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עיקרי החוזה
 1פוליסה זו היא חוזה בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ – (להלן" :המבטחת") לבין המבוטח ששמו מפורט ברשימה (להלן:
"המבוטח") ,המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 2הואיל והמבוטח פנה אל המבטחת בהצעת הביטוח ,ובהסתמך על המידע שנמסר למבטחת בהצעת הביטוח ,ובמסמכים
נוספים ,שהועברו למבטחת ,והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין אם הוגשו בנפרד,
הסכימה המבטחת לקבל את המבוטח לביטוח ,בכפוף לאמור להלן.
 3תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום בתוקף למבטחת ,תשפה המבטחת
את המבוטח מפני אבדן או נזק או חבות ,שתיגרם בעטיו ,שיגרמו לפרויקט המבוטח המתואר ברשימה (להלן "הפרויקט") או
חלק ממנו בהתאם לתנאי פוליסה זו ,ובלבד שנגרמו בתוך תקופת הביטוח ,כהגדרתה בסעיף ההגדרות לפוליסה ,או תוך כל
תקופה נוספת שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי הביטוח ,ובגבול הגיאוגרפי המצוין בפוליסה או ברשימה ,זאת,
בתנאי שהסכום שישולם ע"י המבטחת עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה בצדו ,ולא יעלה בכללו
על סכום הביטוח הכללי הנזכר בה ,או על כל סכום או סכומים אחרים שייקבעו במקומו על ידי הוספה בפוליסה זו או בתוספת
אליה בחתימת המבטחת או בשמה ,ובשום פנים לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח ,ובכפיפות לגבולות אחריות המבטחת,
להשתתפות העצמית ,לתנאים ,לסייגים ולהוראות הכלולות בפוליסה או שיצורפו לה על ידי תוספת ו/או נספח.
 4סכומי הביטוח/גבולות האחריות המצוינים ברשימה מהווים את הסכומים המירביים לחבות המבטחת (כולל הרחבים ,אלא אם
צוין במפורש אחרת) .המבוטח יהיה חייב להוכיח את נזקו והיקפו בכל מקרה ביטוח.
 5הכיסוי הביטוחי ,לרבות ההרחבים והנספחים ,תקף אך ורק לגבי אותם סעיפים ,פרקים וכיסויים ,שהמבוטח ביקש בהצעת
הביטוח ושפורטו במפורש ברשימה ,לרבות סכומי הביטוח ,גבולות אחריות המבטחת וההשתתפות העצמית.
 6דמי הביטוח ,סכומי הביטוח ושאר הסכומים המפורטים ברשימה ,לרבות סכומי ההשתתפות העצמית ,צמודים למדד המחירים
לצרכן בהתאם להוראות המפורטות בהגדרות להלן ובפרקי הפוליסה השונים ,ובכפוף להם.

הגדרות
 1המבטחת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

 2המבוטח

האדם או הגוף ששמו וכתובתו מפורטים ברשימה.

 3הרשימה

הרשימה והתוספות המצורפות לפוליסה זו והמהוות חלק בלתי נפרד ממנה ,ובה הפרטים
המפרטים את הפרויקט המבוטח ותיאורו ,סכומי הביטוח ,דמי הביטוח ,תקופת הביטוח,
ההרחבים הכלולים בביטוח ,התנאות מוסכמות ,שיעורים וסכומים של השתתפות עצמית.

 4דמי הביטוח

הפרמיה על פי המפורט ברשימה.

 5מקרה הביטוח

כמוגדר בכל פרק מפרקי הפוליסה בנפרד.

 6מדד

א מדד
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם ע"י כל
מוסד ממשלתי אחר ,ולרבות כל מדד רשמי אחר שיבואו במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים
שעליהם בנוי המדד הקיים ובין שלא .במקרה שיוחלף המדד במדד אחר כאמור ,תקבע הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבין המדד האחר למדד.
ב המדד הידוע
לגבי מועד מסוים  -המדד שפורסם לאחרונה סמוך לפני אותו מועד.

 7השתתפות עצמית

א הסכום ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ,ואשר מעבר לו ישולמו תגמולי ביטוח ,עקב מקרה
ביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.
ב לגבי פרקי החבויות בפוליסה זו:

5

1

הסכום המירבי ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי ,אשר מעבר לו
ישולמו תגמולי הביטוח ,ו/או הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום ההוצאות שיעמדו לתשלום
ע“י המבטחת ,עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.

2

סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציאה המבטחת
במהלך הטיפול בתביעה ו/או בדרישה לפיצוי ו/או בהודעה על כל אירוע העלול לגרום למקרה
ביטוח ,וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח בגינם ,ואף אם לא הוטלה חבות על המבוטח.
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3

ג

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
(א) השתתפות עצמית מכוח פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,תחול על המבוטח
בגין כל נזק ,כהגדרתו בפרק זה .
(ב) השתתפות עצמית מכוח פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים ,תחול על המבוטח לגבי כל
מקרה ביטוח בנפרד ,אך לעניין מחלת מקצוע תחול השתתפות עצמית לגבי כל נפגע
ונפגע בנפרד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל :במקרה של אבדן או נזק או חבות לפי פרקים א,ב לפוליסה ,תחושב
ההשתתפות העצמית רק פעם אחת ביחס לכל המקרים הנובעים מאירוע אחד באתר העבודה,
לפי ההשתתפות העצמית הגבוהה מבין ההשתתפויות ,למעט לעניין רעידת אדמה ונזקי טבע,
שהשתתפות עצמית בגינם תיגבה בנפרד ובנוסף .ההשתתפות העצמית לפרק ג' תחול בנפרד
ובנוסף.

 8עובד

מי מעובדי המבוטח המועסקים על ידי המבוטח והנמצאים בשרותו הישיר של המבוטח ומתקיימים
ביניהם יחסי עובד מעביד.

 9גבול גיאוגרפי

מדינת ישראל ,והשטחים המוחזקים על ידה ,אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או ברשימה
(למעט שטחי האוטונומיה) .שטחי ישובים ישראליים ושטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחומים
שבאחריות הרשות הפלסטינית ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

 10החוק

חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981

 11הפוליסה

חוזה ביטוח זה ,לרבות הרשימה והצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לו.

 12הוצאות משפט

לרבות הוצאות דין וטורח.

 13תקופת הביטוח

א מועד תחילת הביטוח לפרק א' – ביטוח הרכוש:
המועד הנקוב ברשימה כמועד תחילת תקופת הביטוח ,או מיד לאחר פריקה של כל רכוש באתר
העבודה המבוטח כמוגדר ברשימה ,המועד המאוחר יותר מביניהם.
ב מועד תחילת הביטוח לפרקים ב' וג' – ביטוח חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים:
המועד הנקוב ברשימה כמועד תחילת תקופת הביטוח ,או המועד בו החל המבוטח בביצוע עבודות
הפרויקט המבוטח ,או המועד בו ניתנה למבוטח רשות להשתמש באתר העבודה המבוטח ,הכל
לפי המועד המאוחר יותר מביניהם.

ג

מועד סיום הביטוח:
הכיסוי הביטוחי יסתיים מיידית בגין אותם חלקים של הפרויקט המבוטח אשר נמסרו למזמין
הפרויקט ,או שהחל השימוש בהם ,הכל על-פי המועד המוקדם יותר מביניהם ,והוא הדין גם
כאשר נמסר הפרויקט כולו למזמין ,או שהחל השימוש בו ,או שנסתיים ביצוע כל העבודות
המבוטחות לפי פוליסה זו  .הכיסוי הביטוחי יסתיים מיידית בתום הראשון מבין המועדים דלעיל,
אפילו היה מועד זה קודם לתאריך הנקוב ברשימה כמועד סיום תקופת הביטוח .בכל מקרה לא
יימשך הכיסוי הביטוחי לפי פוליסה זו מעבר למועד סיום תקופת הביטוח הנקוב ברשימה ,אלא
אם הסכימה לכך המבטחת מראש ובכתב.

 14תקופת תחזוקה

התקופה המצוינת ברשימה ,בה יחול הכיסוי הביטוחי על חבות בגין מקרי ביטוח הנובעים מביצוע
עבודות תחזוקה (בדק ותיקונים) ,המתבצעות על ידי המבוטח לשם קיום התחייבויותיו לתחזוקת
הפרויקט ,שאירעו במהלכה ,והמכוסים לפי פרק ב' ו/או פרק ג' לפוליסה.
תחילתה של תקופת התחזוקה מיד עם סיום תקופת הביטוח לפי פרק ב' ו/או פרק ג' לפוליסה.
משך תקופת התחזוקה  -כנקוב ברשימה.

 15תקופת תחזוקה
מורחבת

התקופה המצוינת ברשימה ,בה ,בנוסף לכיסוי המפורט בסעיף תקופת תחזוקה( ,כהגדרתה
לעיל) ,יחול כיסוי בגין אובדן או נזק המכוסה לפי פרק א' לפוליסה ,לעבודות הפרויקט ,אשר
נגרמו תוך כדי ועקב הפעולות הנעשות על ידי המבוטח לשם קיום התחייבויותיו על פי הוראות
התחזוקה בחוזה ,או ,אשר נתגבשו במשך תקופת התחזוקה ,ובתנאי שתחילתם וסיבתם הישירה
הינה במשך תקופת הביטוח.
תחילתה של תקופת התחזוקה המורחבת מיד עם סיום תקופת הביטוח לפי פרק א' ו/או פרק ב'
ו/או פרק ג' לפוליסה.
משך תקופת התחזוקה המורחבת  -כנקוב ברשימה.

 16תקופת הרצה

התקופה הנקובה ברשימה ,המתחילה מעת הפעלתם לראשונה של המתקנים המיועדים להרצה
ומסתיימת לא יאוחר ממועד תום תקופת ההרצה או תקופת הביטוח ,כמפורט ברשימה ,המוקדם
מביניהם.
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פרק א' ׀ ביטוח הרכוש
א סעיף הביטוח

המבטחת תשפה את המבוטח בגין תיקון או החלפה או הקמה לפרויקט המבוטח בשל מקרה
ביטוח ,כמוגדר בפרק זה ,שייגרם בתקופת הביטוח ,הנקובה ברשימה( ,הברירה אם לתקן או
להחליף תהא בידי המבטחת) ,עד לסכום ,שלא יעלה בגין כל פריט ופריט המפורט ברשימה על
סכום הנקוב לגביו ,ובתנאי שהסך הכולל של השיפוי לא יעלה על סכום הביטוח הכולל הרשום
ברשימה .כל זאת ,בכפוף לתנאים ,להגדרות ולסייגים בפוליסה ולתנאים ולסייגים בפרק זה.

ב מקרה הביטוח

נזק פיזי כתוצאה מאירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש ,שנגרם במהלך תקופת הביטוח
לרכוש המבוטח מכל סיבה שהיא ,אשר אינה מוחרגת על פי סייגי הפוליסה.

ג הגדרת סכומי ביטוח

 1שווי הפרויקט
שווי הפרויקט המושלם כערכו בעת עריכת הביטוח ,לרבות שווי החומרים או הפריטים והציוד
שסופקו ע"י מזמין הפרויקט בעת הספקתם למטרת ביצוע עבודות הפרויקט המבוטח ,ולרבות
שינויים שיחולו בערכו של הפרויקט במשך תקופת הביטוח ,ובכלל זה שווי החומרים ,שכר עבודה,
דמי הובלה ,מכס ,בלו ,מיסים והיטלים אחרים.
 2מבני עזר וציוד קל
שווי ממשי כספי בעת עריכת הביטוח של מתקנים ,ציוד קל ,כמפורט בטופס ההצעה ,ושווי ממשי
כספי בעת עריכת הביטוח של מבני עזר ,המשמשים לבצוע הפרויקט ,לרבות משרדים ומחסנים.
לעניין זה ,ציוד קל משמעו ציוד שערך כל פריט בו אינו עולה על .₪ 40,000
 3שינויים בסכומי הביטוח
על המבוטח חלה חובה להודיע למבטחת על כל עובדה המגדילה את סכומי הביטוח לפי סעיף
 1לעיל ו/או על שינויים בהיקף ובאופן ביצוע הפרויקט .הודעת המבוטח למבטחת תיעשה בכתב.

ד הרחבים בתוספת
דמי ביטוח (למעט אם
נרשם אחרת ברשימה)

הכיסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים שלהלן הינו בתוקף אך ורק אם צוין ההרחב במפורש
ברשימה תמורת פרמיה מתאימה בגינו ,ובכפוף לכל תנאי הפוליסה ,סייגיה והוראותיה ,לרבות
הסייגים הכלליים לפוליסה וסייגי פרק זה ,אלא אם שונו במפורש על ידי הרשום בהרחב .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין באי רכישת הרחב/ים כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים.
אם המבוטח ציין סכומי ביטוח נפרדים להרחבים המפורטים בטופס ההצעה והמוגדרים להלן
בסעיפים  4 ,3 ,2 ,1ו –  5והמבטחת הסכימה לכך בכתב ,תשפה המבטחת את המבוטח בגין
הוצאותיו עד כדי שיעור הסכומים הנקובים ברשימה לגבי הרחבים אלו .ההרחבים בסעיפים ,2 ,1
 -4 ,3ו  5 -להלן הינם על בסיס נזק ראשון.
 1מבני עזר וציוד קל
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכלול אובדן או נזק פיזי ,פתאומי ובלתי צפוי ל:
א מבני עזר ותכולתם ו/או למשרדים ותכולתם הנמצאים באתר המבוטח.
ב לתבניות ,לפיגומים ,למתקנים ולציוד קל ,המשמשים לביצוע העבודות המבוטחות ,למעט
למנופים ,לכלי צמ"ה ולכלי רכב.
הערך הממשי המירבי של פריט בודד במסגרת הרחב זה לא יעלה על .₪ 40,000
אחריות המבטחת על פי הרחב זה מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה.
 2פינוי הריסות
הוצאות הכרחיות ,לשם כינון הנזק ,בהן נשא המבוטח בפועל להריסה ולפינוי הריסות הרכוש
המבוטח לפי פרק זה בעקבות מקרה ביטוח שאירע לרכוש המבוטח ,עד לסכום הביטוח הנקוב
ברשימה בגין הרחב זה.
 3רכוש עליו עובדים
הוצאות הכרחיות ,בהן נשא המבוטח בפועל לתיקון ,או החלפה או להקמה מחדש של הרכוש
המבוטח לפי הרחב זה ואשר ניזוק פיזית תוך תקופת הכיסוי הביטוחי לפרק זה ,כתוצאה ישירה
מביצוע עבודות הפרויקט המבוטח לפי פרק זה של הפוליסה ,תוך תקופת הכיסוי הביטוחי לפרק
זה.
הגדרת "רכוש עליו עובדים"
רכוש נייח ,אשר עליו מתבצעות עבודות הפרויקט המבוטח לפי פרק זה של הפוליסה (כולו או
חלקו) ,הנמצא באתר העבודה המבוטח או בקרבתו המיידית ,אשר שייך לאחד מיחידי המבוטח
או נמצא באחריותו או במרותו או בחזקתו ,ואשר אינו מהווה חלק מהפרויקט שביצועו מבוטח
לפי פרק זה.
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 4רכוש סמוך
הוצאות הכרחיות בהן נשא המבוטח בפועל לתיקון ,או החלפה או להקמה מחדש של הרכוש
המבוטח לפי הרחב זה ,אשר ניזוק פיזית תוך תקופת הכיסוי הביטוחי לפרק זה ,כתוצאה ישירה
מביצוע עבודות הפרויקט המבוטח לפי פרק זה של הפוליסה ,תוך תקופת הכיסוי הביטוחי לפרק
זה.
הגדרת "רכוש סמוך"
רכוש נייח ,הנמצא בשטח ביצוע עבודות הפרויקט (באתר העבודה המבוטח או בקרבתו המיידית),
אשר אינו מהווה חלק מהפרויקט שביצועו מבוטח לפי פרק זה ,ו/או אינו משמש לצורך עבודות
הפרויקט ,ובתנאי שרכוש זה שייך לאחד מיחידי המבוטח ,או נמצא באחריותו או במרותו או
בחזקתו.
 5רכוש בהעברה
אבדן או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים על פי פרק זה ,למעט סיכוני שוד ,גניבה ופריצה,
שייגרמו לרכוש המהווה חלק מעבודות הפרויקט ,בעת העברתו ממקומות שונים בגבול הגיאוגרפי
אל האתר בו מתבצעות עבודות הפרויקט ,הלוך וחזור ,לרבות פעולות פריקה וטעינה.

ה סייגים לביטוח
על פי פרק זה

המבטחת לא תהיה אחראית עבור:
 1נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות נזק כלכלי טהור ,קנסות ,פיצויים ,הפסדים הנגרמים על ידי
איחור ,על ידי חוסר ביצוע ועל ידי אובדן חוזה.
 2אבדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתכנון לקוי.
 3הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מחומרים לקויים או מעבודה לקויה ,אך חריג זה יוגבל
לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם אשר יפגעו מאירוע תאונתי ,ולא יחול על אבדן או נזק
הנובעים מתאונות אשר תיגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים.
 4אבדן או נזק ישיר של פחת ,בלאי ,החלדה ,שיתוך (קורוזיה) ,ירידת ערך הנובעת מחוסר שימוש,
או תנאים אטמוספריים רגילים.
 5אבדן או נזק של שבר מכני או של קלקול חשמלי.
 6אבדן או נזק לתיקים ,חשבונות ,שטרי כסף ,מטבעות ,שטרי חוב ,שטרי חליפין ,המחאות ,בולים,
מסמכים ,הוכחות חוב ,בטחונות או שיקים.
 7אבדן או נזק כתוצאה מגניבה או פריצה מכל סוג שהוא.
 8רעידת אדמה ונזקי טבע.

ו תנאים מיוחדים
לפרק א'

 1ביטוח חסר
אם בעת קרות מקרה הביטוח  ,סכומי הביטוח הנקובים ברשימה ,כמוגדר בסעיף ג'( )1בפרק
זה – הגדרת סכומי ביטוח (להלן" :סעיף הגדרת סכומי ביטוח") ,קטנים מהסכומים לפיהם חייב
היה הרכוש להיות מבוטח ,בהתאם לסעיף הגדרת סכומי ביטוח ,תפחת חבות המבטחת בשיעור
יחסי ,שהוא כיחס בין סכומי הביטוח לבין שווי הפרויקט.
 2חישוב השיפוי
א נזק הניתן לתיקון
במקרים בהם הנזק לרכוש מבוטח ניתן לתיקון ,תשלם המבטחת את כל ההוצאות שתהיינה
הכרחיות כדי להחזיר את הרכוש למצב כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק.
המבטחת לא תשלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים ,אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים
המכוסים על ידי הפוליסה.
המבוטח יישא בעלותם של תיקונים ארעיים כלשהם ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות
התיקונים הסופיים המכוסים ע"י הפוליסה.
ב אבדן מוחלט
במקרה שהרכוש המבוטח ניזוק כליל (להלן" :אבדן מוחלט") תשלם המבטחת את ערכו
הממשי הכספי של הרכוש מיד לפני קרות האבדן .כ"אובדן מוחלט" של הרכוש המבוטח
שניזוק יחשב המקרה בו עלות התיקונים של אותו רכוש על פי בסיס השיפוי המפורט בפסקה
א' לעיל עולה על או שווה לערך הממשי של הרכוש מיד לפני קרות האירוע שגרם לנזק.
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ג

זכויות המבטחת לניצולת
בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו ,רשאית המבטחת:
( )1להיכנס לבנין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
( )2לקבל לידיה רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח ,לאחר ששולמו או
התחייבו לשלם בגינו תגמולי הביטוח.
( )3להחזיק בחזקתה כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו בדרך
אחרת לכל מטרה סבירה ,או למכור כל רכוש כזה או לעשות בו כראות עיניה.
( )4אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטחת או יפריע
או ימנע מהמבטחת שימוש בסמכויותיה הניתנות בזה ,תוקטן חבותה של המבטחת
בהתאם להוראות החוק.
( )5אין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד המבטחת משום הכרה באחריותה לגבי
התביעה ,כולה או חלקה.

 3השתתפות עצמית
סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה בהתאם למקרה הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים
במדד.
 4מקדמה
בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו ,כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה ,יהא
המבוטח זכאי לקבל מהמבטחת מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שרות לתיקון
הנזק ,וזאת ,על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטחת לפי תנאי פוליסה זו .מקדמה כזאת תנוכה
מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה ששולמה
למדד מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.
 5תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת
תגמולי ביטוח ,שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך  30ימים מהיום שהיו בידי המבטחת
מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה ,כאמור בסעיף ( 23א') לחוק ,והם ניתנים
לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
 6שעבוד (סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה)
א תגמולי ביטוח ,אם יגיעו כאלה לפי פרק זה ,ישולמו לטובת בעלי השעבוד המצוינים ברשימה,
עד לשיעור זכות ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח ו/או בהתאם
לסכומים הנקובים ברשימה ,ובהתאם לכל תנאי הפוליסה וסייגיה.
ב במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבטחת ,לא יהא לביטול תוקף ,אלא במועד הנקוב
בהודעה שתישלח בכתב ,למבוטח ולבעל השעבוד ,לפחות  30יום לפני אותו מועד.

ג

התחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח תהיה קודמת להתחייבות המבטחת לתשלום
תגמולי ביטוח וכל שעבוד או חוב אחר ,ולמבטחת שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח
כלפיה מכל סכום שיש לשלמו בגין מקרה ביטוח.

פרק ב' ׀ חבות כלפי צד שלישי

(בתוקף אם צוין מפורשות ברשימה)

אם צוין ברשימה כי פרק ב' בתוקף ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטחת לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה
ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,תשפה המבטחת את המבוטח עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ,אשר חלים מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין חבותו של המבוטח על פי חוק ,כהגדרתו
בפרק זה ,כלפי צד שלישי ,עקב מקרה הביטוח שנגרם על ידו בתקופת הביטוח ,כתוצאה ישירה מביצוע העבודות המבוטחות
לפי פרק א' של פוליסה זו ,באתר העבודה או בקרבתו המידית.
כן ,תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין
מקרה ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפרק זה .
אם לסילוק תביעה יידרש סכום העולה על גבול האחריות הנקוב ברשימה לגבי פרק זה ,תוגבל אחריות המבטחת להוצאות אלה
אך ורק בסכום היחסי ,כיחס שבין גבול האחריות על פי פרק ב' ברשימה לבין סך כל הסכום שנדרש ,כאמור ,לסילוק התביעה.
זאת ,בכפוף להגדרות ,לתנאים ,ולסייגים הכללים של כל פרקי הפוליסה ,לתנאים הכלליים של פרקי ביטוח חבויות ,ולתנאים
ולסייגים של פרק זה.

א הגדרות
(לעניין פרק זה של
הפוליסה)

 1מקרה הביטוח
אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש ,אשר נגרם כתוצאה ישירה מביצוע עבודות הפרויקט
המבוטח לפי פרק א' של פוליסה זו ,באתר העבודה המבוטח או בסמיכות המיידית לו ,ואשר גרם
לצד שלישי ל:
א היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
ב היזק או אובדן לרכוש מוחשי ,לרבות נזק שהינו תוצאה ישירה שלהם (נזק תוצאתי).
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 2נזק
מקרה ביטוח אחד ,או סדרת מקרי ביטוח ,הנובע/נובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.
 3חוק
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,התשכ"ח .1968 -
 4גבולות האחריות
הסכומים הנקובים ברשימה כגבולות האחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח .

ב הרחבים לכיסוי

 1חבות צולבת
נכללו בשמו של המבוטח ,כמפורט ברשימה ,יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי לפי
פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור לעיל ,בנפרד ,כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו
על תנאיה ,הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים .דינה
של שותפות הכוללת כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד .חבותה הכוללת של המבטחת לשיפוי
כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות לפרק ב' הנקובים ברשימה.
 2תקופת תחזוקה
הכיסוי הביטוחי לפי פרק זה מורחב לכלול כיסוי גם בתקופת תחזוקה ,למשך תקופת התחזוקה
הנקובה ברשימה ,כאמור בהגדרת תקופת תחזוקה בסעיף  14לפרק ההגדרות לעיל.

ג סייגים מיוחדים
לפרק ב'

המבטחת לא תהיה אחראית עבור:
 1אבדן או נזק שנגרמו לפריט רכוש אשר מבוטח ,או יכול היה להיות מבוטח ,לפי פרק א׳ של
פוליסה זו (וזאת אפילו אם אין המבוטח זוכה בשיפוי ,חרף היות הפריט מבוטח לפי פרק א׳,
מחמת היות סכום השיפוי בתחום סכום ההשתתפות העצמית ,או מחמת כל הגבלה אחרת).
 2נזק לרכוש ,לקרקע או למבנה ,הנגרם על ידי רעד (ויברציה) או הסרה או החלשה של תמיכה ,או
נזק או פגיעה לאדם או לרכוש ,הנובעים מאחת הסיבות הללו במישרין או בעקיפין.
 3חבותו של המבוטח כמעביד כלפי עובדיו.
 4חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי כמשמעותו בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח
חדש) ,תש"ל ( 1970 -להלן" :כלי רכב מנועי") ,וכן ,חבות של גופים ומוסדות הפטורים מחובת
ביטוח על פי הפקודה ,כאמור.
 5חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי בגין נזק לרכוש צד שלישי.
 6התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן התחייבות או אחריות
כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
 7במקרה של אובדן או נזק לצינורות ,מתקנים או כבלים תת קרקעיים ,תשפה המבטחת את
המבוטח אך ורק אם ,בטרם החלו העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את התכניות
בדבר המיקום המדויק בו מצויים באזור התת קרקעי של אתר העבודות צינורות ,כבלים וכל
מתקן אחר ,ועל המבוטח יהיה נטל הראייה להוכיח כי ביצע בדיקה זו.
בכל מקרה יהיה סכום השיפוי מוגבל אך ורק להוצאות תיקונים של הכבלים התת קרקעיים ,ולא
יהא כיסוי וממילא לא ישולם פיצוי בגין נזק תוצאתי כלשהו.
 8חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או משימוש במכונה ניידת ,הנחשבים
כרכב על פי פקודת התעבורה ואשר אין חובה לבטחם ,על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.
 9תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ,בגין עובדי קבלנים וקבלני משנה העובדים באתר ,ואשר
נפגעו תוך כדי ועקב עבודתם באתר  -אלא אם צוין במפורש ברשימה כי סעיף  6תביעות שיבוב
של המל"ל מפרק ד׳ "הרחבים"  -בתוקף.
 10חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או
בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באסבסט או בחומרים כלשהם המכילים אסבסט בכל
צורה וכמות ,ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של אסבסט.
 11זיהום אויר ,זיהום מים או זיהום קרקע ,אך למעט זיהום שהוא תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי
ובלתי צפוי מראש.
 12נזק לרכוש בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח.
 13נזק כלכלי טהור.
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פרק ג' ׀ חבות מעבידים

(בתוקף אם צוין מפורשות ברשימה)

אם צוין ברשימה כי פרק ג' בתוקף ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטחת לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה
ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,תשפה המבטחת את המבוטח ,בכפוף לגבולות האחריות הנקובים ברשימה ,למקרה ביטוח
ולתקופת ביטוח ,אשר חלים מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין חבותו של המעביד כלפי עובדיו על
פי החוק ,כהגדרתו בפרק זה ,בשל מקרי ביטוח שאירעו בתקופת הביטוח ,כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות בפוליסה זו,
באתר העבודה ,בקרבתו המידית או בכל מקום אחר בגבול הגיאוגרפי ,ואשר קשור במישרין לפרויקט המבוטח.
בנוסף ,תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות ,שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,להגנה בפני תביעה לפיצוי
בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
אם לסילוק תביעה יידרש סכום העולה על גבול האחריות הנקוב ברשימה לגבי פרק זה ,תוגבל אחריות המבטחת להוצאות אלה
אך ורק בסכום היחסי ,כיחס שבין גבול האחריות על פי פרק זה לבין סך כל הסכום שנדרש ,כאמור ,לסילוק התביעה.
זאת ,בכפוף להגדרות ,לתנאים ולסייגים הכלליים של כל פרקי הפוליסה ,לתנאים הכלליים של פרקי ביטוח החבויות ,ולתנאים
ולסייגים של פרק זה.

א גבולות מירביים
לאחריות המבטחת
על פי פוליסה זו

אחריות המבטחת על פי פוליסה זו לא תעלה על:
 1הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתשלום פיצויים בשל מקרה ביטוח לעובד אחד.
 2הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לסכום הפיצויים הכולל שתשלם המבטחת על פי פרק
זה בגין מקרה ביטוח אחד או מספר מקרי ביטוח כתוצאה מגורם אחד או מסיבה מקורית אחת,
ובסך הכל בגין כל מקרי הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח.
כן תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו
וזאת אף מעל גבול האחריות.

ב הגדרות למטרת
פרק זה

 1חוק
א פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,התשכ"ח . 1968 -
ב חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם .1980 -
 2מקרה הביטוח
היזק גופני ,שכלי ,נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח
המתוארים ברשימה ,ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח ומקבל שכרו ממנו ,שאירעו תוך כדי
ועקב עבודתו בפרויקט המבוטח המוגדר ברשימה.

ג הרחב לכיסוי

ד סייגים מיוחדים
לפרק זה

 1תקופת תחזוקה
הכיסוי הביטוחי לפי פרק זה מורחב לכלול כיסוי גם בתקופת תחזוקה ,למשך תקופת התחזוקה
הנקובה ברשימה ,כאמור בהגדרת תקופת תחזוקה בסעיף  14לפרק ההגדרות לעיל.
המבטחת לא תהיה אחראית לפי פרק זה ל:
 1חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן או קבלן משנה ,או עובד של קבלן או של קבלן משנה כזה.
סייג זה לא יחול אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב ע"י המבטחת ,ובלבד ששכרם של אותם
עובדים המתייחס לעבודות הפרויקט נכלל בשווי הפרויקט.
 2א חבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו בתוקף הסכם ,אלא אם חבות או אחריות כזו
הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
ב סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהוא ,והוא וויתר על זכותו בהסכם
שהוא צד לו .המבוטח יחזיר למבטחת כל סכום ששילמה המבטחת ויכולה היתה לגבותו
בהעדר הסכם זה.
 3א סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.
ב סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה ,או שהמוסד לביטוח
לאומי חייב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום הוראה או הוראות בחוק ביטוח לאומי או בתקנותיו,
או מחמת שלא הוגשה לו תביעה כלל.

ג

11

סכום כלשהו בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו ,לפצות עובד שאין
חוק הביטוח הלאומי חל עליו.
במקרה כזה תפצה המבטחת את המבוטח בגין תביעות כאלה ,רק בסכום העודף על הסכום
שעשוי היה להשתלם ,בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה  ,1995 -כאילו
היה אותו עובד מבוטח על-פי החוק הנ"ל.
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 4חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או
בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באסבסט או בחומרים כלשהם המכילים אסבסט בכל
צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האסבסט.
 5חבות כלשהיא הנובעת או קשורה ,בין במישרין ובין בעקיפין בצורנית (.)silicosis
 6חבות כלשהיא הנובעת משימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים בגפרת התליום בסטריכנין.
 7חבות כלשהיא בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות ,החוקים ו/או התקנות בדבר העסקת
נוער או שלא בהתאם להן.
 8חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים ע"י צבא הגנה לישראל ,בעת
העסקתם בשטחים אלה.
 9חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות חבות של גופים ומוסדות הפטורים
מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) ,תש"ל – .1970

ה תנאים מיוחדים
לפרק ג'

 1כאשר חבות המבוטח נובעת מתאונה או מחלה שנגרמה על ידי חשיפת העובד לסיכון מתמשך
ו/או לאירוע מתמשך או לצרוף אירועים מצטברים (להלן "גורם הנזק") ,תוך כדי ועקב עבודה
בעסקו של המבוטח ,תישא המבטחת בחלק יחסי של חבות ,כפי היחס שבין תקופת החשיפה
של העובד לגורם הנזק בתקופת הביטוח של פוליסה זו ,לבין תקופת החשיפה לסיכון המתמשך
בכלל.
 2נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
על המבוטח למלא אחר כל חובה חקוקה שנועדה להגן על עובדיו ולנקוט בכל האמצעים הסבירים
להבטחת שלומם של עובדיו .נוכח המבוטח או הובא לידיעתו דבר קיומו של סיכון מוחשי לעובד
אשר גרם או עלול לגרום לו נזק ,יפסיק המבוטח מיד את הפעילות הקשורה בסיכון זה.
המבטחת רואה בתנאי זו אמצעי להקלת הסיכון .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת
הסיכון לעיל ,תהא המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותה ,הכל בכפוף
להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

פרק ד' ׀ הרחבים בתוספת דמי ביטוח

(למעט אם נרשם אחרת ברשימה)

הכיסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים שלהלן הינו בתוקף אך ורק אם צוין ההרחב במפורש ברשימה תמורת פרמיה מתאימה
בגינו ,ובכפוף לכל תנאי הפוליסה ,סייגיה והוראותיה ,לרבות הסייגים הכלליים לפוליסה וסייגי פרק זה ,אלא אם שונו במפורש על
ידי הרשום בהרחב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין באי רכישת הרחב/ים כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים.
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין מקרה ביטוח בהתאם למפורט בהרחבים המפורטים להלן וזאת עד לסכום הביטוח
או גבול האחריות ,לפי העניין ,הנקוב לצידם בפוליסה או ברשימה.

 1נזק עקיף כתוצאה
מתכנון לקוי – הרחב
לפרק א'

הביטוח לפי פרק א' מורחב לכסות:
נזק תאונתי עקיף כתוצאה מתכנון לקוי.
א סייג ה' 2מרשימת הסייגים בפרק א' ,מבוטל בזאת.
ב סייג ה' 3מרשימת הסייגים בפרק א' ,יבוטל ובמקומו יבוא:
"הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מחומרים לקויים או מעבודה לקויה או מתכנון לקוי ,אך
חריג זה יוגבל לחול על תיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם אשר ייפגעו מאירוע תאונתי,
ולא יחול על אובדן או נזק הנובעים מתאונות אשר תגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או עקב
תכנון לקוי".
הכיסוי לנזק עקיף שמקורו בתכנון לקוי כפוף לתנאים המצטברים הבאים:

1

המתכננים מוסמכים לבצע סוג זה של תכנון.

2

המתכננים ו/או היועצים אינם מבוטחים בפוליסה זו ואינם שכירים של המבוטח.

3

למבטחת נשמרת זכות שיבוב כנגד המתכננים ו/או היועצים.

4

למען הסר כל ספק מובהר כי הביטוח על פי הרחב זה אינו מכסה אבדן או נזק שנתגלו לאחר
תום תקופת הביטוח.

 2נזק ישיר ועקיף
כתוצאה מתכנון לקוי–
הרחב לפרק א'
א נזק תאונתי עקיף כתוצאה מתכנון לקוי.
הביטוח לפי פרק א' מורחב לכסות:

1

12

סייג ה' 2מרשימת הסייגים בפרק א' ,מבוטל בזאת.
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סייג ה' 3מרשימת הסייגים בפרק א' יבוטל ובמקומו יבוא" :הוצאות לתיקונים או החלפה
הנובעים מחומרים לקויים או מעבודה לקויה או מתכנון לקוי ,אך חריג זה יוגבל לחול על תיקון
או החלפת הפריטים הלקויים עצמם אשר ייפגעו מאירוע תאונתי ,ולא יחול על אובדן או נזק
הנובעים מתאונות אשר תגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או עקב תכנון לקוי".

הכיסוי לנזק עקיף שמקורו בתכנון לקוי כפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 .1המתכננים מוסמכים לבצע סוג זה של תכנון.
 .2המתכננים ו/או היועצים אינם מבוטחים בפוליסה זו ואינם שכירים של המבוטח.
 .3למבטחת נשמרת זכות שיבוב כנגד המתכננים ו/או היועצים.
 .4למען הסר כל ספק מובהר כי הביטוח על פי הרחב זה אינו מכסה אבדן או נזק שנתגלו לאחר
תום תקופת הביטוח.
ב נזק תאונתי ישיר כתוצאה מתכנון לקוי.
הביטוח עפ"י סעיף זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לפריטים המהווים
חלק מהעבודות המבוטחות ,עקב חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה ו/או תכנון לקוי שאירעו ונתגלו
בתקופת הביטוח.
סייגים ה' 2וה' 3לסייגי פרק א' מבוטלים בזאת.
גבול אחריות המבטחת להרחב לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה לעניין הרחב נזק תאונתי
ישיר כתוצאה מתכנון לקוי.
הביטוח לפי סעיף (2ב') אינו כולל:

1

הוצאות בגין שינויים ,שיפורים ,תוספות שיבוצעו כתוצאה מהאובדן או הנזק.

2

הוצאות אשר היצרן או הספק התחייב לשפות את המבוטח במסגרת חוזה או התחייבות.

הכיסוי לנזק ישיר שמקורו בתכנון לקוי כפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 .1המתכננים מוסמכים לבצע סוג זה של תכנון.
 .2המתכננים ו/או היועצים אינם מבוטחים בפוליסה זו ואינם שכירים של המבוטח.
 .3למבטחת נשמרת זכות שיבוב כנגד המתכננים ו/או היועצים.
 .4למען הסר ספק מובהר כי הביטוח לפי הרחב מיוחד זה אינו מכסה אבדן או נזק שנתגלו לאחר
תום תקופת הביטוח.
נקיטת אמצעים להקלת הסיכון להרחב זה :
באם לאחר קרות אובדן או נזק יתגלה כי פריטים אחרים המהווים חלק מהעבודות המבוטחות
עלול להינזק ,על המבוטח לנקוט מיד בכל האמצעים על מנת למנוע אובדן או נזק נוספים.
במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,כמפורט לעיל ,תהא המבטחת רשאית
לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותה ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

 3נזקי פריצה וגניבה–
הרחב לפרק א'

הביטוח לפי פרק א' מורחב לכלול נזק או אבדן בגין סיכוני פריצה וגניבה של הרכוש המבוטח
כמוגדר להלן.
א הגדרות

1

פריצה
(א) גניבת רכוש מתוך מחסן הבנוי בטון (למעט מבנים המשמשים לצורך ביצוע העבודה),
שפתחיו נעולים בדלת פלדה עם מנעול אחד לפחות בעל קוטר אוזן  16מ”מ.
(ב) גניבת רכוש בעת היותו מותקן או בנוי במיקומו הסופי בפרויקט המבוטח לפי פוליסה זו.
בתנאי:
שהחדירה ו/או היציאה לשם פריצה בוצעה באלימות ובכח ונשארו סימנים המעידים על כך.

2

גניבה
(א) גניבת רכוש לפני הרכבתו או בנייתו במיקומו הסופי מתוך אתר הפרויקט המבוטח לפי
פוליסה זו.
(ב) גניבת רכוש מתוך מבנה זמני או ארעי המשמש לצרכי העבודה והנמצא בתחומי האתר.

ב נקיטת אמצעים להקלת הסיכון:
מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ,מהסייגים לחבות המבטחת ,המפורטים בכל
פרק מפרקי פוליסה זו ,ומהתנאים הכלליים לפוליסה ,על המבוטח לנקוט בכל האמצעים
להקלת הסיכון ,המפורטים להלן .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,ו/או
לא הפעילם ,בהתאם למפורט להלן ,תהא המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את
חבותה ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
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 4נזקי רעידת אדמה -
הרחב לפרק א'

1

על המבוטח להעסיק שומר או שומרים שיועסקו באתר למטרת שמירה בלבד .מספר
השומרים ייקבע בסבירות בהתאם לגודל האתר ,ושכרם ישולם ע"י המבוטח ו/או חברת
שמירה ,ששכרה משולם ע"י המבוטח.

2

השמירה באתר תבוצע ע"י אנשים המחזיקים ברישיון תקף עפ"י חוק חוקרים פרטיים ,שרותי
שמירה ,תשל"ב .1972 -

3

השומרים ו/או חברת השמירה אינם מבוטחים לפי פוליסה זו ולא יחשבו כקבלני משנה.

4

עם הגשת התביעה ,על המבוטח להמציא למבטחת אישור משטרה כי הפריצה ,השוד
או הגניבה הובאה לידיעתה מיד עם גילויה .אישור זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים
הדרושים להוכחת חבותה של המבטחת.

סייגים להרחב זה:
המבטחת לא תכסה:

1

פריצה או גניבה שנגרמה בזמן העדר שמירה כמפורט לעיל.

2

גניבה או חוסר אשר התגלו בעת בדיקת כמויות או ספירת מלאי.

3

פריצה ,שוד או גניבה שנגרמה על-ידי או בסיוע עובד מעובדי המבוטח.

4

נזקים עבורם אחראי גורם כלשהו ,ואשר שוחרר מחבותו במסגרת הסכם בינו ובין המבוטח.

א הגדרות
רעידת אדמה –
נזק על ידי רעידת אדמה ,רעש ו/או התפרצות הר געש ,לרבות אש שנגרמה על ידם ,במישרין או
בעקיפין ,אש תת קרקעית ,ו/או נחשול (צונאמי).
לעניין הסיכונים הנ"ל ,יחשב כמקרה ביטוח אחד כל אובדן או נזק שאירע תוך פרק זמן אחד של
 72שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה.
ב הכיסוי הביטוחי
הביטוח לפי פרק א' מורחב לכסות את שווי הפרויקט ,מתקנים ,ציוד קל ומבני עזר ,וכן ,פינוי
הריסות ,בהתאם לסכומי הביטוח שצוינו ברשימה ,נגד אובדן או נזק ,שייגרם על ידי רעידת אדמה,
כהגדרתה לעיל ,אשר אירעו תוך תקופת הביטוח ,כמפורט ברשימה.

 5נזקי טבע  -הרחב
לפרק א'

א הגדרות
נזקי טבע

1

סערה וסופה  -נזק על ידי רוח שמהירותה עולה על  34קשר.

2

גשם ו/או שלג ו /או ברד  -נזק על ידי גשם ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתו ו /או נזק שנגרם על
ידי עומס יתר מחמת הצטברות של גשם ו/או שלג ו/או ברד.

3

שיטפון
א .נזק שנגרם על ידי עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי,
באר ,או מקווה מים אחר ,לרבות נזק שנגרם ע"י נחשול ים שאינו כתוצאה מרעידת אדמה
או רעש אדמה.
ב .הצטברות או זרימה על פני הקרקע ,או מתחת לה ,של מי גשמים או שלגים מחוץ לדרכי
זרימתם הרגילות.

לעניין סיכוני סערה וסופה ,גשם ,שלג ו/או ברד ושיטפון (להלן" האירוע") ,ייחשב כמקרה ביטוח
אחד כל אובדן או נזק ,שאירע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת האירוע ,שגרם להם.
ב הכיסוי הביטוחי
הביטוח לפי פרק א' מורחב לכסות את שווי הפרויקט ,מתקנים ,ציוד קל ומבני עזר ,וכן ,פינוי
הריסות ,בהתאם לסכומי הביטוח שצוינו ברשימה ,נגד אובדן או נזק ,שייגרם על ידי נזקי טבע
אחרים ,כהגדרתם בפוליסה זו ,אשר אירעו תוך תקופת הביטוח ,כמפורט ברשימה.

 6תביעות שיבוב של
המוסד לביטוח לאומי –
הרחב לפרק ב'

14

הביטוח לפי פרק ב' מורחב לכסות את המבוטח בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי,
לגבי עובדים של קבלנים או קבלני משנה שאין המבוטח חייב בתשלומי ביטוח לאומי בגינם .סייג ג'
 9של פרק ב' יבוטל בהתאם עד לגבול האחריות המצוין ברשימה .גבול אחריות זה יחשב כחלק
בלתי נפרד מגבולות האחריות הכללים המפורטים ברשימה ולא בנוסף להם.
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 7חבות בגין רעד
(ויברציה) – הרחב
לפרק ב'

א הביטוח לפי פרק ב' מורחב לכסות את המבוטח בגין חבותו עקב אובדן או נזק לרכוש כלשהו
השייך לצד ג' ,לרבות קרקע או בניין ,כתוצאה מרעידות ,הסרה או החלשה של משען או תמך,
תוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות .אחריות המבטחת בגין הרחב זה לא תעלה על  20%מגבול
אחריות המבטחת על פי פרק ב'  -חבות כלפי צד שלישי ,או  ,₪ 1,000,000הנמוך מבין שניהם.
ב נקיטת אמצעים להקלת הסיכון:
מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ,מהסייגים לחבות המבטחת ,המפורטים בכל
פרק מפרקי פוליסה זו ,ומהתנאים הכלליים לפוליסה ,על המבוטח לנקוט בכל האמצעים
להקלת הסיכון ,המפורטים להלן .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,ו/או
לא הפעילם ,בהתאם למפורט להלן ,תהא המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את
חבותה ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

ג

1

טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש ,קרקע או בניין כאמור ,יוכן עבור
המבוטח ,על חשבונו הוא ,דו"ח הנדסי בדבר מצבם ,המתאר פגמים קיימים אם קיימים
והוראות לנקיטת אמצעי מניעה אותם יבצע המבוטח טרם תחילת ביצוע העבודות על
חשבונו .הדו"ח כאמור יועבר לידי המבטחת.

2

מיד בעת גילוי נזק אשר נגרם או נטען כי נגרם על ידי רעידות או על ידי הסרה או החלשה
של משען או תמך ,יפסיק המבוטח את העבודות וינקוט מיידית בכל האמצעים הסבירים
שיתחייבו כדי לצמצם את הנזק.

3

המבוטח יוכל להתחיל את העבודות מחדש רק לאחר שקיבל אישור לכך מאת שמאי אשר
מונה על ידי המבטחת תוך זמן סביר לאחר מסירת הודעה אודות הנזק ,בתנאי כי המבוטח
פעל ,על חשבונו הוא ועם המלצות סבירות של השמאי לנקיטת אמצעים נוספים להקלת
הסיכון בכדי למנוע נזק נוסף.

המבטחת לא תהיה אחראית עבור:

1

נזק הנגרם לבניינים ,קרקע או מבנים ,אשר טרם תחילת ביצוע העבודות היו תחת הריסה או
הוכרזו כמבנים מסוכנים בידי הרשויות.

2

נזק שטחי אשר אין בו בכדי להחליש את יציבות הרכוש ,הבניינים ,קרקע או מבנים או בכדי
לסכן את דייריו.

3

נזק אשר ארע קודם לתחילת ביצוע העבודות ,או נזק הנגרם עקב אירוע שאינו קשור בעבודות
המבוטחות ללא כל זיקה למועד אירועו.

 8ביטוח עבודות על
בסיס הצהרת המבוטח
(דיווח מראש) – הרחב
א על המבוטח להצהיר על השווי הכולל הצפוי של כל העבודות (להלן" :הפרויקטים") ,הצפויות
לכל פרקי הפוליסה
להתחיל בתקופת הביטוח .סכום זה יכלול גם את שווי החומרים המסופקים ע"י מזמיני העבודה
אם צוין במפורש ברשימה כי הביטוח על פי פרק א'  -ביטוח הרכוש  -מכסה עבודות של פרויקטים
על בסיס הצהרה של המבוטח יחולו התנאים להלן:
וכן את שווי הציוד הקל ומבני העזר של כל הפרויקטים הצפויים.

ב הכיסוי על פי פרקי הפוליסה שבתוקף יחול על עבודות ,שמועד תחילת ביצוען חל בתקופת
הביטוח הנקובה בפוליסה ,ובלבד שהמבוטח ידווח עליהן למבטחת טרם התחלת ביצוע העבודות.

ג

דיווח המבוטח מראש על כל עבודה המבוצעת על ידו יכלול:

1

תיאור מלא של עבודות הפרויקט.

2

כתובת אתר העבודה.

3

תקופת ביצוע עבודות הפרויקט.

4

שווי מלא של עבודות הפרויקט.

ד הכיסוי לגבי כל פרויקט יסתיים בתום ביצוע עבודות הפרויקט ,או בתום תקופת ביצוע עבודות
הפרויקט כפי שדווחה מראש על ידי המבוטח ,לפי המועד המוקדם מבין השניים.
ה הכיסוי לעבודות בניה על בסיס הצהרת המבוטח אינו כולל :עבודות גישור ,עבודות ימיות ,עבודות
הריסת מבנים שגובהם מעל  15מטר ,שימוש בחומרי נפץ.

ו

15

המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה בהודעה של  30יום מראש שתישלח למבוטח בכתב.
במקרה כזה יחול הביטול על התחלות הבניה שמועד תחילתן לאחר היכנס הביטול לתוקף.
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 9נזק לרכוש ולמתקנים א

הביטוח על פי פרק א' לפוליסה מורחב לכלול כיסוי בגין מקרה הביטוח ,כהגדרתו בפרק
זה ,לרבות שבר מכני ו/או קלקול חשמלי ,שייגרם למתקנים המיועדים להרצה וכן לרכוש
המבוטח ,במשך תקופת ההרצה וכתוצאה מפעולות ההרצה של המתקנים.
לעניין זה ,יבוטל סייג ה' 5לפרק א'.

ב

מתקנים המיועדים להרצה פירושם :מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהפרויקט המתואר ברשימה ,ואשר נכללו בסכום הביטוח של הפרויקט ,לאחר שהורכבו
לשימוש בהתאם למטרת ייעודם.

בעת הרצה  -הרחב
לפרק א'

ג

 10הוצאות הגנה בהליכים
פליליים – הרחב
לפרקים ב' וג'

המבטחת לא תהיה אחראית על פי הרחב זה לנזק שייגרם ל:

1

מתקנים ופריטים שקיימת לגביהם אחריות היצרן ,ככל שהיא מכוסה על ידי היצרן.

2

מתקנים ופריטים שאינם חדשים.

הביטוח לפי פרק ב'  -חבות כלפי צד שלישי ו /או לפי פרק ג'  -חבות המעבידים ,בהתאם למצוין
ברשימה ,מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים ,באופן
ובהיקף כדלקמן:
א הגדרות

1

הליכים פליליים
הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,לרבות חקירת סיבת מוות,
המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו.

2

הוצאות הגנה (כולל ערעור)
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול ,מסמכים ,העתקת פרטיכלים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי
שיקבע ע"י בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי ולמעט כל קנס ,פיצוי או
תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.

3

שכר טרחה
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף
המינימאלי) ,תשכ"ה ,1965-או כללי תעריף מינימאלי של שכר טרחת עורכי הדין כפי שהחוק
יחייב מעת לעת ,או בהתאם לתקרת שכ"ט המוסכמת בין המבטחת לעורך הדין ,לפי הגבוה
מביניהם.

ב הכיסוי

ג

1

המבטחת ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן
הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע
בתקופת הביטוח על פי פוליסה זו ,כהגדרתו בפרק הרלוונטי.

2

כמו כן ,המבטחת ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין
לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין
שיוטל עליהם בהליכים פליליים ,ותישא גם בהוצאות הערעור.

3

היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה לרשותו המבטחת ,רשאי
המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו ,במצב כזה ,תשפה המבטחת את המבוטח בשכר
הטרחה ובהוצאות שישולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטחת ,שצוין
ברשימה להרחב זה.

4

המבטחת תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,הכל לפי העניין.

סייגים
המבטחת לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו אם:

1

ההליכים הפליליים הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.

2

ההליכים הפליליים הינם בגין אירוע בו פעל המבוטח או מי מעובדיו (בין במעשה ובין במחדל),
מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.

3

ההליכים הפליליים הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח.

ד גבולות אחריות המבטחת
גבולות אחריות המבטחת על פי הרחב זה לא יעלו על הסכום הנקוב ברשימה לעניין הרחב זה,
בגין כל מקרה ביטוח ,כהגדרתו בפרק הרלוונטי ,ובסך הכל בגין כל מקרי הביטוח בתקופת
הביטוח.
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 11תקופת תחזוקה
מורחבת – הרחב לכל
פרקי הפוליסה

הכיסוי הביטוחי לפי פרק זה מורחב לכלול כיסוי גם בתקופת תחזוקה מורחבת ,למשך תקופת
התחזוקה המורחבת הנקובה ברשימה ,כאמור בהגדרת תקופת תחזוקה מורחבת בסעיף 15
לפרק ההגדרות לעיל.
מובהר במפורש כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו של המבוטח עפ"י חוק או עפ"י חוזה לתיקון
פגמים או החלפת פריטים פגומים לאחר תום תקופת התחזוקה המצוינת ,גם אם נגרם נזק ממשי
לעבודות החוזה שנמסרו וגם אם סיבתם בעבודה לקויה או בתכנון לקוי במשך תקופת הביטוח או
בחומרים לקויים שנעשה בהם שימוש.

פרק ה' ׀ סייגים כלליים (לכל פרקי הפוליסה)
המבטחת לא תשפה את המבוטח בגין אובדן ,נזק או חבות אשר נגרמו ,נבעו או הוחמרו ,במישרין או בעקיפין כתוצאה מאחד
מאלה:
א מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לאו) ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה (מעין מלחמה) ,מטעם גורם או גורמים העוינים את
המדינה או את השלטון במדינה ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהפיכה ,התקוממות ,פרעות ,קשר אזרחי או צבאי או נטילת סמכויות
שלטון ,או נזק הנגרם בזדון ע"י אנשים הפועלים לשם ו/או בקשר עם כל ארגון פוליטי שהוא ,מחבלים ,מסתננים ,החרמה,
השחתה או גרימת נזק של רכוש בפקודת הממשלה דה-יורה או דה-פקטו או בפקודת כל רשות ציבורית שהיא.
ב ביקוע גרעיני ,קרינה גרעינית או זיהום רדיואקטיבי.

ג

רשלנות רבתי (רשלנות פושעת) של המבוטח.

ד הפסקת עבודה לתקופה מעל  30יום.
ה כל נזק אשר נגרם על ידי כלי שייט או כלי טייס ו/או נזק שנגרם להם.

ו

כל נזק שנגרם עקב ביצוע עבודות פיצוץ ,אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה וננקטו אמצעים להקלת הסיכון באתר המבוטח,
כמפורט בסעיף  3לפרק נקיטת אמצעים להקלת הסיכון – שמירת הרכוש המבוטח ובטיחותו (לכל פרקי הפוליסה).

ז

כל נזק לעבודות הפרויקט וכל חבות שהיא הנובעים ו/או שעילתם בבניית תקרות בשיטת "פל-קל".

פרק ו' ׀ נקיטת אמצעים להקלת הסיכון  -שמירת הרכוש המבוטח ובטיחותו
(לכל פרקי הפוליסה)

מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטחת ,המפורטים בכל פרק מפרקי פוליסה זו ,על
המבוטח לוודא ולהקפיד על ביצוע כל הנדרש בפוליסה ו/או ברשימה לגבי התקנתם והפעלתם המלאה של האמצעים ,שפורטו
בהן ,להקלת הסיכונים ,המבוטחים בפוליסה זו ,לרבות נקיטת אמצעי הקלת הסיכון ,המפורטים להלן .במקרה בו לא נקט
המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,ו/או לא הפעילם ,בהתאם למפורט בפוליסה או ברשימה ,תהא המבטחת רשאית לבטל את
הפוליסה או להקטין את חבותה ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

 1מנופים ואמצעי שינוע

מנופים ואמצעי שינוע שהפעלתם מחייבת רישיון על פי דין ,יופעלו אך ורק על ידי מפעיל מוסמך
בעל רישיון תקף.

 2עבודות בחום

הגדרה
המונח "עבודות בחום" פירושו:
ביצוע עבודות חמות מכל סוג ,לרבות ביצוע עבודות הקמה ,בניה ,הרכבה ,שיפוץ ועבודות
אחרות ,הכרוכות בריתוך ו/או בחיתוך ו/או בשימוש ו/או בתהליך ו/או בפעילות מכל סוג ותיאור,
המבוצעות באמצעות חום או שימוש באש גלויה ,או היוצרות חום או ניצוצות בעת ביצוען ,בין
שאלו מבוצעות ע"י עובדיו של המבוטח ובין אם ע"י קבלנים או עובדיהם ,לרבות מחוץ לחצרי
האתר ,באם נתבקש לכך כיסוי.
לא יתיר המבוטח לבצע עבודות בחום בין בחצרי הפרויקט המבוטח ובין מחוצה לו ,אלא בהתאם
למפורט בנוהל זה ,ועליו לנקוט אמצעי זהירות ובטיחות מיוחדים כדלקמן:
א המבוטח ידאג להרחקת חומרים דליקים מכל סוג( ,לרבות ארגזים ,שאריות עצים נייר וקרטון)
הניתנים לפינוי מהשטח בו נעשות העבודות בחום למרחק סביר ,שלא יפחת מ 10-מטר ממקום
ביצוע העבודות בחום ,וזאת ,בהתחשב עד כמה שניתן בכיווני רוח רגילים כאשר חפצים קבועים,
אשר אינם ניתנים להזזה יכוסו במעטה בלתי דליק.
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ב בעת ביצוע עבודות בחום יהיה לפחות אדם אחד בשטח ביצוע העבודות האלו אשר ישמש כצופה
אש (להלן "צופה אש") המצויד ,באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי החומרים הדליקים הנמצאים
בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום ובאמצעי תקשורת מתאימים עם רשויות כיבוי האש .תפקידו
הבלעדי של צופה האש ,כאמור ,יהיה להשקיף עליהן ולפעול מייד לכיבוי כל התלקחות העלולה
לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור ,לרבות על ידי אזעקת רשויות כיבוי האש.

ג

צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות  30דקות
לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

ד על המבוטח לוודא כי ,כל קבלן או קבלן משנה אשר מבצע את עבודותיו ,כולל "עבודות בחום",
ימנה אחראי מטעמו (להלן "האחראי") אשר תפקידו לוודא ,כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא
בהתאם לאמור בפרק זה ,לרבות דאגה לקיומם של אמצעי כיבוי סבירים בעת בצוע עבודות
בחום ובמקום ביצוען.
ה אם אין למבוטח הידע הדרוש לכך ,ידאג להעסקת אחראי בטיחות אשר תפקידו יהיה להנחות את
מבצע העבודות ולפקח על ביצוען.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאים אלו הינם תנאים מצטברים.

 3עבודות פיצוץ

במקרה של ביצוע עבודות פיצוץ על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות ובטיחות מיוחדים כדלקמן:
א עבודות הפיצוץ יערכו ע"י קבלן מוסמך בעל רישיון תקף לביצוע עבודות פיצוץ.
ב הפיצוץ יעשה עם רישיון והיתר ספציפי לאתר העבודה המבוטח ,כאשר מצוינים בו תאריך עבודות
הפיצוץ ,כמות חומרי הנפץ והיקף הפיצוצים.

ג

הפיצוצים יערכו בכפוף לרשום בהיתר ועל פי הוראות הרשות המוסמכת ,ויבוקרו על ידה.

ד הכיסוי הביטוחי לא יכלול הובלה של חומר הנפץ ונפצים אל האתר ואחסנה באתר.
ה קבלן הפיצוצים יהיה בעל פוליסת ביטוח בת תוקף לכיסוי חבות כלפי צד שלישי בגין עבודות
הפיצוץ בגבול האחריות שאינו נמוך מ.₪ 1,000,000-

ו

קבלן הפיצוצים לא ייכלל כמבוטח בפוליסת הפרויקט ולמבטחת תישמר זכות השיבוב כלפיו.

ז

יועץ הקרקע והקונסטרוקטור של המבנה חייבים לאשר את ביצוע הפיצוצים באתר.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאים אלו הינם תנאים מצטברים.

 4סלילת דרכים ,תעלות
והנחת כבלים

בעבודות סלילת דרכים ,הנחת קווי מים בתעלות והנחת כבלים על המבוטח לנקוט אמצעי
זהירות ובטיחות מיוחדים ,כדלקמן:
א סלילת דרכים :אורך קטעי עבודה בלתי גמורים לא יעלה על  500מ' לקטע אחד ולא יותר מ-
 1000מ' לכל קטעי העבודה גם יחד.
ב תעלות :הנחת קווי מים  -אורך תעלה פתוחה אחת לא יעלה על  150מ' ולא יותר מ 600 -מ' לכל
התעלות גם יחד (בעבודה אחת).

ג

הנחת כבלים :אורך תעלה פתוחה אחת לא יעלה על  600מ' ולא יותר מ 1200 -מ' לכל התעלות
גם יחד (בעבודה אחת).

ד עבודות תיעול מכל סוג:
מבלי לגרוע מכל האמור בסעיפים 4א'4 ,ב'4 ,ג' לעיל ובסעיף 4ה' להלן ,על המבוטח לנקוט
אמצעי זהירות ובטיחות מיוחדים כנגד נזקי מים כדלקמן:
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1

החומר הנחפר מתוך התעלה יורחק משפת התעלה למרחק העולה על  1מטר לפחות,
למניעת התמוטטות דפנות התעלה כתוצאה ממשקל החומר הנחפר שהוצא.

2

בתעלות עמוקות הנחפרות באדמה חולית וקלה יש להתקין תמיכות בדפנות התעלה למניעת
התמוטטות.

3

המבוטח ינקוט באמצעי זהירות ומגן כנגד חדירת מי שיטפונות ו/או גשם ו/או הצפה לתוך
התעלות הפתוחות ו/או לשטח אתר העבודה ע"י בנית תעלות ניקוז ו/או סוללות יעילות
התואמות לתנאי שטח אתר העבודה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאים אלו הינם תנאים מצטברים.
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4

הצנרת והסתעפויותיה ו/או הכבלים וחיבוריהם:
 4.1יחוזקו לקרקע בתוך התעלות מיד לאחר הנחתם באופן שימנע תזוזתם במקרה של
הצפת התעלה במים או בבוץ.
 4.2יאטמו באופן נאות מיד לאחר הנחתם וחיזוקם באופן שימנע חדירת מים ,סחף או בוץ
לתוכם.
 4.3יכוסו בחומר המילוי של התעלה מיד עם תום בדיקות הלחץ ו/או הבדיקות החשמליות
הנדרשות ולאחר אישור מפקח העבודה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאים אלו הינם תנאים מצטברים.

ה בכל סוגי העבודות לעיל ,ומבלי לגרוע מנקיטת האמצעים להקלת הסיכון המתחייבים מביצוען,
לפי העניין ,כאמור בסעיף זה ,על המבוטח לנקוט באמצעי בטיחות כדלקמן:

 5נקיטת אמצעי זהירות
באתר המבוטח

1

התקנת שילוט אזהרה ע"י שלטים זוהרים בסמוך לתעלות.

2

גידור נאות של אתר החפירות משני צדי התעלה ,למניעת אפשרות כניסה לאתר החפירות
בשעות שלא מתבצעות עבודות באתר.

3

בשעות החשיכה יש להציב תאורת אזהרה.

על המבוטח:
א לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים להקלת הסיכונים המבוטחים בפוליסה זו ,על מנת להימנע
מאבדן ,נזק או חבות .באופן מיוחד על המבוטח להקפיד בבחירת כח אדם ,לפעול בהתאם
לנהלים הנדסיים נאותים ,על פי דרישות התקן והחוק ולנהוג על פי המלצות היצרנים.
ב לנקוט בכל האמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי שהמבטחת תודיע למבוטח
בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך זמן סביר ,או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי
בפוליסה או ברשימה ,בהתאם למקרה.

ג

להעסיק עובדים מיומנים.

ד לקיים כל חובה המוטלת עליו על פי כל דין.
ה לנקוט באמצעים נאותים לאחזקה נאותה של האתר המבוטח ,לרבות :דרכי הגישה ,המתקנים
וכל הציוד שבו .עם גילוי סיכון כלשהו ,יעשה המבוטח את הצעדים הדרושים לסילוקו.

ו
 6נקיטת אמצעים
למניעת קרות מקרה
ביטוח נוסף

במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,ו/או לא הפעילם ,בהתאם למפורט
בפוליסה או ברשימה ,תהא המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותה ,הכל
בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
אם לאחר קרות אובדן או נזק יתגלה כי פריטים אחרים המהווים חלק מהעבודות המבוטחות
עלולים להינזק ,על המבוטח לנקוט מייד בכל האמצעים על מנת למנוע אובדן או נזק נוספים.

פרק ז' ׀ תנאים כלליים לפרקי החבויות בפוליסה
(פרק ב' :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ופרק ג' :חבות מעבידים)
 1תשלום סכום בגבול
אחריות

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן ליישוב תביעה בקשר עם כל תביעה או סדרה
של תביעות ,רשאית המבטחת לשלם למבוטח את סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים,
לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח ,ובמקרה כזה תוותר
המבטחת על הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות אלה ,ותהא פטורה מכל אחריות נוספת
בקשר אליה או אליהן .חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן
מיום התשלום החלקי ועד ליום תשלום גבול האחריות.

 2השתתפות עצמית

מבלי לגרוע מהאמור בהגדרת השתתפות עצמית בהגדרות הכלליות לפוליסה ,המבוטח יישא
בסכום ההשתתפות העצמית ,המפורט ברשימה ,ישירות לצד השלישי ,מתוך תגמולי הביטוח
שיעמדו לתשלום ו/או מתוך ההוצאות שיעמדו לתשלום ע“י המבטחת ,עקב מקרה הביטוח,
המכוסה לפי פוליסה זו.
סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציאה המבטחת במהלך
הטיפול בתביעה ו/או בדרישה לפיצוי ו/או בהודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה ,וזאת אף
אם לא שולמו תגמולי ביטוח בגינם ,ואף אם לא הוטלה חבות על המבוטח.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
א השתתפות עצמית מכוח פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,תחול על מבוטח בגין כל נזק,
כהגדרתו בפרק זה .
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ב השתתפות עצמית מכוח פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים ,תחול על המבוטח לגבי כל מקרה
ביטוח בנפרד ,אך לעניין מחלת מקצוע תחול השתתפות עצמית לגבי כל נפגע ונפגע בנפרד.

ג
 3איסור הודאה

 4טיפול בתביעות

היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין יותר מפרק אחד לפרקי החבויות בפוליסה זו ,יישא
המבוטח בהשתתפות העצמית הרלוונטית לגבי כל מקרה ביטוח ,בגין כל פרק בנפרד.
שום הודאה ( ,)admissionהצעה ,הבטחה ,פשרה ,התחייבות או פיצויים כלשהם לא יעשו ולא
יינתנו על ידי המבוטח או מטעמו ,בלי הסכמתה מראש ובכתב של המבטחת .אין הוראות סעיף
זה חלות על מסירת פרטי תאונה במשטרה או בפני כל גורם מוסמך על פי דין לפי דרישתו ,וכן
על מתן עדות במשפט.

א המבטחת רשאית  -ולפי דרישת הצד השלישי חייבת היא  -לשלם לצד השלישי את תגמולי
הביטוח שהמבטחת חייבת למבוטח ,ובלבד שהודיעה על כך בכתב למבוטח  30ימים מראש
והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטחת יכולה לטעון כלפי המבוטח תעמוד
לה גם כלפי הצד השלישי.
ב הכירה המבטחת בחבותה עפ"י הפוליסה ,תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ליטול לידיה ולנהל
בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או סידורה או יישובה של כל תביעה ,וכן לתבוע ולקבל
בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי נזק .למבטחת יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול כל
הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ,בכפוף להוראות סעיף  68לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א –  ,1981ועל המבוטח למסור לה את כל המידע שיש לו ,ולהושיט לה כל עזרה שתידרש
ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה .המבוטח יהיה חייב ,בין השאר ,לחתום על ייפוי כח,
תצהירים ,ו /או על כל מסמך אחר הדרוש לשם הגנה או תביעה וכן לשתף פעולה עם עורך דין
המבטח ולהתייצב בבית המשפט ,אם יידרש ,לשם מתן עדות.

ג
 5חובת הודעה על
הליכים

המבטחת מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור על האינטרסים
הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.

א המבוטח יודיע למבטחת בהקדם האפשרי על חקירה משטרתית או אחרת ,על חקירת סיבות
מוות ,או על כל אישום או הליך משפטי אשר יפתח או שעומדים להתפתח ,אם אלו ידועים לו,
בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פרקים אלו.
ב באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל ,מעת שנודעו לאחד
ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

 6הפחתת גבול האחריות

גבול האחריות לפי הפוליסה יוקטן בסכום תגמולי הביטוח ששולמו על פי הפוליסה ביום תשלום
אותם תגמולי ביטוח.

פרק ח' ׀ תנאים כלליים (לכל פרקי הפוליסה)
 1מבוטח ראשי בפוליסה א אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע בה מבוטח ראשי ,ייצג המבוטח הראשי את כל
המבוטחים ,ורק הוא יהא רשאי לבקש כל שינוי או תוספות במהלך תקופת הביטוח ,ודי בחתימתו
על טופס ההצעה ,על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או כל מסמך שתוציא
המבטחת למבוטח ,לרבות במפורש הודעת ביטול ,כדי לחייב את כל המבוטחים.
ב תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד ,או
כפי שיורה המבוטח הראשי למבטחת בכתב.

ג

כל הודעה אשר תשלח המבטחת למבוטח הראשי בלבד ,יראו אותה כאילו נשלחה לכל אחד
מיחידי המבוטח.

ד אם לא צוין בפוליסה מבוטח ראשי ,המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים ייחשב
כמבוטח ראשי.

 2דמי ביטוח ודמים
אחרים

א דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטחת בקשר לפוליסה ישולמו במלואם,
כמפורט ברשימה.
ב לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטחת וכן המסים
וההיטלים ,הכל לפי הנקוב ברשימה.

ג

אם דמי הביטוח ישולמו במלואם ע"י המבוטח בתוך  28ימים מתחילת הביטוח ,לא ייגבו דמי
האשראי המצוינים ברשימה.

ד לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ,ניתן יהיה לשלמם במועדים אחרים עליהם
הוסכם במפורש ,בתוספת הפרשי הצמדה ,לרבות דמי אשראי ,כנקוב ברשימה ,עבור תקופת
האשראי ,שיחושבו מיום תחילת הביטוח ,וישולמו למבטחת בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח.
ה הפרשי הצמדה יחושבו עפ"י השינוי בין המדד הידוע ביום בו חייב היה המבוטח לשלם כל תשלום,
לבין המדד הידוע ביום בו שולם תשלום זה הלכה למעשה.
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ו

לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם ,יישא הסכום שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה כמפורט
לעיל ,הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור ,כמפורט ברשימה ,ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על
שיעור הריבית המירבי בהתאם לחוק הריבית ,התשי"ז– 1957ובכפוף להסדר התחיקתי .הפרשי
ריבית אלה ישולמו למבטחת בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.

ז

תקופת הפיגור תחושב החל מהיום בו היה על המבוטח לשלם את דמי הביטוח ועד למועד תשלום
דמי הביטוח בפועל.

ח לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטחת דרשה מהמבוטח בכתב
לשלמו ,רשאית המבטחת להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם
הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
ט אין בביטול הביטוח כאמור בסעיף קטן ח' לעיל כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם למבטחת את
הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד הביטול האמור ,וכן ,את הוצאות המבטחת.

י

ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שארע קודם
לביטול הביטוח.

יא דמי ביטוח ,והחזרים של דמי ביטוח ,הצריכים להשתלם עקב שינוי ברכוש המבוטח ,בסכומי
הביטוח או בתנאים אחרים של הביטוח ,ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד ,בין המדד הידוע ביום
תחילת השינוי לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.

 3התיישנות

א תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
ב תביעה לתגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרקי ביטוח החבויות אינה מתיישנת,
כל עוד לא התיישנה התביעה נגד המבוטח.

 4בקורת נציגי המבטחת
 5גילוי ושינוי
בעניין מהותי

באי כוח המבטחת ונציגיה יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל
המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון ,או לשם חקירה ובדיקה
של כל אירוע העשוי להיות מכוסה על פי פוליסה זו.
א הציגה המבטחת למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת
בכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או
לכרותו בתנאים שבו (להלן" :עניין מהותי") ,על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.
ב הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטחת על כל השאלות שנשאל
בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו ,או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתה של
המבטחת שהמבוטח גילה לה את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח ,וכן,
נקט באמצעים להקלת הסיכון שנדרשו ע"י המבטחת עפ"י פוליסה זו.

ג

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח ,כאמור בסעיף (א') לעיל –
יחולו ההוראות הבאות:

1

המבטחת רשאית ,תוך  30ימים מהיום שנודע לה על כך ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח,
לבטל את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.

2

ביטלה המבטחת את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,תחזיר למבוטח את דמי הביטוח ,ששולמו
לה בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטחת ,זולת אם פעל המבוטח
בכוונת מרמה .לא ביטלה המבטחת את החוזה ,רואים אותה כמסכימה להמשך קיומו.

ד קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין המבטחת חייבת אלא בתגמולי
ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי
המצב לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:

1

התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה למבטחת על החמרת הסיכון נעשו בכוונת
מרמה.

2

מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח מרובים יותר ,אילו ידע את המצב
לאמיתו .במקרה זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ,ששילם בעד התקופה שלאחר קרות
מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטחת.

ה המבטחת אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיף זה בכל אחת מאלה ,אלא אם התשובה שלא
הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

ו
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1

המבטחת ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה ,או שהיא גרמה
לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה.

2

העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה
הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו ,על חבות המבטחת או על היקפה.

המבוטח יגלה למבטחת בכתב במשך תקופת הביטוח כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך.
לא גילה המבוטח למבטחת שינוי כזה תהיה המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את
חבותה על פי הוראות סעיפיים  8 ,7ו 9-לחוק.
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ז

עובדה מהותית היא עובדה שהוגדרה ככזו בשאלה שהוצגה לגביה בהצעת הביטוח ,לרבות שאלה
המתייחסת ל:

1

אופן בצוע העבודות.

2

דרכי שמירת האתר.

3

תנאי בטיחות הנהוגים באתר ,לרבות כל שינוי בהם.

4

שינוי בתיאור האתר בו מבוצעות העבודות.

5

תביעות נזיקין שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין חבות .

6

פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול ביטוח של המבוטח בעבר ,אי חידושו
על ידי מבטח כלשהו ,סירובו של מבטח אחר לבטח את המבוטח או התניית הביטוח על ידי
מבטח כזה בתנאים מיוחדים.

 6הודעה על אירוע מקרה
ביטוח

קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטחת מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה
ועל זכותו לתגמולי הביטוח ,ולציין בהודעה את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר הפוליסה.
אם ניתנה הודעה בעל פה – תינתן הודעה בכתב למבטחת ,סמוך ככל האפשר לקרות מקרה
הביטוח ,בטופס תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו למבטחת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על המבוטח להודיע מיד למשטרה על המקרה  -אם ארע עקב מעשה
פלילי או חשד למעשה פלילי ,ולהמציא אישור על כך למבטחת.

 7הגשת תביעה
למבטחת

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב ויצורפו אליה כל המסמכים
וההוכחות שבידי המבוטח הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח ולגבי גובה האובדן או הנזק
או החבות ,לרבות חשבונות תיקון ו/או רכישה מפורטים הדרושים לקביעת היקף הנזק.

 8בירור חבותה של
המבטחת וקביעתה

א על המבוטח או המוטב ,לפי העניין למסור למבטחת תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את
המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטחת ככל שיוכל
להשיגם.
ב על המבוטח לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק ,בכפוף לסעיף  61לחוק .אין המבטחת חייבת
בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה ביטוח או לאחר
מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטחת הורתה לו לנקוט.

 9הכשלה של בירור
חבות

א לא קוימה במועדה חובה לפי סעיף ( )6או לפי סעיף ( )8לעיל ,וקיומה היה מאפשר למבטחת
להקטין חבותה ,אין היא חייבת בתגמולי הביטוח ,אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קוימה
החובה.
ב הוראה זו תחול בכל אחת מאלה:

1

החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.

2

אי קיומה או איחור בקיומה לא מנע מן המבטחת את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור.

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטחת את בירור חבותה או להכביד עליה,
אין המבטחת חייבת בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

 10מרמה בתביעת
תגמולים

הופרה חובה לפי סעיף ( )6או לפי סעיף ( )8לעיל או שנעשה דבר כאמור בסעיף ( )9לעיל ,או
שהמבוטח מסר למבטחת עובדות כוזבות או שהעלים ממנה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או
בנוגע לחבות המבטחת ,והדבר נעשה בכוונה מרמה ,פטורה המבטחת מחבותה.

 11מקרה שנגרם בכוונה

נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטורה המבטחת מחבותה.

 12הצמדה

סכומי הביטוח ,גבולות האחריות וסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה או ברשימה
ישתנו בהתאם לשינויים במדד.

 13זכות קיזוז

המבטחת תהא זכאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל
תשלום שהמבוטח חייב למבטחת ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ,ובין לפוליסה אחרת .במקרה
של אובדן מוחלט לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו ,תהא המבטחת רשאית לקזז את
יתרת דמי הביטוח המגיעים לה ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

22
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 14כתובת מען הודעות

 15ביטוח כפל

כל הודעה הדרושה על פי תנאי הפוליסה חייבת להיעשות בכתב כדלהלן:
על ידי המבוטח למבטחת
הודעה של המבוטח למבטחת תינתן למבטחת בכתב למען משרדה הראשי המצוין בכותרת
לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל ,עליו הודיעה המבטחת בכתב (אם בכלל) למבוטח מזמן
לזמן (אם תודיע).
על ידי המבטחת למבוטח

1

לפי כתובתו המעודכנת של המבוטח ,הידועה למבטחת באותו מועד ,כפי שניתנה על ידי
המבוטח בכתב למבטחת.

2

בהעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו ,ייחשב כמענו האחרון הידוע למבטחת,
המען הרשום ברשימה.

3

בכל מקרה של שינוי כתובת ,על המבוטח להודיע על כך למבטחת בכתב .לא הודיע המבוטח
למבטחת על השינוי ,הודעה שתישלח על ידי המבטחת לכתובת האחרונה הידועה לה של
המבוטח תיחשב כהודעה שנמסרה כהלכה.

א מבוטח הפרויקט בפני סיכונים המכוסים לפי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטחת בכתב ,מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו.
ב בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף.

ג
 16תחולת החוק
 17הארכת ביטוח

המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.
על פוליסה זו ,חל חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-

א כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבוטח ושל המבטחת
אשר תינתן במפורש למטרה זו ,ובכפוף להסדר התחיקתי.
ב בכפוף לאמור בס"ק א' לעיל ,מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח
מאליו ,וכן ,הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכוח שתיקה או פעולה אחרת של המבטחת
(זולת הסכמתה ,כאמור בסעיף זה) ,אף אם הציע המבוטח למבטחת בצורה ובמועד כלשהם,
להאריכו.

 18דין ושיפוט
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פוליסה זו כפופה לדין הישראלי ,ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט בלעדית
בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.
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