. 198

 המבטח אחריות גבול או/ו הביטוח סכום יושב ,נוספים ביטוח דמי תמורת כי בזה מוסכם

 שהינו אחריות גבול למעט ,בפועל הנזק קימום מיום ,נזק או אבדן קרות לאחר לקדמות

 המבוטח יורה אם אלא ,הנזק תקרו מיום תהיה ההשבה שלגביו ראשון נזק בסיס על

 .אחרת

 .הביטוח תקופת תום ועד ההשבה מיום יחושבו הנוספים הביטוח דמי

 :לעיל האמור אף על

 loss) לתקופה המבטח של כללי אחריות גבול במפורש ברשימה יןצו באם כי בזה מוסכם

limit )בתוקף זו הרחבה תהיה לא ,המכוסים הסיכונים כל לגבי או מסוימים סיכונים לגבי 

 .סיכונים אותם לגבי 
 

 ה ר ח ב ו ת
 

 כדלקמן: הוצאות מיוחדותאם נרשם במפורש ברשימה הפוליסה תורחב לכסות  .199
מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגים וכן משלוח אווירי עקב  

מסכום האבדן או  20%עד לסכום שאינו עולה על פי פוליסה זו, -אבדן או נזק המכוסה על
 .₪ 100,000מקסימום  הנזק הכולל

 
גז קירור וחומרי  שלאבדן תאונתי  -הפוליסה תורחב לכסות  אם נרשם במפורש ברשימה .200

 :כדלקמן הפעלה
ב' לעיל הפוליסה מורחבת לכסות אבדן תאונתי של גז  180מוסכם כי על אף האמור בחריג 

המבוטחות, מכל סיבה שלא הוחרגה במפורש קירור או חומרי הפעלה אחרים במערכות 
  .על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר ₪ 50,000עד לסך של  – בחריגי הפוליסה

 
 נזק נוסף .201

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

 
 התאמת ציוד .202

מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או ציוד  
מערך הנזק  -15%לסך השווה לקיימים שלא ניזוקו לציוד המוחלף במקום הציוד שניזוק, עד 

 הנמוך מהשניים. ₪ 100,000או סך של 
 

  תיקונים דחופים .203
י המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של מוסכם בזה כ 

שמאי, אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על החלקים 
 שהוחלפו.

 
 תיקונים זמניים .204

שא בהוצאות עבור תיקונים זמניים, וזאת בתנאי שתיקונים אלה יהוו חלק יהמבטח י 
 סופי ובתנאי נוסף, שלא יגדילו את סה"כ ההוצאה בגין תיקון הנזק.מהתיקון ה
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 ב: ביטוח אבדן רווחים משבר מכני 7פרק 
, ישפה המבטח את המבוטח בגין אבדן או נזק הנובעים ממקרה ין במפורש ברשימהאם צו

 הביטוח כמפורט להלן:

של  ל עסקואבדן או נזק הנובעים כתוצאה מהפסקה או הפרעה בתפעו :מקרה הביטוח .205

המבוטח שייגרמו עקב נזק פיזי לרכוש )או חלק ממנו( המפורט ברשימה 

ידי אחד מהסיכונים המבוטחים אשר הביטוח לגביהם בתוקף על פי -על

 פרק ביטוח שבר מכני. 
: ששולמו תגמולי ביטוח על ידי המבטח מותנה על פי פרק זההכיסוי 

דין( לפי פרק ביטוח שבר מכני, עבור נזק )למעט תשלום לפנים משורת ה

פיזי,  אלא אם כן התשלום לא נעשה על ידי המבטח בשל סכום 

 ההשתתפות העצמית לגבי הנזק לרכוש. 

 הגדרות .206

סכום המתקבל מסך כל מחזור ההכנסות השנתי של המבוטח בתוספת  –" רווח גולמי" א.

 מלאי הפתיחה. מלאי הסגירה, ובניכוי סכום ההוצאות שאינן מבוטחות ו

כל הקניות, חשמל ומים, עבודות על ידי גורמי חוץ ושכר  –"הוצאות שאינן מבוטחות"   ב.

 העבודה הנחסך. 

סכומים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין שנמכרו וסופקו  -" מחזור"  ג.

 רותים שנתנו במהלך עסקו של המבוטח במשך תקופת הביטוח. יועבור ש

התקופה בה נפגעו הכנסות עסקו של המבוטח עקב נזק, ואשר  -" ת השיפויתקופ"  ד.

מתחילה עם מסירת ההודעה על המקרה למבטח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום 

 אותה תקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי. 

הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור  -" צמצום המחזור"   ה

 התקני. 

שיעור הרווח הגולמי אשר הופק מהמחזור בשנת הכספים  -" שיעור הרווח הגולמי"   ו.

 שקדמה למועד קרות הנזק. 

 החודשים שקדמו לתאריך קרות הנזק. 12המחזור במשך  -" מחזור שנתי"  ז.

החודשים  12המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי בתוך  -" מחזור תקני" ח.

 הנזק. שקדמו לתאריך קרות 

 ח':-בעניינים המנויים בסעיפים ו'

תעשינה אותן התאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק, ובהתאם לשינויים 

בעסק והנסיבות המיוחדות המשפיעות על העסק לפני או אחרי הנזק, או שעלולים היו 

 להשפיע על העסק אלמלא קרה הנזק היו מושגות בתקופה היחסית אחרי קרות הנזק.   

 

 הנזקים המכוסים  .207

המבטח יפצה את המבוטח בשל אבדן רווח גולמי עקב צמצום המחזור או עקב הגדלת 

 הוצאות התפעול, שנגרם עקב מקרה הביטוח. 

 

 תגמולי הביטוח .208

 תגמולי הביטוח אשר ישולמו לפי פרק זה יחושבו כדלקמן:

מצום המחזור הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצ –בגין צמצום המחזור א.

 עקב האירוע המבוטח במשך תקופת השיפוי. 

סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות אשר הוצאו  –בגין הגדלת הוצאות התפעול  ב.



 45 עמ'

 115/מהדורה    "לעסק סקוריטס"

 

אך ורק לשם מניעת ו/או הקטנת צמצום המחזור, אשר עלולים היו להיגרם במשך 

ל פי פסקה זו לא תקופת השיפוי עקב מקרה ביטוח, בתנאי מפורש כי השיפוי המשתלם ע

 יעלה על השיפוי הנחסך לפי החישוב בסעיף קטן א' לעיל. 

מהסכומים המחושבים ינוכה כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי בגין אותן הוצאות 

ועלויות של העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו או הופסקו בעקבות 

 האירוע המבוטח. 

 

 קביעת מחזור בתקופת השיפוי  .209

ין רותים במקום אחר מאשר במקום המצובתקופת השיפוי יימכרו מוצרים או יינתנו שיאם 

ברשימה, אם על ידי המבוטח או אם על ידי אחרים עבורו, שהיו לתועלת העסק, הכספים 

ששולמו או שעמדו לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה, יילקחו בחשבון לצורך קביעת 

 המחזור בתקופת השיפוי. 

 

 לחבות המבטח:  חריגים .210

 ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שייגרם על ידי או כתוצאה מ:

 פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או כונס נכסים. א.

 חיסול גמור של פעילות העסק.ב.

הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח, אשר ייגרמו על ידי ג.

 רעו תוך תקופת השיפוי לרבות:אירועים יוצאים מגדר הרגיל אשר אי

 ידי רשות ציבורית או ממשלתית כשלהי. -הגבלות כלשהן שהוטלו על .1

העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם החלפה או תיקון הרכוש המבוטח אשר  .2

 ניזוק או נהרס.

שינויים, שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון /ואו החלפת הרכוש  .3

 אשר ניזוק או נהרס. המבוטח 

חוסר, השחתה או אבדן חומרי הגלם, תוצרת חצי גמורה, תוצרת בעיבוד או חומרים  .4

 הדרושים לתפעול, או כל רכוש אחר אשר אינו מכוסה לפי פרק ביטוח שבר מכני. 

 

 ביטוח חסר  .211

 היה סכום הרווח הגולמי המבוטח הנקוב ברשימה ביום קרות האבדן או הנזק הפיזי לרכוש 

המבוטח קטן מהסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי במחזור השנתי )או אם 

בשיעור החלק היחסי של המחזור השנתי כפי  –חודשים  12תקופת השיפוי עולה על 

חודשים( יוקטנו באופן יחסי תגמולי הביטוח המשתלמים  12-שתקופת השיפוי מתייחסת ל

 ידי המבטח. -על

 

 שיעור ההשפעה של פריט .212

ה "שיעור ההשפעה" לגבי אם נקבע בפירוט הציוד המבוטח הכלול ברשימה של הפוליס 

ם, יוגבל הביטוח לפי פרק זה לאבדן רווח גולמי ושכר עבודה הנובעים מצמצום פריט מסוי

 עור זה בלבד. יבמחזור כתוצאה מנזק לאותו פריט או לש

 

 ההשתתפות העצמית  .213

מה מכל תביעה העומדת לתשלום או אבדן בסכום הראשוני המופיע ברשי ישאהמבטח  

 במשך הימים הראשונים המופיעים ברשימה כימי השתתפות עצמית )לפי המקרה(.
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 אלקטרוני ציוד ביטוח - 8 פרק

 חומרה ביטוח - א8  פרק
 א 8  לפרק הגדרות

 
 :זה פרק למטרת

 
 המבוטח כושלר צפוי ובלתי פתאומי ,תאונתי פיזי נזק או אובדן כל  :הביטוח מקרה. 214

 מכיסוי מוצא ושאינו חיצוניים אגירה אמצעי כולל ,ברשימה כמתואר

  8. פרק לכל בחריגים
 

 בכל ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום :עצמית השתתפות .215

  .הפרק תחת הוגשה אשר תביעה
 

 א 8  לפרק המבטח לחבות חריגים
 

 :ידי-על המבוטח לרכוש בעקיפין או במישרין נגרםש נזק או אובדן יכסה לא המבטח
 

 רשימת" בפרק המפורטים סיכונים עקב בעקיפין או במישרין נגרמו אשר נזק או אובדן .216

 בה יניםהמצו או ,זו בפוליסה מורחב אש נזקי לביטוח 1 בפרק  "המבוטחים הסיכונים
 לרבות זו ליסהבפו מורחב-אש 1 בפרק המבוטחים ,אותם לרכוש שניתן כסיכונים

 .זה לפרק ההרחבות
 

 גניבה חריג .217

 .לעיל כהגדרתם שוד או פריצה ביצוע כדי תוך שלא גניבה
 

 למבוטח ידועים ליקויים חריג. 218

 היו לא אם אלא ,זה פרק של תוקפה תחילת במועד קיימים היו אשר ליקויים או פגמים

 .מועד באותו למבוטח ידועים
 

 הדרגתית והרעה התבלות חריג. 219

 או שנגרמו או המבוטח מהרכוש חלק כל של ,חלודה ,(קורוזיה) שיתוך ,בלאי ,התבלות

 .הדרגתית בהרעה נעוצה שסיבתם או ,רגילה עבודה או רגיל משימוש טבעי מאורח נבעו

 .אבד או שניזוק חלק לאותו מוגבל זה חריג
 

 תפעוליים ליקויים חריג. 220

 לליקויים פרט ,בהרחקתם או/ו תפעוליים ליקויים בתיקון והקשורות הכרוכות הוצאות

 .זה פרק תחת המכוסה אחר נזק או מאובדן כתוצאה שנוצרו
 

 אחזקה ליקויי חריג. 221
 המופיעים הציוד פריטי של תקופתית או שוטפת באחזקה והקשורות הכרוכות ההוצאות

 .אחזקה פעולות במסגרת שהוחלפו חלקים על גם חל זה חריג .ברשימה
 

 שירות חוזה ליקויי חריג. 222
 או שירות חוזה ידי על המכוסים ותקלות ליקויים בתיקון והקשורות הכרוכות הוצאות

 .אחריות
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 שירות וספקי ספקים חריג.223

 זה של שאחריותו בין - תיקונים בו ביצע או אותו סיפק או המבוטח הרכוש את שייצר מי

 את המבטח ישפה ,אחריותו על הלה חלק .אחרת או חוזה מכוח או החוק מכוח נובעת

 חוזית זכות כל או/ו שברשותו האחריות תעודת את למבטח יסב שמבוטח בתנאי המבוטח

 .המתקן או הספק ,היצרן כלפי לו שיש
 

 ושייט טייס כלי חריג .224

 .שיט בכלי או טיס בכלי נישא או מורכב שהציוד בעת כלשהי סיבה
 

 תוצאתי נזק חריג. 225

 .שהוא סוג מכל תיתוצא נזק
 

 מתכלים חלקים חריג. 226

 לחלקים נזק גם נגרם אירוע באותו אם אלא ,סרטים ,שפופרות ,לנורות נזק או אובדן

 .חייהם אורך לעודף מוגבל בגינם השיפוי מקרה ובכל .זה פרק פי על המבוטחים אחרים
 

 אסטטיים פגמים חריג. 227

 לחלקים ,זה פרק פי על המכוסה נזק ועקב בהמשך נגרמו אם אלא ,אסטטיים פגמים

 .הרכוש של אחרים
 

 פסק-אל מערכת היעדר חריג. 228

 אם בתוקף יהיה לא זה חריג .ציבורית חשמל באספקת או בשירות סדירות אי או כשל

 .פסק-אל מערכת קיימת
 

 הרצה תקופת חריג. 229
 הוראותמ כמתחייב ביצועים ובדיקת ההרצה תקופת תוך המבוטח לרכוש שנגרם נזק

 .היצרן
 

 בזדון נזק חריג. 230

 או ,המבוטח של חמורה רשלנות או זדונית מפעולה הנובעים או הנגרמים נזק או אובדן

 .עובדיו
 

 אדמה ורעידת טבע נזקי חריג. 231
 

 המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה מכסה אינו זה פרק. 232

 .הפוליסה של 'ג בחלק
 

 הרההב
 

 .מוחשי לרכוש פיזי נזק ורק אך מכסה זה פרק כי בזה ומוסכם מוצהר

 לא אך לרבות אלקטרוני מידע או/ו לתוכנה נזק כולל אינו מוחשי לרכוש פיזי נזק ספק למניעת

 :בלבד

 או בתוכנה או במידע או נתונים במאגר מזיק שינוי כל או ,לתוכנה או למידע נזק או אובדן א

 הפרעה וכן ,המקורי המבנה עיוות או השחתה ,מחיקה ידי על נגרם אשר מחשב בתוכנית
 .כאמור הנזק או האובדן מן כתוצאה המבוטח של העסקים במהלך

 
 או למידע בנגישות או השימוש בטווח ,בזמינות ,פקודבת מליקוי הנובע נזק או אובדן ב

 מן הנובע מבוטחה של העסקים במהלך הפרעה וכן ,מחשב לתוכניות או לתוכנה או לנתונים

 .כאמור האובדן או הנזק
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 של ישירה תוצאה שהם למידע או לתוכנות או לנתונים נזק או אובדן ,לעיל האמור אף על
 .ותוכנה נתונים ב7-בפרק לביטוח ניתנים ,לחומרה מבוטח פיזי נזק

 פי על שניתן הכיסוי על להוסיף בכדי זו בהבהרה באמור אין כי בזה מובהר ,ספק הסר למען

 .כאמור הכללתה אלמלא הפרק
 

 א 8 לפרק מיוחדים תנאים
 

 הביטוח סכום הגדרת. 233
 הדומה חדש ברכוש המבוטח הרכוש של החלפה עלות פי על מוערך זה לפרק הביטוח סכום

 זו ועלות ,הנזק קרות לפני סמוך שהיה כפי שניזוק לרכוש ובמאפייניו בביצועיו האפשר ככל

 .והרכבה הובלה כוללת
 

 לשיפוי בסיסה.234

 ,להלן למפורט בהתאם המבוטח את ישפה המבטח ,ביטוח מקרה בקרות כי ,בזה מוסכם
 ברשימה ןהמצוי הביטוח לסכום מעל המבטח של אחריותו תעלה לא מקרה בכל כי ובתנאי

 :פריט כל בגין
 

 (חלקי נזק) לתיקון שניתן נזק .234.1

 מיד שהיה כפי ,פעולה למצב הניזוק הפריט את להחזיר כדי שתידרשנה ההוצאות כל

 ,הפירוק הוצאות את המבטח ישלם כן .ופחת בלאי עבור ניכוי ללא הנזק קרות לפני

 ידי על בוצעו התיקונים אם .התיקונים ביצוע לשם שהוצאו והובלה מחדש ההרכבה
 ביצוע לשם שהוצאו העבודה ושכר החומרים עלות את המבטח ישלם המבוטח

 .התיקונים

 ,כלליים שיפוצים או שיפורים ,תוספות ,שינויים בגין המבוטח את ישפה לא המבטח
 ,השינויים אם אלא ,זה פרק ידי על המכוסים תיקונים ביצוע בעת בוצעו אשר

 .התיקון ביצוע של נמנעת בלתי תוצאה היו השיפורים או התוספות
 

 (מוחלט נזק) לתיקון ניתן שאינו נזק. 234.2

 זו כשעלות זהים מאפיינים עם ,אחר חדש ריטבפ הפריט של בפועל ההחלפה עלות
 אחריות תוגבל אזי ,כאמור חדש פריט להשיג ניתן ולא היה והרכבה ,הובלה כוללת

 יניויובמאפ בביצועיו האפשר ככל הקרוב ,חדש פריט של ההחלפה לעלות המבטח
 .ממנו נופל ולא כחדש במצבו שהיה כפי שניזוק לפריט

 :הבאים מהמקרים אחד חשבי מבוטח פריט של מוחלט כאובדן

 על עולה או שווה ,שלעיל זה סעיף של ברישא כמפורט הפריט של תיקונו עלות (א

 .לעיל ביטוח סכום הגדרת 233 בסעיף כמוגדר הפריט של ההחלפה עלות

 .אפשרי אינו שתיקונו במידה ניזוק הפריט (ב

 .הפרק מתנאי מוחרג שאינו מאירוע אבד הפריט (ג
 

 ףמוס ערך מס .235
 הביטוח סכומי יכללו לא אזי (מע"מ) תשומות מס לקזז רשאי המבוטח באם כי מוסכם
 שהיא סיבה מכל (מע"מ) תשומות מס לקזז רשאי אינו המבוטח באם אך מע"מ והפיצוי

 .מע"מ גם והפיצוי הביטוח סכומי יכללו אזי ,חלקו או כולו הרכוש בגין
 

 ניצולת .236

 של לתועלתו הינה זו ניצולת אם ,לשלם המבטח שעל ימהשיפו יופחת ניצולת כל של ערכה

.המבוטח
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 מיוחדות הוצאות. 237

 וכן ובחגים בשבתות ,נוספות בשעות עבודה עבור נוספות הכרחיות הוצאות יכלול השיפוי

 של בכתב באישור ,הביטוח מקרה עקב ,דחופים אוויריים ומשלוחים מקצוע בעלי נסיעות

 .המבטח
 סכום על תעלה לא זו הרחבה בגין המבטח של אחריותו ,רשימהב אחרת יןצו אם למעט

 על ,השניים בין הנמוך הסכום , ₪ 400,000 לסך או הביטוח מתגמולי -10% ל השווה

 .ראשון נזק בסיס
 

 חסר ביטוח. 238
 הרכוש של ההחלפה מעלות נמוך ברשימה יןהמצו הביטוח סכום הביטוח תחילת ובעת היה

 אחריות תפחת ,הביטוח סכום הגדרת - 233 'מס בתנאי רשכנד ,חדש ברכוש המבוטח
 .ההחלפה עלות לבין ברשימה יןהמצו הסכום בין כיחס שהוא יחסי בשיעור המבטח

 .בנפרד הציוד רשימת מפריטי פריט כל על חל זה סעיף
 

 אם נרשם מפורש ברשימה – ותוכנה נתונים שחזור - ב 8 פרק

 ב 8 לפרק הגדרות
 

 :זה פרק למטרת
 

 פרק פי על המבוטח ברכוש האגורים והתוכנה הנתונים שחזור הוצאות  :הביטוח מקרה. 239

 מקרה עקב הביטוח בתקופת ניזוקו או אבדו אשר ,חומרה ביטוח - א8

 .א8  בפרק כמוגדר הביטוח
 

 ראשון נזק בסיס על הוא זה פרק לגבי ברשימה ןויהמצ ביטוח סכום  :ביטוח סכום. 240

 ויתייחס המבטח האחריות גבול את ויהווה ,טוחבי לתת כפוף שאינו
 תוכנה של שחזור או להחלפה הדרושות המרביות ההוצאות כל לסך

 .האגורים הנתונים לשחזור וכן
 

  בכל ההוצאות או/ו הנזק מתשלום המבוטח שאיי בו הראשוני הסכום :עצמית השתתפות. 241
 .הפרק תחת הוגשה אשר תביעה

 
 זה לפרק הביטוח מסכום יותר לא אך המבוטח את ישפה המבטח  :שיפוי. 242

 בתנאי ניזוקו או שאבדו הנתונים לשחזור בפועל ההוצאות עבור
 ,הנזק או האובדן קרות מיום חודש 12 תוך בפועל יבוצע כזה ששחזור

 .בכתב בראש עליה הסכים שהמבטח כפי יותר ארוכה תקופה משך או
 

 נתונים של ידנית הזנה או גיבוי קבצי מתוך יתאוטומט נתונים הזנת  :נתונים שחזור. 243
 .מקור ותוכנות מקור מסמכי מתוך

 
  ואשר מתאים מיכון באמצעות לקריאה הניתן מידע הם נתונים  :נתונים. 244

 הפנימי לזיכרון מחוץ נאגרים CPU))יחידת העיבוד המרכזית 
 :וכוללים

 .הפעלה ומערכת מערכת תוכנות 244.1. 

 .המידע גרמא נתוני  244.2.

 .שוטפות ייצור מסדרות תוכנה וחבילות סטנדרטיות תוכנות . 244.3

 .עצמי מתכנות משתמש תוכנות  244.4.
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 את מהווים אשר מקוריים מסמכים של סוג כל הכוללים מסמכים  :מקור מסמכי. 245 
 מוגבלים אינם אך כוללים הם ,מחדש הנתונים להזנת הבסיס

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

 משמשים אשר זרם מחוללי ,אוויר מיזוג מערכות :כוללות אלו מערכות :שרות מערכות. 246

 ,לחירום מתח( יחידות אל פסקמכשיר  UPS) תלוי בלתי מתח כמקור

 היחידה של העבודה מצב על לשמור עוזרת אשר יחידה כל וכן ,תדר מחליפי

 .האלקטרונית
 

  תוכנות .247
 מתוך תוכנות של העתקה וכן ,יוצריהם הרשאת ללא שהועתקו תוכנות   :חוקיות בלתי

 ברשותתוכנות    (PUCLIC DOMAIN SOFTWARE תוכנה ספריות
 (הציבור

 
 וחומרה מחשב קבצי להרוס המיועדים ,קודים או נתונים תוכנית ,תוכנה  :וירוס. 248

 קווי בנתוני שימוש באמצעות עצמם את מפיצים או המופצים ,המבוטח של

 .האינטרנט רשת לרבות תקשורת ורשתות
 

 ב 8 לפרק המבטח לחבות חריגים
 

 :ידי-על המבוטח לרכוש בעקיפין או במישרין שנגרם נזק או אובדן יכסה לא המבטח
 
 למבוטח ידועים ליקויים חריג. 249 

 לא אם אלא ,זו הפוליס של תוקפה תחילת במועד קיימים היו אשר ליקויים או פגמים

 .מועד באותו למבוטח ידועים היו
 

 הביטוח תקופת תום לאחר ביטוח מקרה חריג. 250

 .הביטוח תקופת תום ממועד חודשים שישה לאחר שהתגלה ביטוח מקרה
 

 ותוכנה לנתונים גיבוי נוהל חריג .251

 נוהל רבהיעד .המבטח שיקבע הליםנ פי ועל בכמות ולתוכנה לנתונים גיבויים החזקת אי

 גיבוי של  "דורות " שני להחזיק המבוטח על :להלן הנוהל לפי לנהוג המבוטח על ,שכזה

 :דהיינו לנתונים מלאים וחודשי שבועי

 .נתון תאריך לכל לשבועיים ואחת לשבוע אחת של גיבוי העתקי

 .נתון תאריך לכל לחודשיים ואחת לחודש אחת של גיבוי העתקי
 

 הגנה תוכנות חריג .252

 .וירוס תוכנת הפעלת ואי שלישי צד ידי על חדירה למניעת תוכנות הפעלת אי
 

 וירוס חריג. 253

 .שהיא וצורה סוג מכל וירוסים
 

 "פסק אל" חריג. 254

 (UPS" ) פסק אל " מערכת הפעלת אי
 

 מבוטחים שאינם ועלויות נתונים תוכנות. 255

 מוגדריםוכן נתונים שאינם  ( CPU) המחשב של הזיכרון ביחידת האגורים נתונים .255.1

 .ב7 לפרק בהגדרות
 שלב הושלם וטרם כתיבתה נסתיימה שטרם בתוכנה שימוש עקב שאבדו נתונים .255.2

 .שבה השגיאות תיקון
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 .(מועתקות או גנובות תוכנות) חוקיות שאינן או שווקו טרם אשר מתוכנות נתונים .255.3

 .משחקים של תוכנות .255.4
 מכל שיפור או שינוי בהם נעשה אשר מבוטחים נתונים אגירת אמצעי או נתונים .255.5

 .הביטוח מקרה קרות לאחר שהוא סוג

 .משגיאות תוכנה ניקוי .255.6

 .ידנית הוזנו אשר נתונים תיקון .255.7

 2000  לשנת המעבר עקב תוכנות תיקון או שינוי החלפה. 255.8
 

 בזדון נזק חריג .256

 או ,המבוטח של חמורה רשלנות או זדונית מפעולה הנובעים או הנגרמים נזק או אובדן

 .עובדיו
 

 אדמה ורעידת טבע נזקי חריג .257

 .לפוליסה ברשימה אחרת יןצו אם אלא אדמה ורעידת טבע נזקי
 

 הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה מכסה אינו זה פרק. 258
 .הפוליסה של 'ג בחלק המפורטים

 

 אם נרשם במפורש ברשימה – הוצאות תפעול נוספות -ג 8פרק 
 

 הרחבה להוצאות תפעול נוספות. 259

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות תפעול נוספות שהוצאו בפועל במשך תקופת 

הגמולה המצוינת ברשימה ואשר נבעו משימוש באמצעים חליפיים או נוספים כתוצאה מאבדן 

 ושנגרמו לרכוש המבוטח המפורט בו. או נזק המכוסים על פי פרק זה 

 :הגדרות לצורך הרחבה זו

 הסכום המרבי שישולם עבור כל יום בו ייגרמו הוצאות תפעול נוספות  גמולה יומית מרבית: 

 המכוסות עפ"י הרחבה זו, כפי שנקבע ברשימה.                                    

 

אך בכל מקרה לפרק זה,  "הכיסוי"בסעיף התקופה שבה חל הכיסוי כאמור תקופת גמולה: 

לא יותר מהתקופה המרבית שנקבעה ברשימה, בניכוי תקופת ההשתתפות 

 העצמית שנקבעה ברשימה.

 

 המבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות תפעול נוספות שנגרמו כתוצאה מ:
 ב "חריגים לחבות המבטח" 8בפרק החריגים המפורטים  .א

שות ציבורית או ממשלתית כלשהי, או הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי ר .ב

 עיכובים התלויים ברשות ציבורית כזו.

 :תנאים להרחבה זו 
א המבוטח.  סכום השיפוי היומי על השיפוי ייקבע על פי ההוצאות בפועל בהן נש השיפוי:

סך כל פרק זה לא יעלה על הגמולה היומית המרבית המופיע ברשימה.  פי

 רשימה. בעלה על סכום הביטוח המופיע השיפוי לכל תקופת הביטוח לא י
 

בכל כמועד תחילת השיפוי יחשב מועד תחילת השימוש במערכת חליפית. תחילת השיפוי:

שא המבוטח בהוצאות עבור מספר ימי ההשתתפות העצמית יתביעה י

  הראשוניים הנקובים ברשימה מתוך תקופת הגמולה בפועל. 
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 8  פרק לכל כלליים תנאים
 

 נזק לאחר הביטוח כוםס הקטנת. 260
 ניכוי לפני) הביטוח תגמולי בגובה הביטוח סכומי יוקטנו ,הביטוח מקרה קרות לאחר

 סעיף כל עבור תעשה זו הקטנה .הנזק או האובדן בגין למבוטח המגיעים (עצמית השתתפות

 .בנפרד הביטוח בסכומי וסעיף
 

 מקדמות ותשלום שמאי מינוי. 261

 ועל בשמו יפעל אשר ,בנזקים לטיפול שמאי המבטח ימנה וחהביט מקרה בקרות    261.1.
 .חשבונו

 מן לקבל המבוטח זכאי ,וחריגיה הפוליסה לתנאי ובכפוף ,הביטוח מקרה בקרות  .261.2
 וזאת הנזק לכינון שירות לקבל לו שתאפשר כספית התחייבות או מקדמה המבטח

 על וזאת זו פוליסה תנאי לפי במחלוקת שנויים שאינם ביטוח תגמולי חשבון על
 .זו פוליסה תנאי לפי המבטח מן לו שהגיעו הכספים חשבון

 כאשר למבוטח שישולמו הסופיים הביטוח תגמולי מסכום תנוכה כזו מקדמה
 ערכה בסיס על יעשה הסופיים הביטוח תגמולי מסכום המקדמה ערך חישוב

 ביטוחה תגמולי תשלום ביום הצמוד ערכה שקלית הפוליסה באם או הדולרי

 .הסופיים
 ותוך ספק ללא מכוסה שהנזק במקרה עצמו על מקבל המבטח לעיל לאמור בנוסף

 :כדלקמן בשיעורים מקדמות למבוטח לשלם ,חסר ביטוח לעניין זיקה

 מסכום 25% - השמאי ידי על הראשוני ח"הדו הגשת אחרי ימים 261.2.1. 21

 .ח"בדו הכלולה הראשונית הערכה

   מהערכה 25% בשיעור שני תשלום - נוספים יםימ 21 לאחר  261.2.2.
 .הראשונית

 ביחס שניתנה ההערכה כי יתברר ,השמאי של נוסף ח"דו בעקבות אם .261.2.3
 תשלומים ישלם המבטח ,הראשונית מההערכה ניכר באופן שונה לנזק

 .בהקדם ,לעיל כמוזכר נוספים

 ההערכה מסכום 15% על העולה הפרש ניכר הפרש יחשב זה סעיף לצורך

 .המקורית
במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו   . 261.3

 למבוטח, יחזיר המבוטח את ההפרש, כולל ריבית והצמדה בהקדם.
 

 (ברשימה במפורש הדבר יןצו אם ורק אך בתוקף זה סעיף) שעבוד .262

 לפי ,ברשימה יניםהמצו מוסדות/נקיםלב ישולם ,הפרק לפי יגיע אם תשלום כל  262.1.
 יניםהמצו לסכומים בהתאם או/ו המבוטח ברכוש להם שיש ההנאה זכות שיעור

 .הפרק וסעיפי תנאי לכל ובהתאם ברשימה

 הביטוח ביטול בדבר ,לפוליסה כלשהי בתוספת או/ו בפוליסה הרשום כל למרות  262.2.
 על הפוליסה ביטול זכות בדבר או ,מהם חלק או ביטוח דמי של תשלום אי עקב
 לביטול תוקף יהיה לא ,הפוליסה של הכלליים התנאים בתוקף המבטח ידי

 מוסדות/לבנקים בכתב שתימסר בהודעה יניםהמצו ובשעה ביום אלא הביטוח

 .הביטול מועד לפני יום 30 לפחות ,בפוליסה ההנאה זכות להם

 המבטח להתחייבות תקודמ תהיה הביטוח דמי לתשלום המבוטח התחייבות  262.3.
 שמורה למבטח כי מוסכם .אחר חוב או/ו שעבוד וכל תביעות בגין לתשלום

 מקרה קרות בגין לשלמו שיש סכום בכל המבוטח חובות את לנכות הזכות

 .הביטוח
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 חבויות ביטוח :ו חלק
 9,10,11,12)  פרקים) החבויות פרקי לכל כלליים חריגים

 
 :עם בקשר או בגין המבוטח לש חבותו את מכסה אינה זו פוליסה

 הסכם פי על התחייבות חריג .263

 כן אם אלא ,הסכם לפי עצמו על מקבל שהמבוטח אחריות או התחייבות. 263.1
 .זה הסכם בהיעדר גם המבוטח על מוטלת תהיהי כזו אחריות או התחייבות

 לפי כךמ מנוע והוא ,כלשהו מגורם לתבוע רשאי היה המבוטח אשר כלשהו סכום  263.2.

 .לו צד שהוא הסכם
 בהיעדר לגבותו היה ויכול המבטח ששילם סכום כל למבטח יחזיר המבוטח

 .כזה הסכם
 

 (Asbestos or Silicosis) אזבסט או/ו צורנית חריג 264 
 סיבתו או שמקורו ביטוח מקרה בגין המבוטח על לחול שעשויה כלשהי חבות 264.1.

 או באזבסט כלשהי בדרך קשור נושהי או/ו בעקיפין או במישרין נובעים
 נובע הביטוח שמקרה ובלבד וכמות צורה בכל אזבסט המכילים כלשהם בחומרים

 .אזבסט של המסוכנות מתכונותיו הושפע או

 (.סיליקוזיס) לצורנית הקשורה או/ו הנובעת כלשהי חבות  264.2.
 

 וקנסות פיצויים חריג. 265
 

  דוגמאל ופיצויים קנסות ,עונשין פיצויי .266
 

  זיהום חריג. 267
 אך רכוש של זיהום או קרקע או מים ,אוויר מזיהום בעקיפין או במישרין הנובעת חבות

 .צפוי ובלתי תאונתי שהוא מאירוע נבע אשר זיהום למעט

 כיסוי אין ,בקנדה או ב"בארה שאירע ביטוח מקרה לכסות הורחבה והפוליסה במידה

 .שהיא סיבה מכל הנובע לזיהום
 

 .ברשימה במפורש אחרת צוין אם אלא ,הטריטוריאלי לתחום מחוץ שנגרם נזק .268
 

 9,10,11,12) פרקים ) החבויות פרקי לכל כלליות הגדרות
 אחריות גבולות. 269

 ביטוח מקרי סדרת או ביטוח מקרה עבור אחריות כגבול ברשימה יןהמצו הסכום 269.1.

 .אחד ממקור הנובעים
 שאירעו הביטוח מקרי כל בגין הפיצויים לכל האחריות ולכגב יןהמצו הסכום 269.2.

 .הביטוח תקופת במשך
 

 הוצאות. 270

 גם השיפוי לסכום בנוסף המבטח שאיי ,זו פוליסה פי על המכוסה תביעה של במקרה
 יניםהמצו האחריות לגבולות מעבר אף ,המשפטיים ההליכים לניהול סבירות בהוצאות
 .ברשימה

( ב"וכיו ד"עו ט"שכ או/ו הוצאות החזר זה ובכלל) כספים לקבלת יזכא יהיה והמבוטח היה
 עד לטובתו ל"הנ הסכומים את לגבות זכאי המבטח יהיה ,המשפטיים ההליכים עם בקשר

 המבוטח של זכותו המחאת סעיף מהווה זה סעיף .אלו סכומים הוציא שהמבטח כמה
 .המבטח לטובת אלה כספים לקבלת

 .ברשימה כמפורט עצמית השתתפות דמי ינוכו תההוצאו או/ו השיפוי מסכום
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 מעבידים חבות ביטוח - 9 פרק
 

 מקרה בשל ,עובדיו כלפי החוק פי על המבוטח של חבותו בגין ,המבוטח את ישפה המבטח

 ופרק 'ו חלק ותנאי להגדרות ובכפוף ,ברשימה המצוינת הביטוח תקופת במשך שייגרם ביטוח

 .זו ליסהלפו הכלליים והתנאים והגדרות זה
 

 :זה פרק למטרת הגדרות
 

 .(חדש נוסח) הנזיקין פקודת .1  :חוק .271

 -1980 ם"תש פגומים למוצרים האחריות חוק.2
 

 או לאחד מחלה או מתאונה כתוצאה מוות או כליש או נפשי ,גופני היזק    : הביטוח מקרה .272

  של בשירותו ושהוא ,ברשימה יניםהמצו ,המבוטח מעובדי יותר
כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בעסק -  וטחהמב

המבוטח וכן כתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסק 
 .המבוטח

 
 מכל ,ברשימה יןהמצו ,הראשוני הסכום את עצמו על שאיי המבוטח עצמית: השתתפות. 273

 .זה פרק לפי לתשלום העומד ההוצאות סכום ומכל תביעה

 העצמית ההשתתפות סכום כי במפורש מובהר ,בנפרד תביעה כל בגין
 הטיפול במהלך המבטח שהוציא הוצאות לגבי גם חל ברשימה יןהמצו

 .בגינם פיצויים שולמו לא אם אף וזאת התביעה בירור או/ו בתביעה

 .בנפרד תובע כל לגבי העצמית השתתפות תהיה מקצועית מחלה לעניין
 

 המבטח לחבות חריגים
 :עם בקשר או בגין המבוטח של חבותו את מכסה ינהא זה פרק

 
 לאומי ביטוח חריג. 274

 לא זו החרגה .לאומי לביטוח המוסד ידי על מהמבוטח יתבע אשר כלשהו סכום   274.1.
 לב בתום המבוטח שחדל ממחדל נובעת עילתן אם כאלה תביעות לגבי תחול

 ביטוח דמי מתשלום פטור בדבר לו שהומצאה משפטית דעת חוות על ובהסתמכו

 .עובדים אותם בגין לאומי

 שולם לא אך לאומי לביטוח המוסד ידי על משתלם היה אשר כלשהו סכום    274.2.
 מחמת או בתקנותיו או הלאומי הביטוח בחוק הוראות או הוראה קיום אי מחמת

 הוראות בקיום המחדל אם יחול לא הנ"ל אולם .כלל התביעה לו הוגשה שלא

 דעת חוות על ובהסתמך ,המבוטח מצד לב בתום נעשו התביעה גשתבה או החוק
 אותם בגין לאומי ביטוח דמי מתשלום פטור בדבר לו שהומצאה משפטית

 .התביעה הגשת בדבר או עובדים

 על חלה שאין עובד לפצות ביטוח מקרה עקב ,המבוטח ביחוי בו כלשהו סכום  274.3.
 לא לאומי לביטוח שהמוסד או יולגב לאומי ביטוח דמי תשלום חובת המבוטח

 תביעות בגין המבוטח את המבטח יפצה אלו במקרים .עבודה כתאונת בו יכיר
 לביטוח המוסד ידי על להשתלם היה שעשוי מה על העודף בסכום רק כאלה

 היה כאילו 1968) ח"תשכ משולב נוסח) הלאומי הביטוח לחוק בהתאם לאומי

 .נ"לה החוק פי על מבוטח עובד אותו
 

 מנועי רכב כלי חריג . 275

 לו שיש מי לרבות ,מנועי רכב כלי בגין דין כל פי על לבטחה שחובה גוף נזק בגין חבות

  1970) ל"תש חדש נוסח) מנועי רכב לפקודת 6 סעיף לפי ,פטור
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 שטחים עובדי חריג. 276

 .המוחזקים בשטחים העסקתם בעת ,המוחזקים השטחים תושבי שהינם עובדיו   
 

 נשק כלי חריג .277

בזמן  אםחריג זה יחול רק  ,נשק בכלי אחזקה או בעלות ,משימוש שנבע ביטוח מקרה
)לרבות היות המחזיק בנשק  הנשק כלי לאחזקת ביחס החוק דרישות מוקוי לא ,האירוע

  .בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי הנשק(
 

 'ו ובחלק   'ג בחלק פורטיםהמ הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה.278

 .הפוליסה של
 
 

 הרחבות
 .והחרגותיו הפרק לתנאי בכפוף הינן להלן נותהמצוי ההרחבות

למניעת ספק מובהר בזה כי אם לא צוין אחרת ברשימה במפורש, גבולות האחריות של כל 
ף ההרחבות הינן חלק מגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה כמצוין בדף הרשימה ולא בנוס

 להם.
 

 הכיסוי היקף  .279
 בשירותו נמצא שהעובד עת בכל הביטוח מקרה בגין המבוטח של חבותו את כולל הפרק

 מעבר בעת וכן ,עבודה הפסקת בעת ,וחזרה לעבודה העובד של דרכו בעת ,המבוטח של
 ספורטיביות בפעילויות השתתפות בעת ,אחר עבודה למקום אחד עבודה ממקום

 חובותיו במסגרת נעשתה שהפעילות ובלבד מטעמו או המבוטח ידי לע הנערכות וחברתיות

 .עבודה כתאונת לאומי לביטוח המוסד ידי על יוכר והאירוע ,המבוטח של כעובד וצרכיו
 

 בשטחים שטחים עובדי. 280

 עובדים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב זה פרק ,ברשימה במפורש יןצו אם
 לחול העשוי דין כל פי על ,המוחזקים בשטחים יםהמועסק המוחזקים מהשטחים

 שטחי וכן ישראליים ישובים שטחי .הביטוח מקרה קרות בעת המוחזקים בשטחים

 לצורך מוחזקים כשטחים ייחשבו  "האוטונומיה"  בתחום ל"צה עמדות או,מחנות ,בסיסים

 .זה פרק
 

 לרבות בפוליסה הקבועים לחריגים כפופה זו הרחבה כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 .שטחים עובדי חריג 276 חריג ולמעט . לאומי ביטוח חריג - 274 חריג
 הביטוח ידי על שנתבע או ששולם סכום אינם הביטוח שתגמולי ככל כי בזאת מובהר

 מתגמולי 10% של בשיעור עצמית להשתתפות כפוף זו הרחבה פי על הכיסוי ,הלאומי

 .לנפגע מקרהל מהשניים הגבוה ₪  30,000 או הביטוח
 

 לאומי ביטוח לחריג הרחב. 281

 לבטחם ניתן שלא ,עובדים כלפי המבוטח חבות על יחול לא (לאומי ביטוח חריג) 274 חריג
 בניגוד אך ,עליהם חל אינו הלאומי הביטוח שחוק או/ו לאומי לביטוח המוסד באמצעות

 שטחים בדיעו) לעיל 280 בהרחבה האמור יחול בשטחים שטחים עובדי יןילענ לכך

 .(בשטחים
 

 שליטה בעלי הרחב .282

 כמנהלים העובדים  "שליטה בעלי"  כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הפרק
 .לאומי ביטוח עבורם ושמשולם המבוטח של השכר מקבלי ברשימת המופיעים שכירים
 הנפגע של בשליטתו שהיה אירוע ידי על נגרם הביטוח מקרה באם תחול לא זו הרחבה

 .עצמו
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 ישראל למדינת מחוץ עובדים . 283

 בפרק הכיסוי מורחבאלי( , ירטריטו לתחום מחוץ שנגרם נזק) 268 בחריג האמור למרות
 זמני באופן המבוטח בשירות שהותם בעת עובדיו כלפי המבוטח של חבותו את לכלול זה

 לדין ףבכפו חודשים רצופים, 6ולתקופה שלא תעלה על ,ישראל מדינת לגבולות מחוץ

 .בלבד ישראלים ושיפוט

 לאישורים בכפוף יחול פוליטיים וסיכונים מלחמה חריג -  11 סעיף כי ומוסכם מוצהר

 .העובד שוהה בה מדינה באותה הנהוגים
 

משנה ועובדיהם  -פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני.   284
שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך על בתנאי היה והמבוטח ייחשב למעבידם, 

רועים יידי המבוטח או לטובתו. לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק א
 .רעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק המבוטחישא

 
פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה . 285

להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו, באותה מידה שהאדם הביטוח 
או הגוף המשפטי כאמור ייחשב כמעביד של עובדי המבוטח, או יקבע כי הוא נושא באחריות 

 שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו.
 
 

 מיוחדים תנאים
 

 ביטוח דמי התאמת תנאי. 286
 לפי הביטוח תקופת בתום יותאמו ביטוח דמי למבטח המבוטח בין למוסכם בהתאם

 מספר לפי או ,הביטוח תקופת במשך לעובדיו המבוטח ידי על למעשה ששולם השכר

 האחרות וההטבות ההשתכרות ,העמלה ,השכר ,המשכורות סה"כ – שכר .העובדים

 .לעובדיו המבוטח ידי על הניתנים

 ששולם הכולל השכר בדבר הרותהצ להמציא המבוטח מתחייב ,המבטח דרישת פי על
 על לאומי לביטוח למוסד לדווח בהתאם ,ברשימה המתוארים העובדים בגין חודש מידי

 .בפועל העובדים מספר פי על או  106 טופס פי

 .מהותי עניין נחשב בפועל עובדים מספר או/ו שכר דיווח כי ,ספק הסר למען
משום ויתור על התאמת השכר  -ה או בחידוש -לא יהיה בפוליסה זאת למען הסר ספק, 

כאמור לעיל לגבי תקופת ביטוח כלשהי שקדמה לתקופת הביטוח.
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 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח - 10 פרק
 

 מקרה בשל ,החוק פי על שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו בגין ,המבוטח את ישפה המבטח

 ובכפוף המבוטח של ועיסוק עקב ,ברשימה המצוינת הביטוח תקופת במשך שייגרם ביטוח

 .זו לפוליסה הכלליים והתנאים והגדרות זה ופרק' ו חלק ותנאי להגדרות
 

 .ישראל מדינת דיני   :חוק  .287
 

 :ל שגרם צפוי ובלתי תאונתי אירוע  :הביטוח מקרה. 288

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

 .שלישי צד לרכוש אובדן או/ו נזק.  2
 אירועים סדרת או אחד תאונתי אירוע שיהיה יכול ביטוח מקרה

 .אחת מקורית מסיבה או אחד ממקור הנובעים תאונתיים
 

 מכל ,ברשימה יןהמצו ,הראשוני הסכום את עצמו על שאיי המבוטח :עצמית השתתפות. 289

 כל בגין .זה פרק לפי לתשלום העומדים הוצאות סכום ומכל תביעה

 יןהמצו העצמית ההשתתפות סכום כי במפורש מובהר ,רדבנפ תביעה
 בתביעה הטיפול במהלך המבטח שהוציא הוצאות לגבי גם חל ברשימה

 .בגינם פיצויים שולמו לא אם אף וזאת התביעה בירור או/ו
 

 המבטח לחבות חריגים
 

 :עם בקשר או בגין המבוטח של חבותו את מכסה אינה זה פרק
 מנועי רכב כלי חריג. 290

 מי לרבות ,מנועי רכב כלי בגין דין כל פי על לבטחה שחובה גוף נזק בגין חבות  .290.1

  1970) ל"תש חדש נוסח) מנועי רכב לפקודת 6 סעיף לפי ,פטור לו שיש
 .מנועי רכב בכלי משימוש הנובעת שלישי צד לרכוש נזק בגין חבות .290.2

 .שיט כלי או טיס כלי ,ברכבת שימוש עקב לחול שעשויה כלשהי חבות. 290.3
 

 מעבידים חבות חריג . 291

 .המבוטח אצל עבודתם עקב או/ו כדי תוך המבוטח לעובדי גוף נזק בגין חבות
 

 מקצועית ואחריות המוצר חבות חריג . 292

 :מ והנובעת ,המבוטח על לחול שעשויה ,כלשהי חבות

 ידי על שווקו או יובאו ,והורכב ,טופלו ,תוקנו ,סופקו ,נמכרו ,שיוצרו מוצרים  . 292.1

 יצאו מוצרים שאותם לאחר ,בשירותו איש כל או ,עימו בקשר או המבוטח

 .המבוטח של הישירה מחזקתו

 שירותי בשל ,שבשירותו איש כל של או/ו המבוטח של המקצועית אחריותו  . 292.2

 וא/ו מקצועו במסגרת שלישי לצד ידו על שניתנו פיקוח ואו ,תכנון , או/ו ייעוץ
-ופרה רפואיים שירותים בשל המקצועית אחריותו וכן המבוטח של עיסוקו

 שירותים של ספק ואינו היה המבוטח של אחריותו למעט) כלשהם רפואיים

 ,באמצעותו או ידו על הוזמן או/ו שניתן רפואי מטיפול הנובעת ,רפואיים

 .(חרום בעת ראשונה עזרה המהווה
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 המבוטח של בחזקתו שנמצא רכוש חריג .293

 או בבעלותו נמצא הביטוח מקרה קרות בעת אשר ,לרכוש הנגרם לנזק בקשר חבות 293.1

 .המבוטח של בהשגחתו או ,בשליטתו או ,בפיקוחו או ,בחזקתו

 בעת בו פועלים או/ו פעלו בשירותו איש כל או שהמבוטח רכוש חלק לאותו נזק 293.2

 .זו פעולה ידי על במישרין נגרם אשר הביטוח מקרה קרות
 

 משען החלשת או זעזוע חריג .294
 של משען החלשת או זעזוע ידי על שייגרם לבניין או לרכוש או לקרקע נזק בגין חבות

 .בניין של או רכוש של או קרקע
 

 קבלניות עבודות חריג. 295

 תיקונים ,שינויים ,קבלניות עבודות ביצוע של כתוצאה או ,עם בקשר לחול העשויה חבות

 בשכנות הנמצאים לבניין או לרכוש נזק וכל ,העסק בבית כלשהו לרכוש פותתוס או

 יחול לא זה חריג .ברשימה במפורש אחרת יןצו אם אלא ,מכך כתוצאה שייגרם לחצרים

 .המבוטח העסק בבית שוטפות אחזקה עבודות לגבי
 

 Pure Financial Loss)) טהור כספי נזק. 296
 .הביטוח קרהמ של ישירה תוצאה שאינו כספי נזק

 
 משרה נושאי חריג. 297

 .משרה נושאי חבות לביטוח בפוליסה לכסותה שניתן חבות
 

 נשק כלי חריג. 298
מקרה ביטוח שנבע משימוש, בעלות או אחזקה בכלי נשק, חריג זה יחול רק אם בזמן 
האירוע, לא קוימו דרישות החוק ביחס לאחזקת כלי הנשק )לרבות היות המחזיק בנשק בעל 

 שיון בר תוקף לנשיאת כלי הנשק(.רי
 

 אלקטרומגנטים שדות או קרינה חריג. 299

 .אלקטרומגנטים שדות או מקרינה הנובעת כלשהי חבות
 

  'ו ובחלק 'ג בחלק המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה. 300
 .הפוליסה של

 

 הרחבות
 

 .והחרגותיו הפרק אילתנ בכפוף הינן להלן המצוינות ההרחבות
 למניעת ספק מובהר בזה כי אם לא צוין אחרת ברשימה במפורש, גבולות האחריות של כל

ההרחבות הינן חלק מגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה כמצוין בדף הרשימה ולא בנוסף 
 להם.

 
 לאומי ביטוח תביעות הרחבת .301

 כלפי לאומי לביטוח המוסד תביעות לגבי יחול לא ,זה לפרק (מעבידים חבות) 291 חריג
 ידי על בפועל בוצע הנפגע העובד בגין לאומי לביטוח למוסד והתשלום במקרה המבוטח

 .אחר מעסיק
 

 שלישי צד הגדרת הרחבת. 302

 המבוטח של השכר ברשימות נכלל שאינו אדם כל או ,משפטי גוף כל לכלול מורחב הפרק
 .זה פרק לצורך שלישי כצד ייחשבו ,המבוטח של מעבידים חבות בפוליסת מכוסה ואינו
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 צולבת אחריות .303

 על זה פרק לפי הכיסוי יחול ,אחד משפטי גוף או אחד מאדם יותר כולל המבוטח שם אם

 בשמם צוינו לא אשר משנה וקבלני קבלנים למעט ,בנפרד המבוטח מיחידי אחד כל
 כשהיא בלבד שמו על ,אותיהוהור החרגותיה ,תנאיה על זה פרק הוצא כאילו ,במפורש

 המבטח של שחבותו לכך ובכפוף ,האחרים המבוטחים של בקיומם תלויה ובלתי נפרדת
 יניםהמצו האחריות גבולות על לוהכ בסך תעלה לא המבוטח יחידי כלל עבור לשיפוי

 .ברשימה

 ,במפורש בשמו יןהמצו המבוטח של החוקית לחבותו מהכיסוי לגרוע כדי זו בהרחבה אין
 .משנה קבלני פיכל

 
 המבוטח עבור הפועלים אנשים .304

 מחדליו או מעשיו בגין המבוטח של החוקית אחריותו את לכלול מורחב הפרק פי על הכיסוי
 .משנה וקבלני קבלנים כולל עבורו או מטעמו הפועל או אותו המייצג גוף או אדם כל של

 גוף או אדם לכל כלשהו כיסוי מעניק אינו זה סעיף כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען

 .עבורו או מטעמו הפועל או אותו המייצג
 

 המבוטח עובדי רכוש .305

 .זה פרק לעניין שלישי צד כרכוש ייחשב ,המבוטח לעובדי השייך רכוש 
 

 וממשקאות ממזון הרעלה -אם נרשם במפורש ברשימה הפוליסה תורחב לכסות . 306
 סוג מכל וממשקאות ממזון מהרעלה בעתהנו המבוטח של חבותו את לכלול מורחב הפרק

 .המבוטח בחצרי לצריכה המסופקים או הנמכרים ותיאור
 

 ישראל למדינת מחוץ פעילות .307

 עובדיו של או/ו המבוטח של חבותו את לכלול מורחב הפרק 268 בחריג לאמור בניגוד
 ,שראלי מדינת לגבולות מחוץ הזמנית שהייתם בשעת המבוטח בשירות מפעילותם כתוצאה

 .ישראלים ושיפוט לדין בכפוף חודשים רצופים,  6ולתקופה  שלא תעלה  על 

 לאישורים בכפוף יחול פוליטיים וסיכונים מלחמה חריג  - 11 סעיף כי ומוסכם מוצהר

 .העובד או/ו המבוטח שוהה בה מדינה באותה הנהוגים
 

 וספורטיבית חברתית פעילות .308
 אירועים עם בקשר בפרק כהגדרתו המבוטח של חוקיתה אחריותו את לכלול מורחב הפרק

 בשטח מטעמו או המבוטח ידי על המאורגנים ,אתגרי וספורט תחרויות למעט חברתיים

 בני ייחשבו אלו באירועים השתתפותם בעת .בלבד המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

 גם חשבוי המבוטח עובדי .שלישי כצד אחרים ומוזמנים המבוטח עובדי של משפחותיהם

 המוסד ידי על יוכר לא המקרה אם ,אלו באירועים השתתפותם בעת שלישי כצד הם
 .עבודה כתאונת לאומי לביטוח

 
ובניגוד לכך, מורחבת בזה הפוליסה  290.2 בחריגעל אף האמור ו אם נרשם במפורש ברשימה .309

רכב מנועי  לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי
וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של המבטח 
הנהוגה ביום קרות מקרה הביטוח או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לבטוח כלי רכב 

 צד שלישי אחרת )באם הם גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח.
ש"ח לנזק ולכל  1,000,000לא יעלה על סך של  סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו

 הנזקים שאירעו בתקופת הבטוח.
למניעת ספק, מובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסת כלי הרכב, כנזכר לעיל, מהווה סכום 

 ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה עפ"י הרחבה זו .
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הגדרת "מקרה ביטוח", מוצהר כי ב 288יף על אף האמור בסע אם נרשם במפורש ברשימה. 310
)להבדיל  PERSONAL INJURYהפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית, 

מפגיעה גופנית ותוצאותיה( הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח; 
עה בפרטיות(, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל חדירה לתחום הפרט )כולל פגי

( וכן חבות בשל הפרה בתום לב אך לא הטרדה מיניתלשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, )
 .אך לא זכויות קניין רוחני והטרדה מיניתשל חובת סודיות 

ש"ח בגין מקרה ביטוח אחד ובסה"כ לתקופת  200,000אחריות המבטח לא תעלה על סך 
 הבטוח.

 
כלפי צד  בעל מוסךכ המבוטח אחריותוליסה תורחב לכסות  , הפברשימה במפורש נרשםאם . 311

 המצוינים ברשימה:  ובגבולות האחריות שלישי
 :הגדרות נוספות למטרת הרחבה זו

 .1980 –: חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ חוק

 :מקרה הביטוח
 :אחריות לרכב במוסך .1

, שנמסר לטיפול, לתיקון עליו( הימצאותםרכב מנועי )לרבות אביזריו בשעת היזק לכל כלי 
למבוטח והנמצא בחצרי המבוטח, למעט נזק הנגרם לפריט כלשהו של כלי הרכב בזמן 

 שהמבוטח או כל אחד מעובדיו פעלו בו והנובע במישרין מעבודות אלו. 
 
 :אחריות לשרות, טיפול, תיקון .2

אונתי לרכוש צד היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, או היזק ת
שלישי הקשורים או הנובעים מתיקון, מטיפול, משרות לכלי רכב מנועי או כל מוצר שנמכר, 
סופק, או נבדק על ידי המבוטח או כל אחד מעובדיו, שיצא מהחזקתו ומשליטתו של 

( ASSEMBLYהמבוטח. בכפוף לאמור לעיל ייחשב כלי רכב מנועי הנ"ל, מלבד המכלל )
 , לרכוש צד שלישי. שבוצעה בו העבודה

 
 בגין הרחבה זו נוספו לפרק זה סייגים נוספים כדלקמן:

 המבטח לא יהיה אחראי לפי הרחבה זו בגין: 
 
 חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש במעלית, מנוף, מכשיר הרמה, .1

קינותם המבוטח יקיים לגבי תשומותנה שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי, 
 בדיקות תקופתיות, בהתאם לנדרש בחוק. 

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בבעלי חיים, למעט כלבי שמירה  .2
 כבולים ולועם חסום בזמם בכל עת שהמוסך פועל בשעות העבודה.

 חבות כלשהי הקשורה למכירה או אספקה של כלי רכב משומש. .3

 והנובעת מ: חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח   .4
סעיף מקרה הביטוח מוצרים שיוצרו, סופקו, יובאו או שווקו, שלא במסגרת  4.1

 .האמור לעיל
הוראות שימוש לא נכונות או הוראות שימוש השונות מהוראות היצרן המקורי של  4.2

 כל פריט המשווק או המותקן על ידי המבוטח. 

 נזק הנגרם מצביעה לקויה או על ידי תנאים אקלימיים.  4.3

 נגרם לכלי רכב מנועי על ידי רכב מנועי אחר. נזק ה 4.4
 חבות כלשהי בגין ובקשר עם: .5

 גניבת רכב מחוץ לחצרי המבוטח שלא בשעות הפעילות של המבוטח.  5.1
גניבת רכב מחוץ לחצרי המבוטח כאשר ברכב לא הופעלו מערכות מיגון ופתחי  5.2

 הרכב לא ננעלו. 

ו באמצעי שליטה/מניעה גניבת רכב מחצרי המבוטח תוך שימוש במפתחותיו ו/א 5.3
ו/או  תמכאניואלקטרוני שייעודם לפתיחה, לנעילה ולהשבתת פעולות 

אלקטרוניות בכלי הרכב בעת שלא נעשתה עבודה כלשהי ברכב האמור ולא בוצעה 
עבודה כלשהי בידי המבוטח או עבורו. אין האמור חל לגבי רכב הנמצא תחת 

טווח ראיה של עובד אחד השגחת המבוטח או של עובד של המבוטח הנמצא ב
   לפחות מכלי הרכב האמור.
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גניבת רכב מתוך חצרי המבוטח, שאינם מבנה סגור, שלא בשעות הפעילות, כאשר  5.4
 לא הופעלו ברכב מערכות מיגון ופתחי הרכב לא ננעלו. 

גניבת רכב מתוך מבנה סגור, שלא בשעות הפעילות, כאשר הרכב היה במצב  5.5
מיגון הרכב, שניתן היה להפעיל במצבו בעת המאפשר נסיעה וכאשר מערכות 

 סיום שעות הפעילות כאמור לא הופעלו. 
     כל הנ"ל בנוסף על המיגונים הקיימים במוסך והמפורטים בסעיף תנאי המיגון כולל    .6

 לכיסוי פריצה למוסכים שלעיל.תנאי         
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 המוצר חבות ביטוח - 11 פרק
 

 מקרה בשל ,שלישי צד כלפי דין פי על המבוטח של חבותו בגין ,טחהמבו את ישפה המבטח

 בגין ,ברשימה המצוינת הביטוח תקופת במשך לראשונה הוגשו בגינו דרישה או שתביעה ביטוח

 של הישירה בחזקתו היה לא שהמוצר בתנאי ,המבוטח אחראי שבגינו מוצר עקב שנגרם נזק

 והתנאים והגדרות זה ופרק 'ו חלק ותנאי דרותלהג ובכפוף ,כאמור הנזק שאירע בעת המבוטח

 .זו לפוליסה הכלליים
 

מבוטח נכבד: לתשומת לבך מודגש בזה כי בסיס הפוליסה הינו "בסיס הגשת התביעה". לפיכך, 
הפוליסה מכסה אך ורק תביעות שהוגשו נגדך לראשונה בתקופת הביטוח הנוכחית המפורטת 

 בדף ה"רשימה" של הפוליסה
 

 :זה פרק רתלמט הגדרות
 

 ( חדש נוסח) הנזיקין פקודת   :דין . 312
 1980 –תש"ם  פגומים למוצרים האחריות וחוק     
 

 על שווק או/ו יובא או/ו שיוצר מוצר ידי עללצד שלישי ,  שנגרם נזק  :הביטוח מקרה. 313
 הרטרואקטיבי התאריך לאחר נגרם זה שנזק ובלבד המבוטח ידי

 ,כזה רטרואקטיבי תאריך ברשימה ןצוי לא אם או ברשימה ןהמצוי

 .ברשימה נתהמצוי הביטוח תקופת תחילת לאחר
 

 של פעילותו בענף הנכלל חפץ או/ו שלו רכיב לרבות מוחשי מוצר כל  :המוצר .314

 ,הרכבה ,טיפול ,תיקון לרבות ברשימה למפורט בהתאם המבוטח

 יותמכלל לגרוע מבלי וכן מיכל או אריזה ,שימוש הוראות ,פרסום

 .ברשימה במפורש יןשצו מוחשי מוצר כל ,האמור

 או/ו כיצרן להיות יכולה לעיל כהגדרתו מוצר בגין המבוטח פעילות 

 כוללת המבוטח ופעילות והיה משווק או/ו מפיץ או/ו יבואן או/ו יצואן

 התקנה פעילות גם מכוסה תהיה ,בו למשתמש המוצר אספקת את גם

 .המוצר של קוןתי או/ו טיפול או/ו הרכבה או/ו
 

 .נפשית או גופנית פגיעה ,מחלה ,גופני היזק ,מוות. 1   :נזק . 315
 אובדן לרבות שלישי לצד השייך מוחשי לרכוש פיזי נזק או אובדן. 2 

 .מכך הנובע גרר
 

 מצד אחרת הודעה או/ו דרישה או/ו תביעה של המבוטח ידי על קבלה  :שהוגשה תביעה. 316
 ובתנאי לתביעה לגרום העלולות כלשהן ותנסיב בגין כלשהו שלישי

 .הביטוח תקופת במשך למבטח בכתב תועבר זו שהודעה
 

 מכל ,ברשימה יןהמצו ,הראשוני הסכום את עצמו על שאיי המבוטח  :עצמית השתתפות. 317

 .זה פרק לפי לתשלום העומדים הוצאות סכום ומכל תביעה

 העצמית שתתפותהה סכום כי במפורש מובהר ,בנפרד תביעה כל בגין
 הטיפול במהלך המבטח שהוציא הוצאות לגבי גם חל ברשימה יןהמצו

  .בגינם פיצויים שולמו לא אם אף וזאת התביעה בירור או/ו בתביעה
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 חריגים לחבות המבטח
 

 :עם בקשר או בגין המבוטח של חבותו את מכסה אינו זה פרק
 

 מעבידים חבות חריג. 318

 .המבוטח אצל עבודתם עקב או/ו כדי תוך המבוטח לעובדי גוף נזק בגין חבות
 

 המבוטח בידיעת שיוצר פגום מוצר חריג .319

 לכל בניגוד,הותקן או טופל או הורכב או סופק או יובא או שווק או יוצר אשר מוצר 319.1. 

 .לב-בתום טעויות למעט ,המבוטח הנהלת דעת על הבטיחות כללי או תקנה ,חוק

 .פגום שהוא בידיעה המבוטח זקתמח שיצא מוצר   319.2.
 

 במכוון ששונו שימוש הוראות חריג .320
 או נכונות לא שימוש הוראות עקב יבואן או משווק בהיותו המבוטח על החלה אחריות

 .לב בתום טעויות למעט המקורי היצרן של מההוראות שונות
 

 עצמו המוצר חריג.321 

 .עודםילי המוצרים התאמת אי  321.1
 ידי על שנגרמו שלישי צד לרכוש או לגוף פיזיים נזקים על יחול אל זה חריג

 .המוצרים

 .עלותם או/ו מוצרים של תיקון או החלפה  321.2.

 (Recall)מוצרים החזרת או/ו מיון עלות 321.3.  
 מוצר או טיפוס אב לרבות) המוסמכות הרשויות ידי על אושר שלא מוצר321.4.   
 .(סיוניינ
 (Product guarantee) המוצר מטיב נובעתה תביעה 321.5.  
 .שלישי צד לרכוש כנזק ייחשב לא עצמו למוצר נזק כי בזה מובהר ,ספק למניעת 321.6. 

 
 המבוטח של בחזקתו שנמצא רכוש חריג. 322

 בחזקתו או בבעלותו נמצא הביטוח מקרה קרות בעת אשר ,לרכוש הנגרם לנזק בקשר חבות

 .המבוטח מיחידי אחד של
 

 הביטוח תחילת טרם מקרה חריג. 323

 אותו כי ,זה ביטוח תחילת מועד לפני לדעת היה יכול או ידע שהמבוטח מקרה או עניין כל

 .זה פרק פי על נגדו לתביעה עילה לשמש עלול מקרה או עניין

 מרגע ,כנ"ל אירוע על המבוטח של ידיעה זה פרק לעניין תחשב ,תאגיד הינו המבוטח באם
 .המבוטח אצל הביטוח נושא על לאחראי או המבוטח הליממנ לאחד שנודע

 
 וחלקיהם רכב וכלי טייס כלי חריג. 324

 .חלקיהם או/ו מנועי רכב כלי וייצור חלקיהם או/ו טייס כלי ייצור
 

 (Pure Financial Loss ) טהור כספי נזק. 325 
 .הביטוח מקרה של ישירה תוצאה שאינו כספי נזק

 
 אלקטרומגנטים ותשד או קרינה חריג . 326

 .אלקטרומגנטים שדות או מקרינה הנובעת כלשהי חבות
 

 "המשוגעת הפרה"  חריג . 327
  (B.S.E. Bovine Spongiform Encephalopathy)."מחלת "הפרה המשוגעת
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 גנטית הנדסה חריג .328

 .גנטית הנדסה המשלב ממוצר שנגרם נזק 
 

 האדם מגוף מוצר חריג. 329

 .האדם מגוף נלקח או/ו מיוצר במוצר משימוש בעקיפין או/ו יןבמישר שנגרם נזק
 

  'ו ובחלק 'ג בחלק המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה. 330
 .הפוליסה של

 
 הרחבות

 .והחרגותיו הפרק לתנאי בכפוף הינן להלן ינותהמצו ההרחבות
 

 Vendors)) משווקים הרחבת. 331
 בגין ברשימה יןצו ששמו גוף או אדם כל לשפות מורחב הפרק ,רש ברשימהאם צוין במפו

                 לפוליסה שתצורף בתוספת כמפורט המבוטח של מוצריו משיווק הנובעת אחריות
(. (Vendors Endorsement 
 

 גילוי תקופת .332

 ,המבטח הוראת פי על תחודש לא או תבוטל והפוליסה והיה ,ברשימה במפורש צוין אם
 כי בזה מוסכם ,המבוטח מצד מרמה של במקרה או פרמיה תשלום אי של במקרה למעט

עשר  שנים במשך לראשונה נגדו שתוגשנה תביעות בגין המבוטח את לשפות מתחייב המבטח
 עד שווקו או שנמכרו מוצרים בגין וזאת המבטח אצל הביטוח תקופת תום שלאחר חודשים

 .להנ" הביטוח תקופת תום למועד
 של חבותו את המכסה אחר ביטוח נערך לא כי מותנת כאמור לשיפוי המבטח התחייבות

 .תביעות אותן בגין המבוטח
 

 עבודות שנמסרו .333
מורחבת הפוליסה לכסות גם "נזק" הנובע ישירות מעבודה שביצע  אם צוין במפורש ברשימה

ובלבד שהנזק אירע לאחר שהעבודה המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה, 
 הושלמה ונמסרה לצד שלישי.

 חריגים להרחבה זו: 
 נזק  לנשוא העבודה אינו מכוסה.

 עבודה חוזרת אינה מכוסה.
גבולות אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלו על הסכום הנקוב בדף הרשימה והינם 

 כלולים בגבולות האחריות של הפוליסה.
בפוליסה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, הגדרותיה, תנאיה  כל הנ"ל בכפוף לאמור

 וסייגיה.
 

 צולבת אחריות .334

 על זה פרק לפי הכיסוי יחול ,אחד משפטי גוף או אחד מאדם יותר כולל המבוטח שם אם

 בשמם ינוצו לא אשר משנה וקבלני קבלנים למעט ,בנפרד המבוטח מיחידי אחד כל
 כשהיא בלבד שמו על ,והוראותיה החרגותיה ,תנאיה על זו יסהפול הוצאה כאילו ,במפורש

 המבטח של שחבותו לכך ובכפוף ,האחרים המבוטחים של בקיומם תלויה ובלתי נפרדת
 יניםהמצו האחריות גבולות על לוהכ בסך תעלה לא המבוטח יחידי כלל עבור לשיפוי

 .ברשימה

 ,במפורש בשמו יןהמצו המבוטח של החוקית לחבותו מהכיסוי לגרוע כדי זו בהרחבה אין
 .משנה קבלני כלפי
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 מיוחדים תנאים
 

 פגומים מוצרים והשבת ייצור הפסקת .335

 בהרכבו מפגם כתוצאה ,נזק לגרום עלול או גרם מוצר כי ,לידיעתו הובא או ,המבוטח נוכח

 מכירתו ,ייצורו את מיד המבוטח יפסיק ,השימוש בהוראות או ייצורו בתהליך או

 .פקתווהס

 ,משליטתו שיצא ,כזה פגום מוצר כל לידיו ולהחזיר סבירים באמצעים לנקוט המבוטח על
 .בו שימוש מפני הצרכנים את ולהזהיר

 .המבוטח חשבון על יהיו ,כאמור מוצרים בהחזר הכרוכים ,כלשהם הפסדים או הוצאות
  .זה סעיף של ושמירתו קיומוזה מותנת ב פרק פי על המבטח אחריות

 .הפרק של אחרים סעיפים פי על המבטח מאחריות לגרוע כדי זה בתנאי אין
 

 תחלוף. 336

 ,שלישי צד כלפי שיפוי או פיצוי זכות גם הנזק או האובדן בשל למבוטח תהיהי 336.1. 

 למוטב או למבוטח מששילם למבטח זו זכות עוברת ,ביטוח חוזה מכוח שלא

 .ששילם התגמולים וכשיעור ביטוח תגמולי

 ,זה סעיף לפי למבטח מגיע שהיה שיפוי או פיצוי השלישי הצד מן המבוטח קיבל  336.2.

 שעברה בזכות הפוגעת אחרת פעולה או ויתור ,פשרה עשה .למבטח להעבירו עליו

 .כך בשל לפצותו עליו ,הביטוח תחילת לפני נעשו אם אף ,למבטח

 כל וכן ,שלו המשרה ונושאי המבוטח עובדי כנגד לתחלוף זכותו על מוותר המבטח  336.3.
 לידיעת הובא והדבר תביעה זכות על נגדו ויתר שהמבוטח אחר משפטי גוף או אדם

 .הנזק או האובדן לקרות קודם נעשה זה שויתור ובלבד ,המבטח

 .בוטחלמ לנזק לגרום שנועד מכוון מעשה של במקרה יחול לא זה ויתור כי מוסכם
 

 ההתאמה סעיף. 337
 מהעיסוק המבוטח הכנסות אומדן יסוד על חושבו ברשימה יניםהמצו הביטוח ודמי במידה

 תקופת במשך הכנסותיו בדבר בכתב הצהרה למבטח למסור המבוטח על ,ברשימה המפורט

 .המתאימים לשלטונות התקופתיים דיווחיו פי על ,הביטוח

 הביטוח דמי שבין ההפרש את - מקרהל בהתאם למבטח לשלם מתחייב המבוטח
 .המגיעים הסופיים הביטוח דמי לבין הראשוניים

 
 סעיף האחדת נזקים: . 338

נובע מסדרת  אם הפגם במוצרים ו/או חלקיהם שגרמו נזקים לגוף או לרכוש למספר תובעים, 
 יצור אחת, אזי ייחשבו כל הנזקים הללו כנזק אחד לעניין פוליסה זו.

 
 מיוחדות באם נרכש כיסוי לארצות הברית ו/או קנדההגבלות . 339

 באם נרכש כיסוי  לארצות הברית ו/או קנדה והדבר צוין במפורש ברשימה או במפרט
 הפוליסה תחולנה ההוראות הבאות:

 יחולו בארצות הברית ו/או קנדה. םטריטוריאלייגבולות  א.
 .הדין הישראלי בלבדיחולו  -דין ושיפוט ב.
 

 צוגיתתביעה יי. 340
אם הייתה התביעה שהוגשה נגד המבוטח תביעה ייצוגית, תחול לגביו השתתפות עצמית 

 ₪ 40,000 -כפולה מן ההשתתפות העצמית המצוינת ברשימה ולא פחות מסך השווה ל
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 מקצועית אחריות ביטוח - 12 פרק
 

 מקרה בשל ,דין פי על שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו בגין ,המבוטח את ישפה המבטח

 עקב ,ברשימה המצוינת הביטוח תקופת במשך לראשונה הוגשו בגינו דרישה או שתביעה ביטוח

 הכלליים והתנאים והגדרות זה ופרק 'ו חלק ותנאי להגדרות ובכפוף ,המבוטח של עיסוקו

 .זו לפוליסה
 

 :זה פרק למטרת הגדרות
 

 (חדש נוסח) הנזיקין פקודת   :דין .341
 

 תקופת במהלך המבוטח נגד לראשונה שהוגשה תובענה או רישהד  :הביטוח מקרה.342

 או טעות ,רשלנות במעשה שמקורה מקצועית חובה היפר בשל הביטוח

 הפוליסה של ברשימה כמפורט ועיסוקו מקצועו במסגרת ,השמטה

 הרטרואקטיבי התאריך לאחר שנעשו ,עליו החלים לדינים ובכפוף
 תאריך ברשימה יןצו אל אם או המבוטח ידי על ברשימה ןהמצוי

 .ברשימה נתהמצוי הביטוח תקופת תחילת לאחר ,כזה רטרואקטיבי
 

 שותפיו ,שותפיו או ,לשעבר עובדיו ,עובדיו או ,ברשימה כמפורט  :המבוטח .343
 .לשעבר

 
 מכל ,ברשימה ןהמצוי ,הראשוני הסכום את עצמו על ישא המבוטח:עצמית השתתפות. 344

 כל בגין .זו פוליסה לפי לתשלום עומדיםה הוצאות סכום ומכל תביעה

 יןהמצו העצמית ההשתתפות סכום כי במפורש מובהר ,בנפרד תביעה
 בתביעה הטיפול במהלך המבטח שהוציא הוצאות לגבי גם חל ברשימה

 .בגינם פיצויים שולמו לא אם אף וזאת התביעה בירור או/ו
 

 המבטח לחבות חריגים
 

 :עם בקשר או בגין מבוטחה של חבותו את מכסה אינה זה פרק
 

 מנועי רכב כלי חריג. 345

 שיש מי לרבות ,מנועי רכב כלי בגין דין כל פי על לבטחה שחובה גוף נזק בגין חבות .345.1

 בגין חבות או/ו 1970)  ל"תש חדש נוסח) מנועי רכב לפקודת 6 סעיף לפי ,פטור לו

 .מנועי רכב ביטוח פקודת פי על לבטחו ניתן שלא נייד ציוד גוף נזק

 .מנועי רכב בכלי משימוש הנובעת שלישי צד לרכוש נזק בגין חבות . 345.2

 .שיט כלי או טיס כלי ,ברכבת שימוש עקב לחול שעשויה כלשהי חבות .345.3
 

 מעבידים חבות חריג. 346

 .המבוטח אצל עבודתם עקב או/ו כדי תוך המבוטח לעובדי גוף נזק בגין חבות
 

 בהדי הוצאת חריג .347

 .בפרטיות פגיעה או הרע לשון או רע שם או דיבה הוצאת ,השמצה
 

 מסמכים אובדן חריג. 348

 .עיכובם או בהם השימוש זכות או יכולת אובדן ,מסמכים אובדן
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 תחילה בכוונה מעשה חריג. 349

 ידי על שנעשה ביודעין מסמכות חריגה ,הונאה ,תרמית ,פשע ,זדוני ,פלילי מעשה כל

 .זו פוליסה פי על כהגדרתו בעסק המבוטח
 

 הביטוח תחילת טרם מקרה חריג . 350

 כי ,זה ביטוח תחילת מועד לפני לדעת היה יכול או ידע שהמבוטח מקרה או עניין כל

 .זה פרק פי על נגדו לתביעה עילה לשמש עלול מקרה או עניין אותו
 

 המוצר חבות חריג. 351

 ,סופקו ,נמכרו ,שיוצרו מוצרים :מ בעתוהנו ,המבוטח על לחול שעשויה ,כלשהי בותח

 איש כל או ,עימו בקשר או המבוטח ידי על שווקו או יובאו ,הורכבו ,טופלו ,תוקנו

 כלשהיא חבות או /ו המבוטח של הישירה מחזקתו יצאו מוצרים שאותם לאחר ,בשירותו

 .המבוטח מחזקת יצא טרם אם גם המוצר של תיקונו או/ו מהחלפתו הנובעת
 

 עיכוב או שימוש אובדן ריגח. 352

 .המבוטח מצד זמנים בלוח עמידה מאי הנובעים עיכוב או שימוש אובדן
 

 התחייבות חריג .353

 או להסדרתם ,במועד כלשהם שירותים או מוצרים ,חומרים לספק התחייבות הפרת

 .בהם לטיפול
 

 משפחה בן חריג. 354

 .המבוטח של ביתו משק בן או משפחתו בן שהוא לאדם נגרם אשר נזק
 

 טרחה שכר החזר חריג. 355

 .להחזירם ונדרש מלקוחותיו גבה שהמבוטח והוצאות טרחה שכר
 

 ושינוים תיקונים חריג. 356

 בטרם ,שביצע עצמה העבודה של שינוי או/ו תיקון בגין המבוטח ידי על שהוצאו הוצאות

 .הביטוח מקרה ארע
 

 כספים חריג .357

 שהתקבלו כספים לרבות ושטרות שקים ,שהוא סוג מכל המחאות ,כספים אובדן
 .בנאמנות

 
 חובות סילוק יכולת אי חריג .358

 .חובותיו את לסלק המבוטח של יכולתו אי
 

 ערבות חריג .359
 ולכל ידו על שניתנה כלשהי ערבות בגין המבוטח נגד שתוגש דרישה או תביעה כל

 .מכך הנובעות התוצאות
 

 משרה נושאי חריג .360

 .בתאגיד משרה אנוש היותו
 

 "קל פל "חריג .361

  קרתת מהתמוטטות או/ו "קל-פל"ה בשיטת מבניה בעקיפין או במישרין הנובעת חבות
 (.לפוליסה 13 סייג את זה סייג מחליף זה פרק לעניין) "קל-פל"
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 רוחני וקניין פטנטים חריג. 362

 סימן ,שירות סימן ,מסחר סימן ,יוצרים זכויות ,פטנט של נטענת או בפועל הפרה

 מערכות ,אחר רוחני קניין או סודי במידע כדין שלא שימוש או גניבה ;עין גניבת ;רשום

 .אחרים של תוכנות או מחשב
 

 'ו ובחלק 'ג בחלק המפורטים הכלליים החריגים פי על כיסוי מכלל המוצא ביטוח מקרה. 363

 .הפוליסה של
 

 הרחבות
 

 .והחרגותיו הפרק ילתנא בכפוף הינן להלן ינותהמצו ההרחבות
 

 כדלקמן: מסמכים אובדןאם צוין במפורש ברשימה, הפוליסה תורחב לכסות . 364
 למעט) מסמכים אובדן בשל דין פי על המבוטח של חבותו את לכסות מורחבת זו פוליסה

 בידיו הופקדו אשר אחרים מידע ואמצעי ) אחרים סחירים ומסמכים שטרות מזומנים

 או ,בלאי ,מהתבלות כתוצאה שנגרמו נזק או אובדן כוללת אינה וז הרחבה. עיסוקו במהלך

 .רגילים אטמוספריים או אקלימיים מתנאים הנובעת הדרגתית הרעה

 אחריות מגבול 20% של סך על יעלה לא זו הרחבה בגין המבטח אחריות גבול סה"כ

 .בהתאם מבוטל 348 חריג .ש"ח 250,000ולא יותר מסך של  ברשימה יןהמצו למקרה
 גבולות אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלו על הסכום הנקוב בדף הרשימה והינם

 כלולים בגבולות האחריות של הפוליסה.
 

השמצה, הוצאת דיבה או שם רע או . אם צוין במפורש ברשימה, הפוליסה תורחב לכסות 365
 כדלקמן: לשון הרע או פגיעה בפרטיות

השמצה, הוצאת דיבה או  בשל דין פי על המבוטח של חבותו את לכסות מורחבת זו פוליסה
 לא זו הרחבה בגין המבטח אחריות גבול סה"כ שם רע או לשון הרע או פגיעה בפרטיות

 250,000ברשימה ולא יותר מסך של  המצוין למקרה מגבול אחריות 20% של סך על יעלה
 .בהתאם מבוטל 347 חריג .ש"ח

 לא יעלו על הסכום הנקוב בדף הרשימה והינםגבולות אחריות המבטח בגין הרחבה זו 
 כלולים בגבולות האחריות של הפוליסה.

 
 גילוי תקופת .366

 ,המבטח הוראת פי על תחודש לא או תבוטל והפוליסה והיה ברשימה במפורש צוין אם
 כי בזה מוסכם ,המבוטח מצד מרמה של במקרה או פרמיה תשלום אי של במקרה למעטו

 שישה במשך לראשונה נגדו שתוגשנה תביעות בגין המבוטח את לשפות מתחייב המבטח
 הביטוח הפסקת לפני שנגרם אירוע בגין מבטח אצל הביטוח תקופת תום שלאחר חודשים

 המכסה אחר ביטוח נערך לא כימותנה  כאמור לשיפוי המבטח התחייבות .חידושו אי או

 .תביעות אותן בגין המבוטח של חבותו את
 

 מיוחדים לעניין התאמה ותביעות ייצוגיות . תנאים367
 ההתאמה סעיף .367.1

 המבוטח הכנסות אומדן יסוד על חושבו ברשימה המצוינים הביטוח ודמי במידה

 בדבר בכתב הצהרה למבטח למסור המבוטח על ,ברשימה המפורט מהעיסוק

 ותלשלטונ התקופתיים דיווחיו פי על ,הביטוח תקופת במשך הכנסותיו

 .המתאימים

 הביטוח דמי שבין ההפרש את - למקרה בהתאם למבטח לשלם מתחייב המבוטח
 .המגיעים הסופיים הביטוח דמי לבין הראשוניים

 
 ייצוגית תביעה . 367.2

 לגביו תחול ,ייצוגית תביעה המבוטח נגד שהוגשה התביעה הייתה אם
 פחות ולא ברשימה המצוינת העצמית ההשתתפות מן כפולה עצמית השתתפות

  ₪ 40,000 -ל השווה מסך
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 החבויות לפרקי מיוחדות הרחבות - 13 פרק
 

 פליליים בהליכים הגנה - 9,10,11 לפרקים הרחבה. 368

 .הרלוונטי הפרק פ"ע ביטוח כיסוי ונרכש במידה רק תחול זו הרחבה
 פליליים בהליכים משפטית להגנה הוצאות בגין המבוטח את לשפות מורחבת הפוליסה

 :כדלקמן ובהיקף ופןבא

 מתן לשם דין עורך ,מעובדיו מי לרשות או/ו המבוטח לרשות יעמיד ,חשבונו על ,המבטח
 מכוסה ביטוח מקרה בעקבות ,מהם מי נגד שיוגשו ,פליליים בהליכים משפטית הגנה

 .זו פוליסה של הביטוח בתקופת שאירע

 לשם דין עורך מעובדיו מי תלרשו או/ו המבוטח לרשות יעמיד ,חשבונו על ,המבטח ,כן כמו
 שיוטל דין גזר או/ו דין הכרעת על ,האפשרית הסופית לערכאה עד בו וייצוגם ערעור הגשת

 ערעור להגשת ,דין עורך העמדת .הערעור בהוצאות גם וישא פליליים בהליכים עליהם

 מבוקש עליה הבערכא הופיע אשר הדין עורך מאת דעת חוות קבלת יהיהכי  ,מותנה כאמור

 .הערעור להצלחת טוב וסיכוי ענייני בסיס יש כי ,הערעור

 רשאי ,המבטח לרשותו שהעמיד הדין עורך של בשירותיו מעוניין אינו והמבוטח היה

 בשכר המבוטח את המבטח ישפה ,כזה במקרה .בחירתו פי על דין לעורך לפנות המבוטח

 אחריות לגבולות בכפוףהנ"ל  לכ ,המבוטח ידי על ששולמו ההגנה ובהוצאות הטרחה

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

 .העניין לפי לוהכ ,הערעור או הפליליים ההליכים
 

 :זו הרחבה לעניין הגדרות

 :פליליים הליכים

 על אישום כתב מוגש או/ו מוות סיבת חקירת לרבות ,פלילית חקירה נפתחה בהם הליכים

 ביטוח מקרה בעקבות מעובדיו מי או המבוטח נגד המוגשים ,מטעמה או ישראל מדינת ידי
 זו פוליסה לפי המבוטח

. 
 (:ערעור כולל) הגנה הוצאות

 כפי מומחים ושכר עדים שכר ,פרוטוקולים העתקת ,מסמכים ביול דמי ,אגרות ,טרחה שכר
 הגנה בעבור הנדרשים פליליה הדין בסדרי לקבוע בהתאם או המשפט בית ידי על שיקבע

 המוטלים עונש תשלום או פיצוי ,קנס כל לא אך ,דין פסק על ערעור כולל פליליים בהליכים
 .הדין בגזר

 
 :טרחה שכר
 התעריף) הדין עורכי לשכת בכללי הקבוע משפטיים הליכים לניהול דין עורך טרחת שכר

 2000  ס"תש-( יהמינימאל
 

 :זו הרחבה לעניין חריגים
 :באם כלשהו בתשלום לשאת או משפטית להגנה דין עורך להעמיד חייב יהיה לא חהמבט

 
 בגין הינם המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב הגשת או/ו החקירה או ההליך .368.1

 .בפוליסה מפורשות המוחרג אירוע

 בגין הינם המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב הגשת או/ו החקירה או ההליך .368.2
 לגרום כוונה מתוך מעובדיו מי או המבוטח (במחדל ובין במעשה בין) פעל בו ועאיר

 .הביטוח למקרה

 כלפי הינם המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב הגשת או/ו החקירה או ההליך .368.3

 .מעובדיהם מי או/ו המבוטח של משנה קבלני או/ו קבלנים

 ולסה"כ למקרה ח"ש 100,000 לע יעלו לא זו הרחבה פי על המבטח אחריות גבולות

 .הביטוח בתקופת המקרים
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 10 פרק  – שלישי צד כלפי אחריות חוץ בביטוח עבודות הרחב . 369
 של הבסיסית בפרמיה כלולה אינה זה הרחב פי על כיסוי בגין הפרמיה כי מובהר

 .ברשימה כמפורט והינה הפוליסה
 ביצוע לכסות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח פרק ,ברשימה במפורש צוין אם

 להרחבות בכפוף המבוטח ידי על"( חוץ עבודות"- להלן) המבוטח לחצרי מחוץ עבודות

 :להלן המפורטים ולשינויים
 

 קרקעיים תת מתקנים או לכבלים נזק חריג .א

 ישפה המבטח ,קרקעיים תת כבלים או מתקנים ,לצינורות נזק או אובדן של במקרה
 המתאימות הרשויות אצל המבוטח בדק העבודות החלו טרםב אם ורק אך המבוטח את

 כבלים ,צינורות ,הבניה אתר של קרקעי התת באזור מצויים בו יקהמדו המיקום בדבר

 בכל ,זו בדיקה ביצע כי להוכיח הראייה נטל יהיה המבוטח ועל ,שהוא אחר מתקן וכל
 ולא הנ"ל שהרכו של תיקונים להוצאות ורק אך מוגבל השיפוי סכום יהיה מקרה

 .כלשהו תוצאתי נזק בגין ביטוח תגמולי ישולמו ולא כיסוי יהיה
 
 עבודה הפסקת חריג .ב

 של רצופה עבודה מהפסקת שיגרמו נזק או אובדן בגין חבות מכסה אינו זה הרחב

 .ימים 21 -מ למעלה המבוטח
 
 במישרין עובדים עליו רכוש הרחבת .ג

 בגין המבוטח של חבותו את לכסות חבתמור הפוליסה 293.2 בחריג לאמור בניגוד

 .העבודה מתבצעת עליו שלישי צד לרכוש נזק או אובדן

 .החלפה או/ו שיפוץ או/ו התיקון מתבצע עליו הרכוש חלק אותו על תחול לא זו הרחבה

 או שלישי צד לפרק האחריות מגבול 20% על תעלה לא זו להרחבה האחריות גבול

 .מהשניים הנמוך ₪  400,000
 

 והם הרשימה בדף הנקוב הסכום על יעלה לא זו הרחבה בגין המבטח אחריות ולותגב

 .שלישי צד של האחריות בגבולות כלולים

 .לעיל כאמור במפורש שונו שלא כמה עד וחריגיה הפוליסה תנאי ליתר כפוף זה הרחב
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 אישיות תאונות :ז חלק
 אישיות תאונות ביטוח - 14 פרק

 
 :זה פרק למטרת הגדרות

 
 ,מראש צפוי בלתי ,פתאומי מאירוע כתוצאה גופנית חבלה  :הביטוח מקרה .370

 גורם ידי על ,פיזי כוח מהפעלת במישרין למבוטח נגרמה אשר

 והמיידית הישירה היחידה שהסיבה ובתנאי ,לעין גלוי חיצוני

 סיבה כל ולא הכוח הפעלת עצם היא ,האמורה הגופנית לחבלה

 היוותה ואשר ,תאמוציונאלי וא/ו פסיכולוגית לרבות ,אחרת

 :מאלה לאחד הבלעדית הסיבה את
 נגרמו הנכות או שהמוות בתנאי נכותו או המבוטח של מותו

 אי .הביטוח מקרה קרות מתאריך חודשים עשר שנים תוך

 ידו במשלח או ,בעבודתו לעסוק המבוטח של הזמני כושרו
 .חלקי באורח או מלא באורח ,ברשימה המפורט

 הנובעת (מלאה או חלקית) נכות ,לעיל האמור אף על
 לא (,תמיקרו טראומו) קטנות רבות תאונות של מהצטברות

 נופל כשלעצמו מקרה כל אם גם ",ביטוח מקרה"כ תחשב

 .הביטוח מקרה בהגדרת
 

מותו של המבוטח, לרבות היעלמותו במשך תקופת הביטוח  :מוות. 371
מו מטוס בו יום, מחמת אובדנו או העל 120לתקופה שתעלה על 

 נסע או מחמת טביעת אוניה בה נסע המבוטח כנוסע מוכר. 
מודגש בזה, כי המבטח זכאי להחזר סכומים ששולמו, אם 

 המבוטח נמצא חי מעבר לתקופה האמורה.
 

 אובדן או הגוף מן הפיזית הפרדתו בשל איבר של אובדנו  :נכות .372
 יברא של תהפונקציונאלי פעולתו כושר של חלקי או מוחלט

 .הגוף מאברי

 רפואית נכות קביעת סעיף פי על שתקבע תמידית מלאה נכות :תמידית מלאה נכות. 373

 .שלהלן

 רפואית נכות קביעת סעיף פי על שתקבע תמידית חלקית נכות :תמידית חלקית נכות. 374
 .שלהלן

 
בניכוי השתתפות עצמית של שבעת הימים הראשונים של אי  אי כושר זמני .375

או מספר הימים המפורט ברשימה, או להתמסר להם כושר 
 בצורה כלשהי, באורח מלא או באורח חלקי.

 
 :רפואית נכות קביעת סעיף

 פי על ,תקבע זה פרק פי על ביטוח מקרה עקב למבוטח שנגרמה הרפואית הנכות דרגת. 376

 11 לתקנה בתוספת אשר  'א בחלק הנדון מהסוג לפגיעה שנקבעו הרלבנטיים המבחנים

 - להלן) , 1956 - ז"תשט (עבודה לנפגעי נכות דרגת קביעת) הלאומי הביטוח שבתקנות

 (. "המבחנים"
 הלאומי הביטוח חוק מתוך כלשהי הוראה זה פרק על להחיל כדי כאמור נכות בקביעת אין

 .ותקנותיו
 

 הביטוח שבתקנות 11 לתקנה בתוספת אשר' א בחלק שנקבעו במבחנים הפגיעה פורטה לא. 377
 הפגיעות מבין ,לה הדומה הפגיעה לפי מוסמך רופא ידי על הנכות דרגת תקבע ,הלאומי
 .במבחנים שנקבעו
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 תחייב ,הביטוח מקרה עקב לאומי לביטוח מהמוסד גם לתביעה עילה למבוטח תהיהי. 378

 ,שלעיל 376 בסעיף שנקבעו הרלוונטיים המבחנים פי על לאומי לביטוח המוסד של הקביעה
 .זו לפוליסה הצדדים את גם ,הביטוח ממקרה הנובעת ,המבוטח של נכותו ורשיע לגבי

 
 

 המבטח לחבות חריגים
 :מ כתוצאה ביטוח מקרה יכסה לא המבטח

 
 התאבדות חריג. 379

 להציל סיוןילנ פרט) במתכוון עצמי סיכון או ,במתכוון עצמית חבלה או להתאבדות ניסיון
 (.אדם חיי

 
 מיםוס שיכרות ,פשע חריג .380

 על שימוש של למקרה פרט בסמים שימוש או שיכרות ,פשע בביצוע המבוטח השתתפות

 .רופא הוראות פי
 

 מחלות חריג .381

 ,גלוי גופני בהיזק מלווה שאינה העצבים או המוח הזדעזעות ,רוח מחלת ,שהיא כל מחלה

 ריםשרי מיחושי ,תרמיים פגמים או שמש מכת ,מהם הנובעים וסיבוכים (הרנייה) שבר

 .םפתולוגיי בשינויים מלווים שאינם עצבים או
 

 איבה ופעולות מלחמה חריג. 382

 או סדירים עוינים כוחות של איבה פעולת או מלחמתי פעולה או ,יןמזו סכסוך או מלחמה

 ,אזרחיות מהומות ,מרד ,אזרחים מלחמת ,לאומני רקע על פעולה או ,סדירים בלתי

 חלק נוטל אינו המבוטח שבהם מקרים למעט המהפיכ ,עממית או צבאית התקוממות

 .פעיל
 

 בצבא שירות חריג. 383

 בזמן תאונה למעט ,כלשהן צבאיות טרום או צבאיות בפעילויות או בתרגילים השתתפות
 או בתרגילים השתתפות של תוצאה שאינה במילואים המבוטח של הצבאי שירותו

 .צבאיות בפעילויות
 

 טייס חריג .384

 שיוןיר בר שאינו טייס בכלי המבוטח טיסת או ,צוות כאיש טייס כליב המבוטח טיסת

 .הרישוי גורמי ידי על שהוצא מתאים טייס
 

 אתגרי וספורט ספורט לקבוצת השתייכות חריג. 385

 מדריך בעזרת הרים טיפוס ,צייד ,ספורט בקבוצת רשום כספורטאי המבוטח של פעילותו

 ,י'נגאב ,רפטינג ,ים באופנוע שימוש ,מים סקי ,מצוקים על גלישה או טיפוס ,חבלים או/ו

 ,באוויר דאייה או גלישה ,צניחה ,קרח או שלג על החלקה או גלישה הכולל חורף ספורט

 תחרות במרוצי והשתתפות אויר במיכלי שימוש תוך צלילה ,מגע קרב סוג וכל אגרוף

 .למיניהם
 

 קודם רפואי מצב חריג. 386

 מועד לפני במבוטח שאובחנו רפואיות נסיבות ערכתמ -"קודם רפואי מצב" .386.1

- "במבוטח אובחנו" ,זה לעניין ; תאונה או מחלה בשל לרבות ,לביטוח הצטרפותו
   שהתקיים מתועד רפואי אבחון של בתהליך או ,מתועדת רפואית אבחנה של בדרך

 .לביטוח ההצטרפות למועד שקדמו החודשים  -6 ב
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 או ביטוח תגמולי מתשלום פטור יהיה המבטח - קודם רפואי מצב בשל חריג .386.2
 היה לו ממשי גורם אשר ביטוח מקרה בשל מופחתים יהיו הביטוח תגמולי תשלום

 חל שבה בתקופה למבוטח אירע ואשר, "קודם רפואי מצב" של הרגיל מהלכו

 .החריג
 

 - החריג תוקף .386.3

 במועד שגילו ,מבוטחל הביטוח תחילת מיום אחת שנה על תעלה שלא לתקופה .א

 .שנים -65 מ פחות הביטוח תחילת

 שנים 65 שגילו ,למבוטח הביטוח תחילת מיום שנה חצי על תעלה שלא לתקופה .ב

 .יותר או

 מסוים רפואי מצב בשל הכיסוי להיקף או המבטח לחבות חריג ,לעיל האמור אף על .386.4

 לצד ברשימה ינהשצו לתקופה תקף יהיה ,מסוים מבוטח לגבי ברשימה שפורט

 .מסוים רפואי מצב אותו

 הודיע המבוטח אם תקף יהיה לא ,קודם רפואי מצב בשל חריג ,לעיל האמור אף על .386.5

 המצב את ברשימה במפורש חריג לא והמבטח ,הקודם בריאותו מצב על למבטח

 .המבוטח בהודעת הנזכר המסוים הרפואי
 

 חוזרת תאונה חריג. 387

 ,הפרק פי על ביטוח לתגמולי המבוטח זכאי שבגינה בתקופה רעהאי אם ,כלשהי תאונה

 .כאמור ביטוח לתגמולי המבוטח זכאי שבגינו הכושר מאי כתוצאה התאונה נגרמה אם
 

 ושביתות פרעות חריג. 388

 .פעיל באופן המבוטח השתתף שבהם שביתות או פרעות
 

 לידה או הריון חריג. 389

 .לידה או מהריון כתוצאה למבוטחת שנגרמו לעבודה כושר אי או נכות או ,מוות
 

 גלגלי דו מנועי ברכב נהיגה חריג. 390

 ., בין כנוסע ובין כנהגכלשהו מסוג גלגלי דו מנועי ברכב נהיגה
 

 טביעה בשעת שחייה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות. .391
 

שאינו מורשה כחוק, או נסיעה כאיש צוות  נסיעה בכלי טיס שאינו רב מנועי, או בכלי טיס. 392
 בכלי טיס כלשהו.

 
 וכימיים ביולוגיים וחומרים גרעיניים סיכונים חריג. 393

 או כלשהו גרעיני מדלק רדיואקטיבי זיהום או מייננת קרינה ,כלשהו גרעיני חומר .393.1

 .גרעיני דלק מבעירת או/ו כלשהי גרעינית מפסולת
 המכלכל גרעיני ביקוע של כלשהו תהליך תכלול גרעיני דלק בעירת זה סעיף למטרת

 .עצמו

 אקטיביים-רדיו בחומרים שימוש ועל ,רנטגן בקרני שימוש על יחול לא זה חריג

 .יהיבתעש הרסניות לא בדיקות ביצוע ולשם חולים ובתי מחקר במעבדות

 - גרעיני בדלק משימוש או עם מעבודה כתוצאה ביטוח מקרה לעיל האמור אף על

 .מוחרג

 .שלום למטרות שלא שימוש בהם שנעשה ,כימיים או ביולוגיים חומרים .393.2
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 נלווים תנאים - ביטוח תגמולי תשלום
 

 :להלן כמפורט הביטוח מקרה פי על ביטוח תגמולי מוטב/למבוטח ישלם המבטח
 

 הביטוח מקרה מתאריך חודש 12 תוך שאירע - מוות. 394

 ,המבוטח ידי על מוטב קביעת ובהיעדר - ברשימה יןמצו ששמו למוטב המבטח ישלם
 שולמו אם אולם ,מוות למקרה ברשימה ןהמצוי הביטוח סכום את - החוקיים ליורשיו
 חלקית נכות או ,תמידית מלאה נכות בגין ביטוח תגמולי ביטוח מקרה אותו עקב למבוטח
 הסכום שבין ,הכז יש אם ,ההפרש את רק המבוטח של במותו המבטח ישלם ,תמידית

 .נכות בגין כאמור ששולם הסכום לבין זה סעיף לפי המגיע
 

 הביטוח מקרה מתאריך חודש 12 תוך שתקבע - ותמידית מלאה נכות. 395

 כל בניכוי ,ותמידית מלאה נכות למקרה ברשימה יןהמצו הביטוח סכום את המבטח ישלם
 קביעת שלאחר התקופה עבור הביטוח מקרה עקב לעבודה זמני כושר אי בגין ששולם סכום

 .והתמידית המלאה הנכות
 

 הביטוח מקרה מתאריך חודש 12 תוך שתקבע - ותמידית חלקית נכות. 396
 ברשימה יןהמצו הביטוח מקרה עקב למבוטח שתקבע הנכות אחוז שיעור את המבטח ישלם

 קבע לעבודה זמני כושר אי בגין ששולם סכום כל בניכוי ,ותמידית מלאה נכות למקרה

 .והתמידית החלקית הנכות קביעת שלאחר התקופה עבור הביטוח מקרה
 

 הביטוח מקרה מתאריך חודש 12 תוך שיקבע - זמני מלא כושר אי. 397
 החל לעבודה מלא כושר אי בגין שבועי כפיצוי ברשימה ןהמצוי הסכום את המבטח ישלם

 קרות שלאחר ,יתעצמ השתתפות בסעיף ברשימה יןהמצו מהיום החל או  - 15ה מהיום
 .הכושר אי תקופת נמשכת עוד וכל הביטוח מקרה

 :מלא כושר אי בגין ביטוח תגמולי ישולמו שבגינה התקופה

 .חודש 24 על תעלה לא - שנה 65 עד שגילו למבוטח .א

 .חודש 12 על תעלה לא - שנה 65 מעל שגילו למבוטח .ב
 

 :הביטוח מקרה מתאריך חודש 12 תוך שיקבע - זמני חלקי כושר אי. 398

 מהסכום כושרו אי בשיעור שבועי פיצוי המבטח ישלם 25% על העולה כושר אי של במקרה
 החל או - 15 ה מהיום החל לעבודה מלא כושר אי בגין שבועי כפיצוי ברשימה יןצוהמ

 עוד וכל הביטוח מקרה קרות שלאחר ,עצמית השתתפות בסעיף ברשימה יןהמצו מהיום

 .רהכוש אי תקופת נמשכת

 :חלקי כושר אי בגין ביטוח תגמולי ישולמו שבגינה התקופה

 .חודש 24 על תעלה לא - שנה 65 עד שגילו למבוטח .א

 .חודש 12 על תעלה לא - שנה 65 מעל שגילו למבוטח .ב
 

 (חלקי/מלא) כושר לאי הבהרות. 399
 הרגילים לעיסוקיו לחזור כשיר שהמבוטח מוסמך רופא וקבע הביטוח מקרה קרה

 כושר אי של תקופה שוב למבוטח נקבעה מכן לאחר סביר זמן ותוך (ברשימה הגדרתםכ)

 שהמבוטח נקבע שבה ביניים תקופת אותה תחשב לא ,הביטוח ממקרה משמעית חד הנובעת

 יאשר מוסמך שרופא בתנאי ,התביעה תקופת ברצף כהפסקה ,הרגילים לעיסוקיו כשיר

 רק ,הפרק תנאי פי על ישולמו כזה למקרה חהביטו תגמולי .זו רפואית התפתחות סבירות

 .כשיר אינו שהמבוטח רופא קבע בהן לתקופות
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 נלווים תנאים - תביעה הגשת
 

 ,הוראותיו לפי ולפעול מוסמך רופא אל מיד לפנות המבוטח על ,הביטוח מקרה בקרות. 400
 .למבטח האפשרי בהקדם כך על ולהודיע

 
 .רופא תעודת בצירוף בכתב וגשת ביטוח תגמולי לתשלום תביעה. 401

 
 שיתמנה רופא ידי על להיבדק דעתו שיקול לפי לפעם מפעם מהמבוטח לדרוש רשאי המבטח.402

 .חשבונו ועל המבטח ידי על כך לשם
 

 מקרה קרות מיום חודשים מעשרה יאוחר לא תעשה ,כזאת אם תמידית נכות קביעת .403
 .המבטח של פורשתהמ בהסכמתו להארכה ניתנת זו תקופה .הביטוח

 
 שלאחר בדיקה קיום לדרוש רשאי המבטח יהיה ,המבוטח של מותו עקב תביעה הוגשה. 404

 .המבוטח של ודתו למצפונו בניגוד לא עוד כל המוות

 

 הרחבות
 

אם מצוין הדבר במפורש ברשימה בנוגע לכל אחת מההרחבות הנוספות שלהלן , יורחב מקרה 
 חבות להלן בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה. הביטוח על פי פרק זה לכלול ההר

 

  : כיסוי ברחבי תבל. 405

הביטוח לפי פרק זה חל בהימצא המבוטח בישראל ובכל ארץ בעולם, למעט אותן ארצות עמן 

נמצאת מדינת ישראל במצב מלחמה או לוחמה או פעולות איבה בין להלכה או למעשה, שטחי 

 הרשות הפלסטינאית שבשליטת צה"ל.  הרשות הפלסטינאית ושטחי

  

 הרחב כיסוי סיכוני מלחמה פסיבית )לא כולל פיצוי שבועי(. 406

ידי או כתוצאה מ: -הביטוח מורחב לכלול מקרה ביטוח כמוגדר בפוליסה זו שנגרם על

ן אם הוכרזה מלחמה ובין מלחמה, פלישה, פעולת אויב, מעשה איבה, פעולה מלחמתית )בי

מת אזרחים, מהומות אזרחיות, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה, מרד, מלחאם לאו(, 

 שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, פיגועים חבלניים, מעשי חבלה וטרור.

 
 זה כהגדרתו בהרחב ביטוח מקרה יכסה לא המבטח ,בפוליסה המופיעים לחריגים בנוסף

 מהמקרים המפורטים מאחד ,יפיןבעק או במישרין ,תוצאה שהינו או הנובע או שנגרם

 :להלן

הרחבה זו אינה מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או בכוחות  .א

 .382בחריג הביטחון או נוטל חלק פעיל בכל אירוע כאמור לעיל 

 ל. לעי 397סעיף הכיסוי לגבי סיכוני מלחמה פסיבית )לא כולל פיצוי שבועי(  .ב

 הרחבה זו אינה חלה על מבוטח המועסק או עובד באופן קבוע בשטחים המוחזקים.  .ג
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 שאינו בתום לב גילוי ושינוי מהותי –תנאי מיוחד 
 

 

לתנאים הכללים לפוליסה זו, בדבר גילוי ושינוי בעניין מהותי,  426מבלי לפגוע בתנאי 

פרק זה יחשבו גם עובדות בנוגע לכל מוצהר ומוסכם בזאת כי העובדות המהותיות לצורך 

 אחד מאלה:

 מקצועו ומשלח ידו של המבוטח.  .1

 פעילותו של המבוטח בספורט או תחביב.  .2

 מצב בריאותו של המבוטח.  .3

 גילו של המבוטח.  .4

 שנים האחרונות.  5-תאונות ומחלות שאירעו למבוטח ב .5

 ליקוי, מום גופני, נכות ומחלה שלקה בהם המבוטח.  .6

 ת רפואית הידועה למבוטח בעת עריכת הביטוח. קיומה של נכו .7

ו ניסיון המבוטח יודיע למבטח על כל הליך פלילי שננקט נגדו, ועל כל מעשה פלילי א .8
 או נגדו בקשר לסיכונים המבוטחים בפרק זה.  למעשה פלילי שבוצע בחצירו
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 כלליים תנאים :ח חלק
 'ה -' ד לחלקים כלליים תנאים - 15 פרק

 
 הסיכון הקלתל אמצעים .407

 למבוטח יודיע שהמבטח כפי הפוליסה פי על הסיכון להקלת אמצעי בכל ינקוט המבוטח

 בהוראה שפורט כפי או ,בהודעתו לכך שייקבע הזמן ותוך ,הביטוח תקופת במשך בכתב

 .למקרה בהתאם ,בפוליסה כלשהי אחרת
 

 ביטוח לתגמולי תביעה. 408

 למבטח כך על להודיע ,העניין לפי ,המוטב על או המבוטח על ,נזק או אובדן בקרות  408.1.
 לתגמולי זכותו ועל הנזק או האובדן קרות על לו שנודע לאחר סביר זמן תוך

 .הביטוח

 כל אליה ויצורפו ,בכתב תוגש הפוליסה פי על ביטוח תגמולי לתשלום תביעה כל  408.2.
 .והיקפה המבטח של חבותו לבירור הדרושים המסמכים

 כתביעה תיחשב ביטוח תגמולי לתשלום דרישה כי בזה מוצהר קספ הסר למען
 הדרושים המסמכים וכל מידע כל למבטח שנמסרו לאחר רק למבטח שנמסרה

 ככל למבטח לעזור עליו ,המבוטח של ברשותו אינו זה מידע אם כי מוסכם .למבטח
 .להשיגם שיוכל

 את לצמצם כדי סבירים םאמצעי לנקוט המבוטח על ,הנזק או האובדן קרות לאחר  408.3.

 את להקטין המבטח רשאי ,אלה סבירים אמצעים נקט לא והמבוטח היה .הנזק
 .החוק הוראות פי על חבותו היקף

 
 לניצולת המבטח זכויות .409

 :המבטח רשאי ,זו פוליסה ידי על המבוטח לרכוש הביטוח מקרה בקרות.409.1

 .הנזק או האובדן קרה באם לחצרים או לבניין להיכנס .א

 .ביטוח תגמולי המבוטח תובע שלגביו המבוטח של כלשהו רכוש לידיו לקבל .ב

 בו לטפל או להעבירו ,לסדרו ,למיינו ,אותו לבדוק ,כזה רכוש כל בחזקתו להחזיק .ג

 או כזה רכוש כל למכור או ,כלשהי סבירה ובצורה סבירה מטרה לכל אחרת בדרך

 .עיניו כראות שימוש כל בו לעשות

 יפריע או המבטח דרישות את ימלא לא בשמו הפועל אחר אדם כל או המבוטח אם. 409.2
 .המבטח של חבותו תוקטן ,בזה הניתנות בסמכויותיו השימוש מהמבטח ימנע או

 אם בין ,כלשהו רכוש המבטח לטובת לנטוש אופן בשום רשאי יהיה לא המבוטח .409.3
 .לא או לרשותו אותו קיבל המבטח
 או המבוטח של עסקיו בניהול יפגע לא זה תנאי פי על המבטח זכויות ניצול כי מותנה

 .שלו במוניטין
 

 הפוליסה למטבע הביטוח תגמולי המרת. 410

 ידי על המגיעים הביטוח תגמולי יחושבו ,זו פוליסה פי על המבוטח הביטוח מקרה בקרות
 שבו במועד ים/החל "ים/שער" ל בהתאם ,הפוליסה למטבע בפועל שהוצאו הסכומים המרת

 .בפועל המבוטח ידי על ההוצאה נעשתה

 במועד "שער"ל בהתאם ישראלי במטבע למבוטח המבטח ידי על הביטוח תגמולי תשלום
 .המבטח ידי על בפועל התשלום

 בנק ידי על המתפרסם הפוליסה מטבע של היציג השער ,פירושו זו פוליסה לעניין  "שער"
 .ישראל
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 תחלוף. 411

 שלא ,שלישי צד כלפי שיפוי או פיצוי זכות גם הביטוח מקרה בשל למבוטח יתהיה  411.1.
 תגמולי למוטב או למבוטח מששילם למבטח זו זכות עוברת ,ביטוח חוזה מכוח

 .ששילם התגמולים וכשיעור ביטוח
 בזכותו שיפגע באופן זה סעיף לפי אליו שעברה בזכות להשתמש רשאי אינו המבטח  411.2.

 שקיבל לתגמולים מעבר שיפוי או פיצוי השלישי הצד מן לגבות המבוטח של
 .מהמבטח

 ,זה סעיף לפי למבטח מגיע שהיה שיפוי או פיצוי השלישי הצד מן המבוטח קיבל  411.3.
 שעברה בזכות הפוגעת אחרת פעולה או ויתור ,פשרה עשה .למבטח להעבירו עליו

 .כך בשל תולפצו עליו ,הביטוח תחילת לפני נעשו אם אף ,למבטח

 כל וכן ,שלו המשרה ונושאי המבוטח עובדי כנגד לתחלוף זכותו על מוותר המבטח  411.4.
 לידיעת הובא והדבר תביעה זכות על נגדו ויתר שהמבוטח אחר משפטי גוף או אדם

 לא שהויתור ובלבד הנזק או האובדן לקרות קודם נעשה זה שויתור ובלבד ,המבטח
 .זדון כוונתב לנזק שגרם מי כלפי יחול

 .למבוטח לנזק לגרום שנועד מכוון מעשה של במקרה יחול לא זה ויתור כי מוסכם
 

 התיישנות תקופת. 412

 ,הביטוח מקרה קרות מיום שנים שלוש היא ,ביטוח לתגמולי תביעה של ההתיישנות תקופת
 תחול לא לגביו אשר ,הביטוח ובסכום המבוטח ברכוש הנכלל שלישי צד רכוש למעט
 .המבוטח נגד בעליו תביעת התיישנה לא עוד כל ישנותההתי

 
 כפל ביטוח. 413

 באותה אחד ממבטח יותר אצל אחד סיכון בפני המבוטח לטובת אחריות/רכוש/נכס בוטח
 הכפל ביטוח שנעשה מעת סביר זמן תוך ,בכתב למבטח כך על להודיע המבוטח על תקופה

 .כך על לו שנודע לאחר או
 

 בוטחהמ שאינו מוטב. 414
 מראש הודעה כך על שנמסרה ובלבד ,זולתו מוטב לקבוע רשאי יהיה המבוטח 414.1 

 .בכתב המבטח הסכמת ונתקבלה למבטח

 ,לו המגיע הפיצוי למבוטח המבטח בין והוסכם המבוטח שאינו מוטב בפוליסה נקבע 414.2 
 .המוטב את גם זו קביעה תחייב
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 'ו לחלק כלליים תנאים - 16 פרק
 

 הסיכון להקלת עיםאמצ. 415

 כמפורט ,לכך שנקבע הזמן ותוך המבוטח הסיכון להקלת אמצעי בכל ינקוט המבוטח

 .הביטוח תקופת במשך הצדדים בין שיוסכם וכפי ברשימה או/ו בפוליסה

 ,לכך שנקבע הזמן תוך אותו נקט לא או ,כאמור הסיכון להקלת אמצעי המבוטח נקט לא

 .הביטוח חוזה חוק להוראות התאםב ההסכם את לבטל רשאי המבטח יהיה

 ,לכך שנקבע הזמן תוך אותו נקט לא או כאמור הסיכון להקלת אמצעי המבוטח נקט לא

 חייב או הביטוח תגמולי מתשלום פטור להיות המבטח עשוי ,הביטוח מקרה וקרה

 .החוק להוראות בהתאם ,בלבד מופחתים ביטוח בתגמולי
 

 נזק מקרה על הודעה. 416 
 מקרה קרות בדבר כלשהו מידע קבלת על האפשרי בהקדם למבטח להודיע המבוטח על

 לתביעה עילה להוות העלול ביטוח למקרה האחריות את עליו להטיל כוונה בדבר או ביטוח
 עומדים כי לו עשייווד מרגע האפשרי בהקדם למבטח המבוטח יודיע כן .זו פוליסה פי על

 אחרת חקירה כל או משפטית קירהח ,משטרתית חקירה ,משפטיים הליכים להתקיים
 ,דרישה ,למבוטח מכתב כל .זו פוליסה לפי תביעה תיתכן בגינו אשר אירוע לכל בקשר
 .האפשרי בהקדם למבטח ימסרו - משפטי ומסמך הזמנה

 מרגע ,לעיל המנויים העניינים על המבוטח של ידיעה תיחשב ,תאגיד הינו המבוטח באם
 .המבוטח אצל הביטוח נושא על אחראיל או המבוטח ממנהלי לאחד שנודעו

 
 המבטח של חבות בירור. 417

 והמסמכים המידע את ,לכך שנדרש לאחר סביר זמן תוך ,למבטח למסור המבוטח על
 סביר באופן שיוכל ככל למבטח לעזור עליו ברשותו אינם ואם ,החבות לברור הדרושים

 .להשיגם
 

 הודאה איסור. 418

 ,הבטחה ,התחייבות ,הצעה ,הודאה כל מטעמו או המבוטח ידי על ינתנוי ולא ייעשו לא

 הסכמת ללא זו פוליסה לפי תביעה תיתכן בגינו מקרה לכל ביחס תשלום או סידור ,פיצוי

 למקרה הנוגעות עובדות מסירת על חלות זה סעיף הוראות אין .ובכתב מראש המבטח

 .פלילי במשפט עדות מתן על וכן ,דין כל פי על מוסמך גורם לכל או למשטרה הביטוח
 

 בתביעות טיפול. 419

 לידיו ליטול ,דעתו שיקול לפי רשאי יהיה ,הפוליסה פי על בחבותו המבטח הכיר 419.1. 
 וכן תביעה כל של יישובה או תביעה כל כלפי ההגנה את המבוטח בשם ולנהל
 יהיה למבטח .נזק דמי ,השתתפות ,פיצוי ,שיפוי המבוטח בשם ולקבל לתבוע

 .תביעה כל יישוב או לסידור בנוגע או הליכים כל לניהול בנוגע מוחלט דעת שיקול

 עזרה כל לו ולהושיט לו שיש המידע כל את למבטח לתת יהיה המבוטח על  419.2.

 .ממנו שתידרש

 תוך והמבוטח המבטח יפעלו המבטח של האחריות מגבולות חורג התביעה וסך היה 419.3. 
 בניהול להשתתף זכות למבוטח תינתן האמור ליותבכל לגרוע ומבלי ,הדדי תיאום
 .ההגנה

 הביטוח תגמולי את לשלם -הוא חייב השלישי הצד דרישת ולפי ,רשאי המבטח  419.4.
 והמבוטח מראש ימים 30 למבוטח כך על שהודיע ובלבד ,למבוטח חייב שהמבטח

 מודתע המבוטח כלפי לטעון יכול שהמבטח טענה אולם ;זו תקופה תוך התנגד לא
 .השלישי הצד כלפי גם לו

 הפשרה מסכום הגבוה בסכום לשאת המבטח יידרש לא ,לחוק 68 לסעיף בכפוף  419.5.
 עם הפשרה בהסכם כי יעץ המבטח כ"ב ד"עו אם ,השלישי הצד עם להשגה הניתנת

 ובלבד ,הפוליסה פי על המבטח לשאת חייב בו הנזק הקטנת משום יש השלישי הצד
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 לאשר סירב והמבוטח מראש יום 30 המוצעת הפשרה על חלמבוט המבטח שהודיע

 .הפשרה את
 

 אחריות בגבול סכום תשלום. 420

 או אחד ממקרה הנובעות המבוטח כלפי תביעות או תביעה לכל בקשר ,רשאי יהיה המבטח
 כתוצאה הבאות או אחת מקורית לסיבה או אחד למקור לייחסם שאפשר מקרים מסדרת

 כל ממנו שנוכה לאחר ,זו פוליסה פי על האחריות גבול וםסכ את למבוטח לשלם ,מהם
 כזה במקרה .העצמית ההשתתפות דמי וכן ,פיצויים בתור שולמו שכבר סכומים או סכום
 אחריות מכל פטור ויהיה כאלה תביעות או תביעה של והפיקוח הניהול על המבטח יוותר

 .בגינן נוספת
 

 כפל ביטוחי. 421

 על להודיע המבוטח על ,עת באותה אחד ממבטח יותר אצל אחד סיכון בפני אחריות בוטחה
 .כך על לו שנודע לאחר או הכפל ביטוח שנעשה מעת סביר זמן תוך ,בכתב למבטח כך
 

 התיישנות. 422

 ,הביטוח מקרה מיום שנים שלוש היא ,ביטוח לתגמולי תביעה של ההתיישנות תקופת
 לתגמולי תביעה לגביה אשר ,זו וליסהפ פי על ומכוסות במידה ,שלישי צד תביעת למעט
 .המבוטח נגד שלישי הצד תביעת התיישנה לא עוד כל מתיישנת אינה ביטוח

 
 שיפוט סעיף. 423

 :להלן כמפורט שיפוט לסעיף כפופה זו פוליסה

 זו לפוליסה בקשר למבטח המבוטח שבין דעות חילוקי או המבוטח כנגד תביעות  423.1.
 .ישראל דין פי ועל בישראל משפט בבית ורק אך יתבררו

 במחוי יהיה שהמבוטח סכום כל בעד ביטוח תגמולי לשלם חייב יהא לא המבטח . 423.2
 לתחום מחוץ מושבו שמקום משפט בית ידי על נגדו שינתן דין פסק לפי לשלם

 ישראלי משפט בית של(   "זר דין פסק"   -להלן) ישראליים משפט בתי של שיפוטם
 שניתן זר דין פסק על בעקיפין או במישרין שמבוסס או זר דין לפסק תוקף הנותן
 .המבוטח נגד לתביעה בקשר

 בית ידי על נגדו שניתן דין פסק לפי פיצויים בתשלום חייב המבוטח יהיה אם  423.3.

 הנהוגות מידה אמות ,הדין פסק מתן לצורך ,אימץ זה משפט ובית ,ישראלי משפט

 על העודף הסכום בגין ביטוח תגמולי לשלם בחיי המבטח יהא לא ,לישראל מחוץ

 מתן לצורך מאמץ המשפט בית היה לו ,המבוטח כנגד נפסקים שהיו הפיצויים גובה

 .בישראל הנהוגות מידה אמות ,הדין פסק
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 'ז לחלק כלליים תנאים - 17 פרק
 

 המבטח חבות של רבימ היקף. 424

 סכום למלוא המגיעים ביטוח תגמולי ,יותר או אחד ביטוח מקרה עקב ,המבטח שילם

 הסכומים שני מבין הגבוה - מלאה נכות למקרה או מוות למקרה ברשימה יןהמצו הביטוח

 .זו פוליסה פי על הכיסוי תוקף יפקע –
 

 מוטבים. 425

 .בכתב המבטח הסכמת לכך שניתנה בתנאי ,זולתו אחר מוטב לקבוע רשאי המבוטח
 

 מהותי בעניין ושינוי גילוי. 426

 תוך מהותי בעניין שינוי כל על ,הביטוח תקופת במשך ,בכתב למבטח יודיע המבוטח .426.1
 המבטח יהיה ,כזה שינוי למבטח המבוטח גילה לא .כך על לו שנודע מעת סביר זמן

 .החוק הוראות פי על חבותו היקף את להקטין או הפוליסה את לבטל רשאי
 אחרת דרך בכל או הביטוח בהצעת גההוצ לגביה ששאלה עובדה היא מהותית עובדה .426.2

 :מאלה אחד לכל בנוגע עובדות גם ,האמור מכלליות לגרוע ומבלי ,בכתב

 .המבוטח של ידו ומשלח עיסוקו .א

 .המבוטח של בריאותו מצב .ב

 כזה מבטח ידי על הביטוח התניות או המבוטח את לבטח אחר מבטח של סירובו .ג

 .מיוחדים בתנאים
 

 הביטוח תגמולי לתשלום המועד. 427

 וכל המידע המבטח בידי שהיו מהיום יום 30 תוך ישולמו הביטוח תגמולי .427.1 

 .חבותו בירור לשם ידו על שנדרשו והראיות הפרטים ,המסמכים

 קרות לפני לאחרונה שפורסם המדד בין לשינויים בהתאם ישתנו הביטוח תגמולי . 427.2
 .למבוטח התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד לבין הביטוח מקרה

 -  א"תשמ  ,הביטוח חוזה בחוק הקבוע בשיעור ריבית תתווסף הביטוח לתגמולי .427.3
 .התביעה הגשת מיום ימים שלושים מתום,  1981

 
 הביטוח תגמולי חשבון על מקדמות. 428

 יהיה ,הביטוח מקרה קרות מתאריך ימים 30 על לעבודה כושר אי תקופת עלתה .428.1
 כל בתום מקדמה מהמבטח לקבל זכאים ,ןיהעני לפי לוהכ ,המוטב או ,המבוטח
 .הביטוח מקרה עקב מהמבטח שיגיעו הביטוח תגמולי חשבון על ימים שלושים

 הביטוח מתגמולי ינוכו ,לעיל 428.1 סעיף מכוח למוטב או למבוטח ששולמו סכומים .428.2
 .כשישולמו הסופיים

 מיום ,המוסכם ח"המט לשער או למדד המקדמה דתהצמ תוך ייעשה הניכוי חישוב .428.2
 .הסופיים הביטוח תגמולי תשלום יום עד המקדמה תשלום

 
 התיישנות תקופת. 429

 הביטוח מקרה קרות מיום שנים שלוש היא ,ביטוח לתגמולי תביעה של התיישנות תקופת
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 הפוליסה פרקי לכל כלליים תנאים - 18 פרק
 

 ביטוי או מילה וכל אחד כחוזה יקראו ,לה המצורפים חרא מסמך וכל הרשימה ,זו פוליסה

 להם תהא ,הרשימה של או הפוליסה של פרק או חלק בכל מיוחדת משמעות להם שיוחסה

 .מופיעים שהם מקום בכל המיוחדת המשמעות אותה

 .לגופם הסעיפים תוכן על ישפיעו ולא הקריאה לנוחות נועדו הפוליסה סעיפי כותרת
 

 החוק תחולת. 430
תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו, ככל  - 1981  - תשמ"אהוראות חוק חוזה הביטוח 

בפוליסה  על הסעיפים הניתנים להתניה בחוק, פי העניין, אלא אם הותנה אחרת-שיתחייב על
 זו.

  
 מהותי בעניין ושינוי גילוי. 431

 תוך מהותי ענייןב שינוי כל על ,הביטוח תקופת במשך ,בכתב למבטח יודיע המבוטח .431.1
 המבטח יהיה ,כזה שינוי למבטח המבוטח גילה לא .כך על לו שנודע מעת סביר זמן

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

 אחר מסמך בכל או/ו הביטוח בהצעת הוצגה לגביו ששאלה עניין הוא מהותי עניין .431.2
 .למבטח שהוגש

 אחר עניין ולכל זה סעיף לעניין המבוטח לידיעת תחשב תאגיד הוא מבוטחוה היה .431.3
 נושא על לאחראי או בתאגיד המנהלים לאחד הדבר היוודע לאחר זו פעולה לצורך

 .בתאגיד הביטוח
 

 אחרים ודמים הביטוח דמי תשלומי. 432

 שולמוי ,לפוליסה בקשר למבטח מהמבוטח המגיעים האחרים והדמים הביטוח דמי .432.1 
 .המבטח לבין המבוטח בין שהוסכמו ובתנאים במועדים

 הפרשי או שער הפרשי בגינם תשלום כל ישא ,שהוסכם כפי הביטוח דמי שולמו לא .432.2
 השיעור לפי ריבית וכן ,בפועל התשלום יום ועד הביטוח תחילת מיום העניין לפי מדד

 .טיפול ודמי המבטח אצל המקובל

 דרש שהמבטח לאחר ימים 15 תוך ,כאמור שבפיגור לשהוכ סכום שולם לא .432.3
 יתבטל הביטוח כי ,בכתב למבוטח להודיע המבטח רשאי ,לשלמו בכתב מהמבוטח

 בקביעה נקבע ואם כן לפני סולק לא שבפיגור הסכום אם .נוספים ימים 21 כעבור
 לאחר ,הביטוח את לבטל רשאי המבטח יהיה ,המבוטח שאינו מוטב חוזרת בלתי
 לא והמוטב ,הפוליסה את לבטל כוונתו ועל האמור הפיגור על בכתב למוטב דיעשהו

 .האמורה ההודעה לו שנמסרה מהיום ימים 15 תוך שבפיגור הסכום את סילק
הביטוח והדמים האחרים המגיעים מהמבוטח -אם לא  סוכם  אחרת בין הצדדים, דמי. 432.4

ימים מתאריך תחילתה של  28למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך 
 432.3ו  432.2. במקרה ולא ישולמו דמי הביטוח כאמור יחולו סעיפים תקופת הביטוח

 בגין דמי הביטוח שלא שולמו.
 

 עצמית השתתפות ודמי הביטוח סכומי הצמדת. 433
 בדולרים יניםמצו העצמית ההשתתפות ודמי האחריות גבולות או ביטוח סכומי אם .433.1

   בהתאם ,ישראלי במטבע יחושבו העצמית וההשתתפות הביטוח תגמולי :ב"ארה של 
     לידי בפועל התשלום במועד יחול אשר ,ישראל בבנק הדולר של היציג לשער 

 .המבוטח

 במטבע יניםמצו העצמית ההשתתפות ודמי האחריות גבולות או ביטוח סכומי אם . 433.2

 מדד שבין ליחס בהתאם יחושבו העצמית וההשתתפות הביטוח תגמולי :ישראלי
 המדד" – להלן) הביטוח תקופת תחילת לפני סמוך שפורסם לצרכן המחירים

 מקרה קרות מועד לפני סמוך שיפורסם לצרכן המחירים מדד לבין"( היסודי

 .הביטוח
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 כזו הגדלה כל תהווה ,הביטוח בסכומי הגדלות יחולו הביטוח תקופת במשך אם
 לגבי היסודי המדד כאשר ,דלעיל ההצמדה תנאי םחלי עליו נוסף בסיסי סכום

 .ההגדלה תוקף תחילת במועד הידוע המדד יהיה ההגדלה סכום
 

 
 הקיזוז זכות. 434

 ,לו חייב שהמבוטח סכום כל ,למבוטח המגיעים הביטוח מתגמולי לקזז רשאי המבטח

 (טוטאלי) טמוחל אובדן של במקרה .דין כל להוראות בכפוף זאת כל פירעונו זמן פקע ואשר
 הביטוח דמי יתרת את לקזז המבטח רשאי ,זו פוליסה פי על המכוסה המבוטח לרכוש

 .תשלומם מועד הגיע טרם אם גם ,זו פוליסה לפי ,לו המגיעים
 

 הביטוח ביטול. 435
 שיקול לפי הביטוח תקופת תום לפני שהיא עת בכל זו פוליסה לבטל רשאי המבוטח .435.1

 לפני ימים 21 לפחות רשום בדואר למבטח תשלח כך על שהודעה ובלבד ,דעתו
 .הביטוח יתבטל בו התאריך

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

 .אישור באותו נתהמצוי התקופה תום לאחר רק הפוליסה
 ששילם הביטוח דמי של היחסי החלק להחזר זכאי המבוטח יהיה כזה מקרהב

 .הביטוח ביטול שלאחר התקופה בעד למבטח

 תקופת תום לפני עת בכל הפוליסה את לבטל ,דעתו שיקול לפי רשאי המבטח .435.2
 הידועה האחרונה כתובתו לפי ,בכתב למבוטח תישלח כך על שהודעה ובלבד ,הביטוח

 .הפוליסה ביטול מועד נילפ ימים 30 לפחות
 לביטול והעילה המוסכמת הביטוח תקופת תום לפני הפוליסה את המבטח ביטל .435.3

 או/ו יחזיר ,המבטח את להונות ניסה או הפוליסה תנאי את הפר שהמובטח אינה
 .דין כל פי על לו המגיעים הסכומים את למבוטח המבטח ישלם

 
 הביטוח תקופת הארכת. 436

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

 
 רבתי רשלנות או בכוונה שנגרם מקרה. 437

 או בכוונה המבוטח ידי על הביטוח מקרה או הנזק נגרם אם מאחריות פטור יהיה המבטח

 .אכפתיות אי או פזיזות מסוג נפשי ביסוד לוותה אשר רבתי ברשלנות
 פטור המבטח יהיה לא המבוטח של גרידא ברשלנות הנזק או הביטוח קרהמ נגרם

 .מאחריות
 על למבטח שעומדת מהגנה לגרוע כדי לעיל באמור אין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 .חלקם או כולם הפוליסה תנאי את קיים לא המבוטח פיה
 

 נוהל עבודות בחום. 438
------------------- 

ביטוח בגין הכיסוי לאובדן או נזק כתוצאה ישירה או עקיפה מאש או לקיום ה תנאי
 התפוצצות לפי פוליסה זו הוא כי נתמלאו הדרישות, כדלהלן:

 
 לא תבוצענה עבודות חמות בתחום אתר העבודה, אלא בהתאם למפורט בנוהל זה. .1
חיתוך  ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ו/או -הגדרת המונח "עבודות חמות"  .2

 באמצעות חום ו/או שימוש באש גלויה.
כל קבלן ו/או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל "עבודות חמות" ימנה אחראי מטעמו  .3

)להלן "האחראי"( אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור 
 בנוהל זה.

טח המיועד לביצוע העבודות בחום לפני תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בש .4
מטר ממקום ביצוע  10ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 
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העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה 
 בלתי דליק.

בוי יד באמצעי כי( המצו""צופה אש -האחראי ימנה אדם אשר ישמש צופה אש )להלן .5
מתאימים לכיסוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות 
החמות, תפקידו הבלעדי של "צופה אש" כאמור, יהיה להשקיף על ביצוע העבודות 

 החמות ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות החמות כאמור.
 30ודות החמות החל מתחילת ביצוען עד לפחות צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העב .6

דקות לאחר סיום העבודות החמות על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות 
 התלקחות.

פי -ידו עלול לפגוע בזכויותיו על-למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום נוהל זה על .7
 פוליסה זו.

 
 הודעות. 439

 מענו לפי תישלח לפוליסה הקשור בכל וטחלמב המבטח של הודעה: למבוטח הודעות
 שינוי על המבוטח ומטעם בכתב הודעה בהיעדר .למבטח הידוע האחרון

 .ברשימה הרשום המען למבטח הידוע האחרון כמענו ייחשב ,מענו

 .למשרדיו בכתב תישלח לפוליסה הקשור בכל למבטח המבוטח של הודעה   :למבטח הודעה
 

 התיישנות. 440

 ,הביטוח מקרה מיום שנים שלוש היא ,ביטוח לתגמולי תביעה של ותההתיישנ תקופת
 לתגמולי תביעה לגביה אשר ,זו פוליסה פי על ומכוסות במידה ,שלישי צד תביעת למעט
 .המבוטח נגד שלישי הצד תביעת התיישנה לא עוד כל מתיישנת אינה ביטוח

 
 המשורר ייד על לה ניתן שמה .הישראלי מהנוף נפרד בלתי חלק היא מגדל

 היה מגדל של הראשון הרופא . 1934 בשנת ביאליק נחמן חיים הלאומי

 .טשרניחובסקי שאול המשורר

 .במשק מרכזי גורם מגדל היוותה ישראל מדינת של ההיסטוריה במרוצת
 המובילה והפיננסים הביטוח חברת הינה מגדל ,יותר מאוחר שנה 75 ,היום

 .חזון אותו ועם דרך באותה הממשיכה ,בישראל

 פיננסיים ומוצרים פנסיוני חיסכון ,ביטוח תכניות ולבנות לחדש פועלת מגדל

 שהיא תוך ,לקוחותיה ציבור של המשתנים לצרכים העונים מתקדמים

 .כלכלי וביטחון מקצועי שירות ללקוחותיה להעניק מקפידה
 510120001 ט"מק 2011 אפריל


