פוליסת ביטוח

 EXTRAלבתי מלאכה

הכיסוי שכולל הכל

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פוליסה  EXTRAלבעלי מלאכה

מבוטח נכבד,
נא עיין בתנאי הפוליסה ,סכומיה והגבלותיה.
אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה למשרדנו בצירוף הערותיך.
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פוליסה  EXTRAלבעלי מלאכה

עיקרי החוזה
 1פוליסה זו היא חוזה בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ ) -להלן" :המבטח"( לבין המבוטח* ,ששמו ומהות עסקו מפורטים ברשימה
)להלן" :המבוטח"( ,המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 2הואיל והמבוטח פנה אל המבטח בהצעת הביטוח ,ובהסתמך על המידע שנמסר למבטח בהצעת הביטוח ,ובמסמכים נוספים,
שהועברו למבטח ,והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין אם הוגשו בנפרד ,הסכים המבטח
לקבל את המבוטח לביטוח ,בכפוף לאמור להלן.
 3תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום בתוקף ,כאמור בסעיף  2לפרק
)4א'(  -תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה )להלן" :תנאים כלליים"( ,ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בגין מקרה הביטוח,
כהגדרתו בכל פרק לפוליסה זו ,ובלבד שנגרם בתקופת הביטוח על ידי הסיכונים המכוסים לפי פוליסה זו ,ובגבול הגיאוגרפי
המצוין בפוליסה .כל זאת ,בכפיפות לגבולות אחריות המבטח ,להשתתפות העצמית ,לתנאים ,לסייגים ולהוראות הכלולות
בפוליסה או שיצורפו לה על ידי תוספת ו/או נספח.
 4הרשימה והתוספות המצורפות לפוליסה זו מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.
 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 המבטח וההשתתפות העצמית.
 6סכומי הביטוח/גבולות האחריות המצוינים ברשימה מהווים את הסכומים המירביים לחבות המבטח )כולל הרחבים ,אלא אם צוין
במפורש אחרת( ,והם אינם בבחינת סכומי ביטוח מוסכמים ,גם אם הם מבוססים על הערכת מעריך מומחה .המבוטח יהיה חייב
להוכיח את נזקו והיקפו בכל מקרה ביטוח.
 7ביטוחי הרכוש בפוליסה זו הינם על בסיס ערך כינון .אי לכך ,סכומי ביטוח הרכוש הינם על פי עלות כינונו  /הקמתו מחדש של
הרכוש .סכום השיפוי לנזקי רכוש ,עקב מקרה הביטוח ,לא יעלה על נזקו של המבוטח לפי עלות כינונו של הרכוש ,ולא יעלה בכל
מקרה על סכומי הביטוח המצוינים ברשימה.
לפי בקשת המבוטח ,אם תרשם בהצעת הביטוח ותצוין ברשימה ,ובהסכמת המבטח ,יקבעו סכומי ביטוח הרכוש ע"י המבוטח
על בסיס שוויו הממשי של הרכוש )להלן" :ערך שיפוי"( .בהתאם לכך ,סכום השיפוי לנזקי רכוש עקב מקרה ביטוח לא יעלה
על נזקו של המבוטח על פי השווי הממשי של הרכוש שניזוק ,ולא יעלה בכל מקרה על סכומי ביטוח הרכוש המצוינים ברשימה
כסכום הביטוח של הפריט ,סוג הפריטים ,קבוצת הפריטים ,או הפריטים ,לפי העניין.
 8דמי הביטוח ,סכומי הביטוח ושאר הסכומים המפורטים ברשימה ,לרבות סכומי ההשתתפות העצמית ,צמודים למדד המחירים
לצרכן בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  12לפרק  – 1הגדרות ולסעיף  2לפרק )4א'( – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
להלן ובפרקי הפוליסה השונים ,ובכפוף להם.
 9מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפרקים התקפים בפוליסה זו ,שעניינו ביטוח רכוש ,הינו אך ורק בגין נזק פיזי
לרכוש מוחשי .למניעת ספק מובהר בזאת כי מידע ממוחשב ,תוכנה או מאגרי נתונים מכל סוג שהוא לא ייחשבו כרכוש מוחשי
לעניין פוליסה זו ,אלא אם נרכשו הרחבות הוצאות שיחזור מידע ותוכנה כאמור בפרק ) –7מחשבית מערכות ממוחשבות וציוד
אלקטרוני :פרקי משנה ב' או ג' ( ,ובכפוף לתנאיהן.
* בכל מקום בו צוין לשון זכר יש להתייחס כאילו צוין גם לשון נקבה ,ולהיפך .כל האמור בפוליסה בלשון יחיד אף ברבים משמע,
וכן להיפך.

פרק  1׀ הגדרות
 1המבטח

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

 2המבוטח

האדם או הגוף ששמו ,כתובתו ומהות עסקו נקובים ברשימה.

 3בית מלאכה

לרבות :מפעל ,בית חרושת ,סדנא ,מקום לייצור מוצרים ו/או תיקון מוצרים ו/או ביצוע עבודות
תחזוקה למוצרים ושירותים בתחומי התעשייה והייצור.

 4העסק

בית המלאכה המבוטח  -החלק של החצרים התפוס על ידי המבוטח ,למטרת עסקו ,בכתובת
המצוינת ברשימה ,לרבות מחסן הנמצא בתחום חצרי המבוטח ובצמוד לבית המלאכה.

 5עיסוקו של המבוטח

העיסוק המצוין ברשימה ,ולא כל עיסוק אחר.

 6הרשימה

הרשימה והתוספות המצורפות לפוליסה זו והמהוות חלק בלתי נפרד ממנה ובה הפרטים
המפרטים את הרכוש המבוטח ותיאורו ,סכומי הביטוח ,דמי הביטוח ,תקופת הביטוח ,פרקי
ההרחבים הכלולים בביטוח ,התנאות מוסכמות ,שיעורים וסכומים של השתתפות עצמית.
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 7תקופת הביטוח

תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

 8דמי הביטוח

הפרמיה על פי המפורט ברשימה.

 9סכומי הביטוח

א לגבי המבנה ,התכולה או כל פריט ,סוג הפריטים ,קבוצת פריטים או מספר פריטים בביטוחי
הרכוש  -הסכום המפורט ברשימה כסכום הביטוח לגביהם.
ב לגבי אובדן רווחים  -סכום הרווח הגולמי השנתי )הסכום השנתי של ההוצאות הקבועות והרווח
הנקי( כמצוין ברשימה.

ג
 10מקרה הביטוח
 11מדד

לגבי חבויות  -הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות המבטח לתובע אחד או למספר תובעים
בשל מקרה ביטוח אחד ,ולכל מקרי הביטוח שאירעו במשך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה,
מעבר לסכום ההשתתפות העצמית.
כמוגדר בכל פרק מפרקי הפוליסה בנפרד.

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 סמוך לפני אותו מועד.

 12הצמדה למדד

התאמת סכום לשיעור השינוי במדד כדלקמן:
א לגבי סכומי הביטוח וגבול אחריות המבטח:
הסכומים ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד ,בין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין המדד
הידוע ביום קרות מקרה הביטוח.
ב לגבי השתתפות עצמית:
סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום ההשתתפות העצמית.

ג

לגבי דמי הביטוח:

1

דמי הביטוח שלא שולמו במלואם תוך  28יום מתחילת הביטוח ,ישתנו לפי השינויים שיחולו
בין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית
כחוק.

2

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.

ד לגבי תגמולי הביטוח:

 13תגמולי ביטוח

1

תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד ,שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה
הביטוח לבין המדד ,שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.

2

לתגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה ,כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א
–  ,1961מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א
–  ,1981מתום  30ימים מיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור
חבותו.

התשלומים שישלם המבטח למבוטח או לעובד של המבוטח או לצד שלישי עקב מקרה הביטוח
המכוסה על פי פוליסה זו .על תגמולי הביטוח ואופן תשלומם יחולו ההוראות הבאות:
א תגמולי הביטוח המירביים שישתלמו הם בסך הנזק שנגרם למבוטח ,ולא למעלה ממנו ,אך לא
יותר מסכומי הביטוח או גבול אחריות המבטח ,לפי העניין ,הנקובים ברשימה.
ב תשלום תגמולי ביטוח יוכל להיעשות לפי בחירת המבטח באחת הדרכים הבאות:

8

1

תשלום במזומן.

2

תיקון ,החלפה ,כינון או בניה מחדש של הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק כולו או חלקו.

3

בחלקם בתשלום במזומן ובחלקם כאמור בסעיף  13ב'  2לעיל.
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ג

 14השתתפות עצמית

המבטח ישלם את תגמולי הביטוח תוך  30ימים מהיום בו קיבל את מלוא המידע והמסמכים
הדרושים לבירור חבותו .סכום תגמולי הביטוח שאינו שנוי במחלוקת ישולם תוך  30ימים מהיום
שהיו בידי המבטח מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו ,כאמור בסעיף ) 23א'( לחוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א –  ,1981והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

א הסכום ,כמפורט ברשימה ,אשר מעבר לו ישולמו תגמולי ביטוח ,ובו יישא המבוטח ,עקב מקרה
הביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד .למרות האמור לעיל ,במידה
והמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין יותר מפרק אחד מפרקי ביטוח הרכוש בפוליסה זו ,תיגבה
ממנו השתתפות עצמית אחת ,הגבוהה מבין פרקי ביטוח רכוש אלו ,למעט לעניין רעידת אדמה
בפרק ביטוח נזקי טבע לפוליסה זו ,שהשתתפות עצמית בגינה תיגבה בנפרד ובנוסף.
ב לגבי פרקי החבויות בפוליסה זו:
הסכום המירבי ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי ,אשר מעבר לו ישולמו
תגמולי ביטוח ,ו/או הסכום בו יישא המבוטח ,מתוך תגמולי הביטוח שיעמדו לתשלום ו/או מתוך
ההוצאות שיעמדו לתשלום ע“י המבטח ,עקב מקרה הביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו.
סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח 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:

ג

 15נזקי טבע

1

השתתפות עצמית מכוח פרק  - 10ביטוח חבות מעבידים ,תחול על המבוטח לגבי כל מקרה
ביטוח בנפרד .אך לעניין מחלת מקצוע תחול השתתפות עצמית לגבי כל נפגע ונפגע בנפרד.

2

השתתפות עצמית מכוח פרק  - 11ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,תחול על המבוטח בגין
כל נזק ,כהגדרתו בפרק זה.

3

היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין יותר מפרק אחד לפרקי ביטוח החבויות ,יישא המבוטח
בהשתתפות העצמית הרלוונטית לגבי כל מקרה ביטוח ,בגין כל פרק בנפרד.

היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח הן בגין פרקי ביטוח הרכוש והן בגין פרקי ביטוח החבויות
בפוליסה זו ,תיגבה ממנו השתתפות עצמית אחת ,הגבוהה מבין פרקי ביטוח רכוש אלו ,למעט
לעניין הרחב רעידת אדמה ,כאמור בס"ק ) 15א'( לפרק זה לעיל ,ובנוסף ,תחול עליו ההשתתפות
העצמית הרלוונטית לגבי כל מקרה ביטוח בגין כל פרק ביטוח חבויות ,בנפרד.

א 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 ,ייחשב כמקרה ביטוח אחד כל אובדן או נזק ,שאירע תוך פרק זמן של 72
שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה.
ב סערה וסופה  -נזק על ידי רוח שמהירותה עולה על  34קשר ,לרבות נזק שנגרם על ידי חול
בעקבות נזק למבנה שנגרם על ידי סערה או סופה.

ג

גשם ו/או שלג ו/או ברד  -נזק על ידי גשם ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתו )ולתכולה  -רק אם ארע
לאחר נזק למבנה( ו /או נזק למבנה שנגרם על ידי עומס יתר מחמת הצטברות של גשם ו/או שלג
ו/או ברד ,אך למעט נזק הנגרם עקב מרזבים בלתי תקינים או נזק שנגרם על ידי דליפת מי גשם
ו/או שלג ו/או ברד מבעד לקירות או לגגות או ספיגתם בהם.

ד שיטפון -
 1נזק 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.

2

 16פרעות

9

הצטברות או זרימה על פני הקרקע ,או מתחת לה ,של מי גשמים או שלגים מחוץ לדרכי
זרימתם הרגילות.
אך למעט:
דליפת מי גשם ,ברד או שלג מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ,וכן ,למעט נזק
הנגרם עקב מרזבים בלתי תקינים.
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.

פעילות אדם כלשהו הלוקח חלק עם אחרים בהפרעת שלום הציבור אשר אינה מהווה אירוע
הנזכר בסייג  1של פרק ) 3א'(  -סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה ,ואשר נעשית תוך כדי
השבתה או פעולת רשות חוקית כלשהי תוך דיכוי או ניסיון לדכא או למנוע או לנסות למנוע
הפרעה לשלום הציבור או להקטין את תוצאותיה.
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 17עובד

מי מעובדי המבוטח המועסקים על ידו בבית המלאכה המבוטח והנמצאים בשרותו של המבוטח
ומתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד והם מקבלים את שכרם מהמבוטח או מאחרים.

 18גבול 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.

 19החוק

חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981

 20הפוליסה

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

 21פריצה

גניבת הרכוש המבוטח ,לאחר חדירה לבית המלאכה ,המכיל אותו ,בדרך בלתי מקובלת ואגב
התגברות על מכשול ,שננקט בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח ,כאשר נותרו סימנים,
המעידים על שימוש בכוח ובאלימות ,בחדירה או ביציאה לבית המלאכה או מתוכו ,לרבות שימוש
במפתחות בית המלאכה ,ו/או בכרטיסים מגנטים ו/או אלקטרוניים שהועתקו ו/או הותאמו ו/או
הושגו ,שלא כדין.
כנקיטת אמצעים להקלת הסיכון ,על המבוטח לוודא ,שכל המפתחות והעתקי המפתחות של
פתחי המקום בו נמצא הרכוש המבוטח ,כספות ומערכות האזעקה ,יורחקו מבית המלאכה,
בלילה ובכל זמן אחר בו בית המלאכה סגור לעסקים.
נטל ההוכחה ,כי המפתחות הושגו שלא כדין יהיה על המבוטח.

 22שוד

חדירה לבית המלאכה וגניבת הרכוש המבוטח מתוכו ,שנעשו על ידי שימוש באלימות או איום
באלימות כלפי המבוטח ו/או כלפי מי מעובדי המבוטח.

 23הוצאות משפט

לרבות הוצאות דין וטורח.

 24הסדר תחיקתי

החוקים ,התקנות ,הצווים ,החוזרים והוראות המפקח על הביטוח ,לרבות החוקים שהוזכרו
בפוליסה ,כפי שיחולו מעת לעת ,אשר יסדירו את התנאים החלים על המבוטח והמבטח,
בפוליסה.

פרק  2׀ נקיטת אמצעים להקלת הסיכון לכל פרקי הפוליסה –
שמירת הרכוש המבוטח ובטיחותו
מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח ,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 ,יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את חבותו ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

א נזקי מים

לגבי כיסוי נזקים הנובעים ממים:
 1המלאי בבית המלאכה והתכולה ,שמטיבה ,יש להניחה על משטח מוגבה ,לא יונחו ישירות על
הרצפה ,אלא יוצבו על משטחים בלבד ,יוגבהו לפחות  10ס"מ מעל הרצפה ,ויונחו במרחק סביר
מהקירות החיצוניים של המבנה.
 2מותנה במפורש כי צינוריות גמישות המחברות בין מקור מים למיכלים ,אסלות וכיורים ,יהיו
בהתאם לתו תקן ישראלי .8715
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאים אלו הינם תנאים מצטברים.

ב נוהל עבודות בחום

על המבוטח המבצע עבודות בחום ,או שעבודות אלו מבוצעות מטעמו או עבורו ,למלא את
הדרישות המצטברות להלן ,לרבות ווידוא קיומן:
 1המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות חמות מכל סוג ,לרבות ביצוע עבודות הקמה ,בנייה,
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 על ידי עובדיו של המבוטח ובין אם על ידי קבלנים או
עובדיהם ,לרבות מחוץ לחצרי העסק ,באם התבקש לכך כיסוי.
 2לא יתיר המבוטח לבצע עבודות בחום בין בחצרי בית המלאכה ובין מחוצה לו ,אלא בהתאם
למפורט בנוהל זה ,ועל המבוטח לנקוט באמצעי זהירות ובטיחות מיוחדים כדלקמן:

10

א בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי מטעם המבוטח בשטח המיועד לביצוע
העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,לרבות ארגזים,שאריות עצים ,נייר
וקרטון ,הניתנים לפינוי מהשטח בו נעשות העבודות בחום למרחק סביר ,שלא יפחת מרדיוס
של  10מטר ממקום ביצוע העבודות בחום ,וזאת ,בהתחשב ,עד כמה שאפשר בכיווני רוח
רגילים ,כאשר חפצים קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה יכוסו במעטה בלתי דליק.
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ב האחראי מטעם המבוטח ימנה אדם 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 על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי כל התלקחות ,העלולה
לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור ,לרבות על ידי אזעקת הרשויות המוסמכות לכך.

ג

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

ד

אם אין למבוטח הידע הדרוש לכך ,עליו לדאוג להעסקת אחראי בטיחות ,אשר תפקידו יהיה
להנחות את מבצע העבודות ולפקח על ביצוען.

ה במידה והעבודות מבוצעות ע"י קבלן/ים או קבלן/ני משנה 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 ביצוע עבודות בחום ובמקום ביצוען.
 3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאים אלו הינם תנאים מצטברים.

ג אישור רשויות הכבאות

המבטח רואה בקיומו של אישור כיבוי אש תקף מידע מהותי שהמבוטח חייב לגלות לו לצורך
הערכת הסיכון .אם במהלך תקופת הביטוח פג תוקף האישור או אם נערכה ביקורת כיבוי אש
במהלך תקופת הביטוח ורשויות הכיבוי דרשו דרישות נוספות ,על המבוטח להודיע על כך מיידית
למבטח.

פרק  3א' ׀ סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה –

)מעבר לסייגים המפורטים בסעיף הסייגים בכל פרק בנפרד(

המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו עבור אובדן ,נזק ,או חבות כלשהם או תאונה או מחלה אשר נגרמו במישרין או בעקיפין
על ידי אחד המאורעות הבאים או באמצעותו או כתוצאה ממנו:
 1מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב ,מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה( ,מלחמת
אזרחים ,פעולות חבלה וטרור ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפיכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו
באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור ,פרעות ומהומות אזרחיות.
לצורך סייג זה " -טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או
כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו ,ובכלל זה גם פעולה של רשות ציבורית כלשהי
לדיכוי מעשה טרור.
 2חומר רדיואקטיבי כלשהו ,קרינה מייננת ,או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת רדיואקטיבית כלשהי ו/או מבעירת
דלק רדיואקטיבי כלשהו ,וכן נזק הנגרם ע׳׳י קרינה אלקטרומגנטית ו/או בעת פעילות של חומר ביולוגי המהווה סכנה לבריאות
הציבור.
למטרת סעיף זה בלבד" ,בעירה" תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
 3נזקי טבע ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 4כל נזק שיגרם לרכוש המבוטח בפקודת רשות כלשהי ולפי סמכויותיה כדין לרבות החרמה ו/או תפיסה ו/או השמדה של הרכוש
המבוטח על ידי הרשות.
 5זיהום ,למעט זיהום הרכוש המבוטח על פי פוליסה זו ,אם נגרם מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פיה ,או נזק לרכוש
המבוטח מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פי פוליסה זו שנגרם עקב זיהום.
לגבי ביטוחי חבויות :זיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,אך למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי
צפוי מראש.
 6מעשה במתכוון או רשלנות רבתי )רשלנות פושעת( של המבוטח או בני משפחתו או מי מטעמו.
 7אובדן או נזק כלשהו לרכוש אשר בעת קרות מקרה הביטוח יהיה מבוטח על ידי פוליסה לביטוח ימי או אווירי כלשהי ,שנערכה
על ידי המבוטח או לטובתו.
אם עקב קיומה של פוליסה זו יתבטל הכסוי על פי הביטוח הימי או האווירי כאמור ,יהא המבטח אחראי לאובדן ,או לנזק על פי
תנאי פוליסה זו.
 8נזק מכל סוג לרכוש כלשהו כאשר המקום המבוטח איננו תפוס ו/או נטוש למעלה משלושים ימים רצופים תוך תקופת הביטוח.
 9גניבה תוך כדי או בעקבות נזק המכוסה לפי פוליסה זו.
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 10פחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.
א התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם התחייבות או אחריות כזו
אושרה על ידי המבטח ,או התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם
זה.

11

ב סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא וויתר על זכותו בהסכם שהוא
צד לו .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה,
אלא אם אושר ההסכם על ידי המבטח.
 12אירוע שארע מחוץ לגבול הגיאוגרפי.
 13פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק ו/או חבות כלשהי הנובעים מהתמוטטות של מבנה או חלקיו בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו
אשר נבנה בשיטת "הפל-קל" ,אלא אם הוכיח המבוטח כי אין קשר סיבתי בין שיטת בנייה זו לאובדן ,לנזק או לחבות ,לפי העניין.
אולם החריג האמור לעיל לא יחול ככל שיקוימו התנאים הבאים במצטבר:
 1יציקת הפל-קל אינה מועמסת בעומס דינמי כדוגמת ציוד המפעיל מאמצי עומס מחזוריים )כגון
מכבשים ,אולמות ריקודים וכיו"ב(.
 2לאחר הוספת חיזוקים לבנייה המקורית ,העומס הסטטי המרבי לא יעלה על  500ק"ג/מ"ר.
בהעדר תוספת חיזוקים כאמור ,העומס הסטטי המרבי לא יעלה על  250ק"ג/מ"ר;
האמור בסעיף זה לא יחול לעניין עומס סטטי של יציקת הפל-קל בקומות צמודות קרקע )למעט
לרצפות תלויות ,ללא מרתפים מתחתן(.
 3השימוש שנעשה במבנה או בחלקיו אינו חורג מהשימוש שהותר בטופס .4
 4על המבוטח לוודא קבלת אישור לכך ממהנדס אזרחי ,המתמחה בקונסטרוקציה ,על יסוד דו"ח
בדיקת אל-הרס של מעבדה ,שהוסמכה ע"י מכון התקנים הישראלי או ע"י הטכניון מכון טכנולוגי
בישראל ,ואישורה כי קוימו תנאים אלו .קבלת אישור זה תיחשב כנקיטת אמצעי להקלת הסיכון.
במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,המפורטים בסעיף זה ,יהא המבטח רשאי
לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו ,בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
 14הפוליסה אינה מכסה נזק ל :-
א כבלים,עמודי חשמל ו/או טלפון ו/או קווי תקשורת מעל או מתחת פני הקרקע.
ב דרכי גישה,תשתיות,מדרכות,כבישים ,גשרים,מנהרות גישה ,מעבירי מים וצינורות.
 15קנסות ,עיצומים כספיים ,פיצוי עונשין ,פיצויים לדוגמא ,פיצויים מוסכמים.
 16נזק כלשהו ,שקדם למועד כריתת חוזה הביטוח ,ואשר המבוטח ידע או צריך היה לדעת בעת כריתת החוזה כי הוא עלול לשמש
עילה נגדו.
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פרק  3ב' ׀ סייגים כלליים לפרקי ביטוח החבויות

)מעבר לסייגים המפורטים בכל פרק חבויות בנפרד(

אין באמור להלן כדי לגרוע מהסייגים הכלליים לפוליסה ומסייגי כל פרק מפרקי החבויות בנפרד.
המבטח לא יהיה אחראי על פי פרקי החבויות בגין או בקשר עם:
 1מערכות סולריות להפקת אנרגיה חשמלית המותקנות בחצרי המבוטח או בסמוך להם.
 2חשיפה לאסבסט
חבות 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.
 3חשיפה לצורן
חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח בגין מחלת הצורנית ) ,(SILICOSISומבלי לגרוע מהאמור גם חבות כלשהי העשויה לחול
על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי בצורן )סיליציום( או
בחומרים כלשהם המכילים צורן בכל צורה וכמות ,ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של צורן.
 4נזקי רכוש שנגרמו על ידי כלי רכב מנועי.
 5חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין שימוש ברכב מנועי לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח
רכב מנועי.
 6חבות כלשהי העלולה לחול עקב שימוש בכלי טיס ו/או כלי שיט.
 7כשל חיסוני נרכש ) ,(HIVאלא אם כן המבוטח נקט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הידבקות בכשל חיסוני נרכש.
 8הטרדה מינית ו/או עבירות מין.
 9חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח בגין עבודות הקשורות ב :חומרי נפץ ,זיקוקין ,תעופה ,כרייה ,חציבה ,שיט ,מבדוקי
אוניות ,גזים דליקים ,חומרים רעילים ,צלילה או עבודה תת-ימית מאגרי אשפה ,בנייה,הריסה ,עבודה בגובה ,קידוחים ,אלא אם
צוין במפורש אחרת בפוליסה או ברשימה ,ובכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון ,כמצוין בפוליסה ו/או ברשימה.
 10נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ,בשליטתו או בהשגחתו של המבוטח.
 11נזק לרכוש שהמבוטח או אדם בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח ,אלא אם בוטל חריג זה במפורש בפוליסה
או ברשימה .חריג זה מוגבל לאותו פריט שפעלו בו.

פרק  4א' ׀ תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
 1גילוי ושינוי בעניין מהותי א הציג המבטח 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 למבטח על כל השאלות שנשאל
בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת ,כפי שנתבקש ועל סמך הנחתו של
המבטח ,שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.

ג

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח ,כאמור בסעיף )1א'( לעיל –
יחולו ההוראות הבאות:

1

המבטח רשאי ,תוך  30ימים מהיום שנודע לו על כך ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל
את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.

2

ביטל המבטח את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,יחזיר למבוטח את דמי הביטוח ,ששולמו לו
בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת
מרמה .לא ביטל המבטח את החוזה ,רואים אותו כמסכים להמשך קיומו.

ד קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח
מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב
לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

1

13

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

ה המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף זה בכל אחת מאלה ,אלא אם התשובה שלא הייתה
מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

ו

1

המבטח ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה ,או שהוא גרם 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 המבטח או על היקפה.

הנושאים המפורטים להלן ייחשבו כעניין מהותי לצורך ביטוח זה ,ובלבד שהמבוטח נשאל עליהם
בהצעת הביטוח:

1

עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו.

2

תיאור ו/או שינוי מהותי בעסקו או עיסוקו של המבוטח.

3

תיאור הרכוש המבוטח ,תנאי החזקתו ומיקומו.

4

זהות הבעלים ו/או המחזיקים ברכוש המבוטח.

5

תיאור השימוש ברכוש המבוטח.

6

אמצעי בטיחות הקיימים בחצרי המבוטח.

7

נזקים שאירעו לרכוש המבוטח במהלך  3השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים הכלולים
בביטוח.

8

תביעות נזיקין שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין חבות.

9

כל שינוי בחצרי העסק של המבוטח.

 10שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח.
 11מספר עובדיו של המבוטח ,וכל שינוי בכך.
 12תקלה או אי תפקוד של אמצעי מיגון ,שהוגדרו בפוליסה ו/או ברשימה ,כאמצעי להקלת
הסיכון ,במהלך תקופת הביטוח.
 13פרטים 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.

 2תשלום דמי הביטוח

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

ג

אם דמי הביטוח ישולמו במלואם ע"י המבוטח בתוך  28יום 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 ,כדלקמן:
לגבי פוליסה הנקובה בשקלים – בתוספת הפרשי הצמדה ,לרבות דמי אשראי ,כנקוב ברשימה,
עבור תקופת האשראי ,שיחושבו מיום תחילת הביטוח ,וישולמו למבטח בעת סילוק כל חלק
מדמי הביטוח .ההצמדה הינה למדד הידוע ביום תחילת הביטוח.
ה 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 למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.

ו

14

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

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב
מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן .אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה היתה
בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב
לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

ח אין בביטול הביטוח כאמור בסעיף קטן ז' לעיל כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם למבטח את
הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד הביטול האמור ,וכן ,את הוצאות המבטח.
ט ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שארע קודם
לביטול הביטוח.

י
 3ביטוח כפל

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.

א בוטחו נכס או חבות בפני סיכון המכוסה לפי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות,
על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל ,או מיד לאחר שנודע לו עליו.
ב בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף.

ג
 4תביעות וחובת שיתוף
פעולה

המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.
בהיוודע למבוטח על קרות מקרה העשוי להיות עילה לתביעה על פי פוליסה זו ,עליו ,או על
המוטב:

א להודיע מיד למבטח על המקרה ולציין בהודעה את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר
הפוליסה .אם ניתנה הודעה בעל פה – תינתן הודעה בכתב למבטח ,סמוך ככל האפשר לקרות
מקרה הביטוח ,בטופס תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו למבטח.
ב להודיע מיד למשטרה על המקרה  -אם ארע עקב מעשה פלילי או חשד למעשה פלילי ,ולהמציא
אישור על כך למבטח.

ג

להמציא למבטח כל המסמכים וההוכחות שבידיו הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח
ולגבי גובה האובדן או הנזק או החבות ,לפי העניין ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ,ככל
שיוכל ,להשיגם.

ד לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק ,בכפוף לסעיף  61לחוק .אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח
בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת
אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
ה לא קוימה חובה לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר להקטין חבותו של המבטח ,אין הוא
חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל
אחת מאלה:

ז

1

החובה לא קוימה ,או קוימה באיחור ,מסיבות מוצדקות.

2

אי קיומה או איחורה לא מנע מהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין
המבטח חייב בתגמולי ביטוח ,אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

 5מרמה בתביעת
תגמולים

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע
לחבות המבוטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח מחבותו.

 6מקרה שנגרם בכוונה

נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במכוון  -פטור המבטח מחבותו.

 7דין ושיפוט

א פוליסה זו כפופה לדין החל בישראל ,ולבית משפט בישראל תהיה סמכות שיפוט ייחודית לדון
בחילוקי דעות הנובעים מחוזה זה.
ב מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,המבטח לא יהיה אחראי לשלם תגמולי ביטוח בגין כל סכום
שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין שניתן נגד המבוטח על ידי בית משפט כלשהו שמקום
מושבו מחוץ לתחום השיפוט של בתי משפט ישראליים )להלן" :פסק דין זר"( ,או בגין סכום
כלשהו שהמבוטח היה חייב לשלמו על פי פסק דין של בית משפט ישראלי הנותן תוקף לפסק דין
זר ,או המבוסס במישרין או בעקיפין על פסק דין זר ,שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח.
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ג

 8חובת זהירות

אם יהיה המבוטח חייב בתשלום פיצויים לפי פסק דין ,שניתן נגדו על ידי בית משפט ישראלי ,ובית
משפט זה אימץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה הנהוגות מחוץ לישראל ,לא יהיה המבטח
חייב לשלם תגמולי ביטוח בגין הסכום העודף על גובה הפיצויים שהיו נפסקים כנגד המבוטח ,לו
היה בית המשפט מאמץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה הנהוגות בישראל.
על המבוטח:

א לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים להקלת הסיכון המבוטח לפי פוליסה זו ,לרבות התקנתם
והפעלתם השוטפת ,כנדרש ,וכן לעשות או להימנע מלעשות כל מעשה או מחדל אשר קיומם
או אי קיומם עלול לגרום באופן סביר לסיכונים המבוטחים ,כאמור .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
המבוטח ינקוט בכל האמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי שהמבטח יודיע
למבוטח בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך זמן סביר ,או כפי שפורט בהוראה אחרת
כלשהי בפוליסה או ברשימה ,בהתאם למקרה.
ב להעסיק עובדים מיומנים.

ג

לקיים כל חובה המוטלת עליו על פי כל דין.

ד לנקוט באמצעים נאותים לאחזקה נאותה של העסק המבוטח ,לרבות :דרכי הגישה ,המתקנים
וכל הציוד שבו .עם גילוי סיכון כלשהו ,יעשה המבוטח את הצעדים הדרושים לסילוקו.
ה במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון ,ו/או לא הפעילם ,בהתאם למפורט
בפוליסה או ברשימה ,יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו ,הכל בכפוף
להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

 9ביטול הפוליסה

א המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למבטח ,ובלבד שהודעה על
כך תישלח למבטח לפחות שלושה ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .הביטול יחול מהמועד
בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע“י המבטח .במקרה כזה יחזיר
המבטח למבוטח בהקדם ,ולא יאוחר מ –  30ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף ,את דמי
הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף ,בהפחתת סכומים אלה:

1

בעד תקופה של שבעה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף ,לרבות אם לא נכנסה לתוקף –
 5%מדמי הביטוח השנתיים.

2

בעד תקופה העולה על שבעה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף –  5%מדמי הביטוח
השנתיים בצירוף  0.3%מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל ביום השמיני.

ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם
לביטול הביטוח ,כאמור.
ב המבטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב לפחות  30ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם
לביטול הביטוח.

ג

ביטל המבטח את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח יחזיר המבטח לא יאוחר מ  30ימים מהמועד
שבו נכנס הביטול לתקוף ,את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו.

ד החזר דמי הביטוח כאמור בסעיף זה ייעשה תוך  30ימים מיום ביטול הפוליסה .כל הסכומים
שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים שחלו במדד ,מהמדד ,שפורסם סמוך לפני מועד
ביצוע תשלום דמי הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח .אם דמי הביטוח
שולמו לשיעורין ,ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד
ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח.

 10תחלוף )סברוגציה(

א הייתה למבוטח ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה
ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח ,מששילם למבוטח תגמולי ביטוח ,וכשיעור התגמולים ששילם.
ב המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח
לגבות מהצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג

קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה ,עליו להעבירו
למבטח .עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח ,עליו לפצותו בשל
כך.

ד הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם ,שמבוטח סביר לא היה
תובע פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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 11השתתפות עצמית

א מבלי לגרוע מהאמור לגבי סעיף ) 14ההשתתפות העצמית( בפרק - 1הגדרות לפוליסה וסעיף 3
לפרק ) 4ג'(  -תנאים כלליים לפרקי ביטוח החבויות ,המבוטח יישא בעצמו בתשלום ההשתתפות
העצמית ,כמפורט ברשימה ו/או בפוליסה ,עקב מקרה ביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו.
ב היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח הן בגין פרקי ביטוח הרכוש והן בגין פרקי ביטוח החבויות
בפוליסה ,יישא המבוטח בהשתתפות עצמית אחת ,הגבוהה מבין פרקי ביטוח הרכוש ,בגין כל
מקרי הביטוח המכוסים בפרקי ביטוח רכוש אלו ,למעט לעניין הרחב רעידת אדמה ,כאמור
בס"ק )15א'( לפרק ההגדרות לעיל ,ובנוסף ,תחול עליו ההשתתפות העצמית הרלוונטית לגבי
כל מקרה ביטוח בגין כל פרק ביטוח חבויות ,בנפרד.

 12זכות הקיזוז

 13התיישנות

 14הודעות

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לפוליסה אחרת .במקרה של אובדן
כללי לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח
המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
א בתביעה שאינה מכוח פרקי חבויות ,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.
כל הודעה הדרושה על פי תנאי הפוליסה חייבת להיעשות בכתב כדלקמן:
א על ידי המבטח למבוטח או למוטב -

1

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

2

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

3

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

ב על ידי המבוטח או המוטב למבטח –
בכתב למשרד הראשי של המבטח או על פי כתובתו המופיעה על גבי הפוליסה או בכתובת
אחרת שעליה יודיע המבטח בכתב למבוטח מעת לעת )אם יודיע(.

 15הארכת תקופת
הביטוח

א כל הארכה של הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח ,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 המבטח )זולת
הסכמתו ,כאמור בסעיף זה( ,אף אם הציע המבוטח למבטח בצורה ובמועד כלשהם ,להאריכו.

 16תחולת חוק חוזה
הביטוח

על פוליסה זו ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א – .1981

 17קביעה בלתי חוזרת
של מוטב

קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת של המבטח,
מראש ובכתב.
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פרק  4ב' ׀ תנאים כלליים לפרקי ביטוח הרכוש
 1חישוב תגמולי הביטוח

א תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרקי ביטוח הרכוש בפוליסה זו יחושבו וישולמו על בסיס שווי
הרכוש שאבד או ניזוק כפי שהוא בעת קרות האובדן או הנזק ,בהתאם לעלות כינונו מחדש )או
לפי שוויו הממשי כמשומש ,אם בוטח על בסיס ערך שיפוי( ,אולם בכל מקרה לא יותר מסכום
הביטוח של רכוש זה .מובהר בזה כי הסכומים המופיעים בצד פריטי הרכוש ברשימה הינם סכומי
ביטוח מירביים בלבד ,וכי סכומי הביטוח וסכומי השיפוי על פי פוליסה זו אינם סכומים מוסכמים.
בכל מקרה יהא על המבוטח להוכיח את סכום נזקו ,היקפו ושיעורו.
אין בתנאי זה כדי לגרוע מהוראות התנאי של ביטוח חסר של פוליסה זו.
ב עלה סכום הביטוח ,בעת כריתת החוזה ,או לאחר מכן ,על שוויו של הנכס המבוטח רשאי כל צד,
בכל עת במהלך תקופת הביטוח לדרוש הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס בעת הדרישה.
נדרשה הפחתה כזו ,יפחת סכום הביטוח מיום הדרישה ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מאותו
מועד.

ג

 2ביטוח חסר

למען הסר ספק מובהר כי כל הערכה שהוגשה למבטח לגבי שווי הרכוש המבוטח ,בין שהוזמנה
על ידי המבוטח ובין שהוזמנה על ידי המבטח ,לא תהווה שיפוי מוסכם כמשמעו בסעיף )56ד'(
לחוק חוזה הביטוח והמבטח יהא אחראי לשפות את המבוטח רק בכפוף לאמור בס"ק א' לעיל
ועד תקרת גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה.

א אם בשעת כריתת החוזה היה סכום הביטוח לפי פרק ) 5תכולת בית המלאכה( פרק ) 6מבנה
בית המלאכה( פרק ) 7מחשבית :מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני( ,פחות משוויו של הרכוש
המבוטח ,יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה ,בשל אובדן או נזק ,בשיעור יחסי ,בהתאם ליחס
שבין סכום הביטוח ובין שוויו של הרכוש המבוטח בשעת כריתת החוזה .כל פריט ופריט יהיה
כפוף לתנאי זה בנפרד.
ב הואיל וביטוח הרכוש הינו על בסיס ערך כינון ,חישוב ביטוח חסר כאמור לעיל יבוסס על ערכו
הכללי של הרכוש כחדש .ואולם ,אם בחר המבוטח לבטח את רכושו על בסיס ערך שיפוי והדבר
צוין במפורש ברשימה ,חישוב ביטוח חסר כאמור לעיל יבוסס על ערכו הממשי של הרכוש ביום
קרות מקרה הביטוח.

 3השבת סכום הביטוח
לקדמותו

א במקרה של אובדן או נזק ,המכוסים בפרקי הרכוש של פוליסה זו ותשלום תגמולי ביטוח בשל
מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח ,יוחזר סכום הביטוח אוטומטית לקדמותו כפי שהיה לפני
קרות אותו מקרה ביטוח ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
ב לאחר תשלום תגמולי הביטוח ישלם המבוטח למבטח את דמי הביטוח תמורת השבת סכום
הביטוח לקדמותו ,מתאריך קרות מקרה הביטוח עד תום תקופת הביטוח .לצורך חישוב דמי
הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו יילקחו בחשבון רק תגמולי
הביטוח ששילם המבטח בפועל.

ג
 4זכות המבטח לניצולת

בכפוף לאמור בעניין כיסוי או הרחב סיכוני פריצה בפרק  – 5תכולת בית המלאכה,סעיף זה לא
יחול אם נקבע גבול אחריות על בסיס נזק ראשון למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח.
בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח:

א להיכנס לבנין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
ב לקבל לידיו רכוש של המבוטח ,שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח ,לאחר ששולמו או התחייבו
לשלם בגינו תגמולי הביטוח.

ג

להחזיק בחזקתו 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 עיניו.

ד אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או יפריע או ימנע
מהמבטח שימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תוקטן חבותו של המבטח בהתאם להוראות החוק.
ה המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו בין אם המבטח כבר
קיבל אותו לרשותו ובין אם לאו.

ו
 5מקדמות על חשבון
תגמולי הביטוח

אין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד המבטח משום הכרה באחריותו לגבי התביעה ,כולה
או חלקה.

א בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה ,יהא
המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון
הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
ב מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת
סכום המקדמה ששולמה למדד המחירים לצרכן מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.
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 6מע"מ
 7ערך כינון למכונות או
ציוד בביטוח תכולה

סכומי הביטוח של הרכוש המבוטח אינם כוללים מס ערך מוסף .אולם מס ערך מוסף ייכלל
בסכום הביטוח של רכוש ,הנמצא בפיקדון ,וזאת בתנאי שבעליו של הרכוש אינו עוסק זעיר או
עוסק מורשה.
א לפי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,כפי שתרשם בהצעת הביטוח ותצוין ברשימה ,ישלם
המבטח למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,תגמולי ביטוח לפי ערך כינון ,ובתנאי מפורש כי המכונות
והציוד בוטחו בערכם כחדשים .לעניין זה" ,כינון"  -הקמה מחדש ,תיקון או החלפה ברכוש חדש
מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.
ב תשלום תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או
תיקון או החלפה של הרכוש ,שאבד או ניזוק ,וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה
לרכוש שאבד או ניזוק .לא הוקם מחדש ,תוקן או הוחלף הרכוש ,שאבד או ניזוק ,ישולמו תגמולי
הביטוח בגינו לפי ערך שיפוי.

ג

נקבע סכום ביטוח נפרד למכונה/ציוד מסוימים ,לא יעלו תגמולי הביטוח המשולמים בשל אובדן
או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו ברשימה.

ד לא נקבע סכום ביטוח נפרד למכונה/ציוד מסוימים ,אך נקבע ברשימה כי תגמולי הביטוח ישולמו
לפי ערך כינון ,ישולמו תגמולי הביטוח בעד אובדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון ,ובתנאי מפורש
כי המכונות והציוד בוטחו בערכם כחדשים.
ה היה סכום הביטוח ,לכל פריט או קבוצת פריטים ,כמפורט ברשימה ,ביום קרות מקרה הביטוח,
פחות מעלות הכינון לאותו יום של הרכוש המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי ותהא
כיחס שבין סכום הביטוח לבין עלות הכינון.

ו

תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון ,או לפי שוויו כחדש
ביום תשלום תגמולי הביטוח ,לפי המוקדם מבין התאריכים.

ז

יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האובדן או הנזק ובכל מקרה ,יש להשלימו
תוך  180ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופה
האמורה מסיבות שאינן תלויות במבוטח ,תוארך תקופת ביצוע הכינון כפי שיסכים המבטח בכתב.

ח תגמולי הביטוח שישלם המבטח לפי סעיף זה לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי
מכונות וציוד.

 8ערך קימום בביטוח
מבנה

לפי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,אם צוין במפורש ברשימה כי ערך קימום כלול ,הבסיס
לחישוב הסכום שישולם על ידי המבטח בעת קרות מקרה הביטוח לפי פרק זה יהיה ערך קימום,
בכפיפות להוראות המיוחדות שלהלן:
א כאשר מבנה נהרס  -המבטח רשאי להקים מחדש או להחליף באחר את הרכוש שניזוק או
הושמד ,או חלק ממנו ,מאותו סוג וגודל ובאותו איזור או איזור דומה ,במקום לשלם את סכום
האובדן או הנזק ,או רשאי להשתתף עם מבטח אחר כלשהו או עם מבטחים אחרים כלשהם
לעשות זאת ,אולם המבטח לא יהיה מחויב לכונן באופן מדויק או שלם אלא רק כפי שהנסיבות
תרשינה ובאופן מתקבל על הדעת.
ב הסכום שישולם על ידי המבטח כולל גם שכר אדריכלים ,פקחים ,הכנת הערכות ,תכניות,
מדידות ,פיקוח והשגחה אשר יוצאו בפועל על ידי המבוטח באישור המבטח ,ואשר לא יעלו על
 10%מסכום הנזק ששולם בפועל עבור המבנה שניזוק.

ג

יש להתחיל ולבצע את עבודת הקימום במהירות סבירה ,ובכל אופן ,יש להשלים אותה תוך 12
חודשים אחרי קרות מקרה הביטוח או תוך זמן נוסף ,רק אם הסכים לכך המבטח בכתב.

ד אם סכום הקימום )בתוספת כל ההוצאות המפורטות בסעיף ב' לעיל( ,אילו היה נהרס כליל
הרכוש המבוטח ,עולה בתקופת ביצוע הקימום על הסכום המבוטח בעת קרות הנזק או ההרס
לרכוש כזה ,אזי ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש ויישא בהתאם לכך באחוז יחסי
של האובדן.
חישוב זה ייערך בנפרד לגבי כל מבנה הכלול בכיסוי.
ה כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות לקימום הרכוש שנהרס או ניזוק ,לא יהא המבטח חייב בכל
תשלום שהוא העולה על הסכום שהיה צריך לשלם אותו לפי פרק זה ,אילולא היה כלול בו סעיף
זה.

ו

אם לא יוכל המבטח לקומם או לתקן את הרכוש המבוטח מחמת מניעה חוקית כלשהי ,יחויב
המבטח במקרה כזה ,רק באותו סכום שהיה דרוש לקימום רכוש כזה או לתיקונו ,אילו מותר היה
על פי החוק לקוממו למצבו הקודם.

ז

המבטח לא ישלם עבור הקימום יותר משהיה עולה לקומם את הרכוש המבוטח ערב קרות מקרה
הביטוח.

ח סכום הפיצוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום הביטוח לאותו מבנה ,הנקוב ברשימה.
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פרק  4ג' ׀ תנאים כלליים לפרקי ביטוח החבויות
 1חובת הודעה
על הליכים

א המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה
משטרתית או אחרת או על חקירת סיבות מוות או כל חקירה אחרת או הליך משפטי המתנהלים
או עומדים להתנהל נגדו ,בקשר עם כל מקרה ביטוח ,העלול להוות עילה לתביעה על פי פוליסה
זו.
ב באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל ,מעת שנודעו לאחד
ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

 2איסור הודאה

שום הודאה ) ,(Admissionהצעה ,הבטחה ,פשרה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא
יינתנו על ידי המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח .אין הוראות סעיף זה
חלות על מסירת פרטי תאונה במשטרה ,או בפני כל גורם מוסמך על פי כל דין לפי דרישתו ,וכן
על מתן עדות במשפט.

 3השתתפות עצמית

המבוטח יישא בסכום ההשתתפות העצמית ,המפורט ברשימה ,ישירות לצד השלישי ,מתוך
תגמולי הביטוח שיעמדו לתשלום ו/או מתוך ההוצאות שיעמדו לתשלום ע“י המבטח ,עקב מקרה
הביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו.
סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח 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  - 10ביטוח חבות מעבידים ,תחול על המבוטח לגבי כל מקרה
ביטוח בנפרד .אך לעניין מחלת מקצוע תחול השתתפות עצמית לגבי כל נפגע ונפגע בנפרד.
ב השתתפות עצמית מכוח פרק  - 11ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,תחול על המבוטח בגין כל
נזק ,כהגדרתו בפרק זה.

ג
 4טיפול בתביעות

היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין יותר מפרק אחד מפרקי החבויות בפוליסה זו ,יישא
המבוטח בהשתתפות העצמית הרלוונטית לגבי כל מקרה ביטוח ,בגין כל פרק בנפרד.

א המבטח רשאי  -ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא  -לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח
שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  30ימים מראש והמבוטח לא
התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד
השלישי.
ב הכיר המבטח בחבותו עפ“י הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,בכפוף לאמור בסעיף א'
לעיל ,ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן
לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי נזק .על המבטח והמבוטח לשתף
פעולה בניהול כל ההליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ,המבטח מתחייב לפעול בשיתוף
פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.
על המבוטח למסור למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו 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.

 5תשלום גבול אחריות

א לפני או תוך כדי ניהול ההליכים או משא ומתן לפשרה ,בקשר עם כל תביעה או סדרה של
תביעות ,רשאי המבטח לשלם למבוטח את סכום גבול האחריות הנקוב בפוליסה ,לאחר שנוכה
ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח ,ובמקרה כזה ,יוותר המבטח על
הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות כאלה ,ויהא פטור מכל תשלום נוסף בקשר אליה או אליהן.
ב חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן מיום התשלום החלקי ועד
ליום תשלום גבול האחריות.

 6אחריות צולבת

אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי הפוליסה ,על
כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ,כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד ,לרבות תנאיה ,סייגיה
והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים .זאת בכפוף לכך,
שגבול אחריות המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו ,לא יעלה על גבול אחריות המבטח
למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,כנקוב ברשימה.

 7היקף חבות המבטח

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת
אף מעל לגבול האחריות המצוין ברשימה.

 8הפחתת גבול האחריות

גבול האחריות של המבטח לפי הפוליסה יוקטן בסכום תגמולי הביטוח ששולמו על פי הפוליסה
ביום תשלום אותם תגמולי ביטוח.
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פרק  5׀ תכולת בית המלאכה
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

סעיף הביטוח

הגדרות

תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום
בתוקף ישפה המבטח את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או
לחלק ממנו בתקופת הביטוח ,בגבול הגיאוגרפי ,בהתאם לעלות כינונו מחדש )או לפי שוויו הממשי
כמשומש אם בוטח על בסיס ערך שיפוי( .זאת ,בתנאי שגבול אחריות המבטח עבור כל פריט
ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש
המבוטח הנזכר בה ,ובשום פנים לא יעלה על סך הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.
א תכולת בית המלאכה
כל תכולת בית המלאכה ,המשמשת לצרכי עסקו של המבוטח ,לרבות השייכת לאחרים ,בעת
המצאה בחצרי המבוטח כדלהלן:

1

ריהוט ,קבועות וכל תכולה אחרת שלא נכללה בסעיפים  2-4להלן.

2

מכונות ,ציוד ,מכשירים וכלי עבודה.

3

מחשבים ,ציוד היקפי וציוד אלקטרוני אחר

4

מלאי  -מלאי עסקי מכל סוג ,חומר גלם ,סחורה מוגמרת ,חמרי אריזה ,לרבות רכוש שאינו
שייך למבוטח והנמצא ברשותו בפיקדון או בקומיסיון לצרכי תיקון ,שיפוץ ניקוי או שירות.

ב מקרה הביטוח
אבדן או נזק פיזי ,תאונתי ,פתאומי ,מקרי ובלתי צפוי שאירע לרכוש המבוטח בעת הימצאו בחצרי
המבוטח ,בתקופת הביטוח ,בכפיפות לסייגים המפורטים בפרק זה ולסייגים הכלליים בפוליסה.

ג

הגבלת אחריות המבטח
אם לא נרשם אחרת בדף הרשימה ,יהיו גבולות האחריות לעניין פריטים מסוימים ,הכלולים
בפרק זה ,כמפורט להלן:
בגין חפצי אמנות ,דברי ערך או חפצים ממתכות יקרות  -עד  3%מסכום הביטוח של תכולת בית
המלאכה לפריט ,ועד  10%בסה"כ למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח.
בגין תכולת מחסן ,השייך לבית המלאכה ,והנמצא מחוץ לחצרים בהם נמצא בית המלאכה
המבוטח ,עד  20%מסכום ביטוח התכולה ,ובלבד שכתובתו צוינה במפורש ברשימה.

סייגים לחבות המבטח
לפרק  – 5תכולת בית
 1אבדן או נזק מסיבה כלשהי לניירות ערך ,לערבויות ,למסמכים סחירים מכל סוג ,למכתבי
המלאכה
אשראי ,לאוספי בולים ,לשוברי תשלום ,לתלושי שי ולתלושים בעלי ערך כספי.
המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה ל:

 2אובדן או נזק מסיבה כלשהי לכספים" .כספים" ,לצורך סייג זה ,פירושו :מזומנים מכל סוג שהוא,
כרטיסי חיוג טלפוני ,מדליות ,מטבעות ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי התחייבות של
כרטיסי אשראי ,המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה ,אגרות סחירות מכל סוג
שהוא – הכול רכושו של המבוטח או שנמסר לנאמנותו.
 3כלי רכב מנועי ,כלי טיס וכלי שיט.
 4צמחיה ,מים ,בעלי חיים.
 5אבדן או נזק שנגרם או שהינו תוצאה של גניבה או כל ניסיון לכן ,או מעילה באמון.
 6אבדן או נזק שנגרם או שהינו תוצאה של פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך ,אלא אם נכללו סיכונים
אלה במפורש ע"י ציונם ברשימה או בפוליסה.
 7העלמות או חוסר שנתגלו בעת ספירת מלאי או עקב צריכתו ,או שאין אפשרות ליחסו למקרה
ביטוח.
 8חוסר הנובע מטעות ,מחדל או השמטה.
 9אבדן או נזק הנגרם על ידי שבר מכני ו/או קלקול מכני כהגדרתו להלן:
פגמים וליקויים בחומר ,בתכנון ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה ,איזון לקוי ,לחצים
ומאמצים בלתי רגילים ,סיכה או שימון או קירור לקויים או בלתי מספיקים ,חימום יתר ,קפיאה
של נוזל קירור או של נוזל אחר ,חדירה של גוף זר.
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 10אבדן או נזק לכל מכונה חשמלית ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם שנגרמו
על ידי מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא,
ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית ,או על אותו מכשיר חשמלי ,או על אותו
מתקן חשמלי או על חלק שלהם ,שניתן להפרידו ,שנפגעו ,כאמור ,ולא על מכונות ,מכשירים או
מתקני חשמל אחרים שנגרם להם אובדן או נזק מהאש שהתפשטה והגיעה אליהם.
 11אבדן או נזק הנובע מפחת ,בלאי ,השחתה הדרגתית ,עכברים ושאר מכרסמים ,עש ,חרקים,
תולעים ,לחות ,עובש ,החלדה ,גורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית ,או כל פגם שהוא
מטבעו של הרכוש המבוטח.
 12אבדן או נזק לדוודים וכלי לחץ ,לרבות עקב התפוצצות עצמית ,הימעכות ,התבקעות או
התמוטטות.
 13אבדן או נזק לשלטים ,לזכוכית מכל סוג ,לקרמיקה וחרסינה ,הנגרם על ידי שבר ,מעבר לסכום
הנקוב בהרחב  12להרחבים הכלולים בכיסוי הביטוחי.
 14אבדן או נזק עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע.
 15אבדן המידע האגור במסמכים ,מפות ,תכניות ,סרטי הקלטה ,סרטי צילום ,סרטים ,דיסקים
ודיסקטים מגנטיים ושאר אמצעים לאחסנת מידע.
 16נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות אובדן שוק ,ירידה בשווים של הנכסים המבוטחים ,מסיבה
כלשהי ,עקב קרות מקרה הביטוח) ,למעט ירידת ערך הנגרמת במישרין ומיידית ממקרה הביטוח(,
ולרבות קלקול סחורה עקב שינוי טמפרטורה מחמת נזק מכוסה ,אלא אם נרכש הרחב זה וצוין
כך במפורש ברשימה.
 17בעת קרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח כתוצאה ממים ומנוזלים אחרים מכל סוג לא יכוסו:
א נזק למקור הנזק.
ב עלות המים או הנוזלים.
 18התמוטטות מדפים מעבר לסכום הנקוב בהרחב  3להרחבים הכלולים בכיסוי הביטוחי.
 19נזקי קרה.
 20נזק לרכוש בהעברה.
 21שקיעת קרקע ,גלישת קרקע ,שקיעה הדרגתית של מבנים ותשתית ,התמוטטות מבנים.
 22נזק למערכות סולריות להפקת אנרגיה חשמלית.

הרחבים לפרק  – 5תכולת בית המלאכה – הכלולים בכיסוי הביטוחי
אין בהרחבים המפורטים להלן ,למעט הרחב מס ,14 .כדי לשפות את המבוטח או לפצותו מעבר לסכומי הביטוח המצוינים
ברשימה ,בהתייחס לכל סעיף וסעיף.
כל הרחב שלהלן ,כפוף ,עד כמה שלא שונה במפורש ,לכל תנאי הפוליסה ולסייגיה.
ביטוח התכולה מורחב לכסות:

 1חפצים אישיים

אובדן או נזק לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו עד לסך  ₪ 1,000לעובד ,ולא יותר
מ ₪ 10,000 -בגין כל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח ,עקב מקרה ביטוח ,בעת הימצאם בחצרי
העסק המבוטח .זאת ,בכפוף לתנאים הבאים:
א הכיסוי לא יחול על תכשיטים ,שעונים ,מצלמות ,כספים ,המחאות וכרטיסים למיניהם.
ב הכיסוי לא יכלול נזק כתוצאה מגניבה ,שלא על ידי פריצה.

ג
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 2שחזור מסמכים
ואמצעי אגירת מידע
אחרים

הוצאות סבירות והכרחיות )מוגבל לערך החומרים והעבודה בלבד( בגין שחזור הפריטים הבאים,
בתנאי ששחזור כזה אפשרי:
מסמכים ,כתבי יד ,תוכניות ,שרטוטים ,תרגומים ,דוגמאות ,ספרי חשבונות.
מדיה דיגיטלית ואמצעי אגירת מידע אחרים ,ובלבד שהמבוטח החזיק שלושה דורות גיבוי יומי
מלאים ,לפחות ,ושני דורות גיבוי שבועי מלאים לפחות .הגיבויים הנ"ל יישמרו בנפרד מחוץ לחצרי
בית המלאכה.
הכיסוי הביטוחי יחול אך ורק בגין נזק פיזי ישיר ,שנגרם לפריטים המבוטחים הנ"ל עצמם ,עקב
מקרה הביטוח ,בעת הימצאם בבית המלאכה.
הכיסוי לפי הרחב זה אינו כולל:
א את הערך האינפורמטיבי של המסמכים והאמצעים לאגירת המידע הנ"ל.
ב נזק תוצאתי מסוג כלשהו הן במישרין והן בעקיפין.

ג

אובדן או נזק שנגרמו על ידי או כתוצאה מ:
עש ,חרקים ,מכרסמים ,תולעים ,בלאי ,פחת ,התבלות הדרגתית ,לחות ,עובש ,חלודה ,גורמים
אקלימיים או כימיים בעלי השפעה הדרגתית.

ד שחזור תוכנה מכל סוג שהוא.
הכסוי בגין אובדן או נזק על פי הרחב זה הינו על בסיס נזק ראשון ומוגבל בסכום שאינו עולה על
 10%מסכום הביטוח של תכולת העסק במשך כל תקופת הביטוח.

 3התמוטטות מדפים

אובדן או נזק לרכוש המבוטח כמתואר ברשימה ,כתוצאה מהתמוטטות מדפים ,שאירעה כתוצאה
ממקרה ביטוח בעסק המבוטח.
הביטוח בגין אובדן או נזק המכוסה על פי הרחב זה הינו על בסיס נזק ראשון עד לסך  20%מסכום
ביטוח התכולה במשך כל תקופת הביטוח.

 4נזק למכשירים וציוד
בשיפוץ ותיקון

אובדן או נזק לציוד ומכשירים בשיפוץ או תיקון .הביטוח בגין אובדן או נזק המכוסה על פי הרחב
זה הינו על בסיס נזק ראשון עד לסך של  10%מסכום ביטוח התכולה במשך כל תקופת הביטוח.

 5עליה עונתית בערך
המלאי

סכום הביטוח למלאי הרשום בדף הרשימה יעלה באופן אוטומטי בשיעור של עד  20%בתקופות
הבאות:
 30ימים לפני ראש השנה.
 30ימים לפני פסח.
 60ימים אחרים ,אם הוסכם כך בכתב מראש בין המבטח למבוטח.

 6הוצאות מיון וסידור
המלאי

הוצאות לשם מיון ,סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא ,שנגרמו במישרין עקב מקרה
ביטוח ,גם אם המלאי עצמו לא ניזוק ,ולאחר שהוצאה כזו אושרה מראש על ידי השמאי המטפל
בנזק.

 7פרעות ומהומות
אזרחיות

נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות ומהומות אזרחיות.
לעניין הרחב זה ,המילים "פרעות ומהומות אזרחיות" תימחקנה מסייג  1לפרק )3א'( – סייגים
כלליים לכל פרקי הפוליסה.

 8נזקי פריצה למבנה

אם לא נרכש כיסוי למבנה בית המלאכה ,יכלול הביטוח על פי הרחב זה גם נזקים למבנה לרבות
לחלקים של המבנה המחוברים אליו דרך קבע ,אשר נגרמו על ידי פריצה או על ידי כל ניסיון
לפריצה ,ובתנאי שנשארו סימנים המעידים על השימוש באלימות ובכוח .אחריות המבטח בגין
הרחב זה לא תעלה על  5%מסכום ביטוח התכולה .סכום זה כלול בסכום ביטוח התכולה ואינו
מהווה סכום ביטוח נוסף.

 9שיפורי דיור במבנה
המוחזק בשכירות

אם לא נרכש כיסוי למבנה בית המלאכה ,יכלול הביטוח על פי הרחב זה אובדן או נזק ,כתוצאה
מהסיכונים המבוטחים ,שיגרם להשקעות בשיפורים ,או שינויים מכל סוג ,שביצע המבוטח
במבנים המוחזקים אצלו בשכירות ,בתנאי שסכום ביטוח התכולה כולל השקעות אלו.

 10הוצאות מיוחדות
אחרי נזק

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכלול:
א הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ,שלאחריו יש
צורך בשמירה מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר ,ושאלמלא אירע הנזק לא היה צורך בקיומה.
ב הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק כתוצאה ממקרה הביטוח ,והמסכן את עובדי
המבוטח ו /או את הרכוש המבוטח לאחר נזק.
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ג

הוצאות הכרחיות מיוחדות בעבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות ובחגים עקב מקרה הביטוח.

ד הוצאות תפעול נוספות סבירות ,הנחוצות כדי לאפשר את המשך תפקודו השוטף של העסק
המבוטח במשך התקופה הדרושה לביצוע החלפה או תיקון של הרכוש שניזוק מאירוע מכוסה.
ה הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק ,לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק,
כתוצאה ממקרה הביטוח.
אחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות על-פי הרחב זה לא תעלה על  10%מתגמולי הביטוח
המגיעים למבוטח אלמלא סעיף זה ,או על  ,₪ 150,000לפי הנמוך מביניהם.

 11הגנה על שם המותג

היה ובעקבות קרות מקרה הביטוח למלאי המבוטח ,המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם
המוצר ו/או שם המותג ו/או סימן מסחרי ,יש להשמיד את פריטי המלאי שניזוקו באופן חלקי,
וטענה זו תאושר ע"י השמאי המטפל ,אזי ,השיפוי עבור הפריטים שניזוקו יחושב על בסיס אובדן
כללי .למבטח שמורה הזכות להחליט על אי השמדת המלאי ובמקרה כזה יהא המבטח זכאי
לקבל לרשותו את המלאי הניזוק ולעשות בו שימוש כראות עיניו ,לרבות מסירתו לאחרים או
שיווקו ,ובלבד שהמבטח מתחייב לנקוט באמצעים הדרושים שימנעו זיהוי המותג.
אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  20%מסכום הביטוח למלאי או על ₪ 100,000
לפי הנמוך מביניהם.

 12שבר שלטים וזכוכית

הכיסוי על פי הרחב זה יחול אך ורק אם לא נכלל בפוליסה זו כיסוי לפי פרק  - 6מבנה בית
המלאכה.
רכש המבוטח כיסוי על פי פרק  - 6מבנה בית המלאכה ,יחול הרחב שבר שלטים וזכוכית על פי
האמור בפרק מבנה בית המלאכה.
ההרחב
הפוליסה מורחבת לכסות שבר תאונתי של זכוכית קבועה בחלונות חיצוניים ,בדלתות ובאשנבים
של המבנה ,לרבות שבר תאונתי של משטחי זכוכית ומראות בבית המלאכה ,ולרבות שבר תאונתי
של שלטים ,וכן ההוצאות הסבירות של חסימה זמנית של פתחים ,אשר נעשתה הכרחית עקב
אותו שבר ,ובתנאי שהמבטח לא יהיה אחראי עבור:
א שבר של זכוכית ,שאינה שלמה לחלוטין או זכוכית סדוקה או לקויה או זכוכית אשר לא הורכבה
כיאות או לא הורכבה במקומה.
ב סכום העולה על  5%מסכום ביטוח התכולה או על  ,₪ 25,000לפי הסכום הנמוך מביניהם.
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית מכל נזק בסכום הרשום ברשימה לעניין הרחב זה .לעניין
הרחב זה בטל סייג מס  13ברשימת הסייגים לחבות המבטח של פרק תכולת בית המלאכה.
נכלל בפוליסה זו גם פרק  - 6ביטוח מבנה בית המלאכה ,יחול הכיסוי לשבר שמשות ושלטים על
פי ההרחב כמפורט בפרק  - 6מבנה בית המלאכה.

 13שיפוצים

תוקף הביטוח על פי פרק זה לא יפגע עקב שהיית פועלים או בעלי מלאכה במקום המבוטח או
בסביבתו למטרות אחזקה ו/או תיקונים ושיפוצים קלים ,בהיקף שאינו עולה על .₪ 50,000

 14ביטוח נוסף עד 10%

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף עד  10%מסכום הביטוח וזאת אף מעל
סכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי התכולה ,שמקורו ב:
א תוספות פיזיות ,הרחבות ,שינויים ושיפורים ,שנעשו ברכוש המבוטח בתקופת הביטוח.
ב עליית ערך הרכוש המבוטח בתקופת הביטוח ,לרבות עליית ערך בשל שינוי שער המטבע ,עליית
מחירי הבניה ,עליה בשכר עבודה ,וכן עליית ערך בשל הטלת מיסים והיטלים שהוטלו על ידי
הרשויות המוסמכות ,וכן כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
סעיף ביטוח חסר שבתנאים הכלליים לא יחול בעת תשלום תגמולי ביטוח ,אם יתברר כי שווי
הרכוש המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח עולה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בשיעור של
עד  10%מסכום הביטוח של הרכוש המבוטח .אולם ,אם יתברר בעת קרות מקרה הביטוח ,כי
שווי הרכוש בפועל עולה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בשיעור העולה על  ,10%יחול בעת
תשלום תגמולי הביטוח סעיף ביטוח חסר על פי שיעורו המלא וסכום הביטוח הנוסף בשיעור 10%
לא יילקח בחשבון בעת חישוב הביטוח החסר.
האמור לעיל מתייחס לכל סעיף מסעיפי התכולה בנפרד.

 15סעיף שומא

מוסכם כי אם סכום האבדן או הנזק הוא עד  10%מסכום ביטוח התכולה ,אזי לעניין ביטוח חסר,
יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח בדבר ערכו של הרכוש שלא ניזוק.

 16רכוש בהעברה

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את הרכוש הנכלל בפרק התכולה מפני סיכוני אש
והתפוצצות בלבד בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ
הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח.
אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  15%מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ50,000-
 ₪לפי הנמוך מביניהם ,לכל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.
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 17דמי שכירות

הכיסוי על פי הרחב זה יחול אך ורק אם לא נכלל בפוליסה זו פרק  - 6מבנה בית המלאכה.
רכש המבוטח כיסוי על פי פרק  - 6מבנה בית המלאכה ,יחול הרחב דמי שכירות על פי האמור
בפרק מבנה בית המלאכה.
ההרחב
לאחר שקרה מקרה הביטוח ,הביטוח לפי פרק זה מורחב לכלול:
א דמי שכירות ו/או דמי ניהול נוספים אשר יידרשו לתשלום עבור מבנה חלופי.
ב סכום נוסף אשר יידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי לצרכי המבוטח.

ג

דמי שכירות אשר המבוטח חייב בתשלומם עבור המבנה המוחזק על ידו בשכירות ,אשר יצא
מכלל שימוש ,בתנאי כי לא שולמו תגמולי ביטוח עבור מבנה חלופי כמצוין בסעיפים א' ו -ב'
לעיל.

ד כיסוי דמי שכירות יהיה בתוקף כל עוד המקום בו נמצא הרכוש המבוטח אינו ניתן לשימוש אך לא
יותר מ 12 -חודשים מיום קרות מקרה הביטוח.
מניעת גישה למקום בו נמצא הרכוש המבוטח ,כתוצאה ממקרה הביטוח שנגרם לרכוש השכן
לחצרי המבוטח ,תיחשב מקרה ביטוח לפי פרק זה.
אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על  10%מסכום הביטוח של התכולה המבוטחת שניזוקה
ובכל מקרה לא יותר מדמי השכירות הסבירים אשר שולמו בפועל
נכלל בפוליסה זו גם ביטוח לפי פרק  - 6מבנה בית המלאכה יחול הכיסוי על פי הרחב דמי
שכירות כמפורט בפרק  - 6מבנה בית המלאכה.

 18שכר אדריכלים
ומהנדסים
 19פינוי הריסות

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות סבירות עבור שכר אדריכלים,מהנדסים ,מודדים ,פקחים
ויועצים אחרים ,שהוצאו לשם תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה לצורך כינון אבדן או נזק עקב מקרה
ביטוח .אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  15% -מסך הנזק המכוסה על פי פרק
זה ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות עבור הפעולות המצוינות להלן ,שנעשו בעקבות
נזק ,המכוסה על פי פרק זה:
א הריסה ,ניקוי ,סיוד ,ישור ,רחיצת קירות ופינוי הריסות.
ב חיבור מחדש לרשת המים ,לרשת החשמל ולרשת התקשורת לאחר תיקון הנזק.

ג

פעולות הצלה וכיבוי כולל נזק הנגרם על ידי פעולות אלו.
אחריות המבטח לפי הרחב זה מוגבלת לסכום שאינו עולה על  15%מערך הנזק המכוסה על פי
פרק זה.

 20הוצאות הצלה ומנע

הביטוח על פי פרק זה מכסה הוצאות סבירות ,שהוצאו על ידי המבוטח ,או שחייב בהן ,לשם
מניעת נזק המכוסה על פי פרק זה ,בהיות הרכוש המבוטח נתון לסיכון מיידי ,בין אם בחצרי
המבוטח ובין אם בסמיכות מיידית להם ,אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,ובתנאי
כי הוצאות אלו הינן חיוניות לשמירה על שלימות הרכוש המבוטח .אחריות המבטח לפי הרחב זה
מוגבלת לסכום שאינו עולה על .₪ 40,000
אם נכלל בפוליסה פרק  - 6ביטוח מבנה בית המלאכה ,לא תעלה אחריות המבטח בגין הרחב
זה על הסכום האמור לעיל בגין פרק התכולה ופרק המבנה גם יחד.

 21ביטוח כספים

הביטוח על פ׳ פרק זה מורחב לכסות את כספי המבוטח כהגדרתם בפרק  - 13ביטוח כספים
בגין מקרה ביטוח ומפני הסיכונים המבוטחים כהגדרתם בפרק  – 13ביטוח כספים.
הכיסוי על פי הרחב זה הינו בכפיפות לכל ההגדרות ,הסייגים והתנאים המיוחדים של פרק – 13
ביטוח כספים .אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  5%מסכום ביטוח התכולה או על
 ₪ 20,000לפי הסכום הנמוך מביניהם.
רכש המבוטח ביטוח כספים על פי פרק  13להלן ,לא תעלה אחריות המבטח לגבי ביטוח הכספים
)על פי הרחב זה ועל פי הכיסוי בפרק הכספים גם יחד( על סכום הביטוח המצוין בפרק - 13
ביטוח כספים .מדמי הביטוח המגיעים מהמבוטח בגין הכיסוי על פ׳ פרק  - 13ביטוח כספים,
ינוכה סכום יחסי המתייחס לסכום הביטוח על פי הרחב זה.

 22רכוש מחוץ לחצרי
המבוטח

הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו מחוץ לחצרי המבוטח,
למעט בעת העברה )העברה לעניין זה :כולל בעת חניית ביניים( בכל מקום בתחום הגיאוגרפי,
לכל מטרה הקשורה לעסקו של המבוטח; ולעניין הגדרת "פריצה" כמפורט בהגדרה  21לפרק
 – 1הגדרות ,המונח "בית המלאכה" יכלול גם חצרים של אחרים אצלם נמצא הרכוש המבוטח.
אחריותו של המבטח על-פי הרחב זה מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום ברשימה ,תוגבל אחריות המבטח על פי
הרחב זה ל 5%-מסכום הביטוח לתכולה ,לציוד ולמלאי המצוינים ברשימה.
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 23רכוש בהקמה ובהריסה

הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת היותו בתהליכי הקמה ,הצבה,
בניה ,הרכבה ,הרצה ,שיפוץ ,פירוק ,העברה והריסה בחצרים המשמשים את המבוטח במהלך
העסקים השוטף של העסק.
הרחב זה אינו חל:
 1על רכוש ,ככל שהוא מבוטח תחת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ו/או עבודות הקמה שנערכה
על ידי המבוטח או לטובתו.
 2על עבודה שערכה עולה על .₪ 500,000
 3על רכוש המוקם באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח.
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי אין האמור בהרחב זה בא לגרוע מהכיסוי המוענק בפוליסה לשאר
רכושו של המבוטח בגין אבדן או נזק מאירוע ,המכוסה על פי הפוליסה ,והנובע מביצוע העבודות
הנ"ל.

 24רכוש תחת כיפת
השמיים

הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו מתחת לכיפת השמיים,
למעט אבדן או נזק לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים ,שנגרמו עקב סערה ,סופה,
גשם ,שלג ו /או ברד ,שיטפון ,כהגדרתם בסעיף  15לפרק  - 1הגדרות.

 25נזק עקיף למלאים

הפוליסה מורחבת לכסות קלקול מוצרים בתהליך ו/או מוצרים מוגמרים ו/או חומרי גלם כתוצאה
מנזק לרכוש אחר מבוטח ו/או מדחייה או הפסקת תהליך הייצור ו/או משינוי טמפרטורה ,כל הנ"ל,
בתנאי שנגרמו כתוצאה מהסיכונים המבוטחים .אחריותו של המבטח על פי הרחב זה מוגבלת
ל 10% -מסכום הביטוח למלאי או לסך  ,₪ 500,000הנמוך מביניהם .היה ומלאי המבוטח נמצא
לצורך העסק זמנית אצל אחרים ,יחול הכיסוי לפי הרחב זה גם אם הקלקול נגרם כתוצאה מנזק
כאמור לרכושו של המחזיק במלאי .למניעת ספק ,קלקול מלאי הנובע ישירות מסיכון מבוטח
מכוסה על מלוא סכום הביטוח למלאי.

הרחבים בתוספת דמי ביטוח )למעט אם נרשם אחרת ברשימה(
הכיסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים להלן 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.

 1קלקול תכולת מקרר
חשמלי

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות קלקול תכולת מקרר חשמלי/מתקן קירור בבית המלאכה
כתוצאה מ:
א אירוע תאונתי בבית המלאכה ,שלא הוחרג על פי תנאי פרק זה או על פי תנאי הפוליסה ,שאירע
בתקופת הביטוח.
ב נזק למקרר החשמלי/מתקן הקירור כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה ,שאירע
בתקופת הביטוח ואשר אינו מוחרג על פי תנאי פרק זה או על פי תנאי הפוליסה.

ג

נזק למקרר החשמלי/מתקן הקירור כתוצאה משבר מכני או קלקול חשמלי או קצר חשמלי
שגרם להשבתת יחידת הקירור ,שאירע בתקופת הביטוח.
הביטוח על פי הרחב זה אינו מכסה נזק שנגרם למקרר /למתקן הקירור עצמו ואינו מכסה נזק
כתוצאה מ:
א הפסקת פעולתו של מתקן הקירור במשך פחות מ 12 -שעות.
ב הפסקת זרם החשמל ,אלא אם נגרמה כתוצאה מנזקי טבע.

ג

אחסון לקוי או אריזה לקויה או חומרי אריזה לקויים.

הכיסוי בגין נזק המכוסה על פי הרחב זה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לביטוח חסר,
ואולם ,תגמולי הביטוח המירביים שישולמו במשך כל תקופת הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח
הנקוב ברשימה לעניין הרחב זה.

 2סיכוני פריצה ושוד
לתכולת בית המלאכה

אם צוין במפורש ברשימה ,יכסה הרחב זה מקרים של פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך ,שאירעו
בתקופת הביטוח.
הרחב זה אינו מכסה נזק שנגרם:
א על ידי עובד של המבוטח או כל אדם אחר הרשאי להימצא בבית העסק מטעם המבוטח או
בשיתוף פעולה עמו.
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ב לרכוש המבוטח בעת הימצאו מחוץ למבנה סגור של בית המלאכה המבוטח.

ג

 3התניות מיוחדות

לרכוש המבוטח ,במלואו ,או בחלקו ,אלא אם קיים המבוטח את כל דרישות המבטח בכל הנוגע
לאמצעי מיגון תקינים ,כשירים ופעילים בפני פריצה ושוד ,כפי שאלה פורטו ברשימה ,במכתב
למבוטח ,בנספח לפוליסה ,או בכל דרך אחרת.
לעניין הרחב זה ,סייג  6לסייגי פרק זה – בטל.
השבת סכום ביטוח לקדמותו:

א בכפוף להתחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנוספים ,סכום הביטוח בגין סיכון פריצה ו/
או שוד יושב לקדמותו בגובה תגמולי הביטוח ששולמו למבוטח ,מיום קרות מקרה הביטוח ,אלא
אם יורה המבוטח אחרת.
ב סך כל סכומי ההשבה לקדמות בגין נזקי פריצה ו/או שוד לא יעלה על כפל סכום הביטוח המקורי
לסיכוני פריצה ו/או שוד כמצוין ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח,
מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.

פרק  6׀ מבנה בית המלאכה
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את
המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח ,לרכוש המבוטח המתואר ברשימה ,או לחלק ממנו ,בתקופת הביטוח ,בגבול הגיאוגרפי,
בהתאם לעלות כינונו מחדש )או לפי שוויו הממשי כמשומש ,אם בוטח על בסיס ערך שיפוי( .זאת ,בתנאי שגבול אחריות המבטח
עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח הנזכר בה,
ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.

הגדרות

א מבנה
מבנה בית המלאכה וצמודותיו ,בכתובת הרשומה ברשימה ,לרבות החלקים הבלתי מסוימים
ברכוש המשותף ,עד כמה שלא סויגו במפורש בסייגים הכללים השייכים לפרק זה ולכל פרקי
הפוליסה.
ב מקרה ביטוח
אבדן או נזק פיזי ,תאונתי ,מקרי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש למבנה מכל סיבה שהיא ,אשר אירע
בתקופת הביטוח ,בכפיפות לסייגים המפורטים לפרק זה ולסייגים הכלליים בפוליסה.

ג
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הגבלת אחריות המבטח:
הגדרת מקרה הביטוח חלה אך ורק בגין מבנים מסיבים בלבד הבנויים בלוקים ובטון וגג בטון או גג
רעפים .על מבנים שאינם בנויים בלוקים ובטון וגג בטון או גג רעפים ,יהיה מקרה הביטוח כמפורט
להלן:
נזק למבנה בית המלאכה כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים הבאים בלבד:

1

אש ,ברק ,התפוצצות וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא קבועה.

2

פרעות ,מהומות ונזק בזדון.

3

התבקעות או עליה על גדותיהם של מיכלי מים ו/או צינורות המובילים מים ,אך לא אם מקורם
בפחת ,בלאי או קורוזיה של המיכלים וגם או הצנרת.

4

דליפה תאונתית של דלק או שמן מכל מערכת חימום מרכזית )למעט נזק לצנרת עצמה(.

5

פגיעה או התנגשות במבנה של כלי רכב או בעלי חיים ,שאינם בבעלות המבוטח.
התנגשות פירושה :פגיעה ו/או נפילה על ידי או מ :כלי רכב ,ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם
ו/או נזק שנגרם מנפילתם של כלים אלו ו/או נפילת כל משא או חפץ מהם ,או מכה על ידי
בעל חיים כלשהו ,אך למעט נזקי התנגשות לכלי רכב עצמם.

6

פגיעה במבנה ע"י נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם על ידי כלי
טיס.
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סייגים לחבות המבטח
לפרק  – 6מבנה בית
 1קרקע ,צמחיה ,מים ,בעלי חיים.
המלאכה

המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה ל:

 2אבדן או נזק שנגרם או שהינו תוצאה של גניבה.
 3אבדן או נזק שנגרם או שהינו תוצאה של פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך ,למעט הרחבת סיכוני
פריצה למבנה כאמור בסעיף ההרחבים לפרק זה.
 4אבדן או נזק הנגרם על ידי שבר מכני ו/או קלקול מכני כהגדרתו להלן:
פגמים וליקויים בחומר בתכנון ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה ,איזון לקוי ,לחצים
ומאמצים בלתי רגילים ,סיכה או שימון או קירור לקויים או בלתי מספיקים ,חימום יתר ,קפיאה
של נוזל קירור או של נוזל אחר ,חדירה של גוף זר.
 5אובדן או נזק לכל מכונה חשמלית ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם שנגרמו
על ידי מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא,
ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית ,או על אותו מכשיר חשמלי ,או על אותו
מתקן חשמלי או על חלק שלהם שניתן להפרידו שנפגעו כנ"ל ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני
חשמל אחרים שנגרם להם אובדן או נזק מהאש שהתפשטה והגיעה אליהם.
 6אבדן או נזק הנובע מפחת ,בלאי ,השחתה הדרגתית ,עכברים ושאר מכרסמים ,עש ,חרקים,
תולעים ,לחות ,עובש ,החלדה ,גורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית ,או כל פגם שהוא
מטבעו של הרכוש המבוטח.
 7אבדן או נזק לדוודים וכלי לחץ ,לרבות עקב התפוצצות עצמית ,הימעכות ,התבקעות או
התמוטטות.
 8אבדן או נזק לשלטים לזכוכית מכל סוג ,הנגרם על ידי שבר ,אלא אם כן צוין אחרת במפורש
בפוליסה או ברשימה.
 9אבדן או נזק עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע.
 10התמוטטות מדפים.
 11נזק לרכוש המבוטח כתוצאה ממים ומנוזלים אחרים מכל סוג ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת
ברשימה.
 12נזקי קרה.
 13נזק לרכוש בהקמה.
 14שקיעת קרקע ,גלישת קרקע ,שקיעה הדרגתית של מבנים ותשתית ,התמוטטות מבנים.
 15נזק למערכות סולריות להפקת אנרגיה חשמלית.
 16נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

הרחבים לפרק  – 6מבנה בית המלאכה – הכלולים בכיסוי הביטוחי
כל הרחב שלהלן ,כפוף ,עד כמה שלא שונה במפורש ,לכל תנאי הפוליסה ולסייגיה.
מבלי להגדיל בכך את גבולות האחריות כנקוב ברשימה ,למעט הרחב מס ,5 .ביטוח המבנה מורחב לכסות:

 1דמי שכירות

לאחר קרות מקרה הביטוח ,מורחב הביטוח לפי פרק זה לכלול:
א דמי שכירות ו/או דמי ניהול נוספים אשר יידרשו לתשלום עבור מבנה חלופי.
ב סכום נוסף אשר יידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי לצרכי המבוטח.

ג

28

דמי שכירות אשר המבוטח חייב בתשלומם עבור המבנה המוחזק על ידו בשכירות ,אשר יצא
מכלל שימוש ,בתנאי כי לא שולמו תגמולי ביטוח עבור מבנה חלופי כמצוין בסעיפים א' ו -ב'
לעיל.
כיסוי דמי שכירות יהיה בתוקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש ,אך לא יותר מ12 -
חודשים מיום קרות מקרה הביטוח.
מניעת גישה למבנה המבוטח ,כתוצאה ממקרה הביטוח שנגרם לרכוש השכן לחצרי המבוטח,
תיחשב מקרה ביטוח לפי פרק זה.
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ד אחריות המבטח לפי הרחב זה לא תעלה על  10%מסכום הביטוח של המבנה המבוטח שניזוק
ובכל מקרה לא יותר מדמי השכירות הסבירים אשר שולמו בפועל
נכלל בפוליסה זו גם ביטוח לפי פרק  – 5תכולת בית המלאכה ,לא תעלה אחריות המבטח בכל
מקרה על  10%מסכום ביטוח המבנה בלבד.

 2פינוי הריסות

הוצאות עבור פעולות המצוינות להלן שנעשו בעקבות מקרה ביטוח ,המכוסה על פי פרק זה:
א הריסה ,ניקוי ,סיוד ,ישור ,רחיצת קירות ופינוי הריסות.
ב חיבור מחדש לרשת המים ,לרשת החשמל ולרשת התקשורת לאחר תיקון הנזק.

ג

פעולות הצלה וכיבוי ,לרבות נזק הנגרם על ידי פעולות אלו.
אחריות המבטח לפי הרחב זה מוגבלת לסכום שאינו עולה על  15%מערך הנזק ,המכוסה על
פי פרק זה.

 3הוצאות הצלה ומנע

הביטוח על פי פרק זה מכסה הוצאות סבירות ,שהוצאו על ידי המבוטח ,או שחייב בהן ,לשם
מניעת נזק המכוסה על פי פרק זה ,בהיות הרכוש המבוטח נתון לסיכון מיידי ,בין אם בחצרי
המבוטח ובין אם בסמיכות מיידית להם ,אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,ובתנאי
כי הוצאות אלו הינן חיוניות לשמירה על שלימות הרכוש המבוטח .אחריות המבטח לפי הרחב זה
מוגבלת לסכום שאינו עולה על .₪ 40,000
אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על האמור לעיל ,ואם נכלל בפוליסה פרק - 5
תכולת בית המלאכה ,לא תעלה אחריות המבטח בגין הרחב זה על הסכום האמור לעיל בגין
פרק התכולה ופרק המבנה גם יחד.

 4שכר אדריכלים
ומהנדסים

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות סבירות לשכר אדריכלים ,מהנדסים ,מודדים ,פקחים
ויועצים אחרים ,עבור תכנון מדידה פיקוח והשגחה ,לשם כינון אבדן או נזק עקב מקרה ביטוח.
אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  15% -מסך הנזק המכוסה על פי פרק זה ,על
בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

 5ביטוח נוסף עד 10%

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף עד  10%מסכום הביטוח ,וזאת אף מעל
סכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי המבנה ,שמקורו ב:
א תוספות פיזיות ,הרחבות ,שינויים ושיפורים שנעשו במבנה המבוטח בתקופת הביטוח.
ב עליית ערך המבנה המבוטח בתקופת הביטוח ,לרבות עליית ערך בשל שינוי שער המטבע ,עליית
מחירי הבניה ,עליה בשכר עבודה ,וכן עליית ערך בשל הטלת מיסים והיטלים ,שהוטלו על ידי
הרשויות המוסמכות ,וכן ,כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
סעיף ביטוח חסר שבתנאים הכלליים לא יחול בעת תשלום תגמולי ביטוח אם יתברר כי שווי
הרכוש המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח עולה על סכום הביטוח הנקוב בדף הרשימה בשיעור
של עד  10%מסכום הביטוח של הרכוש המבוטח .אולם אם יתברר בעת קרות מקרה הביטוח,
כי שווי הרכוש בפועל עולה על סכום הביטוח הנקוב בדף הרשימה בשיעור העולה על ,10%
יחול בעת תשלום תגמולי הביטוח סעיף ביטוח חסר על פי שיעורו המלא ,וסכום הביטוח הנוסף
בשיעור  10%לא יילקח בחשבון בעת חישוב הביטוח החסר.

 6שיפוצים

תוקף הביטוח על פי פרק זה לא יפגע עקב שהיית פועלים או בעלי מלאכה במקום המבוטח או
בסביבתו למטרות אחזקה ו/או תיקונים ושיפוצים קלים בהיקף שאינו עולה על .₪ 50,000

 7סעיף שומא

מוסכם כי אם סכום האבדן או הנזק הוא עד  10%מסכום הביטוח של פרק זה ,אזי לעניין ביטוח
חסר ,יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח בדבר ערכו של הרכוש שלא ניזוק.

 8רכוש רשויות ציבוריות

הגדרת הרכוש המבוטח כוללת גם רכוש של רשויות ציבוריות ,כגון :משרד התקשורת ,חברת
חשמל ורשויות מקומיות ,הנמצא בחצרי העסק המבוטח ,ומיועד לשימוש המבוטח ואשר המבוטח
אחראי לו.

 9פרעות ומהומות
אזרחיות

נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות ומהומות אזרחיות.
לעניין הרחב זה ,המילים "פרעות ומהומות אזרחיות" תימחקנה מסייג  1לפרק ) 3א'( – סייגים
כלליים לכל פרקי הפוליסה.

 10שבר שלטים וזכוכית

הכיסוי
שבר תאונתי של זכוכית קבועה בחלונות חיצוניים ,בדלתות ובאשנבים של המבנה ,לרבות
שבר תאונתי של משטחי זכוכית בבית המלאכה ,ולרבות שבר תאונתי של שלטים וכן ההוצאות
הסבירות של חסימה זמנית של פתחים ,אשר נעשתה הכרחית עקב אותו שבר ,ובתנאי שהמבטח
לא יהיה אחראי עבור:
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א שבר לזכוכית שאינה שלמה לחלוטין או זכוכית סדוקה או לקויה או זכוכית אשר לא הורכבה
כיאות או לא הורכבה במקומה.
ב סכום העולה על  5%מסכום ביטוח המבנה או על  ₪ 25,000לפי הסכום הנמוך מביניהם.
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית מכל נזק בסכום הרשום ברשימה לעניין הרחב זה.
לעניין הרחב זה בטל סייג מס'  8לסייגי פרק זה.
נכלל בפוליסה זו גם פרק  - 5תכולת בית המלאכה ,יחול הכיסוי על פי ההרחב בפרק זה בלבד
ואחריות המבטח לא תעלה על פי הרחב זה על  5%מסכום הביטוח של המבנה או על 25,000
 ,₪לפי הסכום הנמוך מביניהם.

 11הוצאות מיוחדות אחרי
נזק

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכלול הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא
ניזוק ,לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק כתוצאה ממקרה הביטוח.
אחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות על-פי סעיף זה לא תעלה על  10%מתגמולי הביטוח
המגיעים למבוטח אלמלא סעיף זה ,או על  ,₪ 50,000לפי הנמוך מביניהם.

 12נזקי פריצה

ההרחב :נזק למבנה ,לרבות לחלקים של המבנה המחוברים אליו דרך קבע ,אשר נגרם על ידי
פריצה או על ידי כל ניסיון לפריצה ,ובתנאי שנשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות וכוח.
אחריות המבטח בגין סעיף זה לא תעלה על  5%מסכום ביטוח המבנה .סכום זה כלול בסכום
ביטוח המבנה ,ואינו מהווה סכום ביטוח נוסף.

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.

 1נזקי מים

תמורת תוספת פרמיה ,כמפורט ברשימה בגין הכיסוי על פי הרחב זה ,ישפה המבטח את המבוטח
בגין נזקים שייגרמו לרכוש המבוטח בפרק זה ,כתוצאה ממים ומנוזלים אחרים מכל סוג ,לרבות
נזקי מים הנובעים מבלאי או פחת ,אשר מקורם בדוודים ,מיכלי מים ,צינורות או מתקני הסקה.
הרחב זה אינו מכסה:
א את עלות המים או הנוזלים.
ב נזק שנגרם למקור הנזק.
לעניין הרחב זה בטל סייג מס'  11לסייגי פרק זה.
כנקיטת אמצעים להקלת הסיכון ,על המבוטח להקפיד כי צינוריות גמישות המחברות בין מקור
מים למיכלים ,אסלות וכיורים ,יהיו בהתאם לתו תקן ישראלי .8715
הרחב זה יבוצע ,בהתאם לבחירת המבוטח בהצעת הביטוח וכמפורט ברשימה ,על ידי ספק
מטעם המבטח או על ידי בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח )להלן" :מבצע התיקון"( ,ובכפוף
לאמור בתנאי הרחב זה בפוליסה ו/או בהצעת הביטוח.

 2טיפול בתביעות נזקי מים א מהות הכיסוי:
למבנה
מבצע התיקון יטפל בכל תיקוני הנזקים אשר נגרמו למבנה בית המלאכה ,בתקופת הביטוח
ואשר מכוסים על פי הרחב זה )להלן-נזקי מים(.
למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי לא יכלול:

1

עלות המים או הנוזלים.

2

נזק שנגרם למקור הנזק.

ב הזמנת תיקון נזקי מים אם בחר המבוטח בספק מטעם המבטח לביצוע הרחב זה:
נזקק המבוטח לתיקון נזקי מים כאמור בהרחב זה ,יפנה טלפונית למוקד הספק מטעם המבטח,
כמפורט ברשימה ,יזדהה בשמו ,כתובתו ומספר הפוליסה שלו ויתאר את התקלה ומיקומה
המדויק .המוקד פועל  24שעות ביממה כל ימות השנה ,למעט בערב יום הכיפורים משעה 14.00
ובמהלך יום הכיפורים עצמו.

ג
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השתתפות עצמית

1

אם בחר המבוטח בספק מטעם המבטח לביצוע הרחב זה:
בכל מקרה של תיקון נזק מים על פי תנאי הרחב זה ,ישלם המבוטח לספק דמי השתתפות
עצמית כנקוב ברשימה ,או את מחיר התיקון ,על פי מחירון הספק ,לפי הנמוך מבין השניים.

2

אם בחר המבוטח בבעל מקצוע פרטי כספק מטעמו:
בכל מקרה של תיקון נזקי מים על פי תנאי הרחב זה ,יישא המבוטח בהשתתפות עצמית,
כנקוב בהצעת הביטוח או ברשימה.
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ד תנאים כלליים להרחב זה

1

שירותי טיפול בתביעות נזקי מים למבנה על ידי ספק מטעם המבטח יינתנו בפריסה ארצית
בכל מקום בישראל.

2

אם בחר המבוטח בספק מטעם המבטח לביצוע הרחב זה ,הכיסוי מותנה בכך כי המבוטח
פנה למוקד ספק המבטח ,שפרטיו צוינו ברשימה כדי לקבל את השירות ממנו .תיקון נזקי
מים ע“י ספק אחר שאינו ספק המבטח ולא צוין במפורש בהצעת הביטוח או ברשימה אינו
מכוסה על פי הרחב זה.

הרחב זה כפוף לכל התנאים והסייגים של הפוליסה ,אלא אם שונו במפורש.

 3השלמה לכיסוי שבר
שלטים וזכוכיות
במבנה

בתמורה לפרמיה נוספת עבור הרחב זה ,ישפה המבטח את המבוטח בגין:
שבר תאונתי של זכוכית קבועה בחלונות חיצוניים ,בדלתות ובאשנבים של המבנים ,לרבות שבר
תאונתי של משטחי זכוכית בבית המלאכה ,ולרבות שבר תאונתי של שלטים ,בסכום העולה על
 5%מסכום ביטוח המבנה.
הכיסוי על פי סעיף זה הינו מעל הכיסוי הניתן על פי הרחב שבר שלטים וזכוכית בסעיף  10של
ההרחבים לפרק המבנה והוא מהווה השלמה להרחב זה.
ובתנאי שהמבטח לא יהיה אחראי עבור:
שבר לזכוכית אשר אינה שלמה לחלוטין או זכוכית סדוקה או לקויה או זכוכית אשר לא הורכבה
כיאות במקומה.
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית מכל נזק בסכום הרשום בדף הרשימה לעניין הרחב זה .נגרם
נזק כתוצאה מאירוע המכוסה על פי הרחב  10ועל פי הרחב זה ,יישא המבוטח בהשתתפות
העצמית פעם אחת בלבד.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח,
מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.

פרק  7׀ מחשבית  -מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי
תשלום בתוקף ,בעבור כל חלק משנה שבו בנפרד ,ובתנאי שצוין בדף הרשימה כי פרק המשנה של פרק זה בתוקף ,ובכפוף
לתנאים המפורטים בו.

תנאים כלליים לכל
פרקי המשנה

א חוזה אחזקה
על המבוטח לקיים במשך כל תוקפו של הביטוח על פי פרק זה חוזה אחזקה בר תוקף .אחזקה
פירושה :בדיקות בטיחות ,אחזקה מונעת והשבה לקדמות בגין אובדן ,נזק או פגם שנבעו מפעילות
רגילה ו/או מבלאי ,וזאת על ידי תיקון או החלפה של חלקים ,רכיבים ומודולים .עלותן של פעולות
אחזקה כאלו לא תבוטח בפרק זה.
ב שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו
על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח במצב
פעולה תקין וכן לוודא שאף פריט של הרכוש המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים החורגים
מהוראות היצרן.

ג

בקורת נציגי המבטח
באי כוח המבטח ונציגיו יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל
המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.

ד השתתפות עצמית
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1

סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה הינו הסכום שעל המבוטח לשאתו מכל תביעה
ותביעה .ואולם כאשר באותו אירוע אבדו או ניזוקו יותר מאשר פריט אחד ,לא יהא המבוטח
חייב לשאת אלא בסכום ההשתתפות העצמית הגבוה ביותר שהוסכם לאחד הפריטים
שניזוקו.

2

למרות האמור לעיל ,היה והמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין יותר מפרק אחד מפרקי ביטוח
הרכוש בפוליסה זו ,תיגבה ממנו השתתפות עצמית אחת ,הגבוהה מבין פרקי ביטוח רכוש
אלו ,למעט לעניין רעידת אדמה בפרק  9לפוליסה זו – נזקי טבע ,שהשתתפות עצמית בגינה
תיגבה בנפרד ובנוסף.

3

היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח הן בגין פרקי ביטוח הרכוש והן בגין פרקי ביטוח החבויות
בפוליסה ,תיגבה ממנו השתתפות עצמית אחת ,הגבוהה מבין פרקי ביטוח רכוש אלו,
למעט לעניין רעידת אדמה ,כאמור בס"ק  2לעיל ,ובנוסף ,תחול עליו ההשתתפות העצמית
הרלוונטית לגבי כל מקרה ביטוח בגין כל פרק ביטוח חבויות ,בנפרד.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  14לפרק  1לפוליסה  -הגדרות.

5

האמור בסעיף זה על סעיפיו הקטנים יחול בנפרד לגבי כל אחד מפרקי המשנה של פרק זה.

פרק משנה א' – ביטוח רכוש
סעיף הביטוח

הגדרות לפרק משנה
א'

המבטח ישפה את המבוטח ע"י תשלום ,השבה לקדמות או תיקון בגין מקרה הביטוח שנגרם
במהלך תקופת הביטוח המצוינת ברשימה לרכוש המבוטח ,ובתנאי שהסכום ,שישולם על ידי
המבטח עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה בצידו ,ולא יעלה בכללו
על גבול אחריות המבטח ,ובכל מקרה לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה
הביטוח.
ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה ,לרבות תוספות נלוות ,בעת הימצאו בכל מקום,
המפורט ברשימה ,בהיותו בעבודה או במנוחה או בפירוק ,למטרות ניקוי או שיפוץ כללי ,או בשעה
שהציוד מועבר ממקום למקום בתוך חצרי המבוטח )פרט לציוד נייד ,אלא אם בוטח במפורש
ברשימה( ,או במהלך הקמה מחדש בעקבות הפעולות המפורטות לעיל ,אולם ,בכל מקרה ,אך
ורק לאחר גמר הרצתו.
 1הרכוש המבוטח
ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוני )להלן" :ענ"א"( ,אמצעים לאגירת מידע ומכשור אלקטרוני ואלקטרו
מכני שאינו ציוד ענ"א  -כל הנ"ל המהווה חומרה בלבד בהתאם למפורט ברשימה ובתוספותיה,
ובמפורש לא כולל תוכנה מכל סוג שהוא.
 2מקרה הביטוח
אובדן ו/או נזק פיזי ,תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי ,אשר יגרם מסיבה כלשהי במשך תקופת הביטוח
המצוינת ברשימה ,לפריטים או חלקים המפורטים ברשימה ,אלא אם כן נקבע בפוליסה ,כי
לסיבה זו אין כיסוי ,ובכפוף לכך ,שאינו מכוסה בפרק  – 5תכולת בית המלאכה.
 3סכום הביטוח
עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה .עלות זו כוללת:
דמי הובלה ,הוצאות הקמה ,היטלים ומיסים )אם יחולו(.
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פרק זה .לעניין השיפוי ראה סעיפי תנאים לפרק
משנה א' בפרק זה .אם לא קיים יותר בשוק רכוש חדש הזהה לרכוש המבוטח ,סכום הביטוח
יהיה המחיר האחרון שנקבע לרכוש המבוטח על ידי הנציג המוסמך של היצרן בארץ.
 4אובדן מוחלט
כאובדן מוחלט של פריט מבוטח ייחשב אחד מהמקרים הבאים:

1

הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי.

2

הפריט אבד כתוצאה מפריצה או מאירוע אחר המכוסה בפרק זה.

3

עלות תיקון הפריט שניזוק עולה על או שווה לערך פריט זהה או דומה שניתן לרכוש במקומו.

 5אובדן חלקי
נזק הניתן לתיקון ושעלות תיקונו נמוכה מאובדן מוחלט.

סייגים לפרק משנה א'

המבטח לא יהיה אחראי עבור אובדן או נזק או שניהם כאחד אשר נגרמו ,נבעו או הוחמרו ,במישרין
או בעקיפין על ידי:
א נזקי טבע ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
ב גניבה ,למעט פריצה.

ג

פגיעה בציוד המורכב בכלי רכב ,בכלי שיט או בכלי טיס.

ד פגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפו של פרק זה ,אלא אם לא היו ידועים
למבוטח באותו מועד.
ה כשל או אי סדירות בשרות או באספקת חשמל ציבורית.

ו
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התבלות ,בלאי ,שיתוך )קורוזיה( ,חלודה של כל חלק מהרכוש המבוטח ,אם נגרמו או נבעו
באורח טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית ,או שנגרמו על
ידי שריטות בשטחים צבועים או ממורקים .חריג זה מוגבל לאותו חלק שאבד או ניזוק כתוצאה
מגורמים אלו.
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ז

כל סיבה וגורם שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו
תיקונים או אחראי על פי חוזה לאחזקתו ,זאת בין שאחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח
חוזה או אחרת.
חלק הלה על אחריותו ,ישלם המבטח את דמי האובדן או הנזק ,בתנאי שהמבוטח יהיה חייב
להסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן ,הספק,
המתקן או המתחזק.

ח אירוע שהתרחש מחוץ לחצרים ,למעט לציוד נייד או נישא ,אם בוטח וצוין כך במפורש ברשימה.
ציוד שכזה חייב להיות בהגדרתו ,בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך טלטול מחוץ לחצרים.
חריג זה לא יחול לגבי ציוד נייד או נישא כנ"ל ,כאשר הינו נעול בתוך מבנה או בכלי רכב סגור,
מוגן במערכת אזעקה.
ט נזק תוצאתי מסוג כלשהו.

הרחב לכיסוי על פי
פרק  7מחשבית :פרק
משנה א' -ביטוח
הרכוש ,הכלול בכיסוי
הביטוחי

ההרחב הרשום מטה הינו בלא תוספת פרמיה .ההרחב יחול רק אם המבוטח רכש כיסוי לפרק
משנה א' ביטוח הרכוש.
המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן או נזק המכוסה על פי הרחב זה ,עד לסכומי הביטוח
הרשומים ברשימה לפרק זה.
פרעות ומהומות אזרחיות
פרק משנה זה מורחב לכסות אובדן או נזק לרכוש המבוטח לפי פרק משנה א' לפרק זה ,כתוצאה
מפרעות ומהומות אזרחיות .לעניין הרחב זה ,המילים "פרעות ומהומות אזרחיות" תימחקנה
מסייג  1לפרק )3א'( – סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה.

הרחב בתוספת דמי
ביטוח )למעט אם
נרשם אחרת ברשימה(

הכיסוי על פי הרחב זה 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 ההרחב כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים.
הרחב לציוד נייד או נישא
אם צוין מפורשות ברשימה ,יורחב הכיסוי לכלול ציוד נייד או נישא .ציוד זה חייב להיות בהגדרתו,
בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך טלטול מחוץ לחצרים .מבלי לגרוע מהאמור בסייגים
הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל פרק מפרקי פוליסה זו ,על המבוטח
לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן ,כנקיטת אמצעים להקלת הסיכון .במקרה בו לא
נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את
חבותו ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
על המבוטח לוודא כי ,הציוד המבוטח נמצא בכל עת ,באחת מחלופות אלה ,לפי העניין:
 1במבנה סגור ונעול ומוגן במערכת אזעקה תקינה בכל שעות היממה ,ופעילה בהתאם להתניות
המיגון בדף הרשימה ,המופעלת בכל עת ,שהמבנה אינו מאויש.
 2בתוך תא המטען של כלי רכב סגור ונעול ,המוגן במערכת אזעקה ,הנדרכת לפעולה ,בכל עת,
שכלי הרכב אינו מאויש.
 3בצמוד למבוטח.
 4מוסכם במפורש כי ציוד זה יינשא ויישמר במנשא קשיח ,בכל עת שאינו בשימוש.
הכיסוי על פי הרחב זה מוגבל לגבול הגיאוגרפי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפוליסה אינה מכסה תוכנה ועלות שחזור תוכנה לגבי ציוד
נישא.

תנאים לפרק משנה א' א שיפוי במקרה של אובדן חלקי
במקרה של אובדן חלקי ישלם המבטח את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את
הפריט שניזוק תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות מקרה הביטוח ללא ניכוי
עבור פחת או שימוש .כן ישלם המבטח את ההוצאות של הפירוק ושל ההקמה שהוצאו לשם
ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים למעבדה והיטלים אם יחולו כאלה .אם התיקונים
יבוצעו במעבדה שבבעלות המבוטח ,ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר העבודה שהוצאו
לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה עבור התיקונים לכיסוי ההוצאות
הכלליות.
המבטח לא ישלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע
התיקונים.
ב שיפוי במקרה של אובדן מוחלט
במקרה של אובדן מוחלט לרכוש המבוטח ישלם המבטח למבוטח כדלקמן:
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ג

1

לציוד ענ"א ואמצעים לאגירת נתונים שגילם  24חודשים או פחות  -עלות רכישתו של פריט
חדש מאותו סוג ואותו כושר תפוקה של הפריט ,שאבד או ניזוק ,אולם לא יותר מאשר סכום
הביטוח המופיע ברשימה לגבי הפריט הנ"ל.

2

לציוד ענ"א ואמצעים לאגירת נתונים שגילם מעל  24חודשים וכן ,לכל יתר הרכוש המבוטח
על פי פרק משנה א׳  -ישלם המבטח למבוטח את ערכו הממשי הכספי של הפריט שאבד
כפי שהיה סמוך לפני קרות האובדן .ערך כספי ממשי יחושב על ידי ניכוי בלאי מתאים מערכו
של הפריט כחדש ביום קרות מקרה הביטוח.

ניצולת
ערכה של הניצולת יופחת מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם .לחילופין ,רשאי המבטח על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,לבחור לקבל את הניצולת לרשותו ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך
הניצולת.

ד הוצאות שאינן נכללות בשיפוי
השיפוי הניתן על פי פרק משנה זה לא יכלול עלות הובלה או העברה של הרכוש המבוטח ו /או כל
רכוש ו /או עובדים מחוץ לגבול הגיאוגרפי .לא תשולמנה כל הוצאות עבור משלוח דחוף ,עבודה
בשעות נוספות או עבודה בשבתות או חגים.
ה ביטוח חסר
היה בעת כריתת החוזה ,הסכום הנקוב ברשימה כ"סכום הביטוח" ,פחות מעלות ההחלפה
של הרכוש המבוטח ברכוש חדש ,כנדרש בהגדרת סכום הביטוח של פרק משנה זה ,תפחת
חבות המבטח בשיעור יחסי ותהא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ "סכום הביטוח" לבין עלות
ההחלפה כנדרש בהגדרת סכום הביטוח בפרק משנה זה.
סעיף זה חל על כל פריט ברשימת הציוד בנפרד.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק משנה זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ,מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק משנה זה עבור כל מקרה ביטוח.

פרק משנה ב' – שיחזור נתונים
פרק משנה זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח לפי פרק משנה א' לפרק זה בתוקף.

 1סעיף הביטוח

תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה ולהמציא
אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח עבור:
 1מקרה ביטוח לרכוש המבוטח ,שנגרם בתקופת הביטוח.
 2הוצאות שחזור המידע האגור ברכוש המבוטח ,אשר אבד או ניזוק כתוצאה מקרות מקרה הביטוח,
כאמור לעיל ,ובתנאי ששחזור כזה בוצע בפועל בתוך  12חודשים מיום קרות מקרה הביטוח או
בתוך תקופה ארוכה יותר ,לה הסכים המבטח במפורש ובכתב ,אולם מובהר בזאת כי הערך
האינפורמטיבי של המידע אינו מכוסה.

 2הגדרות לפרק משנה ב'

מקרה הביטוח  -אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,כתוצאה ממקרה ביטוח ,המכוסה לפי פרק
משנה א' לפרק זה.
הרכוש המבוטח  -מידע ותוכנה ,האגורים ברכוש המבוטח בפרק משנה א' לפרק זה ו/או אמצעי
אגירת מידע ,המפורטים ברשימה.

 3סייגים לפרק משנה ב'

המבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות שחזור שנגרמו ,נבעו או הוחמרו במישרין או בעקיפין על
ידי:
א כל הסייגים המפורטים בפרק משנה א' – ביטוח הרכוש.
ב ליקויים שמקורם בתכנות ,בניקוב ,במיון ,בשליפה ,בהקמה וכן ליקויים הנובעים משנוי ,החלפה
או ביטול של רשומות ,אי אחזקת גיבויים למידע ולתוכנה בכמות ועל פי נהלים שקבע המבטח.

ג

אם לא נקבעו על ידי המבטח נהלים לגיבוי הרי שעל המבוטח להחזיק לפחות  2העתקי גיבוי
מלאים ,אחד שבוע ואחד חודש קודם לכל תאריך נתון .העתקי הגיבוי יוחזקו בכספת חסינת אש,
או במקום מבטחים מחוץ לעסק המבוטח.

 4תנאים לפרק משנה ב' א סכום הביטוח
סכום הביטוח לעניין פרק משנה זה נקבע על בסיס נזק ראשון ויבטא את הסכום המירבי העומד
לשיפוי במשך תקופת הביטוח.
ב בסיס השיפוי
המבטח ישפה את המבוטח כנגד הוצאות בפועל אשר תהיינה הכרחיות להחזרת המידע והתוכנה
המבוטחים על פי פרק משנה זה למצבם כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.
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תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק משנה זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ,מעבר להשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או בפרק משנה זה עבור כל מקרה ביטוח.

פרק משנה ג' – הוצאות תפעול נוספות
פרק משנה זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח לפי פרק משנה א' לפרק זה בתוקף.

 1סעיף הביטוח

תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה ולהמציא
אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו
בפועל במשך תקופת הגמולה המצוינת ברשימה ,ואשר נבעו משימוש באמצעים תחליפיים או
נוספים ,כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי פרק משנה א‘ לפרק זה ,לרכוש המבוטח.
כמועד תחילת השיפוי יחשב מועד תחילת השימוש באמצעים החליפיים.
בכל תביעה יישא המבוטח בהוצאות עבור מספר ימי ההשתתפות העצמית הראשונים הנקובים
ברשימה ,מתוך תקופת הגמולה בפועל.
סכום השיפוי היומי המירבי על פי פרק זה לא יעלה על סכום הגמולה היומית המירבית ,המופיע
ברשימה.
סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח בגין תקופת הגמולה המירבית
ברשימה.

 2הגדרות לפרק משנה ג' א גמולה יומית מירבית:
הסכום המירבי שישולם עבור כל יום בו ייגרמו הוצאות תפעול נוספות המכוסות על פי פרק זה,
כפי שנקבע ברשימה.
ב תקופה גמולה:
התקופה שבה חל הכיסוי כאמור בסעיף הביטוח לפרק משנה זה ,אך בכל מקרה לא יותר
מהתקופה המירבית שנקבעה ברשימה ,בניכוי תקופת ההשתתפות העצמית.

ג
 3סייגים לפרק משנה ג'

תקופת השתתפות עצמית:
התקופה המתחילה ביום מסירת הודעה למבטח על מקרה הביטוח ,ומסתיימת בתום ימי
ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה.
המבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות תפעול נוספות שנגרמו כתוצאה מ:

א כל סייגי פרק משנה א' לפרק זה ,למעט סייג ט' ,ככל שהוא נוגע להוצאות תפעול נוספות.
ב הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי או עיכובים התלויים ברשות
ציבורית כזו.

ג

שינויים ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח אשר
ניזוק או נהרס.

 4תנאים לפרק משנה ג' א השיפוי
השיפוי יקבע על פי הוצאות בפועל בהן נשא המבוטח .סכום השיפוי היומי על פי פרק משנה זה
לא יעלה על הגמולה היומית המירבית שצוינה ברשימה .סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא
יעלה על סכום הביטוח המופיע בפרק משנה ג' לרשימה.
ב תחילת השיפוי
כמועד תחילת השיפוי יחשב מועד תחילת השימוש במערכת חליפית.
בכל תביעה יישא המבוטח בהוצאות עבור מספר ימי ההשתתפות העצמית הראשונים הנקובים
ברשימה ,מתוך תקופת הגמולה בפועל.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק משנה זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ,מעבר לימי ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או בפרק משנה זה עבור כל מקרה ביטוח.

הרחב בתוספת דמי
ביטוח )למעט אם
נרשם אחרת ברשימה(
לפרק 7
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גניבת מידע ממחשבים
ניידים ,שבוטחו בפרק
זה

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכלול את חבות המבוטח בגין נזק כספי ללקוחותיו עקב הפרת
סודיות הנובעת מגניבה או העתקת מידע ,שסיבתם רשלנות המבוטח בשמירת המחשב/ים
הנייד/ים ,שפורטו ברשימה והנמצאים בשימוש קבוע אצל המבוטח.
גבול האחריות להרחב זה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח יהיה כנקוב ברשימה.
מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל פרק
מפרקי פוליסה זו ,על המבוטח לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים בסעיפים  1ו  -2להלן,
כנקיטת אמצעים להקלת הסיכון .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא
המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו ,בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
 1במחשב יותקנו אמצעי אבטחת מידע אלו:
א הצפנה ע"י תוכנה ייעודית והגנה ע"י סיסמא.
ב הרחקת רישום הסיסמא וההתקנים לצורך חיבור לשרת  E - TOKEN / CLIENT SECUREמתיק
המחשב לנייד.
 2בנוסף לאמור לעיל כאמצעים להקלת הסיכון לכיסוי חבות המבוטח בגין נזק שנגרם עקב חדירה
לשרת באמצעות המחשב הנייד ,על המבוטח לוודא ולקיים אמצעי אבטחת מידע בשרת עצמו
על פי תוכנית ומפרטים שהוכנו ויושמו על ידי אנשי מקצוע בתחום.
 3הפוליסה לא תכסה חבות בגין שימוש לרעה ו/או שימוש לא מורשה בכרטיסי אשראי שנבע
מסיכוני הפוליסה.
 4לא תכוסה תוצאת גניבה מרכב חונה ללא השגחה.

פרק  8׀ אבדן רווחים
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

 1סעיף הביטוח

אם צוין במפורש ברשימה ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הפסד בפועל ,שייגרם בתקופת
השיפוי הנקובה ברשימה בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח ,שעבורה התחייב המבוטח
כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,ובלבד,
שהמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח )למעט תשלום לפנים משורת הדין( על פי פרק ) 5תכולת בית
המלאכה( ו/או על פי פרק ) 6מבנה בית המלאכה( ו/או על פי פרק ) 9נזקי טבע( לפוליסה בגין
אובדן או נזק פיזי.

 2מקרה הביטוח

אובדן או נזק הנובעים כתוצאה מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח שייגרמו עקב
נזק פיזי לרכוש המבוטח ,כתוצאה ממקרה ביטוח המוגדר בפרקים ) 5תכולת בית המלאכה( ו/
או ) 6מבנה בית המלאכה( ו/או ) 9נזקי טבע( של הפוליסה.

 3הגדרות

א רווח גולמי :אחד מאלה:

1

הסכום שנוצר על-ידי הוספת ההוצאות הקבועות לרווח הנקי ,או בהיעדר רווח נקי -

2

סכום ההוצאות הקבועות המבוטחות פחות אותו חלק יחסי של ההפסד העסקי נטו ,בהתאם
ליחס בין ההוצאות הקבועות המבוטחות אל כל ההוצאות הקבועות של העסק.

ב רווח נקי :הרווח העסקי הנקי )למעט כל תקבולים הוניים או הצטברויות או הוצאות שיש לזקוף
על חשבון הון או המיסים המוטלים על ההון( ,הנוצר מעסקו של המבוטח במקום המצוין ברשימה,
ולאחר שנלקחו בחשבון כל ההוצאות הקבועות והאחרות ,לרבות פחת ,אולם לפני הפרשת
מיסים המוטלים על הרווח.

ג

מחזור :הסכומים ששולמו או עומדים לתשלום למבוטח עבור טובין אשר נמכרו ונמסרו ועבור
שירותים אשר ניתנו במהלך העסק ,בכתובת המפורטת ברשימה.

ד תקופת השיפוי :התקופה בה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר
מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מאשר תום "תקופת השיפוי" הנקובה
ברשימה.
ה שיעור הרווח הגולמי :היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות
מקרה הביטוח*.

ו

מחזור שנתי :המחזור במשך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות מקרה הביטוח*.

ז

מחזור סטנדרטי :המחזור באותה תקופה של  12חודשים שקדמו לתאריך קרות מקרה הביטוח -
המקבילה לתקופת השיפוי ,מותאם יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים*.

ח שכר עבודה :סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח ,לרבות ההוצאות
הסוציאליות ,למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.
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ט שעור שכר עבודה :שעור שכר העבודה מהמחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח*.
*הערה) :המשך להגדרות ה ,ו ,ז ,ט(
אשר לגביו תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם
לשינויים בעסק והנסיבות המיוחדות המשפיעות על העסק לפני או אחרי קרות מקרה הביטוח,
או שעלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרה מקרה הביטוח ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו
במידה הסבירה האפשרית את התוצאות שהיו מושגות בתקופה היחסית שלאחר קרות מקרה
הביטוח ,אלמלא אירע.

י

סכום הביטוח :הרווח הגולמי השנתי של העסק ,כולל שכר עבודה .אם תקופת השיפוי קצרה
משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא.
היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת
השיפוי.
אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כפריטים נפרדים תחול הוראה זו על כל פריט בנפרד.

 4הנזקים המכוסים

אובדן רווח גולמי עקב צמצום המחזור ו/או עקב הגדלת הוצאות התפעול ,שנגרמו עקב קרות
מקרה הביטוח.
באם בוטח בנפרד ברשימה:
אובדן שכר עבודה עקב צמצום המחזור ו/או הגדלת הוצאות התפעול ,שנגרמו עקב קרות מקרה
הביטוח.

 5תגמולי הביטוח

הסכום אשר ישולם לפי חלק זה עבור תקופת השיפוי יהיה -
א לגבי צמצום המחזור  -אותו סכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום ההפרש שבין
המחזור הסטנדרטי לבין המחזור הממשי )המופחת( בתקופת השיפוי ,שנוצר עקב קרות מקרה
הביטוח.
ב לגבי הגדלת הוצאות התפעול  -ההוצאות הנוספות )למעט הוצאות המכוסות על פי פרק - 5
תכולת בית המלאכה ו/או פרק  - 6מבנה בית המלאכה ו/או פרק  – 9נזקי טבע ,אשר שולמו
למבוטח על פי הפרקים הנ"ל( ,הנחוצות והסבירות אשר הוצאו למטרה הבלעדית של מניעת או
הקטנת הצמצום במחזור ,אשר אלמלא הוצאות אלה עלול היה להיגרם בתקופת השיפוי ,עקב
קרות מקרה הביטוח ,בתנאי מפורש שהסכום המשתלם על-פי סעיף קטן זה לא יעלה ,לגבי
כל הוצאה כנ"ל ,על הסכום המתקבל על ידי הכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו סכום בו נמנע
צמצומו של המחזור כאמור על ידי ההוצאות הנוספות הנזכרות לעיל.
מתגמולי ביטוח אלו ינוכה כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי ,בגין אותן הוצאות ועלויות של
העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.
לגבי אובדן שכר עבודה ,באם בוטח ,כדלקמן:

1

בגין צמצום המחזור :סכום המתקבל מהכפלת שעור שכר העבודה בצמצום המחזור עקב
קרות מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי.

2

בגין הגדלת הוצאות התפעול:
סכום שכר העבודה הנחוץ והסביר אשר הוצא אך ורק לשם מניעת ו/או הקטנת אובדן שכר
העבודה אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי בגין צמצום המחזור עקב מקרה
הביטוח ,בתנאי כי תגמולי הביטוח על-פי פסקה זו לא יעלו על הסכום המתקבל ממכפלת
שעור שכר העבודה באותו חלק של המחזור שאובדנו נמנע על-ידי הוצאה זו.

גבול אחריות המבטח לא יעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ברשימה לגבי כל סעיף המוזכר
בה ובסה"כ על סכום הביטוח לפי פרק זה.

 6סייגים

במקרים המנויים להלן לא ישולמו תגמולי ביטוח:
א פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים.
ב חיסול גמור של פעילות העסק.

ג

37

הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,אשר תגרם על ידי אירועים
יוצאים מגדר הרגיל אשר אירעו תוך תקופת השיפוי ,לרבות:

1

הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.

2

העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם קימום או תיקון רכושו אשר ניזוק או נהרס.

3

שינויים ,שיפורים ,שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון ו/או החלפת הרכוש המבוטח
אשר ניזוק או נהרס.
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4

נזק ,מחסור ,השחתה או אובדן חומרי הגלם ,תוצרת חצי גמורה ,תוצרת בעיבוד או חמרים
הדרושים לתפעול ,או כל רכוש אחר אשר איננו כלול בכיסוי על-פי פרקים  – 5תכולת בית
המלאכה ו – 6 -מבנה בית המלאכה.

5

נזק מכל סוג שהוא שייגרם למבוטח כתוצאה מגניבה ,פריצה ,שוד ,נזק למוצבה חשמלית.

 7ביטוח חסר

היה ובשעת כריתת החוזה ,סכום הביטוח יפחת מהסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי
במחזור השנתי ו/או באם שכר עבודה בוטח בנפרד ,גם שיעור שכר העבודה בסכום המחזור
השנתי ,יוקטנו באותו יחס תגמולי הביטוח המשתלמים על-ידי המבטח ,כיחס שבין סכום הביטוח
לבין הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי כאמור.
היה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים ,תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי.

 8התאמה

הפרמיה הנקובה ברשימה הינה משוערת וכפופה להתאמה בתום תקופת הביטוח .המבוטח
ימציא למבטח ,בתוך  90יום מתום תקופת הביטוח ,אישור מאת רואה-החשבון המטפל בענייניו
של המבוטח ,בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה )כמוגדר בפוליסה( ,שנתקיימו
בפועל במשך תקופת הביטוח; היה ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה בפועל
נמוכים מהסכומים המצוינים בפוליסה )במכפלת תקופת השיפוי אם היא עולה על  12חודש(,
יחזיר המבטח למבוטח פרמיה בהתאם ,בכל מקרה ,סך ההחזר לא יעלה על  40%מהפרמיה
המשוערת .באם בתקופת הביטוח יארע מקרה ביטוח ,לא תוחזר כל פרמיה על פי סעיף זה עבור
חלק הפרמיה המתייחס לרווח גולמי ו/או שכר עבודה שבגין אובדנם ישלם המבטח תגמולי ביטוח.

 9תנאים מיוחדים

א אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר בחצרים בהם ארע
מקרה הביטוח ,בין ע"י המבוטח או בין על-ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי
הכספים ששולמו או שיעמדו לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך
קביעת המחזור בתקופת השיפוי.
ב באם הוצאה כלשהי המכוסה על פי פרק זה שולמה למבוטח על פי פרק ) 5תכולת בית המלאכה(
ו/או פרק ) 6מבנה בית המלאכה( ו/או פרק ) 9נזקי טבע( ,לא ישלם המבטח עבור אותה הוצאה
על פי פרק זה ,למעט הפרשים באם יש כאלו ,בין מה ששולם על פי פרקים אלו לבין מה שמגיע
על פי פרק זה )אך לא באם הם נובעים מביטוח חסר(.

 10השתתפות עצמית

המבוטח יישא בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר הימים הראשונים
שלאחר קרות מקרה הביטוח ,הנקובים ברשימה.

 11הרחבים הכלולים
בכיסוי הביטוחי

ההרחבים הרשומים מטה הינם בלא תוספת פרמיה ויחולו רק אם המבוטח רכש כיסוי לפרק
 - 8אובדן רווחים.
א חלוקה מחלקתית
אם עסקו של המבוטח מנוהל במחלקות נפרדות ,כאשר התוצאות העסקיות עצמאיות לכל
מחלקה ,אזי השיפוי לגבי צמצום המחזור ולגבי הוצאות התפעול יתייחסו בנפרד לכל מחלקה
אשר תושפע ממקרה הביטוח .אולם ,אם סכום הביטוח לגבי סעיפים אלה יהיה נמוך מהסכומים
המצורפים שיתקבלו ע"י הכפלת שעור הרווח הגולמי של כל מחלקה )באם הושפעה מהנזק אם
לא( במחזור השנתי היחסי שלה  -יוקטן הסכום שישולם באופן יחסי ויחול סעיף ביטוח חסר.
ב מכירת ניצולת
אם כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי פרק  – 5תכולת בית המלאכה או על פי פרק – 6
מבנה בית המלאכה ,או על פי פרק  – 9נזקי טבע ,יערוך המבוטח ,בתוך תקופת השיפוי ,מכירת
ניצולת ,אזי לעניין מכירת הניצולת ישתנה נוסח סעיף  5א' )תגמולי הביטוח( כדלקמן:
לגבי צמצום המחזור  -הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום ההפרש שבין
המחזור הסטנדרטי לבין המחזור הממשי )המופחת( בתקופת השיפוי ,שנוצר כתוצאה מהאובדן
או הנזק לרכוש ,פחות המחזור שהופק ממכירת הניצולת.

ג

מניעת גישה
הביטוח מורחב לכסות הפרעה במהלך עסקו של המבוטח ,שתגרם כתוצאה מנזק ע"י אובדן
או נזק פיזי לרכוש השכן לחצרי המבוטח ,שנגרם ע"י סיכון מסוג הסיכונים המפורטים בפרק
 - 5תכולת בית המלאכה או בפרק  - 6מבנה בית המלאכה או בפרק  – 9נזקי טבע לעיל ,ואשר
כתוצאה ממנו תימנע הגישה או יכולת השימוש ברכוש המבוטח .אחריות המבטח על פי הרחב זה
לא תעלה על  10%מסכום הביטוח של פרק זה או על  ₪ 100,000לפי הסכום הנמוך מביניהם.

ד מכירה מתוך המלאי
אם בתקופת השיפוי ,תדחה או תמנע ירידה במחזור ע"י מכירה ממלאי צבור ע"י המבוטח ,יילקח
הדבר בחשבון בעת חישוב תגמולי הביטוח ,וזאת אך ורק אם לא ניתן להשלים את המלאי החסר
בתקופת השיפוי ונגרם למבוטח הפסד בפועל עקב כך.
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ה השתתפות עצמית בפרקי התכולה והמבנה
הביטוח על פי פרק זה לא יושפע מהיות מקרה הביטוח המכוסה על פי פרק  – 5תכולת בית
המלאכה או פרק  – 6מבנה בית המלאכה ,או פרק  – 9נזקי טבע ,נמוך מההשתתפות העצמית
הנקובה בפרקים אלו.

ו

הוצאות הכנת תביעה
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נחוצות וסבירות עבור שכרם של רואי חשבון,
מומחים ויועצים אחרים ,לצורך הכנת הנתונים לשם הגשת תביעה על פי פרק זה ,למעט שכר
טרחה או עלויות בגין:

1

עורכי דין המועסקים על ידי המבוטח בתביעה מול המבטח.

2

יועצים המספקים שירותי ייעוץ למבוטח בנושאי כיסוי ביטוחי או ניהול משא ומתן על תביעה
מול המבטח.

אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על .₪ 15,000

ז

הפסקת שירותים ציבוריים
מוצהר ומוסכם בזה ,כי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו
של המבוטח עקב הפסקה בלתי מתוכננת בהספקת זרם החשמל הציבורי ,או בהספקת מים
לחצרי המבוטח ,ו/או בהפסקת שירותי תקשורת הניתנים ע׳׳י רשות ציבורית כלשהי ,הנגרמת
מאבדן או נזק פיזי לרכוש הרשויות הנ"ל שנגרם ע"‘ סיכון מכוסה בפרק  - 5תכולת בית המלאכה
או בפרק  6מבנה בית המלאכה.
אחריותו של המבטח על פי הרחב זה מוגבלת ל 5%-מסכום הביטוח או ל ₪ 1,000,000-הנמוך
מביניהם .סעיף זה כפוף להשתתפות עצמית של המבוטח ,השווה ל 3-ימי עבודה ראשונים מקרות
ההפרעה או ההפסקה או בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה  -הגבוה מביניהם.

ח סכום ביטוח נוסף
הכיסוי על-פי פרק זה מורחב לכסות סכומים נוספים עד ל 10%מסכומי הביטוח של כל סעיף
מסעיפי פרק זה ,בגין גידול בלתי-צפוי בסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר-עבודה ,אך לא יותר
מ ₪ 1,000,000-בסה"כ.
על המבוטחים להודיע על הגדלות כנ"ל בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ 30-יום מיום
הגידול בפועל ולשלם את הפרמיה הנוספת המגיעה על-פי התוספת שהוצאה.
ט שיפורים בציוד
אם לאחר נזק יורו השמאי והמבטח בכתב לרכוש ציוד משוכלל ו/או משופר מהציוד שניזוק אשר
יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח על מנת להקטין את הנזק המכוסה על-
פי פרק זה ,אזי ,הפרש העלות ,שאינו מכוסה לפי פרק  - 5תכולת בית המלאכה ,יהיה מכוסה
על-פי פרק זה .הרחב זה אינו כפוף לחישוב ביטוח חסר.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על סכום הביטוח והיקף הכיסוי הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ,מעבר לימי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
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פרק  9׀ נזקי טבע
הכיסוי לפי סעיפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

סעיף הביטוח

תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום
בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח ,לרכוש המבוטח המתואר ברשימה,
או לחלק ממנו ,בתקופת הביטוח ,בגבול הגיאוגרפי ,בהתאם לעלות כינונו מחדש )או לפי שוויו
הממשי כמשומש אם בוטח על בסיס ערך שיפוי( .זאת ,בתנאי שגבול אחריות המבטח עבור כל
פריט ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי
לרכוש המבוטח הנזכר בה ,ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.

 1רעידת אדמה

א הכיסוי
הביטוח על פי סעיף זה מכסה את הרכוש המתואר ברשימה בגין מקרה ביטוח ,שנגרם על ידי
רעידת אדמה ,כהגדרתה בפוליסה זו אשר אירעה במהלך תקופת הביטוח כמפורט ברשימה.
למטרת הכיסוי המוגדר בפרק זה יחשב כמקרה ביטוח אחד כל אובדן או נזק שארע תוך פרק זמן
אחד של  72שעות רצופות אחרי שנרשמה רעידת אדמה.
סייג  3לפרק ) 3א'( ׀ סייגים כלליים לחבות המבטח לכל פרקי הפוליסה – מבוטל ,ככל שנוגע
לרעידת אדמה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף זה יחול אך ורק על פרקי הכיסוי
המפורטים להלן ,ובלבד שנרכשו על ידי המבוטח וצוינו במפורש ברשימה:
פרק  – 5תכולת בית המלאכה
פרק  – 6מבנה בית המלאכה
פרק  – 7מחשבית :מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
פרק  – 8אובדן רווחים
ב השתתפות עצמית
המבוטח יישא בכל נזק ,בהשתתפות עצמית בשיעור הנקוב מסכום הביטוח לאתר בו נגרם
הנזק ,כמפורט ברשימה .סכום הביטוח לאתר משמעו סכום הביטוח של כל פרקי הרכוש לאתר
בתוספת כל סכום הביטוח בפוליסה לפרק אובדן רווחים.
נגרם הנזק או האובדן לרכוש המבוטח בהיותו ממוקם באתרים שונים ,יישא המבוטח בהשתתפות
עצמית כנ"ל לגבי כל אתר בנפרד.
המונח אתר לעניין זה פירושו  -חצרים הסמוכים זה לזה הנמצאים בשטח אחד רצוף.
סייגים לחבות המבטח
ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין לרכוש המבוטח על ידי:

 2נזקי טבע אחרים:
סערה ,סופה ,גשם,
שלג ,ברד או שיטפון

1

גניבה או ביזה תוך כדי או בעקבות רעידת אדמה.

2

אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

א הכיסוי
הביטוח על פי סעיף זה מכסה את הרכוש המתואר ברשימה בגין מקרה ביטוח שנגרם על ידי
נזקי טבע אחרים ,דהיינו :סערה ,סופה ,גשם ,שלג ,ברד או שיטפון ,כהגדרתם בפוליסה זו ,אשר
אירעו בתקופת הביטוח ,כמפורט ברשימה ,למעט דליפת מי גשם ,ברד או שלג מבעד לקירות או
לתקרה או ספיגתם בהם.
לעניין סיכונים אלו )להלן" :האירוע"( ,ייחשב כמקרה ביטוח אחד ,כל אובדן או נזק ,שארע תוך
פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת האירוע שגרם להם.
סייג  3לפרק )3א'( ׀ סייגים כלליים לחבות המבטח לכל פרקי הפוליסה – מבוטל ,ככל שנוגע
לנזקי טבע אחרים.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף זה יחול אך ורק על פרקי הכיסוי
המפורטים להלן ,ובלבד שנרכשו על ידי המבוטח וצוינו במפורש ברשימה:
פרק  – 5תכולת בית המלאכה
פרק  – 6מבנה בית המלאכה
פרק  – 7מחשבית :מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
פרק  – 8אובדן רווחים
ב השתתפות עצמית
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בכל נזק ,בשיעור הנקוב ברשימה מסכום הנזק ,לכל אתר
בנפרד.
נגרם הנזק או האובדן לרכוש המבוטח בהיותו ממוקם באתרים שונים ,יישא המבוטח בהשתתפות
עצמית לגבי כל אתר בנפרד.
המונח אתר לעניין סעיף זה פירושו  -חצרים הסמוכים זה לזה הנמצאים בשטח אחד רצוף.
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ג

נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל פרק
מפרקי פוליסה זו ,על המבוטח לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן ,כנקיטת אמצעים
להקלת הסיכון.
במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את חבותו ,בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

1

על המבוטח לוודא כי המלאי לא יונח ישירות על הרצפה אלא יהא מוגבה לפחות  10ס"מ
מעל הרצפה ויונח במרחק סביר מהקירות החיצוניים של המבנה.

2

על המבוטח לוודא כי בעסק המבוטח יותקנו ויתוחזקו באופן שוטף מרזבים ,ככל הנדרש
באופן סביר למניעת מקרה הביטוח.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח,
מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.

פרק  10׀ חבות מעבידים
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

 1סעיף הביטוח

אם צוין במפורש ברשימה ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח בכפוף לגבולות
האחריות הנקובים ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,אשר חלים מעבר לסכומי
ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין חבותו על פי החוק של המבוטח כלפי עובדיו,
בשל מקרה ביטוח ,כהגדרתו בפוליסה זו ,שייגרם במשך תקופת הביטוח ,הנקובה ברשימה,
תוך כדי פעילותו בעסקו כמפורט ברשימה ,בכל מקום בגבול הגיאוגרפי .בנוסף ,ישפה המבטח
את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,להגנה בפני תביעה
לפיצוי בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
זאת ,בכפוף להגדרות ,לתנאים ,ולסייגים הכללים לכל פרקי הפוליסה ,לתנאים ולסייגים
הכלליים לפרקי ביטוח החבויות ,ולתנאים ולסייגים של פרק זה.

 2גבולות מירביים
לאחריות המבטח על
פי פרק זה

אחריות המבטח על פי פרק זה לא תעלה על הסכומים הנקובים ברשימה בהתאם להגדרות
להלן:
א גבול האחריות לתשלום פיצויים בשל מקרה ביטוח לעובד אחד.
ב גבול האחריות למקרה ביטוח אחד או מספר מקרי ביטוח כתוצאה מגורם אחד או מסיבה מקורית
אחת ,ובסך הכל בגין כל מקרי הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח.

ג
 3הגדרות

כן ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו
וזאת אף מעל לגבול האחריות.

א חוק לצורך פרק זה:

1

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ,תשכ"ח.1968-

2

חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם .1980 -

ב מקרה הביטוח
היזק גופני ,שכלי ,נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח
המתוארים ברשימה ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח בין אם בשכר ובין אם לאו ,שאירעו תוך
כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח המוגדר ברשימה בתקופת הביטוח.

ג

מספר העובדים
המספר הכולל של העובדים המועסקים ע"י המבוטח בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי
כמפורט בדו"ח השנתי המוגש ע"י המבוטח בטופס  126או חליפו לשלטונות המס.

ד עובדי המבוטח
סך כל העובדים המועסקים על ידי המבוטח במקצועות השונים ומקבלים שכרם ממנו ,או
מאחרים ,במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.
ה השתתפות עצמית

1
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הסכום המירבי ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ישירות אשר מעבר לו ישולמו תגמולי
ביטוח ,ו/או הסכום בו יישא המבוטח מתוך תגמולי הביטוח ,ו/או מתוך ההוצאות שיעמדו
לתשלום ע“י המבטח ,עקב מקרה הביטוח ,המכוסה לפי פרק זה ,לגבי כל מקרה ביטוח
בנפרד .אך לעניין מחלת מקצוע תחול השתתפות עצמית לגבי כל נפגע ונפגע בנפרד.
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 4סייגים לחבות המבוטח

2

סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח 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.

3

סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני
תחילת תקופת הביטוח לבין המדד ,שפורסם לאחרונה לפני תשלום ההשתתפות העצמית.

המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה ל:
א חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן או קבלן משנה ,או עובד של קבלן או של קבלן משנה כזה.

ב 1

ג

סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.

2

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 התביעה כלל.

3

סכום כלשהו בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פרק זה ,לפצות עובד שאין
חוק הביטוח הלאומי חל עליו .במקרה כזה ישפה המבטח את המבוטח בגין תביעות כאלה
רק בסכום העודף על הסכום שעשוי היה להשתלם ,בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח
משולב( תשנ"ה –  ,1995כאילו היה אותו עובד מבוטח על פי החוק הנ"ל.

חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות ,החוקים ו/או התקנות בדבר העסקת
נוער או שלא בהתאם להן ,בין אם עילת התביעה הינה הפרת חובה חקוקה ובין אם עילתה
ברשלנות.

ד חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים ע"י צבא ההגנה לישראל בעת
העסקתם בשטחים אלה ,אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או ברשימה.
ה חבות הנובעת מהשבתה.

 5נקיטת אמצעים
להקלת הסיכון

מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל
פרק מפרקי פוליסה זו ,על המבוטח לעמוד בתנאים המפורטים להלן ,כנקיטת אמצעים להקלת
הסיכון.
במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את חבותו ,הכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח ,ובמגבלותיו.
תקנות ארגון הפיקוח של העבודה )הממונים על הבטיחות(
על המבוטח לקיים את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו ,1996 -
במידה והן חלות עליו ,לרבות מינוי ממונה על הבטיחות ,הגהות ובריאות העובדים ,בעל "אישור
כשירות" לתפקידו על פי התקנות.

 6הרחבים הכלולים
בכיסוי הביטוחי

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו החוקית של המבוטח:
א הרחב בעלי חוזים מיוחדים
כלפי עובדים המועסקים על ידי המבוטח על פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת על ידי
אחרים ו/או אשר המבוטח אינו משלם את שכרם ,בתנאי מפורש ,ש:

1

אם הביטוח הלאומי חייב בפיצוי בגין עובדים אלה ,יופחת מכל פיצוי אשר על המבטח לשלם
לעובדים אלה ,בהתאם לתנאי פרק זה ,סכום השווה לפיצוי שהיה משתלם על ידי הביטוח
הלאומי )או היוונו(.

2

העובדים נכללו במספר העובדים עליהם הצהיר המבוטח בהצעה או בכל מידע אחר שהעביר
למבטח ולפיו חושבה הפרמיה.

ב הרחב פעילות ספורטיבית או חברתית
כלפי עובדי המבוטח בעת פעילות ספורטיבית או חברתית המאורגנת על ידי המבוטח ,ובלבד
שאירוע כזה הוכר על ידי הביטוח הלאומי כפגיעה בעבודה.

ג

הרחב מקרה ביטוח בדרך לעבודה וממנה
כלפי עובדיו בדרך הישירה מביתם למקום העסקתם אצל המבוטח ובדרך הישירה בחזרה לביתם.

ד הרחב עובדים מחוץ לגבול הגיאוגרפי
כלפי עובדיו המועסקים בשירותו הישיר בעת שהותם באופן זמני מחוץ לגבול הגיאוגרפי ,בכפוף
לתנאים המצטברים הבאים:

42

1

המבוטח כלל את העובד בביטוח לאומי ושילם בגינו את דמי הביטוח.

2

ההרחב כפוף לדין ושיפוט ישראלי בלבד.
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3

לא יכוסו תאונות דרכים על פי כל דין.

לעניין הרחב זה ,סייג מס'  12בפרק ) 3א'( סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה ישונה בהתאם.
ה הרחב אחזקת נשק ברישיון
הנובעת או עלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו ,במסגרת עבודתם ,וזאת
בתנאי כי כל מחזיק נשק באישור המבוטח ,יהיה בעת קרות מקרה הביטוח בעל רישיון בר תוקף
לנשיאת כלי נשק מהרשויות המוסמכות.

ו

הרחב לתושבי השטחים המוחזקים
כלפי עובדים שהינם תושבי שטחים המוחזקים בהיותם מועסקים ע"י המבוטח בשטחים המוחזקים.
היה ויקבע ע"י בית משפט ישראלי כי על נסיבות האירוע לא יחול הדין הישראלי ,יורחב הביטוח
על פי פרק זה לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדים אלה ,וזאת אך ורק על פי הדין החל
בשטחים .במקרה זה ,ולגבי תגמולים שהמוסד לביטוח לאומי אינו חב כלפי עובדי שטחים )אך חב
לגבי עובדים ישראליים( תחול על המבוטח ההשתתפות העצמית הנוספת הנקובה ברשימה בגין
כל נפגע תושב שטחים.

ז

הרחב בעלי שליטה
חבות המבטח לפי פרק זה תחול גם לגבי מנהלים בעלי שליטה ,שהם עובדים שכירים ,ובתנאי כי
מולאו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

1

מנהלים בעלי השליטה ,שהם עובדים שכירים ,נכללו במספר עובדי המבוטח שנמסרו
למבטח על ידי המבוטח עם כריתת חוזה הביטוח.

2

כל הוראות הפוליסה ,בשינויים המחויבים לפי העניין ,יקוימו במלואן.

 3המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה לגבי בעלי שליטה שהם עובדים שכירים ,אלא אם הם
מופיעים ברשימת העובדים של המבוטח לצורך ניכויים ממס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי.

4

מקרה הביטוח אינו נובע ממעשה או מחדל של הנפגע עצמו.

ח הרחב חבות אישית של עובדי המבוטח
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותם האישית של עובדי המבוטח בגין מקרה ביטוח
שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח.
ט הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים
הביטוח לפי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה בהליכים פליליים .המבטח
ישפה את המבוטח באופן ובהיקף ,כדלקמן:
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1

הגדרות
)א( הליכים פליליים:
הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,לרבות חקירת משטרה,
חקירת סיבת מוות ,והליכי קדם תביעה המופעלים על ידי המדינה ,המוגשים נגד המבוטח
או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח ,המכוסה לפי פרק זה ,בתנאי שהביטוח לפי פרק
זה בתוקף.
)ב( 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.
)ג( 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 המבטח לעורך הדין,
לפי הגבוה מביניהם.

2

הכיסוי הביטוחי
)א( המבטח ,על חשבונו ,יעמיד 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.
)ב( כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד 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 ויישא גם בהוצאות הערעור.
)ג( היה והמבוטח אינו מעוניין בשרותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי
המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במצב כזה ,ישפה המבטח את המבוטח בשכר
הטרחה ובהוצאות שישולמו על ידי המבוטח .כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטח,
שצוין ברשימה להרחב זה.
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 7תנאי מיוחד  -סעיף
התאמה

3

סייגים
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו אם:
)א( הביטוח לפי פרק זה אינו בתוקף.
)ב( כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
)ג( כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל(
המבוטח ו/או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
המבוטח ימציא ערבויות מתאימות ,בהתאם לדרישת המבטח ,לכך ,שאם ייקבע בפסק
דין חלוט על ידי הערכאה המוסמכת כי מקרה הביטוח בוצע בכוונה על ידי המבוטח ו/או
מי מעובדיו ,יוחזרו כל הוצאות ההגנה ,ששולמו על פי הרחב זה ,למבטח.
)ד( כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה.

4

גבול אחריות המבטח
גבול אחריות המבטח על פי הרחב זה לא יעלה על  ,₪ 100,000בגין כל מקרה ביטוח ובסך
הכל בגין כל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.

 1דמי הביטוח בפרק זה יחושבו לפי מספר עובדי המבוטח ,בהתאם להצהרתו הנתמכת בדו"ח
השנתי של טופס  126או חליפו ,בתנאי שדמי הביטוח המזעריים לא יפחתו ,בכל מקרה ,מהסכום
הנקוב ברשימה.
 2תוך  30ימים מתום תקופת הביטוח ימציא המבוטח למבטח הצהרה לגבי מספר עובדיו במשך
תקופת הביטוח הנתמכת בעותק מטופס  126או חליפו או באישור רואה חשבון.
אם מספר עובדי המבוטח בפועל ,במשך תקופת הביטוח ,יהיה שונה ממספר עובדי המבוטח
כפי שהוצהר ע׳׳י המבוטח ואשר לפיו חושבו דמי הביטוח ,יותאם החישוב הסופי של דמי הביטוח
על ידי תשלום הפרש דמי הביטוח למבטח או החזר הפרש דמי הביטוח למבוטח ,כפי שיחייב
המקרה .החזר הפרמיה למבוטח לא יעלה על  50%מהפרמיה ששולמה בפועל.
אם נוצר הפרש דמי ביטוח לטובת המבטח ,מתחייב המבוטח לשלמם בתוך  30ימים מיום ביצוע
התאמת דמי הביטוח ,כאמור לעיל.
 3מובהר כי מספר העובדים המוצהר ע"י המבוטח בעת כריתת הביטוח או בעת חידושו יהווה
עובדה מהותית כמשמעה בחוק ,לשם אומדן הסיכון של המבטח.
 4היה ויתברר ,כי בעת קרות מקרה הבטוח מספר העובדים ,שהועסקו על ידי המבוטח ,גבוה מזה
שצוין ברשימה ,תפחת חבותו של המבטח לכדי היחס שבין מספרם של העובדים ,המצוינים
ברשימה ,לבין מספרם בפועל.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח,
מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה.

פרק  11׀ אחריות כלפי צד שלישי
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

סעיף הביטוח

אם צוין במפורש ברשימה ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח עד לגבולות
האחריות הנקובים ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,אשר חלים מעבר לסכומי
ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין חבותו של המבוטח על פי חוק ,כלפי צד שלישי,
בשל מקרה ביטוח ,שיגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,תוך כדי פעילותו בעסקו,
כמפורט ברשימה ,בכל מקום בגבול הגיאוגרפי .בנוסף ,ישפה המבטח 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.
זאת ,בכפוף להגדרות ,לתנאים ,ולסייגים הכללים לכל פרקי הפוליסה ,לתנאים ולסייגים
הכלליים לפרקי ביטוח חבויות ,ולתנאים ולסייגים של פרק זה.

גבולות האחריות

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתובע ,לנזק ולתקופת הביטוח.

חוק

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ,תשכ"ח.1968-

מקרה ביטוח

אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לצד שלישי ל:
א היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי.
ב היזק לרכוש מוחשי.
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נזק
השתתפות עצמית

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.
א הסכום המירבי ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי ,אשר מעבר לו ישולמו
תגמולי ביטוח ,ו/או הסכום בו יישא המבוטח ,מתוך תגמולי הביטוח שיעמדו לתשלום ו/או מתוך
ההוצאות שיעמדו לתשלום ע“י המבטח ,עקב מקרה הביטוח ,המכוסה לפי פוליסה זו ,בגין כל
נזק.
ב סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח 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.

ג
סייגים לחבות המבטח

סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
מותנה בזה ,כי הביטוח על פי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:

א חבות של המבוטח כלפי עובדיו.

ב 1
2
ג

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב ,רכבת ,כלי טיס ,כלי שיט,
כולל טעינת סחורות עליהם או פריקתן.
חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח הנובעת מבעלי חיים.

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ:

1

מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,שווקו ,או יובאו לישראל למטרות
מסחריות על ידי המבוטח או בקשר עמו או כל אדם אחר בשרותו או תחת מרותו ,למעט
חבות ממאכל או משקה הנמכר או המסופק לצריכה בבית המלאכה המבוטח או מוגשים
ככיבוד ע"י המבוטח או מטעמו.

2

אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל אדם בשירותו או מטעמו ,פרט להגשת עזרה
ראשונה.

3

יעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או כל אדם שבשרותו או מטעמו.

4

כלי נשק ,אלא אם צוין אחרת בהרחבים לפרק זה.

5

כל תביעה מצד המוסד לביטוח לאומי לגבי אנשים שהמבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי
בגינם.

ד נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו מדרגה ראשונה או בן משק ביתו של המבוטח.
ה נזק שנגרם ליסודות של בנינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל עבודה הנעשית על ידי המבוטח
או אדם בשרותו.

ו

כל נזק לקרקע או רכוש או בנין שיגרם על ידי זעזוע ,החלשת משען של קרקע או של רכוש או של
בנין או תביעות כתוצאה מנזק כזה.

ז

שיווק ,אחסון ,מילוי או משלוח של זיקוקין ,תחמושת ,כדורים ,אבק שריפה ,ניטרוגליצרין או חומר
נפץ מכל סוג שהוא.

ח חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש במכונה ניידת הנחשבת כרכב ע"פ פקודת התעבורה ואשר
אין חובה לבטחה ע"פ פקודת בטוח רכב מנועי.
ט נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.

י

הרחבים הכלולים
בכיסוי הביטוחי
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במקרה של אובדן או נזק לצינורות ,מתקנים או כבלים תת-קרקעיים ,ישפה המבטח את המבוטח
אך ורק אם בטרם החלו העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות בדבר המיקום המדויק
בו מצויים באיזור התת-קרקעי של אתר הבניה צינורות ,כבלים ,וכל מתקן אחר שהוא 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 כל פיצוי,
בגין נזק תוצאתי כלשהו.
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות גם את:

א שימוש בנשק על ידי המבוטח ועובדיו
חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק על ידו או על ידי מי מעובדיו בעת עבודתם,
וזאת בתנאי ,שמחזיק כלי הנשק מצויד ברישיון מתאים מהרשויות המוסמכות ,ושהשימוש בו
נעשה למטרות להן נועד .סייג ג') (4לסייגי פרק זה – בטל ומבוטל.
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ב אחריות שילוחית
אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו
עבור העסק המבוטח.

ג

קבלנים וקבלני משנה
חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני המשנה.

ד עובדים שאינם נכללים ברשימת השכר של המבוטח
כל מי שאינו נכלל ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פרק זה ,ובלבד
שהמבוטח אינו חייב לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי.
ה עבודות בנייה ושיפוצים
חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה ,הרחבה שיפוץ ושיפור ,אם בתקופת
הביטוח יתבצעו עבודות כאלה ,בחצרי המבוטח.
הכיסוי על פי הרחב זה מוגבל ויחול אך ורק לגבי עבודות בניה ,הרחבה ושיפוץ ,שעלותן ,כולל
חומרים ועבודה ,אינה עולה על  .₪ 50,000עלה ערך העבודות על  - ₪ 50,000לא יהיה תוקף
להרחב זה והוא בטל ומבוטל.

ו

השתתפות באירועים חברתיים
עובדי המבוטח ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים
חברתיים או קהילתיים ,לרבות בעת השתתפות באירועי ספורט המאורגנים על ידי המבוטח,
לרווחת עובדיו או לרווחת הקהילה .הכיסוי על פי הרחב זה עבור עובדי המבוטח ייחול רק אם
הביטוח הלאומי לא הכיר באירוע כפגיעה בעבודה.

ז

חבות עובדים כלפי צד שלישי
חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח ,למעט קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם,
בגין מקרה ביטוח שאירע בעת היותם שלוחיו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקם אצל המבוטח.

ח אנטנות ,תרנים ושלטים
אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ,תרנים ושלטים בכל שטח הגבול הגיאוגרפי.
ט הרעלת מזון ומשקאות כתוצאה מכיבוד
חבותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד בחצרי המבוטח ו/או מטעמו.

י

כלי רכב מנועי
על אף האמור בסייג ב' ) (1לסייגים לחבות המבטח לפרק זה ,הביטוח על פי פרק זה מורחב
לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי ,וזאת
מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של המבטח הנהוגה
ביום קרות מקרה הביטוח ,או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח כלי רכב צד-שלישי
רכוש אחרת )באם הם גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח.
סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחב זה לא יעלה על סך של ) ₪ 200,000מאתיים אלף (₪
למקרה ביטוח ולכל מקרי הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח.
למניעת ספק ,מובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסת כלי הרכב ,כנזכר לעיל ,מהווים סכום
ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה עפ"י הרחב זה ,ותנאי אותה פוליסה מהווים
בסיס לשיפוי עפ"י הרחב זה.

יא הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים
הביטוח לפי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה בהליכים פליליים .המבטח
ישפה את המבוטח באופן ובהיקף ,כדלקמן:

1
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הגדרות
)א( הליכים פליליים:
הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,לרבות חקירת משטרה,
חקירת סיבת מוות ,והליכי קדם תביעה המופעלים על ידי המדינה ,המוגשים נגד המבוטח
או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח ,המכוסה לפי פרק זה ,בתנאי שהביטוח לפי פרק
זה בתוקף.
)ב( 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.
)ג( 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 המבטח לעורך הדין,
לפי הגבוה מביניהם.
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2

הכיסוי הביטוחי
)א( המבטח ,על חשבונו ,יעמיד 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.
)ב( כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד 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 ויישא גם בהוצאות הערעור.
)ג( היה והמבוטח אינו מעוניין בשרותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי
המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במצב כזה ,ישפה המבטח את המבוטח בשכר
הטרחה ובהוצאות שישולמו על ידי המבוטח .כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטח,
שצוין ברשימה להרחב זה.

3

סייגים
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו אם:
)א( הביטוח לפי פרק זה אינו בתוקף.
)ב( כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
)ג( כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל(
המבוטח ו/או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
המבוטח ימציא ערבויות מתאימות ,בהתאם לדרישת המבטח ,לכך ,שאם ייקבע בפסק
דין חלוט על ידי הערכאה המוסמכת כי מקרה הביטוח בוצע בכוונה על ידי המבוטח ו/או
מי מעובדיו ,יוחזרו כל הוצאות ההגנה ,ששולמו על פי הרחב זה ,למבטח.
)ד( כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה.

4

גבול אחריות המבטח
גבול אחריות המבטח על פי הרחב זה לא יעלה על  ,₪ 100,000בגין כל מקרה ביטוח ובסך
הכל בגין כל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.

הרחב לביטוח אחריות המוצר בגין ייצור ושיווק מוצרים – בתוספת דמי ביטוח

)למעט אם נרשם אחרת ברשימה(

הכיסוי על פי הרחב זה 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 ההרחב כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים.

סעיף הביטוח

אם צוין במפורש ברשימה ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח לפי פרק זה ,עד
לגבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,אשר חלים מעבר
לסכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין חבותו של המבוטח על פי חוק ,כמפורט
להלן ,כלפי צד שלישי בגין מקרה ביטוח שייגרם עקב פגם במוצר ,שבגינו אחראי המבוטח ,בתנאי
שהמוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח בתחום חצריו בעת קרות מקרה הביטוח ובתנאי
שמקרה הביטוח אירע בתוך תקופת הביטוח כמפורט ברשימה בגבול הגיאוגרפי.
בנוסף ,ישפה המבטח 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.
זאת ,בכפוף להגדרות ,לתנאים ,ולסייגים הכללים של כל פרקי הפוליסה ,לתנאים ולסייגים
הכלליים של פרקי ביטוח החבויות ,ולתנאים ולסייגים של פרק זה.
לעניין הרחב זה בלבד ,מבוטל סייג ג' ) (1מרשימת הסייגים לחבות המבטח בפרק אחריות כלפי
צד שלישי.

הגדרות לעניין הרחב זה

 1חוק

א פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ,תשכ"ח.1968-
ב חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם.1980-

 2מוצר

רכוש מוחשי חדש בלבד ,אשר יוצר ,סופק או שווק ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו ,בתקופת
הביטוח ,כמפורט ברשימה ,לרבות אריזתו והוראות השימוש שבו.

 3ייצור

כולל הרכבה וכן יבוא לגבול הגיאורפי למטרות מסחריות ,לרבות שיווק בכל צורה שהיא.
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 4מקרה הביטוח

אירוע תאונתי בגבול הגיאוגרפי ,שגרם ל:
א מוות ,היזק גופני ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי לצד שלישי.
ב נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי ,לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך.

 5גבול האחריות
 6השתתפות עצמית

הסכום הנקוב ברשימה לעניין הרחב זה כגבול אחריות המבטח למקרה ביטוח ולכל מקרי הביטוח
במשך כל תקופת הביטוח .גבול האחריות לעניין הרחב זה כלול בגבול האחריות הנקוב ברשימה
לגבי פרק אחריות כלפי צד שלישי ואינו מצטבר לו.
א הסכום המירבי ,כמפורט ברשימה ,בו יישא המבוטח ישירות לצד השלישי ,אשר מעבר לו ישולמו
תגמולי ביטוח ,ו/או הסכום בו יישא המבוטח ,מתוך תגמולי הביטוח שיעמדו לתשלום ו/או מתוך
ההוצאות שיעמדו לתשלום ע“י המבטח ,עקב מקרה הביטוח ,המכוסה לפי פרק זה ,בגין כל
מקרה ביטוח.
ב סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח 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.

ג
 7סייגים לאחריות
המבטח להרחב זה

סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
הביטוח לפי הרחב זה אינו מכסה במישרין או בעקיפין או בהקשר כלשהו את חבותו של המבוטח
בגין או בקשר עם:

 1נזק כלשהו למוצרים עצמם ו /או עלות התיקונים או ההחלפה של כל אחד מהמוצרים וכל הוצאה
או הפסד הכרוכים בהחזר מוצרים פגומים ) (RECALLעל פי ההתנאה של הפסקת ייצור והשבת
מוצרים פגומים.
 2נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ,בשליטתו או בהשגחתו של המבוטח.
 3נזק שנגרם עקב הוראות שימוש לא נכונות או הוראות השונות מהוראות היצרן המקורי ,שהוספו
ע"י המבוטח.
 4תביעה הנובעת מהיות המוצר בלתי מתאים לייעודו .סייג זה לא יחול על נזק שנגרם עקב פגם
באותו מוצר.
 5מוצר שיצא מחזקת המבוטח בידיעה שהוא פגום.
 6מוצר בייצור ראשוני ) (PROTOTYPEבשלבי ניסוי והרצה אצל המבוטח.
 7מוצרים המיועדים לשימוש בהטסת כלי טיס.

 8הפסקת ייצור והשבת
מוצרים פגומים ונקיטת
אמצעים להקלת
הסיכון

נוכח המבוטח או הובא לידיעתו ,כי מוצר גרם או עלול לגרום לנזק כתוצאה מפגם כלשהו ,יפסיק
המבוטח מיד את ייצורו ,מכירתו ואספקתו.
על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים ולהחזיר לידיו כל מוצר פגום כזה שיצא משליטתו ולהזהיר
את הצרכנים מפני שימוש בו.
הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהחזר מוצרים ,כאמור ,יהיו על חשבון המבוטח.
מילוי הוראות סעיף זה ושמירתו על ידי המבוטח ייחשבו כנקיטת אמצעי להקלת הסיכון .מבלי
לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל פרק
מפרקי פוליסה זו ,במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון הנדרשים בסעיף זה,
יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו ,בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
בנוסף על המבוטח ,לנקוט באמצעים אלו ,כאמצעים להקלת הסיכון:
 1למלא אחר כל חובה חקוקה ,שנועדה להגן על הציבור מליקויי בטיחות ,הנובעים מפגמים במוצרים
שהמבוטח מייצר ,מוכר או משווק ,ולנקוט בכל האמצעים הסבירים ,כדי להבטיח כי המוצרים
אשר יוצרו ,תוקנו ,טופלו ,נמכרו או שווקו על ידו ,הינם תקינים ובטוחים .כן עליו להחזיק במצב
תקין את חצריו ,ציודו וכל דבר או חפץ שבשימוש בעסקו ,ולהעסיק אך ורק עובדים מיומנים או,
אם נדרש ע"י החוק ,עובדים מוסמכים או מורשים.
 2על המבוטח להודיע למבטח על כוונתו לייצר ,למכור או לשווק מוצרים שלא יצר ,מכר או
שווק קודם לכן או שלא הודיע למבטח על ייצורם ,מכירתם או שיווקם .אי דיווח ,כאמור ,ייחשב
כהחמרת הסיכון במובן החוק.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח,
מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה עבור כל נזק.
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פרק  12׀ הרחבת כיסוי סייבר
חבות כלפי צד שלישי  +כיסוי לאובדן או נזק למבוטח עקב קרות מקרה הביטוח
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה.
כיסוי החבויות בפרק זה הוא על בסיס הגשת התביעה

א מבוא  -סעיף הביטוח

תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמצאת אמצעי תשלום
בתוקף למבטח ,ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק ,או חבות ,שנגרמו למבוטח או
לצד שלישי ,לפי העניין ,עקב מקרה ביטוח ,בהתאם לתנאי פרק זה ,ובלבד שנתקיימו התנאים
המצטברים הבאים:
 1תביעת צד שלישי נגד המבוטח הוגשה נגדו לראשונה בגבול הגיאוגרפי ונמסרה למבטח בתוך
תקופת הביטוח ,הנקובה ברשימה.
 2מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת הביטוח או לאחר תאריך הרטרואקטיבי המצוין בדף הרשימה.
 3נזק או אובדן למבוטח נגרם בגבול הגיאוגרפי.
זאת ,בתנאי שהסכום שישולם ע"י המבטח לא יעלה על סכום הביטוח/גבול האחריות הנקוב
ברשימה ,ובשום פנים לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח או לצד השלישי ,לפי העניין,
ובכפיפות לגבולות האחריות ,להשתתפות העצמית ,לתנאים ,לסייגים ולהוראות הכלולות בפרק
זה או שיצורפו לו על ידי תוספת ו/או נספח.
בכיסוי החבויות על פי פרק זה ישפה המבטח ,בנוסף ,את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות
להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעל גבול האחריות הנקוב ברשימה .היה
סכום האחריות שהושת על המבוטח גבוה מגבול האחריות על פי פרק זה ,יהא המבטח אחראי
לשפות את המבוטח בגין הוצאותיו אך ורק בסכום היחסי כיחס שבין גבול האחריות על פי פרק
זה ובין סכום האחריות שהושת על המבוטח.

ב הגדרות

 1הפרת פרטיות :הפרת חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  ,1981או הפרת הוראות כל דין אחר,
לרבות השמצה ,הצגת אדם באור כוזב ,חדירה למרחב הפרטי של אדם  ,גילוי פומבי של המידע
הפרטי של אדם ,או גזל התמונה או השם או גניבת זהות של אדם למטרות רווח מסחרי.
 2סיכוני אבטחה:
א גישה או שימוש בלתי מורשים במערכת המחשב או בנכסים הדיגיטליים של המבוטח :או
ב העברה בלתי מורשית של קוד מחשב לתוך מערכת המחשב ,שגורמת לאובדן או לנזק
לנכסים הדיגיטליים של המבוטח :או

ג

התקפת מניעת שירות של מערכת המחשב ,שגורמת לאובדן או לנזק לנכסים הדיגיטליים
של המבוטח.

 3פירצת אבטחה :אובדן או חשיפת מידע אישי ,שאיננו פומבי או ציבורי )להלן" :מידע אישי"( ,של
לקוחות ,או צדדים אחרים בשליטת המבוטח ,לרבות מידע כאמור המאוחסן במערכת מחשב
המופעלת על ידי המבוטח ,או גניבת נתונים ,גישה בלתי מורשית ,או שימוש בלתי מורשה במידע
אישי של לקוחות או צדדים אחרים בשליטת המבוטח ,לרבות מידע כאמור המאוחסן במערכת
מחשב המופעלת על ידי המבוטח;
מספר פירצות אבטחה ,הנובעות מאותה סדרה או מעשים ,טעויות או הפרות מתמשכות ,חוזרים
או קשורים ,ייחשבו כפירצת אבטחה אחת.
 4כספי סחיטה/כופר סייבר :כל סכום כופר ,שעל המבוטח לשלם ,בהסכמה מראש של המבטח,
כדי לסלק כל איום מהימן ,שנעשה במהלך תקופת הביטוח.
 5איום סחיטה/כופר סייבר :איום אמין או סדרה של איומים מצד מישהו ,שאינו דירקטור ,נושא
משרה או נאמן של הארגון המבוטח:
א להחדיר קוד זדוני לתוך מערכת המחשב.
ב להפריע למערכת המחשב של המבוטח או להפריע לגישה למערכת המחשב של המבוטח,
למשל :באמצעות התקפת מניעת שירות – .DOS

ג

להזיק ,להשחית או להרוס את מערכת המחשב של המבוטח :או

ד

להפיץ ,למסור ,או באופן לא ראוי לנצל כל מידע ארגוני ,אישי או סודי הנמצא במערכות
המחשב ,שנלקח כתוצאה משיבוש הרשת.

 6אובדן הכנסות :ההכנסות שארגון המבוטח היה מקבל ,אלמלא קרות מקרה הביטוח ,בהתבסס
על תחזיות סבירות ,בניכוי ההוצאות שארגון המבוטח היה חוסך ,עקב אי קבלת הכנסות אלו.
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 7תקופת השחזור פירושה פרק הזמן ,שמיום תחילתו של שיבוש רשת ,ועד למוקדם מבין:
א המועד בו שוחזרה מערכת המחשב של המבוטח ,או שבנאותות סבירה יכולה היתה להיות
משוחזרת ,למצב ולתפקוד שהתקיים בה ,ערב קרות מקרה הביטוח ,שגרם לשיבוש הרשת;
או
ב חמישה עשר ) (15ימים רצופים מסיום שיבוש הרשת.
 8וירוס מחשב :כל תכנית או קוד שגורמים לאובדן או נזק לצד שלישי ו/או המונעים או פוגעים בכל
מערכת מחשב מלפעול או לתפקד בצורה מדויקת ונכונה.
 9חבות אינטרנט :כל הפרת או הפרה לכאורה של זכויות יוצרים או הוצאת דיבה לכאורה או
השמצה הנובעת מ:
)א'( הפעלת אתר אינטרנט ,אינטרא-נט או אתר אקסטרא-נט;
)ב'( שליחה של דואר אלקטרוני או מסמכים באמצעים אלקטרוניים;
 10השתתפות עצמית:
א הסכום ,כמפורט ברשימה ,אשר מעבר לו ישולמו תגמולי ביטוח ,ובו יישא המבוטח ,עקב
מקרה הביטוח ,המכוסה לפי פרק זה ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.
ב לגבי כיסוי החבויות בפרק זה :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 המבטח ,עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק זה לגבי
כל מקרה ביטוח בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח יחול לגבי הוצאות שהוציא המבטח במהלך
הטיפול בתביעה ו/או בדרישה לפיצוי ו/או בהודעה על כל אירוע העלול לגרום למקרה ביטוח,
וזאת גם אם לא שולמו תגמולי ביטוח בגינם ואף אם לא הוטלה חבות על המבוטח.

ג מקרה הביטוח

בהתאם לבחירת המבוטח ,אחד מאלה:
 1נזק למבוטח  +חבות בגין נזק לצד שלישי
אחד או יותר מהאירועים הבאים ,שאירעו בתקופת הביטוח ו/או לאחר התאריך הרטרואקטיבי,
ושתביעה בגינם הוגשה לראשונה ודווחה למבטח בתקופת הביטוח:

א

כישלון אבטחה מצד המבוטח כתוצאה מרשלנות בניהול אבטחת מערכות מחשב המבוטח
ושתוצאתו פירצת אבטחה ,הפרת פרטיות ,סיכוני אבטחה ,החדרת וירוס מחשב באמצעות
המבוטח ,וחבות אינטרנט.

ב

איום סחיטה/כופר סייבר.

ג

אובדן הכנסות בפועל שנגרם למבוטח במהלך תקופת השחזור ,הנובע ישירות מהפסקה
או השהיה של מערכות המחשב של המבוטח ,שהתחילה במהלך תקופת הביטוח ,ובלבד,
שמשך תקופת השחזור עולה על  48שעות ,וההפסקה או ההשהיה נובעות אך ורק וישירות
מסיכוני אבטחה אשר החלו לאחר תאריך תקופת הביטוח.

ד

שינוי ,הרס ,נזק או אובדן של מסד נתונים אשר ארע בתקופת הביטוח ,הנובעים אך ורק
וישירות מסיכוני אבטחה ,שהחלו לאחר התאריך הרטרואקטיבי.

לחלופין:
 2חבות בגין נזק לצד שלישי בלבד
אחד או יותר מהאירועים הבאים ,שאירעו בתקופת הביטוח ו/או לאחר התאריך הרטרואקטיבי,
ושתביעה בגינם הוגשה לראשונה ודווחה למבטח בתקופת הביטוח:

ד גבול אחריות
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א

כישלון אבטחה מצד המבוטח כתוצאה מרשלנות בניהול אבטחת מערכות מחשב המבוטח
ושתוצאתו חשיפת מידע ,הפרת פרטיות ,גישה בלתי מורשית ,החדרת וירוס מחשב באמצעות
המבוטח ,וחבות אינטרנט.

ב

שינוי ,הרס ,נזק או אובדן של מסד נתונים אשר ארע בתקופת הביטוח ,הנובעים אך ורק
וישירות מסיכוני אבטחה ,שהחלו לאחר התאריך הרטרואקטיבי.

אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתביעה אחת או מספר
תביעות הנובעות ממקרה ביטוח אחד ,מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה.
מבלי לגרוע מאמור לעיל ,גבול האחריות הנקוב ברשימה הינו הסכום המירבי שישלם המבטח
בגין כל הכיסויים המפורטים ברשימה.
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ה תגמולי הביטוח

 1בתביעת צד שלישי נגד המבוטח:
בקרות מקרה ביטוח ,כמוגדר בסעיף ג' ))(1א'( ו/או – )ד'( או בסעיף ג') (2לעיל ,ישפה המבטח
את המבוטח עד לגבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח,
אשר חלים מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין:

א

כל נזק שנגרם מכל תביעה בגין כל הפרת פרטיות.

ב

כל נזק שנגרם מכל תביעה בגין כל חבות אינטרנט.

ג

ההפסד הכספי הישיר שנגרם מתביעה ,שעילתה כישלון אבטחה מצד המבוטח כתוצאה
מרשלנות בניהול אבטחה מערכות מחשב המבוטח ושתוצאתו חשיפת מידע ,גישה בלתי
מורשית והחדרת וירוס.

ד

כל נזק כספי ישיר שנגרם על ידי מזיק שהינו תוצאה של תביעה ,שעילתה החדרת וירוס
מחשב באמצעות המבוטח.

 2באובדן או נזק שנגרמו למבוטח ,ככל שנרכש כיסוי זה:
בקרות מקרה ביטוח ,כמוגדר בסעיף ג'))(1ב'( ו/או )ג'( לעיל ,ישלם המבטח תגמולי ביטוח
למבוטח עד לגבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה ,אשר חלים מעבר לסכומי ההשתתפות
העצמית ,הנקובים ברשימה ,בגין:

ו סייגים

א

כספי סחיטה/כופר סייבר שהמבוטח משלם ,הנובעים ישירות מאיום סחיטה שהמבוטח
מקבל ומדווח למבטח במהלך תקופת הביטוח.

ב

אובדן הכנסות והוצאות למניעת רווחים:
) (1אובדן הכנסות בפועל שסופג המבוטח במהלך תקופת השחזור של מערכות המחשב,
הנובעות ישירות מהפסקה או השהיה של מערכות המחשב של המבוטח ,שהתחילה
במהלך תקופת הביטוח ,ובלבד ,שמשך תקופת השחזור עולה על  48שעות ,וההפסקה
או ההשהיה נובעות אך ורק וישירות מסיכוני אבטחה אשר החלו לאחר תאריך תחילת
הביטוח.
) (2עלויות שחזור סבירות עקב שינוי ,הרס ,נזק או אובדן של מסד נתונים אשר ארע בתקופת
הביטוח ,הנובעים אך ורק וישירות מסיכוני אבטחה ,ואך רק במידה וסיכוני אבטחה כגון
אלו החלו לאחר תאריך תחילת הביטוח.
אובדן הכנסה עסקית אינו כולל:
א .קנסות ע"פ חוזה/הסכם.
ב .עלויות או הוצאות שנדרשו כדי לעדכן ,לשדרג ,להחליף ,לשחזר או לשפר באופן אחר
כל מערכת מחשב לרמה שמעבר לזו שהיתה קיימת לפני שיבושי הרשת;
ג .עלויות או הוצאות שנדרשו כדי לזהות ,להסיר או לתקן טעויות בתוכנת מחשב או
נקודות תורפה ,או עלויות עדכון ,שדרוג ,החלפה ,שחזור ,שמירה או כל שיפור בכל
אופן אחר של מערכת מחשב;
ד .הוצאות משפטיות או הפסד כתוצאה מגידול בהוצאות הנובע מחבות כלפי צד שלישי
כלשהו;
ה .כל נזק שייגרם כתוצאה מהרעה בתנאי שוק ,תנאי שוק בעיתיים.
ו .אבדן או נזק תוצאתי כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה ,בסייגים הכלליים לפרקי ביטוח
החבויות ,ובסייגים לפרק זה ,המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה ל:
 1כשל ,תקלה או ליקוי של לוויין כלשהו; תקלה חשמלית או מכנית כלשהי ו/או הפרעה ,לרבות
הפרעה חשמלית ,עליית מתח פתאומית ,עמעום או ההאפלה; או כל הפסקה של גז ,מים ,טלפון,
כבלים ,תשתית תקשורת או כל תשתית אחרת ,אלא אם כן תשתית כזאת נמצאת תחת השליטה
התפעולית של המבוטח;
 2אש ,עשן ,פיצוץ ,ברק ,רוח ,מים ,שיטפון ,רעידת אדמה ,התפרצות הר געש ,נחשולים ,מפולות,
ברד ,פעולת כח עליון או כל אירוע פיזי אחר מסיבה כלשהי;
 3זיהום מכל סוג שהוא.
 4הימצאות ,פליטה או פריקה של שדה אלקטרומגנטי כלשהו ,קרינה אלקטרומגנטית או
אלקטרומגנטיות שלמעשה או לכאורה משפיעה על הבריאות ,הבטיחות או המצב של כל אדם
או של הסביבה או משפיעה על הערך ,היכולת השיווקית ,התנאים או השימוש ברכוש כלשהו;
 5כל הפרה או פגיעה לכאורה או בפועל של זכויות פטנט או גזל ,גניבה ,העתקה ,הצגה או פרסום
של סוד מסחרי כלשהו על ידי ,או בשיתוף פעולה ,השתתפות פעילה ,או סיוע של המבוטח,
חברות בנות ,דירקטורים ,נושאי משרה ,נאמנים ,נבחרי ציבור או מי מיורשיו או מהאפוטרופוס
שלו;
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 6כל הפרת חוק פלילית ,שקרית ומכוונת ,התנהגות עסקית בלתי הוגנת או מטעה ,מעשה מרמה
או זדון ,טעות או מחדל ,שבוצעו על ידי המבוטח בפועל בכוונה פלילית ,שקרית ,הונאתית או
במטרה או בכוונה זדונית;
 7פגיעה גופנית או נזק לרכוש מוחשי.
 8הפסדים ממסחר או התחייבויות סחר; השווי הכספי של כל העברות כספים אלקטרוניות או
עסקאות על ידי המבוטח או מי מטעמו אשר אבדו ,פחתו ,או ניזוקו במהלך העברה מתוך ,אל או
בין חשבונות; או הערך הנקוב של קופונים ,הנחות מחיר ,פרסים ,מענקים או כל תמורה אחרת
בעלת ערך נתון העולה על הסך החוזי או הסכום הצפוי.
 9נזק שאירע ו/או תביעה שהוגשה מחוץ לגבול הגיאוגרפי .

פרק  13׀ רכוש בהעברה
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

סעיף הביטוח

אם צוין במפורש ברשימה ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח בגין מקרה
ביטוח ,שיגרם בתקופת הביטוח לרכוש המבוטח ,המפורט ברשימה ,בכפיפות לתנאי פרק זה.

מקרה הביטוח

אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,המפורט ברשימה ,שייגרמו בעת המהלך הרגיל המקובל של
העברת הרכוש בכלי רכב ממונע  -פרטי או מסחרי ,השייך למבוטח או בשירותו של המבוטח ,או
ברכבת ,בגבול הגיאוגרפי ,כתוצאה מהסיכונים המבוטחים.

הרכוש המבוטח

סחורות העסק ו/או תכולתו ו/או רכוש באחריותו של המבוטח ,כמפורט בהצעה או כפי שנמסר
למבטח בכתב.

הסיכונים המבוטחים

א אש ,ברק ,התפוצצות.
ב התהפכות או התנגשות של כלי הרכב עליו הוסע והועבר הרכוש המבוטח.

העברה

העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי בגבול הגיאוגרפי,
כולל בזמן טעינתו או פריקתו הישירים על ומכלי הרכב המוביל ובקרבתו המיידית ,לרבות בזמן
חניית ביניים תוך כדי הובלה.
למען הסר ספק מובהר כי:
א חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תיחשב חניית ביניים תוך כדי הובלה.
ב השארת הרכב לחניית לילה בין אם בחצרי המבוטח ובין אם לא ,לאחר הטענתו ,על מנת להתחיל
את הנסיעה מאוחר יותר ,לא תחשב לחניה אגב הובלה.

אמצעים להקלת
הסיכון

מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל פרק
מפרקי פוליסה זו ,על המבוטח לעמוד בתנאים המצטברים ,המפורטים להלן ,כנקיטת אמצעים
להקלת הסיכון .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את חבותו ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
כלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח יהא רכב מסחרי בעל תא מטען סגור שכל דפנותיו ממתכת
והוא ממוגן ,כדלקמן:

1

ברכב מותקנת מחיצת מתכת/סורג מתכת בין תא הנהג לבין תא המטען.

2

תא המטען אינו כולל שמשות צד ,שמשות אחוריות ושמשות גג ואם קימות שמשות כאלה ,הן
תהיינה ממוגנות בסורגים פנימיים.

כל דלתות תא המטען ינעלו במנעול תלי שקוטרו אינו פחות מ 16-מ"מ והוא נתון ברתק ברזל.

סייגים

הפוליסה אינה מכסה אובדן או נזק שייגרם:
א ל :חומרי נפץ ,חומרים הנוטים להתפוצץ בעת טלטולם ,לרבות אובדן או נזק לסחורות אחרות
שנגרמו על ידי החומרים הנ"ל.
ב ל :חומרים דליקים ,כימיקלים מסוכנים ,מיכלי גז מכל סוג שהוא.

ג

כנזקי שריטות ,חבטות וקילוף.

ד ל :שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ,ודומיהם.
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ה לבעלי חיים.

ו

לביצים.

ז

על ידי או כתוצאה מנזילה מכל מיכל העשוי מחומר שביר.

ח ל :יצירות אומנות ,כסף ,שטרות ,מטבעות ,ניירות ערך ,מסמכים מכל סוג שהוא ,בולים,
תכשיטים ,אבנים יקרות ,מטילי מתכת יקרה ,מזומנים.
ט לרכוש המבוטח המועבר בכלי רכב שאינו תקין ו/או אינו מתאים להובלת הרכוש המבוטח או
כאשר כלי הרכב מוטען בידיעת המבוטח מעל למותר על פי רישיון הרכב.

י

לרכוש המבוטח כאשר כלי הרכב בו מועבר הרכוש נהוג ,בידיעת המבוטח ,על ידי אדם שאינו
בעל רישיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב כזה או כאשר הנהג נמצא במצב של שכרות או תחת
השפעת סמים.

יא כתוצאה של בדיקה ,ניסוי או מבחן של הרכב.
יב כאשר הרכב שבו מועבר הרכוש המבוטח נמצא בשימוש שלא לצרכי המבוטח.
יג לסחורה עקב נטישתה ו /או נטישת כלי הרכב על ידי המוביל בעקבות מעשי איבה שאירעו
בשטחים המוחזקים על ידי צה"ל.
יד לרכוש המועבר על ידי המבוטח בהיותו בעל עסק שעיקר עיסוקו בהובלות.
טו לרכוש שאינו קשור ,ארוז ומכוסה באופן מקצועי.
טז נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
יז כאשר הרכב מוביל הסחורה אינו מוגן בהתאם לדרישות המבטח לסוג רכב זה.

הרחבים הכלולים
בכיסוי הביטוחי

הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח:
א עקב אירוע תאונתי תוך כדי ועקב פעולות טעינה או פריקה של הרכוש המבוטח על כלי הרכב
ובקרבתו המיידית.
ב על ידי מים ,כולל מי גשם ,ובתנאי שכלי הרכב הינו בעל תא מטען סגור.

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

אובדן או נזק עקב נפילה מקרית של הרכוש המבוטח בעת העברתו ,ובלבד שהמטען קשור ומעוגן
כראוי לרכב המוביל.
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 לכסות מקרה ביטוח שנגרם לרכוש המבוטח:

א כתוצאה מפריצה לכלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח ,שאירעה באור יום .למטרת סעיף זה
המונח "פריצה" הינו גניבת הרכוש המבוטח מתוך כלי הרכב ,שבוצעה לאחר חדירה לתוכו,
ובתנאי שהחדירה בוצעה באלימות או בכוח ונשארו סימנים המעידים על השימוש באלימות או
בכוח עקב החדירה; וכן כניסה על ידי שימוש במפתחות הרכב שהושגו שלא כדין.
נטל ההוכחה כי מפתחות הרכב הושגו שלא כדין יהיה על המבוטח.
המונח "אור יום" בפרק זה משמעו החל מזריחת החמה ועד שקיעתה.
למרות האמור לעיל ,תמורת תוספת דמי ביטוח ואם צוין במפורש ברשימה ,מורחב הכיסוי לכלול
מקרה ביטוח בשל פריצה לרכב בו מועבר הרכוש המבוטח גם בשעות החשיכה.
ב כתוצאה מגניבת כלי הרכב בו הועבר הרכוש המבוטח ,ואשר לא נמצא כעבור  28יום ממועד
גניבתו.

ג
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כתוצאה משוד לאור יום .למטרת כיסוי זה ,פירוש המונח "שוד" הינו :חדירה לכלי הרכב בו מועבר
הרכוש המבוטח וגניבת רכוש ,שנעשו על ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח
או מי מעובדיו.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי רכוש שייגנב מתוך חלקים של כלי הרכב שאינם ניתנים לנעילה
– אינו מכוסה.
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אי תחולת סעיף ביטוח
חסר

הכיסוי על פי פרק זה הוא על בסיס נזק ראשון ותנאי ביטוח חסר לפי סעיף  2לפרק ) 4ב'( תנאים
כלליים לפרקי ביטוח הרכוש  -לא יחולו על הכיסוי לפי פרק זה.

תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח יחושבו לפי ערכו הממשי של הרכוש שאבד או ניזוק ובשום מקרה לא יותר מסכום הביטוח של
פרק זה מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.

פרק  14׀ ביטוח כספים
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה

סעיף הביטוח

אם צוין במפורש ברשימה ,תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה ולהמציא אמצעי תשלום בתוקף ,ישפה המבטח את המבוטח בגין מקרה
ביטוח ,שאירע בתקופת הביטוח לכספי העסק המבוטח בכפיפות לתנאי פרק זה.

הגדרות

כספי המבוטח
מזומנים מכל סוג שהוא ,מדליונים ,מטבעות ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי תשלום
של כרטיסי אשראי ,תווי קניה ,ניירות ערך ,המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה,
איגרות סחירות מכל סוג שהוא  -הכול רכושו של המבוטח או שנמסר לנאמנותו.
שעות עבודה
השעות שבהן בית המלאכה המבוטח תפוס בפועל ומאויש לצורך ניהול עסקו של המבוטח ,וכן
הזמן בו נמצאים בבית המלאכה המבוטח או כל אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו אשר ברשותם
נמצאים הכספים המבוטחים.
מקרה הביטוח
אובדן או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים שיגרמו לכספי העסק המתואר ברשימה ,בעת
הימצאם בחצרי המבוטח ובעת העברתם לכל מקום בגבול הגיאוגרפי.

הסיכונים המבוטחים

א לכספים בכספת  -אש ,התפוצצות ,פריצה ,שוד.
ב לכספים בהעברה  -אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי שלא הוחרג במפורש בתנאי הפוליסה.

ג

בעת הימצא כספי המבוטח בבית מגוריו של המבוטח או של כל אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו
– אש ,התפוצצות ,פריצה ושוד.
סכומי הביטוח

א בעת המצא כספי המבוטח בבית המלאכה המבוטח בשעות העבודה  -הסכום הנקוב ברשימה.
ב בעת המצא כספי המבוטח בבית המלאכה המבוטח מחוץ לשעות העבודה:

ג

1

כאשר הם נמצאים מחוץ לכספת נעולה  5% -מסכום הביטוח הנקוב ברשימה ,כאמור
בסעיף א' לעיל ,בתנאי שהם נמצאים במגירה נעולה והמפתח נמצא מחוץ לבית המלאכה
המבוטח בו נמצאת הכספת.

2

כאשר הם נמצאים בכספת נעולה  -הסכום הנקוב ברשימה.

כספי העסק בעת הימצאותם בדירותיהם הפרטיות של המבוטח ו/או עובדיו המוסמכים לאחר
שעות העבודה  20% -מסכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי ביטוח כספים לבית או דירה אחת
ואם נמצאו כספים אלה בכל בתי מגורים אלה יחד – עד לסכום הנקוב ברשימה.
אמצעי להקלת הסיכון לכיסוי זה :על המבוטח לוודא שאדם מבוגר שגילו לפחות  17שנים מלאות
נוכח בדירה בעת הימצא בה הכספים.
במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את חבותו ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.

ד בזמן העברת כספי המבוטח ממקום למקום בגבול הגיאוגרפי  -הסכום הנקוב ברשימה.
ה נזק לכספת הנמצאת בבית העסק כתוצאה מגניבה או פריצה או ניסיון לכך  -סכום תיקון
הכספת.

הרחב הכלול בכיסוי
הביטוחי
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פרק זה מורחב לכלול כיסוי בגין זיוף המחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח תוך כדי פריצה ,כהגדרתה
בפוליסה .אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  ₪ 20,000למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ובכל מקרה לא תעלה על סכום הביטוח על פי פרק זה ,הנקוב ברשימה.
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פוליסה  EXTRAלבעלי מלאכה

סייגים לחבות המבטח

המבטח לא יהיה אחראי עבור אובדן או נזק כלשהו כתוצאה מהגורמים שלהלן :
א אובדן או נזק לכספים בהימצאם בכספת ,כתוצאה משמוש במפתח )או בעותק( של הכספת
השייך למבוטח ,אלא אם הושג שלא כדין.
נטל ההוכחה כי מפתחות הכספת הושגו שלא כדין יהיה על המבוטח.
ב אובדן או נזק לכספים שלא בשעות העבודה ,אלא אם כספי המבוטח נעולים בכספת ,ובכפוף
לאמור בסעיף ב' ) (1לעיל לגבי סכום הביטוח.

ג

מרמה או מעילה באמון מכל שותף ,מנהל או עובד של המבוטח.

ד גניבה על ידי עובדי המבוטח  -חריג זה לא יחול על עובדים הפועלים כשליחים בזמן העברת
כספים ,אשר שולחים ידם בכספים ובורחים עמם.
ה נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות אובדן שוק.

ו

כל נזק הנובע מירידת ערך ,או שינוי בשער החליפין.

ז

אובדן או נזק עקב בלאי ,עש ,חרקים ,מכרסמים ,התבלות הדרגתית כלשהי או תנאים אקלימיים
חריגים.

ח חוסר או גרעון כתוצאה מטעות ,מחדל או השמטה.
ט אובדן או נזק לכספים המבוטחים בעת המצאם בכלי רכב אשר המבוטח או אחד מעובדיו אינו
נמצא בו.

י

אובדן או נזק שארע מחוץ לגבול הגיאוגרפי.

יא העלמות כספים שלא ניתן להסביר ולהוכיח סיבתה בצורה סבירה.

תנאים להקלת הסיכון

מבלי לגרוע מהאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ומהסייגים לחבות המבטח המפורטים בכל פרק
מפרקי פוליסה זו ,על המבוטח לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן ,כנקיטת אמצעים
להקלת הסיכון .במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון יהא המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את חבותו ,הכל בכפוף להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
א מחוץ לשעות העבודה ,המפתחות והעתקי המפתחות לכל הכספות שבהן מוחזקים הכספים
המבוטחים יילקחו מהעסק על ידי המבוטח ,או כל אדם המורשה לכך על ידו ,ויוחזקו על ידם
במקום מבטחים מחוץ לעסק המבוטח עד לפתיחת העסק מחדש.
ב העברת הכספים תבוצע על ידי אדם המועסק בעסק או מטעמו של המבוטח ,ובלבד שגילו לא
יפחת מ 17-שנים תמימות.

ג

על המבוטח לנהל ספרי חשבונות ורישומי קופה כחוק.

ד כספי המבוטח יועברו בדרך הישירה והקצרה מהעסק המבוטח ו/או מבנק ו/או ממקומות גבייה
שונים על ידי המבוטח ו/או על ידי עובדיו המוסמכים לדירותיהם לאחר שעות העבודה ,או לפני
תחילתן.
ה על המבוטח להודיע על כל נזק באופן מיידי למשטרת ישראל ולעשות כמיטב יכולתו לסייע לגילוי
הכספים שנגנבו.

אי תחולת סעיף ביטוח
חסר

הכסוי הוא על בסיס נזק ראשון וסעיף ביטוח חסר לפי סעיף  2לפרק ) 4ב'( -תנאים כלליים
לפרקי ביטוח הרכוש -לא יחול על הכסוי לפי פרק זה.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,מעבר
לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
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mesh Branding

לפרטים פנה לסוכן הפניקס או חייג *3455

מק"ט 300203089

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

חוברת מנוסחת בלשון זכר ,אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
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