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פוליסה זו היא חוזה
בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ ( -להלן" :המבטח")
לבין המבוטח ששמו מפורש ברשימה (להלן" :המבוטח")
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הפוליסה נוסחה בלשון זכר ,בכל מקום בו צוין לשון זכר יש להתייחס כאילו צוין גם לשון נקבה בהתאם לעניין.

תחום ביטוח כללי

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
משרד ראשי :דרך השלום  , 53גבעתיים 5345433
פקסwww.fnx.co.il | info@fnx.co.il | 03-5735151 :

פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה
תוכן העניינים
עמוד

פרק  | 1עיקרי החוזה4 ...................................................................................................................
פרק  | 2הגדרות4 ..........................................................................................................................
פרק  | 3סייגים כלליים לחבות המבטח לכל פרקי הפוליסה5 ..............................................................
פרק  | 4תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה6 ....................................................................................
פרק  | 5תכולת בית העסק9 ...........................................................................................................

הרחבים 10 .......................................................................................................................................
 .1שיפורי דיור10 ................................................................................................................................
 .2פנוי הריסות10 ...............................................................................................................................
 .3הוצאות הצלה ומנע10 ....................................................................................................................
 .4שחזור מסמכים 11 ........................................................................................................................
 .5ביטוח נוסף 11 ..............................................................................................................................
 .6נזק למכונות וציוד 11 ......................................................................................................................
 .7שיפוצים 11 ...................................................................................................................................
 .8התמוטטות מדפים 11 .....................................................................................................................
 .9ערך כינון 11 ..................................................................................................................................
 .10נזקי מים 11 .................................................................................................................................
 .11סיכוני פריצה ושוד12 .....................................................................................................................
 .12תנאי הצהרה למלאי12 ..................................................................................................................

פרק  | 6מבני בית העסק13 ..............................................................................................................
הרחבים 13 .......................................................................................................................................
 .1פנוי הריסות14 ...............................................................................................................................
 .2הוצאות הצלה ומנע14 ....................................................................................................................
 .3ביטוח נוסף 14 ...............................................................................................................................
 .4ערך קימום14 ................................................................................................................................
 .5שיפוצים 14 ...................................................................................................................................
 .6נזקי מים 14 ...................................................................................................................................
 .7נזקי פריצה למבנה14 .....................................................................................................................
 .8שיפורי דיור15 ................................................................................................................................
 .9טיפול בנזקי מים בבית העסק 15 ......................................................................................................
סייגים לחבות המבטח לפרק  – 6מבני העסק16 .....................................................................................

פרק  | 7אובדן רווחים 16 ..................................................................................................................
פרק  | 8הכנסות בית העסק על בסיס יומי18 ......................................................................................
פרק  | 9נזקי טבע 18 .......................................................................................................................
פרק  | 10תנאים כלליים וסייגים לביטוח חבויות (חבות מעבידים וצד שלישי) 19 ......................................
הרחבים 19 .......................................................................................................................................

פרק  | 11חבות מעבידים20 ..............................................................................................................
פרק  | 12אחריות כלפי צד שלישי 22 .................................................................................................
פרק  | 13רכוש בהעברה 23 ..............................................................................................................
פרק  | 14ביטוח כספים25 ................................................................................................................
פרק  | 15תאונות אישיות26 ..............................................................................................................
פרק  | 16מחשבית – מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני32 ................................................................
פרק משנה א' | ביטוח רכוש 33 .......................................................................................................
פרק משנה ב' | שיחזור נתונים 34 ....................................................................................................
פרק משנה ג' | הוצאות תפעול נוספות 35 .........................................................................................

300203006

מהדורה יוני 2016

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

3

פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה

פרק  | 1עיקרי החוזה
1

תמורת תשלום דמי הביטוח כאמור בסעיף  3לתנאים הכלליים ,יפצה המבטח את המבוטח בגין מקרה הביטוח שנגרם
בתקופת הביטוח על ידי הסיכונים המכוסים לפי פוליסה זו ,כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות בפוליסה .הרשימה והתוספות
המצורפות לפוליסה זו מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.

2

אופן הפיצוי וסכום הפיצוי יהיו בהתאם לתנאים ,לסייגים ולהוראות אשר בפוליסה .הפיצוי שיינתן בשל אובדן או נזק של פריט,
סוג פריטים ,קבוצת פריטים או מספר פריטים ,לא יעלה על הסכום המפורט ברשימה כסכום הביטוח של הפריט ,סוג
הפריטים ,קבוצת הפריטים או הפריטים לפי הענין.

3

סכום הפיצוי לנזקי רכוש לא יעלה על נזקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח .כאשר הפיצוי הוא לפי ערך כינון יוערך הרכוש
המבוטח לפי ערך כינון.

4

דמי הביטוח ,סכומי הביטוח ושאר הסכומים המפורטים ברשימה צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות המפורטות
בסעיף  11בפרק  2להלן ובפרקי הפוליסה השונים ובכפוף להם

5

הצעת הביטוח וההצהרה הכלולה בה שנחתמו בידי המבוטח או בשמו הינן הבסיס והיסוד לפוליסה זו והן מהוות חלק בלתי
נפרד ממנה .הפוליסה הוצאה על ידי המבטח בהסתמך על ההצעה וההצהרה.

פרק  | 2הגדרות
1

המבטח

הפניקס חברה לביטוח בע״מ

2

המבוטח

האדם או הגוף ששמו ,כתובתו ומהות עסקו נקובים ברשימה.

3

בית העסק

החלק של החצרים התפוס על ידי בעל הפוליסה למטרת עסקו בכתובת המצויינת ברשימה

4

עיסוקו של המבוטח העיסוק המצויין ברשימה ולא כל עיסוק אחר.

5

הרשימה

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

6

תקופת הביטוח

תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

7

דמי הביטוח

הפרמיה וכל הדמים המשתלמים למבטח וכן המיסים וההיטלים ,הכל על פי המפורט ברשימה.

8

סכומי הביטוח

א לגבי המבנה ,התכולה או כל פריט ,סוג הפריטים ,קבוצת פריטים או מספר פריטים  -הסכום
המפורט ברשימה כסכום הביטוח לגביהם

9

מקרה הביטוח

כמוגדר בכל פרק בנפרד.

10

מדד

א מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף שיבוא במקומה

11

הצמדה למדד

ב לגבי הכנסות  -הכנסות בית העסק הצפויות למשך  12חודשים מיום תחילת הביטוח.
ג לגבי חבויות  -הסכום הנקוב ברשימה למקרה ביטוח אחד ולכל הפיצויים שיש לשלמם במשך
תקופת הביטוח
ד לגבי ביטוח תאונות אישיות  -הסכומים המפורטים ברשימה.

ב המדד הידוע  -לגבי מועד מסויים  -המדד שפורסם סמוך לפני אותו מועד.
התאמת סכום לשיעור השינוי במדד כדלקמן
א לגבי סכומי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית
הסכומים ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד ,בין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין המדד הידוע
ביום קרות מקרה הביטוח
ב לגבי דמי הביטוח:
ב׳ .1דמי הביטוח שלא שולמו עד יום תחילת הביטוח ישתנו לפי השינויים שיחולו בין המדד הידוע
ביום תחילת הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית כחוק.
ב׳ .2דמי 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.
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ג לגבי תגמולי הביטוח:
לתגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה לפי השינויים שיחולו במדד בין המדד הידוע ביום מקרה
הביטוח לבין המדד הידוע ביום תשלומם בפועל בתוספת ריבית כחוק מתום  30ימים מיום מסירת
התביעה עד יום תשלומם בפועל.
12

תגמולי ביטוח

13

השתתפות עצמית

הסכום כמפורט ברשימה של הפוליסה ,בו ישא המבוטח מתוך תגמולי הביטוח שישולמו ו/או מתוך
ההוצאות שישולמו ע״י המבטח עקב מקרה הביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,לגבי כל אירוע בנפרד.
לגבי פרק  11חבות מעבידים ולגבי פרק  12אחריות כלפי צד שלישי סכום ההשתתפות העצמית יחול
גם לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח במהלך הטיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על
כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת גם אם לא שולמו פיצויים בגינם

14

נזקי טבע

א רעידת אדמה  -נזק על ידי רעידת אדמה ,רעש ,אש תת-קרקעית ,לרבות אש שנגרמה על ידם

15

עובד

מעובדי המבוטח הנמצא בשרותו של המבוטח ומקבל שכרו ממנו.

16

גבול גאוגרפי

מדינת ישראל ,איזורי יהודה ושומרון וחבל עזה (למעט שטחי האוטונומיה

התשלומים או תגמולי הביטוח 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 הנקובים ברשימה.
ב מתן תגמולי ביטוח יוכל להיעשות לפי בחירת המבטח באחת הדרכים הבאות:
ב׳ .1תשלום במזומן
ב׳ .2תיקון ,החלפה ,כינון או בניה מחדש של הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק כולו או חלקו
ב׳ .3בחלקם בתשלום במזומן ובחלקם כאמור בסעיף 12ב  2לעיל
ג המבטח ישלם את תגמולי הביטוח תוך  30ימים מהיום בו קיבל את המידע והמסמכים הדרושים
לבירור חבותו .סכום תגמולי הביטוח שאינו שנוי במחלוקת ישולם תוך  30ימים מיום מסירת התביעה
למבטח

ב סערה וסופה  -נזק על ידי רוח שמהירותה עולה על  34קשר ,כולל נזק שנגרם על ידי מי גשם וגם
או חול אשר קרה בעקבות נזק למבנה שנגרם על ידי הסיכון הנ״ל ,אך למעט נזק הנגרם עקב
מרזבים בלתי תקינים.
ג שלג וגם או ברד  -נזק על ידי ברד בעת ירידתו (ולתכולה  -רק אם ארע לאחר נזק למבנה וגם
או נזק שנגרם על ידי עומס יתר מחמת הצטברות שלג או ברד ,למעט דליפת שלג או ברד מבעד
לקירות או לתקרות ולמעט נזק הנגרם עקב מרזבים בלתי תקינים.
ד שטפון
ד׳ .1נזק שנגרם על ידי עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי ,באר ,או
מקור מים אחר.
ד׳ .2הצטברות או זרימה על פני הקרקע ,או מתחת לה ,של מי גשמים או שלגים מחוץ לדרכי
זרימתם הרגילות.

פרק  | 3סייגים כלליים לחבות המבטח לכל פרקי הפוליסה
המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו עבור:
1

תאונה ,אובדן ,נזק או חבות כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחד המאורעות הבאים או באמצעותו או
בתוצאה ממנו :מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,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 מצוד ,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.

2

תאונה ,אובדן ,נזק או חבות שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי חומר רדיואקטיבי כלשהו ,קרינה מייננת ,או זיהום
רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת רדיואקטיבית כלשהי וגם או מבעירת דלק רדיואקטיבי כלשהו למטרת
סעיף זה בלבד ,״בעירה״ תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

3

נזקי טבע ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

4

כל נזק שיגרם לרכוש המבוטח בפקודת רשות כלשהי ולפי סמכויותיה כדין לרבות החרמה וגם או תפיסה וגם או
השמדה של הרכוש המבוטח על ידי הרשות.
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5

זיהום ,למעט זיהום הרכוש המבוטח על פי פוליסה זאת אם נגרם מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פיה או נזק
לרכוש המבוטח מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פי פוליסה זאת שנגרם עקב זיהום.

6

מעשה במתכוון או רשלנות רבתי של המבוטח או בני משפחתו או מטעמם.

7

אובדן או נזק כלשהו לרכוש אשד 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.

8

רכוש כלשהו כאשר המקום המבוטח איננו תפוס וגם או נטוש למעלה משלושים ימים רצופים תוך תקופת הביטוח

9

גניבה תוך כדי או בעקבות נזק המכוסה לפי פוליסה זו.

10

אובדן או נזק שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מפחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.

11

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 היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
ב סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר
למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה ,אלא אם אושר ההסכם על ידי המבטח.

12

אובדן ,נזק או חבות שמקורם בארוע שארע מחוץ לגבול הגיאוגרפי.

פרק  | 4תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
1

מצב בלתי נכון או
הסתרה במרמה

א המבוטח חייב ליתן תשובות מלאות וכנות על שאלות בעניינים מהותיים שבטופס הצעת הביטוח.
ב הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי ,כמוה כמתן תשובה
שאינה מלאה וכנה.
ג לצורך סעיף זה ,עניין מהותי הוא כל עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות
את חוזה הביטוח בכלל או לכרתו בתנאים שבו

אם ניתנה לשאלה
בענין מהותי תשובה
שלא היתה מלאה
וכנה ,אזי:

א המבטח רשאי לבטל את הפוליסה תוך  30ימים מהיום שבו נודע לו על כך ,כל עוד לא קרה מקרה
הביטוח .במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששילם בעד יתרת התקופה בניכוי
הוצאותיו זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.
ב קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה ,הרי במקרים של תשובה שלא
היתה מלאה וכנה שניתנה בכוונת מרמה ,של הסתרה בכוונת מרמה ,וכן במקרים שבהם המבטח,
כמבטח סביר ,כלל לא היה מתקשר בחוזה הביטוח שבפוליסה זו אילו ידע את המצב לאמיתו -
פטור המבטח מכל אחריות על פי הפוליסה.
ג במקרים אחרים של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה ,יופחתו תגמולי הביטוח בשיעור יחסי ,שהוא
כיחס בין הפרמיה המוסכמת ובין הפרמיה שהיתה צריכה להשתלם לפי המצב לאמיתו

2

גילוי ושינוי בעניינים
מהותיים

3

תשלום דמי הביטוח א דמי הביטוח ישולמו במלואם תוך  30ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח ,או בתשלומים
לשיעורין כפי שסוכם עם המבטח

א הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל
בהצעת הביטוח אשר שימשה בסיס לפוליסה זו ,או בכל פרק אחר כפי שנתבקש .תנאי יסודי
לכיסוי הוא שהמבוטח גילה למבטח את כל העובדות המהותיות שמתייחסות להערכת הסיכון על
ידי המבטח והשיב תשובות מלאות וכנות לכל שאלה שנשאל.
ב המבוטח יודיע למבטח בכתב מיד עם היודע לו על כל שינוי בעובדה מהותית במשך תקופת הביטוח.
שינוי בעובדה מהותית פירושו:
ב׳ .1שינוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה בטופס הצעת הביטוח ,שחל אחרי שהמבוטח נתן
תשובתו.
ב׳ .2דבר המגלה שתשובה לשאלה בענין מהותי היתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכונו
של המבטח החמרה של ממש.
ב׳ .3כל שינוי שיש בו משום הגדלת הסיכון של אובדן ,נזק או אירוע המכוסים על פי פוליסה זו.

ב במקרה שהמבוטח לא ישלם דמי הביטוח בשיעורים ובמועדים המוסכמים ,יהיה על המבוטח לשלם
למבטח בגין כל סכום שלא שולם במועדו ,הפרשי הצמדה בהתאם ליחס בין מדד המחירים לצרכן
הידוע ביום התשלום פועל של הסכום שבפיגור לבין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת
הפיגור ,בצירוף ריבית פיגורים המקובלת אצל המבטח באותה עת.
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ג תקופת הפיגור תחושב החל מהיום בו היה על המבוטח לשלם את דמי הביטוח ועד למועד תשלום
דמי הביטוח בפועל.
ד אין באמור בסעיפים לעיל כדי לגרוע או למעט מזכות החברה לבטל פוליסה זו בשל אי תשלום
דמי הביטוח.
ה אין בביטול הביטוח כאמור בסעיף קטן ד' לעיל כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם למבטח את
הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד הביטול האמור.
4

ביטוח כפל

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.

5

תביעות

בהיוודע למבוטח על קרות מקרה העשוי להיות עילה לתביעה על פי פוליסה זו ,עליו:

6

סמכות שיפוט

כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה ,יתבררו אך ורק באחד מבתי המשפט
בישראל ועל פי חוקי מדינת ישראל.

7

חובת זהירות

על המבוטח:

8

ביטוח חסר

אם בשעת קרות מקרה הביטוח היה סכום הביטוח לפי פרק ( 5תכולת בית העסק) פרק ( 6מבני
בית העסק) פרק ( 7אובדן רווחים) ופרק ( 16מערכות ממוחשבות) פחות משוויו של הרכוש המבוטח
או ממחזור ההכנסות המבוטח ,לפי הענין ,יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה ,בשל אובדן או נזק,
בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח ובין שוויו של הרכוש המבוטח או מחזור ההכנסות של המבוטח .כל
פריט ופריט יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
אם הורחבו הפרקים הנ״ל לכלול תוספת ערך כינון אזי יבוסס החישוב הנ״ל על בסיס ערכו הכללי
של הרכוש המבוטח כחדש.

9

ביטול הפוליסה

א המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למבטח.

א להודיע מיד למבטח על המקרה.
ב להודיע מיד למשטרה על המקרה  -אם ארע עקב מעשה פלילי ולהמציא אישור על כך למבטח
ג להודיע למבטח על כל חקירה וכל תביעה ,דרישה או הליך משפטי הנוגעים למקרה.
ד להמציא למבטח כל המסמכים וההוכחות שבידיו לגבי המקרה ולגבי גובה האובדן או הנזק.
ה לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק.
ו להימנע מלעשות כל הוצאה ,כל תשלום וכל הצעה או הבטחה של תשלום ומלנהל כל משא
ומתן בקשר לתביעה כלשהי ללא ידיעתו והסכמתו של המבטח .הכיר המבטח בחבותו לפצות או
לשפות את המבוטח בהתאם לפוליסה ,זכאי המבטח לנהל בשם המבוטח כל הליך משפטי הנוגע
למקרה.

א לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים למניעת כל נזק או פגיעה ,המבוטחים לפי פוליסה זו וכן
לעשות או להמנע מלעשות כל מעשה או מחדל אשר קיומם או אי קיומם עלול לגרום באופן סביר
לנזק או פגיעה המבוטחים כאמור.
ב להעסיק עובדים מיומנים.
ג לקיים כל חובה המוטלת עליו על פי כל דין.

ב ביטל המבוטח את הפוליסה  -תוחזר לו יתרת הפרמיה לאחר ניכוי הפרמיה שיש לשלמה ,לפי
התעריף המקובל אצל המבטח לתקופות קצרות בעד התקופה שבה היה הביטוח בתוקף ,ובתנאי
שלא ארע לפני הביטול כל מאורע שבשלו ניתן להגיש תביעה על פי הפוליסה.
ג מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,יהיה המבטח רשאי
לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על
כך תמסר למבוטח בכתב לפחות  30יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .אם המבטח ביטל את
הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או
ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו
סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
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10

תחלוף (סברונציה)

11

השתתפות עצמית

מתגמולי הביטוח לכל תביעה תופחת השתתפות עצמית כמפורט ברשימה וגם או בפוליסה
כהשתתפות עצמית לאותו מקרה.

12

השבת סכום
הביטוח לקדמותו

מקרה של אובדן או נזק המכוסים לפי פרקים 5 :תכולת בית העסק (כולל סכוני פריצה) ( 6מבני
בית העסק) ( 7אובדן רווחים) ( 8הכנסות בית העסק) ( 13רכוש בהעברה) ( 14ביטוח כספים) 16-
1׳ (מערכות ממוחשבות) יושב סכום הביטוח לקדמותו ,בהסכמת המבטח ,לאחר תשלום תגמולי
הביטוח והמבוטח ישלם פרמיה המתייחסת לסכום ההשלמה לתקופה שמתאריך קרות האובדן או
הנזק עד תום תקופת הביטוח.

13

זכות הקיזוז

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

14

זכויות המבטח
לניצולת

בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש כלשהו המבוטח על ידי פוליסה זו ,רשאי המבטח:

15

שיתוף פעולה

16

התיישנות

א היתה 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 הצד השלישי של 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 ,עשרה 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 כפיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

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 לספל בו בדרך אחרת לכל
מסרה 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 את
המבטח משימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תוקטן חבותו של המבטח בהתאם.
ה המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו בין אם המבטח כבר קיבל
אותו לרשותו ובין אם לאו.
כל האמור בסעיף זה לא יגרע מזכות המבטח להסתייע בכל תנאי מתנאי פוליסה זו בטענתו נגד
תביעה כלשהי.
על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים
לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.
א לא קוימה חובה כלשהי המוטלת על המבוטח לפי פוליסה זו ,וקיומה היה מאפשר למבטח
להקטין חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה
הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
א׳ .1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות.
א׳ .2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
ב עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין
המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
ג מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע
לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח מחבותו.
ד נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטור המבטח מחבותו.
ה אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה
הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
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הודעות

17

כל הודעה פורמלית או אחרת הדרושה על פי התנאים האלה חייבת להיעשות בכתב כדלהלן:
א על ידי המבטח למבוטח  -לפי כתובתו של המבוטח הרשומה בפוליסה או לפי הכתובת האחרונה
שניתנה על ידי המבוטח בכתב לחברה.
ב על ידי המבוטח למבטח  -למשרד הראשי של המבטח או לאחד מסניפיו.

17

הארכת תקופת
הביטוח

כל הארכה של הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן במפורש למסרה זו.

18

תחולת החוק

על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ״א – .1981

19

חישוב הפיצוי

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרקי ביטוח הרכוש בפוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי הרכוש
שאבד או ניזוק כפי שהוא בעת קרות האובדן או הנזק ,אולם לא יותר מסכום הביטוח של רכוש זה.
מובהר בזה כי הסכומים המופיעים בצד פריטי הרכוש ברשימה הינם סכומי ביטוח מירביים בלבד וכי
השיפוי על פי פוליסה זאת אינו מוסכם ועל המבוטח להוכיח את סכום נזקו ,היקפו ושעורו .אין בתנאי
זה כדי לגרוע מהוראות התנאי של סעיף ביטוח חסר של פוליסה זו.
עלה סכום הביטוח ,בעת כריתת החוזה או לאחר מכן ,על שווי של הרכוש המבוטח ,רשאי כל צד,
בכל עת בתקופת הביטוח ,לדרוש הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הרכוש בשעת הדרישה .נדרשת
הפחתה כזו יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה.

פרק  | 5תכולת בית העסק
הגדרות
תכולת בית העסק

כל תכולת בית העסק המשמשת לצרכי עסקו של המבוטח כדלהלן:
א מכונות וציוד  -מכונות ,כלי עבודה ,ריהוט משרדי וכל תכולה אחרת למעט מלאי.
ב מלאי  -מלאי עסקי מכל סוג ,חומר גלם בתהליך עבודה ,סחורה מוגמרת ,חמרי אריזה ,לרבות רכוש
שאינו שייך למבוטח והנמצא ברשותו בפקדון או בקומיסיון לצרכי תיקון ,שיפוץ ניקוי או שירות.

מקרה הביטוח

נזק תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי שאירע לרכוש המבוטח בעת המצאו בבית העסק בכפיפות לסייגים
המפורסים לפרק זה .גבולות האחריות לענין פריטים מסוימים הכלולים בפרק זה:
חפצי אמנות ,דברי ערך או חפצים ממתכות יקרות  -עד  30מסכום הביטוח של תכולת בית העסק
לפריט ועד  10%בסה״כ אלא אם צויין אחרת ברשימה.

תנאי מוקדם

תנאי מוקדם לכסוי נזקים הנובעים ממים הוא כי המלאי לא יונח ישירות על הרצפה אלא יהא מוגבה
לפחות  10ס״מ מעל הרצפה ויונח במרחק סביר מהקירות החיצוניים של המבנה.

סייגים לחבות המבטח לפרק  – 5תכולת בית העסק על הרחביו

המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה ל:
1

נזק מסיבה כלשהי לניירות ערן ,לערבויות למסמכים סחירים מכל סוג ,למכתבי אשראי ,לאוספי בולים או מטבעות,
לכספים כמוגדר בפרק  - 14״ביטוח כספים״.

2

נזק שנגרם או שהינו תוצאה של גניבה או כל ניסיון לכן ,או מעילה באמון.

3

נזק שנגרם או שהינו תוצאה של פריצה ,שוד או כל ניסיון לכן ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.

4

העלמות או חוסר שנתגלו בעת ספירת מלאי או צריכתו ,או שאין אפשרות ליחסו למקרה ביטוח.

5

חוסר הנובע מטעות ,מחדל או השמטה.

6

נזק הנגרם על ידי שבר מכני וגם 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 קרור או של נוזל אחר ,חדירה של גוף זר.

7

אובדן או נזק לכל מכונה חשמלית וגם או מכשיר חשמלי וגם 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.

8

א

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.

ב

נזק לדוודים וכלי לחץ גם עקב התפוצצות עצמית ,המעכות ,התבקעות או התמוטטות.
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9

נזק הנגרם לרכוש המבוטח בעת היותו בתהליך של יצור ,עיבוד ,ניקוי ,תיקון ,שיפוץ או שירות כתוצאה ישירה מתהליכים
אלה.

10

נזק למכונות ,מכשירי הרמה וציוד אחר הנובעים מאחזקה לקוייה ,או משימוש ותפעול לא תקין וגם או בניגוד להוראות
היצרן.

11

נזק לכל אימום ומבלט ,הנגרם על ידי שבר.

12

נזק לזכוכית מכל סוג ,הנגרם על ידי שבר.

13

נזק עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע.

14

אובדן המידע האגור במסמכים ,מפות ,תכניות ,סרטי הקלטה ,סרטי צילום ,סרטים ,דיסקים ודיסקטים מגנטיים ושאר
אמצעים לאחסנת מידע.

15

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא לרבות 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.

16

התמוטטות מדפים.

17

נזקי מים לרכוש המבוטח ,אלא בעת המצאו במבנה סגור.

18

כלי רכב מנועי.

19

אובדן שוק.

הרחבים
מבלי להגדיל בכך את גבולות האחריות כנקוב ברשימה ,יכסה פרק זה גם הוצאות הנגרמות למבוטח ,עקב נזק המכוסה לפי פרק
זה ,עבור:
1

שיפור דיור

הכסוי לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים ,להשקעות בשיפורים
או שינויים שביצע המבוטח במבנים המוחזקים על ידו בשכירות ,בין אם המבנה עצמו מבוטח בפוליסה
זו ובין אם לאו ,בתנאי שסכום הביטוח כולל השקעות אלו.

2

פינוי הריסות

הוצאות עבור פעולות המצויינות להלן שנעשו בעקבות נזק המכוסה על פי פרק זה:

3

הוצאות הצלה ומנע הפוליסה מכסה הוצאות בהיות הרכוש המבוטח נתון לסיכון מיידי ,שהוצאו על ידי המבוטח ,או שחייב
בהן ,לשם מניעת נזק המכוסה על פי הפוליסה ,אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,בין
אם בחצרי המבוטח ובין אם בסמיכות מיידית להם ,ובתנאי כי הוצאות אלו הינן חיוניות לשמירה על
שלימות הרכוש המבוטח .אחריות המבטח לפי הרחב זה מוגבלת לסכום של .10,000$

4

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 .כל
הנ״ל בעקבות נזק פיזי ישיר לפריטים הנ״ל עצמם על ידי הסיכונים המבוטחים בהימצאם בבית העסק
המבוטח וכן במקומות הבאים:

א הריסה ,נקוי ,סיוד ,ישוו ,רחיצת קירות ופינוי הריסות.
ב חיבור לרשת המים ,לרשת החשמל ולרשת הסלפון.
ג פעולות הצלה וכיבוי כולל נזק הנגרם על ידי פעולות אלו.
אחריות המבטח לפי הרחב זה מוגבלת בסכום שאינו עולה על .20,000$

שחזור מסמכים

א בעת המצאם במבנה שמחוץ למקום המבוטח בגבול הגיאוגרפי.
ב בעת העברתם בתחומי מדינת ישראל ,אל בית העסק או ממנו.
סעיף זה אינו מכסה  1את הערך האינפורמטיבי של המסמכים והפריטים הנ״ל.
 2נזק תוצאתי מסוג כלשהו הן במישרין והן בעקיפין.
 3אובדן או נזק שנגמו על ידי או כתוצאה מ:
עש ,חרקים ,מכרסמים ,תולעים ,בלאי ,פחת ,התבלות הדרגתית ,לחות ,עובש ,חלודה ,גורמים
אקלימיים או כימיים בעלי השפעה הדרגתית.
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 4שחזור נתונים ותוכנה האגורים באמצעי אחסון מגנטיים ו/או אלקטרוניים יכוסה בפרק 16
(מחשבית) במידה ושולמה פרמיה נוספת בהתאם.
הכסוי בגין אובדן או נזק על פי הרחב זה הינו על בסיס נזק ראשון ומוגבל בסכום שאינו עולה
על  10%מסכום הביטוח של תכולת בית העסק במשך כל תקופת הביטוח.
5

ביטוח נוסף

6

נזק למכונות וציוד
בשיפוץ ותיקון

נזק למכונות וציוד כתוצאה מהסיכונים המבוטחים ,בעת היותם  -באופן זמני  -במקומות אחרים,
בשטח מדינת ישראל בלבד ,לשם שיפוץ ,תיקון או ניקוי  -עד לסך של  10%מסכום הביטוח של
מכונות וציוד לאירוע אחד ובכל תקופת הביטוח.

7

שיפוצים

תוקף פרק זה לא יפגע עקב שהיית פועלים או בעלי מלאכה במקום המבוטח או בסביבתו למטרות
אחזקה וגם או תיקונים ושינויים קלים.

8

התמוטטות מדפים

אובדן או נזק לרכוש המבוטח כמתואר ברשימה ,כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה כתוצאה
ממקרה תאונתי במקום המבוטח.
הביטוח בגין אובדן או נזק המכוסה על פי הרחב זה הינו על בסיס נזק ראשון עד לסך של  5%מסכום
ביטוח התכולה במשך כל תקופת הביטוח.

9

תוספת ערך כינון
למכונות וציוד

א לפי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח כפי שתרשם בהצעת הביטוח ותצויין ברשימה ,יפצה
המבטח את המבוטח בקרות מקרה הביטוח ,לפי ערך כינון ,ובתנאי מפורש כי המכונות והציוד
בוטחו בערכם כחדשים .לענין זה ,״כינון״  -הקמה מחדש ,תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג
ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

10

נזקי מים

ביטוח התכולה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף מעל סכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי מכונות
וציוד ,אך לא מעל  10%ממנו עבור או כתוצאה מ:
א תוספות פיזיות ,הרחבות ושיפורים שנעשו במכונות וציוד בתקופת הביטוח.
ב עליית ערך המכונות והציוד בתקופת הביטוח לרבות עליית ערך בשל שינוי שער המטבע ,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 המכונות והציוד בעת קרות מקרה הביטוח עולה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בשיעור
שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח המכונות והציוד אולם אם יתברר בעת קרות מקרה הביטוח ,כי
שווי המכונות והציוד עולה על סכום ביטוח המכונות והציוד הנקוב ברשימה בשיעור העולה על 10%
מסכום ביטוח המכונות והציוד ,יחול בעת תשלום תגמולי הביטוח סעיף ביטוח חסר על פי שיעורו
המלא וסכום הביטוח הנוסף בשיעור  10%לא ילקח בחשבון בעת חישוב הביטוח החסר.

ב תשלום פיצוי 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.
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 הפיצוי יהיה לפי ערך
כינון ,ישולמו תגמול 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 משני 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.
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סיכוני פריצה ושוד

הרחב זה אינו
מכסה נזק שנגרם:

אם צויין במפורש בדף הרשימה ובתמורה לפרמיה נוספת ,יכסה הרחב זה מקרים של פריצה ,שוד
או כל נסיון לכך.
״פריצה״ פירושה:
גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה לתוך המבנה המכיל אותו ,בדרך בלתי מקובלת ואגב
התגברות על מכשול שננקט בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח ,ונותרו סימנים המעידים על
שימוש בכח ובאלימות בחדירה או ביציאה .תנאי מוקדם לכסוי הוא שכל המפתחות והעתקי
המפתחות של פתחי המקום בו נמצאת התכולה המבוטחת ,כספות ,ומערכות האזעקה ,יורחקו
מהמקום המבוטח ,בלילה ובכל זמן אחר בו המקום המבוטח סגור לעסקים.
״שוד״ פירושו:
החדירה לתוך המבנים וגם או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או המבנים ,שנעשו על ידי
שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח ומי מעובדי המבוטח.
א על ידי עובד של המבוטח או כל אדם אחר הרשאי להימצא בבית העסק מטעם המבוטח או
בשיתוף פעולה עמו.
ב לרכוש המבוטח בעת הימצאו מחוץ למבנה סגור של בית העסק.
ג לרכוש המבוטח ,אלא אם קיים המבוטח את כל דרישות המבטח בכל הנוגע לאמצעי טיגון
תקינים ,כשירים ופעילים בפני פריצה ושוד ,כפי שאלה פורטו ברשימה ,במכתב למבוטח או
בנספח לפוליסה או בכל דרך אחרת.

תת-ביטוח
(כולל כסוי על בסיס
״נזק ראשון״)

12

אם ערכו הכללי של הרכוש המבוטח כנגד סיכון פריצה או שוד ,יהיה בזמן קרות הנזק גבוה יותר מערך
הרכוש המוצהר על ידי המבוטח כנקוב ברשימה ,ייחשב המבוטח כמבטח את עצמו בסכום ההפרש
והמבטח יישא בחלק מהנזק על פי הייחס שבין הערך הנקוב בפוליסה לבין ערכו הכללי של הרכוש
המבוטח.

תנאי הצהרה למלא אם צויין ברשימה כי המלאי בוטח בתנאי הצהרה ובהתאם לכך צויינה ברשימה פרמיה פקדונית
הכפופה להתאמה ,יחולו התנאים הבאים:
א הואיל ודמי הביטוח בגין סעיף המלאי שברשימה הינם ארעיים ופקדוניים כמצויין ברשימה והואיל
ודמי הביטוח האמורים כפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח ,על כן מתחייב המבוטח להמציא
למבטח הצהרות בכתב בדבר הרכוש המבוטח בתום כל חודש בהתאם למפורט כדלהלן:
ההצהרה תמסר תוך  60יום מתום כל רבעון ותפרט את ערך המלאי בתום כל חודש ברבעון
כאמור .ואם לא תימסר למבטח הצהרה תוך התקופה האמורה ,רשאי המבטח לראות בכך כאילו
הצהיר המבוטח על מלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין אותו רבעון .דמי הביטוח הסופיים
המגיעים יותאמו לאחר תום תקופת הביטוח על ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח בסכום שיתקבל
מסיכום ערכי המלאי בכל הרבעונים מחולק במספר הרבעונים .המבוטח מתחייב לשלם למבטח
והמבטח מתחייב להחזיר למבוטח ,בהתאם למקרה ,את ההפרש שבין דמי הביטוח הארעיים לבין
דמי הביטוח הסופיים ,בתנאי כי בכל מקרה לא יפחתו דמי הביטוח הסופיים מ 50% -מדמי הביטוח
הארעיים.
ב הבסיס לקביעת ערך הרכוש המבוטח לצורך מתן הצהרות ולצורך חישוב תגמולי הביטוח יהיה כדלקמן:
ב׳ .1בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  -עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
ב׳ .2בגין מוצרים בתהליך  -עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת הוצאות שהושקעו,
במועד הקובע.
ב׳ .3בגין מוצרים מוגמרים  -ערך המכירה בניכוי הרווח במועד הקובע.
לענין זה המונח ״המועד הקובע״ פירושו:
 .1לצורך הצהרה:
היום האחרון של החודש עליו נמסרה ההצהרה.
 .2לצורך חישוב תגמולי ביטוח:
מועד עריכת ההצהרה או מועד הרכישה /הייצור מחדש לאחר קרות מקרה הביטוח ,בהתאם
למקרה ובלבד שהרכישה מחדש תתבצע תוך  12חודש מיום הנזק וסכום התשלום הנוסף
עקב רכישה מאוחרת זו לא יעלה על  10%מסכום השיפוי ביום קרות מקרה הביטוח.
ג היה והסכום האחרון שהוצהר על ידי המבוטח בסמוך לקרות מקרה הביטוח נמוך מהסכום שהיה
על המבוטח להצהיר בהתאם לאמור לעיל בסעיף ב' ,אזי תפחת חבות המבטח בשיעור היחסי
שבין הסכום שעליו הוצהר בפועל לבין הסכום שהיה על המבוטח להצהיר .האמור בסעיף זה לא
יחול במקרה של אי מסירת הצהרה ,המעניק למבטח את הזכות לראות בכך הצהרה על מלוא
סכום הביטוח.
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ד בכפוף לאמור בסעיף  12של פרק  - 4השבת סכום הביטוח לקדמותו  -יושב סכום הביטוח
לקדמותו ,בהסכמת המבטח ,לאחר תשלום תגמולי הביטוח בגין הרכוש המבוטח על פי תנאי
הצהרה אלה .המבוטח מתחייב לשלם דמי ביטוח נוספים יחסיים לתגמולי הביטוח ששולמו ,עבור
התקופה שנותרה מיום קרות מקרה הביטוח עד תום תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.
דמי ביטוח נוספים אלה לא יובאו בחשבון בעת עריכת חישוב התאמת דמי הביטוח המגיעים
מהמבוטח על פי סעיף תנאי הצהרה זה.
ה בכל מקרה של ביסול פוליסה זו ,אזי בכפוף לאמור בתנאי מס'  9״תנאים כלליים לכל פרקי
הפוליסה״ תערך התאמה כאמור בסעיפים א' ,ב' לעיל בגין התקופה שבה היתה הפוליסה בתוקף.
ו החבות המירבית של המבטח לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח
הכפוף לתנאי הצהרה אלה.
המבטח אינו רשאי לדרוש דמי ביטוח נוספים בגין סכומים עודפים מעבר לסכום הביטוח הנקוב
ברשימה ,פרט למקרה של הגדלת סכום הביטוח על פי תוספת כתובה לפוליסה.
ז אם בשעת קרות מקרה הביטוח ,סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח הכפוף לתנאי
הצהרה אלה יפחת מערכו של הרכוש המבוטח כאמור בסעיף קטן ב' לעיל ,תפחת חבות המבטח
בשיעור היחס שבין ערכו של הרכוש המבוטח לבין סכום הביטוח.

פרק  | 6מבני בית העסק
הגדרות
מבנים

מבני בית העסק וצמודותיהם ,אך למעט שלטים

מקרה ביטוח

א

נזק למבנים כתוצאה מכל אחד מהארועים הבאים:
 .1אש ,ברק ,התפוצצות וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא קבועה.
 .2פרעות ,מהומות ונזק בזדון.
 .3התבקעות או עליה על גדותיהם של מיכלי מים וגם או צינורות המובילים מים ,אלא אם מקורם
בפחת בלאי או קורוזיה של המיכלים וגם או הצנרת.
 .4דליפה תאונתית של דלק או שמן מכל מערכת חימום מרכזית (למעט נזק לצנרת עצמה).
 .5נזקים הנובעים מהתנגשות עם כלי רכב או בעלי חיים שאינם בבעלות המבוטח.
 .6נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם על ידי כלי טיס.

ב

שבר של זכוכית קבועה בחלונות חיצוניים ,בדלתות ובאשנבים של המבנים וההוצאות הסבירות
של חסימה זמנית של פתחים אשר נעשתה הכרחית עקב אותו שבר ובתנאי שהמבטח לא יהיה
אחראי עבור:
 .1שבר לזכוכית אשר אינה שלמה לחלוטין או זכוכית סדוקה או לקויה או זכוכית אשר לא
הורכבה כיאות במקומה.
 .2הוצאות עבור כתובת על השמשה או כל עיטור אחר.
 .3סכום העולה על  3%מסכום הביטוח של המבנה.
ההשתתפות העצמית בגין נזק לפי הרחבה זו  25% -מההשתתפות העצמית של פרק זה
הנקובה בדף הרשימה.

ג

אובדן דמי שכירות של המבנים המבוטחים לפי פרק זה ,אם אלו נעשו בלתי ראויים לניהול עסקו
של המבוטח עקב אחד הארועים שפורסו בפרק זה ,אולם רק לתקופה הדרושה לקימומם ולא
למעלה מ 12-חודש .סכום תגמולי הביטוח לא יעלה על  10%מסכום הביטוח של פרק זה .דמי
השכירות השנתיים (ששולמו ע״י המבוטח בפועל) או ערך השכירות השנתי (כשהמבוטח הוא בעל
המבנים) ,ישמשו כבסיס לחישוב.

הרחבים
1

פינוי הריסות

הוצאות עבור פעולות המצויינות להלן שנעשו בעקבות נזק המכוסה על פי הרחב זה:
א הריסה ,נקוי ,סיוד ,יישור ופנוי הריסות של המבנים המבוטחים בפוליסה.
ב חיבור לרשת המים ,לרשת החשמל ולרשת הטלפון ,בסכום שלא יעלה על  10%מסכום הביטוח
לפי פרק זה.
ג פעולות הצלה וכיבוי כולל נזק הנגרם על ידי פעולות אלו.
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2

הוצאות הצלה ומנע הפוליסה מכסה הוצאות בהיות הרכוש המבוטח נתון לסיכון מיידי ,שהוצאו על ידי המבוטח ,או שחייב
בהן ,לשם מניעת נזק המכוסה על פי הפוליסה ,אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,בין
אם בחצרי המבוטח ובין אם בסמיכות מיידית להם ,ובתנאי כי הוצאות אלו הינן חיוניות לשמירה על
שלימות הרכוש המבוטח .אחריות המבטח לפי הרחב זה מוגבלת לסכום של .10,000$

3

ביטוח נוסף

ביטוח המבנה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף מעל סכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי המבנה אך
לא מעל  10%ממנו עבור או כתוצאה מ:

4

ערך קימום

לפי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,אם צויין 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:

למטרת פרק זה
“קימום״ פירושו:

א כאשר מבנה נהרס  -הקמתו מחדש או החלפתו באחר מאותו סוג וגודל ובאותו איזור או איזור דומה
ובתנאי שסכום הפיצוי לפי הרחב זה לא יעלה על ערך הקמה מחדש של אותו בנין ולא יותר מאשר
סכום הביטוח לאותו מבנה.

א תוספות פיזיות ,הרחבות ושיפורים שנעשו במבנה בתקופת הביטוח.
ב עליית ערך המבנה בתקופת הביטוח לרבות עליית ערך בשל שינוי שער המטבע ,עליית מחיר
הבניה ,עליה בשכר העבודה וכן עליה בערך המבנה כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
סעיף ביטוח חסר שבתנאים הכלליים לא יחול בעת תשלום תגמולי ביטוח אם יתברר כי שווי
המבנה בעת קרות מקרה הביטוח עולה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בשיעור שאינו עולה על
 10%מסכום ביטוח המבנה .אולם אם יתברר בעת קרות מקרה הביטוח ,כי שווי המבנה עולה על
סכום ביטוח המבנה הנקוב ברשימה בשיעור העולה על  10%מסכום ביטוח המבנה ,יחול בעת
תשלום תגמולי הביטוח סעיף ביטוח חסר על פי שיעורו המלא וסכום הביטוח הנוסף בשיעור 10%
לא ילקח בחשבון בעת חישוב הביטוח החסר.

ב כאשר מבנה ניזוק  -תיקון החלק שניזוק והחזרתו למצבו הקודם ,אך לא טוב יותר או יקר יותר
מאשר מצבו כחדש ולא יותר מאשר סכום הביטוח לגבי המבנה.
ג הסכום שישולם על ידי החברה כולל נם 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.
א 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.

הוראות מיוחדות
לקימום

ב 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.
ג אם סכום הקימום (בתוספת כל ההוצאות המפורטות בסעיף  4נ לעיל) ,אילו היה נהרס כליל
הרכוש המבוטח ,עולה בתקופת ביצוע הקימום על הסכום המבוטח בעת קרות נזק או הרס לרכוש
כזה ,אזי ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש וישא בהתאם לכך באחוז יחסי של
האובדן.
חישוב זה ייערך בנפרד לגבי כל מבנה הכלול בכיסוי.
ד אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
 1לגבי נזקים למוצבה החשמלית של המבנה.

הרחב זה אינו חל:

 2אם המבוטח אינו מודיע למבטח תוך  90יום מתאריך הנזק או ההרס שבכוונתו לקומם את
הרכוש שניזוק או נהרס ,או תוך תקופת זמן נוספת בהסכמת המבטח בכתב..
 3אם המבוטח אינו יכול או אינו רוצה לקומם באותו מקום או במקום אחר את הרכוש
שניזוק או נהרס.
5

שיפוצים

תוקף פוליסה זו לא ייפגע עקב שהיית פועלים או בעלי מלאכה במקום המבוטח או בסביבתו למטרות
אחזקה ונם או תיקונים ושינוים קלים.

6

נזקי מים

אם צוין במפורש ברשימה ותמורת פרמיה נוספת ,מסכים המבטח לשפות את המבוטח נם בעד נזקי
מים לרכוש המבוטח ,הנובעים מבלאי או פחת ,אשר מקורם בדוודים ,מיכלי מים ,צבורות או מתקני
הסקה .תוספת זו אינה מכסה נזק שנגדם למקור הנזק.

7

נזקי פריצה למבנה

ביטוח המבנה מורחב לכסות נזקים שיגרמו למבנה על ידי פריצה או על ידי כל נסיון לפריצה .אחריות
המבטח בגין הרחב זה לא תעלה על  5%מסכום ביטוח המבנה.
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8

שיפורי דיור

9

טיפול בנזקי מים
בבית העסק

כסוי לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק ,כתוצאה מהסיכונים המבוטחים ,להשקעות
בשיפורים ,או שינויים מכל סוג שהוא שביצע המבוטח במבנים המוחזקים על ידו בשכירות בתנאי
שסכום הביטוח כולל השקעות אלה.
א בית העסק  -המבנה בבעלותו או בחזקתו של המבוטח המשמש לצורך עסקו של המבוטח
בכתובת המצוינת ברשימה.
מקבל השרות  -המבוטח על פי הפוליסה.
מבצע השרות  -כמפורט בדף הרשימה.
ב טיפול בתביעות נזקי מים למבנה
על פי תנאי ( 12ב) בפרק ( 2הגדרות) של הפוליסה ,יבצע מבצע השרות את כל תיקוני הנזקים אשר
נגרמו למבנה בית העסק ,בתקופת הביטוח ואשר מכוסים על פי סעיף  6של ההרחבים בפרק 6
בפוליסה (להלן -נזקי מים).
למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי לא יכלול:
 .1עלות המים או הנוזלים.
 .2נזק שנגרם למקור הנזק.
ג השתתפות עצמית
בכל מקרה של תיקון נזק מים על פי תנאי נספח זה ,ישלם מקבל השרות למבצע השירות .דמי
השתתפות עצמית כנקוב ברשימת הפוליסה.

סייגים לחבות המבטח לפרק  – 6מבני העסק
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
1

נזק עקב קרה ,שקיעת קרקע ,גלישת קרקע.

2

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות ירידה בשווים של הנכסים המבוטחים מסיבה כלשהי ,עקב קרות מקרה הביטוח,
למעט האמור בסעיף ג ,להגדרת ״מקרה הביטוח״ (אובדן דמי שכירות).

פרק  | 7אובדן רווחים
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה.
1

מקרה הביטוח

אובדן נזק הנובעים כתוצאה מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח שייגרמו עקב נזק
מבוטח למבנה או לרכוש אחר או חלק ממנו ,המשמשים את המבוטח לניהול עסקו בכתובת המצויינת
ברשימה ,אשר הביטוח לגביו בתוקף על-פי פרקים  5ו/או  6ו/או  9של הפוליסה.
תנאי מוקדם לביטוח על-פי חלק זה :ששולמו תגמולי ביטוח על ידי החברה (למעט תשלום לפנים
משורת הדין) לפי פרק  5או פרק  6עבור אובדן או נזק פיזי.

2

הגדרות

א רווח גולמי:
הסכום שנוצר על-ידי הוספת ההוצאות הקבועות לרווח הנקי ,או בהיעדר רווח נקי ,סכום ההוצאות
הקבועות המבוטחות פחות אותו חלק יחסי של ההפסד העסקי נטו ,כמו שההוצאות הקבועות
המבוטחות מתייחסות אל כל ההוצאות הקבועות של העסק.
ב רווח נקי:
הרווח העסקי הנקי (להוציא כל תקבולים הוניים או הצטברויות או הוצאות שיש לזקוף על חשבון הון
או המיסים המוטלים על ההון) ,הנוצר מעטקו של המבוטח במקום המצויין 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 סובין אשר נמכרו ונמסרו ועבור שירותים
אשר ניתנו במהלך העסק בכתובת המפורטת ברשימה.
ד תקופת השיפוי:
היא אותה תקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב נזק ,ואשר מתחילה עם אירוע הנזק
ומסתיימת לא יאוחר מאשר תום ״תקופת השיפוי״ הנקובה ברשימה.
ה שיעור הרווח הגולמי:
שיעור הרווח אשר הופק מהמחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות הנזק*.
ו מחזור שנתי:
המחזור במשך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות הנזק*.
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ז מחזור סטנדרטי:
המחזור באותה תקופה של  12חודשים שקדמו לתאריך קרות הנזק  -המקבילה לתקופת השיפוי.
שעור שכר עבודה :שעור שכר העבודה מהמחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות הנזק
* הערה( :המשך *הגדרות ה ,ו ,ז ,ח):
אשר לגביו תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם
לשינויים בעסק והנסיבות המיוחדות המשפיעות על העסק לפני או אחרי הנזק ,או שעלולות היו
להשפיע על העסק אלמלא קרה הנזק ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית
את התוצאות אשר אלמלא קרה הנזק היו מושגות בתקופה היחסית שלאחר קרות הנזק.
3

הנזקים המכוסים

החברה תפצה את המבוטח בשל אובדן רווח גולמי עקב צמצום המחזור וגם או עקב הגדלת הוצאות
התפעול ,שנגרמו ממקרה הביטוח

4

תגמולי הביטוח

הסכום אשר ישולם לפי חלק זה עבור תקופת השיפוי יהיה:

5

סייגים

6

ביטוח חסר

א לגבי צמצום המחזור  -אותו סכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום ההפרש שבין
המחזור הסטנדרטי לבין המחזור הממשי (המופחת) בתקופת השיפוי ,שנוצר כתוצאה מהאובדן או
הנזק לרכוש.
ב לגבי הגדלת הוצאות התפעול  -ההוצאות הנוספות (בכפיפות למזכר מס'  2להלן) הנחוצות
והסבירות אשר הוצאו למטרה הבלעדית של מניעת או הקטנת הצמצום במחזור ,אשר אלמלא
הוצאות אלה עלול היה להיגרם בתקופת השיפוי כתוצאה מהאובדן או הנזק לרכוש ,בתנאי מפורש
שהסכום המשתלם על-פי סעיף קטן ב' זה לא יעלה על הסכום המתקבל על ידי הכפלת שיעור
הרווח הגולמי באותו סכום בו נמנע צמצומו של המחזור כאמור על ידי ההוצאות הנוספות הנזכרות
לעיל.
לגבי אובדן שכר עבודה כדלקמן:
 .1בגין צמצום המחזור :סכום המתקבל מהכפלת שעור שכר העבודה בצמצום המחזור עקב
האירוע המבוטח במשך תקופת השיפוי.
 .2בגין הגדלת הוצאות התפעול.
סכום שכר העבודה הנחוץ והסביר אשר הוצא אך ורק לשם מניעת ו/או הקטנת אובדן שכר
העבודה אשר עלול היה להגרם 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.
א פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים
ב חיסול גמור של פעילות העסק
ג הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,אשר תגרם על ידי אירועים
יוצאים מגדר הרגיל אשר ארעו תוך תקופת השיפוי לרבות:
 .1הגבלות כל שהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.
 .2העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם קימום או תיקון רכושו אשו ניזוק או נהרס.
 .3שינויים ,שיפורים ,שיפוצים כלליים אשד יבוצעו בעת תיקון וגם או החלפת הרכוש המבוטח
אשר ניזוק או נהרס.
 .4נזק ,מחסור ,השחתה או אובדן חומרי הגלם ,תוצרת חצי גמורה ,תוצרת בעיבוד או חומרים
הדרושים לתפעול ,או כל רכוש אחר אשר איננו כלול בכיסוי על-פי פרקים  5ו.6-
ד למען הסר ספק ,מוצהר בזה כי הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה נזק מכל סוג שהוא שייגרם
למבוטח כתוצאה מגניבה ,פריצה או נזק למוצבה חשמלית
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פרק  | 8הכנסות בית העסק על בסיס יומי
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה .פרק זה מורחב לכסות את המבוטח אם יהא זכאי על פי תנאיו לקבל פיצויים
עקב נזק המכוסה על פי פרק ( 5ביטוח תכולה) או על פי פרק ( 6ביטוח מבנה) או על פי פרק ( 9נזקי טבע) ואם עסקו של המבוטח
יסבול הפסקה בתפעול כתוצאה ישירה של נזק כזה ,ישלם המבטח למבוטח סכום שלא יעלה על מכפלת ימי ההפסקה בפועל
בסך הפיצוי היומי הנקוב ברשימה ולא יותר מאשר עבור  100ימים בסך הכל ובלבד ש:
א לא יכוסו ארבעה ימי העבודה התכופים הבאים לאחר יום האירוע.
ב לא יכוסו יותר מעשרה ימי עבודה (בנכוי ארבעה ימים כמצויין בסעיף א' לעיל) ,התכופים ליום האירוע ,אם היתה
הפסקת התפעול מחמת נזק למלאי בלבד.
ג לא יכוסה נזק הנובע מפריצה ,שוד או קלקול חשמלי.
המונח ״הפסקה בתפעול״ יהא מובנו הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים או נתינת שירותים ,הכל לפי העניין ,בין
במקום המבוטח ובין במקומות אחרים.
הוצאו הוצאות נוספות כלשהן הנחוצות להפעלת בית העסק במקום המבוטח או במקום אחר ,שאלמלא הוצאו היתה נגרמת
הפסקה מוחלטת בתפעול ,תפצה החברה את המבוטח בסכום הוצאות אלו ובלבד שאחריות החברה לא תעלה על סך
הפיצוי שהיה מגיע לולא הוצאו הוצאות נוספות אלו .תנאי מוקדם לפצוי בגין הוצאות נוספות כאלה הוא אישור החברה מראש
ובכתב.

פרק  | 9נזקי טבע
אם צוין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת תורחב הפוליסה לכסות נזקי טבע ,כמפורט להלן:
1

2

רעידת אדמה
הכסוי

פוליסה זו מכסה את הרכוש המתואר ברשימה גם נגד אובדן או נזק שנגרם על ידי רעידת אדמה
(רעש) ,כולל אש שנגרמה על ידי כך במישרין או בעקיפין ,אשר ארעו במהלך תקופת הביטוח כמפורט
ברשימה .למסות הכיסוי המוגדר בתוספת זו יחשב כארוע אחד כל אובדן או נזק שארע תוך פרק זמן
אחד של  72שעות וצופות אחרי שנושמה ועידת אדמה.

השתתפות עצמית

המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בכל נזק בגובה של  10%מסכום הביטוח לסיכון רעידת אדמה
באתר לו נגרם הנזק .סכום הביטוח לאתר משמעו סכום הביטוח של כל פרקי הרכוש לאתר בתוספת
כל סכום הביטוח בפוליסה לפרק אובדן רווחים או לפרק אובדן הכנסה.
נגרם הנזק או האובדן לרכוש המבוטח בהיותו ממוקם באתרים שונים ,ישא המבוטח בהשתתפות
עצמית כנ״ל לגבי כל אתר בנפרד.
המונח אתר לענין זה פירושו  -חצרים הסמוכים זה לזה הנמצאים בשטח אחד רצוף .ההשתתפות
העצמית לאתר לא תפחת מסכום בשקלים השווה ל 7,500$-ולא תעלה על סכום השקלים השווה
ל.1,250,000$-

סייגים לחבות
המבטח

ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין לרכוש המבוטח על ידי:
 .1גניבה או ביזה תוך כדי או בעקבות רעידת אדמה.
 .2אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

סערה ,סופה ,שלג ,ברד או שטפון
הכסוי

הפוליסה מכסה הרכוש המתואר ברשימה גם כנגד אובדן או נזק שנגרמו על ידי שטפון או סערה
וסופה לרבות גשם ,שלג וברד שירדו בעת סערה ,למעט דליפת מי גשם ,ברד או שלג מבעד לקירות
או לתקרה או ספיגתם בהם.

השתתפות עצמית

מכל נזק המכוסה על פי תוספת זו ,ישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור  5%מסכום הנזק,
בכפוף למפורט להלן:
 .1כאשר סכום הביטוח לרכוש הנמצא באתר לו נגרם הנזק נמוך מ 3,000,000$ -תהא ההשתתפות
העצמית לא פחות מסכום בשקלים השווה ל 2,500$ -ולא יותר מסכום בשקלים השווה
ל.25,000$ -
 .2כאשר סכום הביטוח לרכוש הנמצא באתר לו נגרם הנזק גבוה מ 3,000,000$-תהא ההשתתפות
העצמית לא פחות מסכום בשקלים השווה ל 5,000$-ולא יותר מסכום בשקלים השווה
ל .50,000$-נגרם הנזק או האובדן לרכוש המבוטח בהיותו ממוקם באתרים שונים ,ישא המבוטח
בהשתתפות עצמית לגבי כל אתר בנפרד.
המונח אתר לענין סעיף זה פירושו  -חצרים הסמוכים זה לזה הנמצאים בשטח אחד רצוף.
חריג  3לפרק  - 3סייגים כלליים ,מבוטל.

תנאי מוקדם

תנאי מוקדם לכיסוי נזקים למלאי הנובעים משטפון הוא כי המלאי לא יונח ישירות על הרצפה
אלא יהא מוגבה לפחות  10ס״מ מעל הרצפה ויונח במרחק סביר מהקירות החיצוניים של
המבנה.
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פרק  | 10תנאים כלליים וסייגים לביטוח חבויות (חבות מעבידים וצד שלישי)
תנאים כלליים
1

הוצאות

מוסכם כי בנוסף לגבול האחריות הנקוב ברשימה ,ישפה המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות
הסבירות שיעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצויים בגין מקרה הביטוח .היה ולסילוק התביעה
יידרש סכום העולה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה ,תוגבל אחריות המבטח להוצאות אלו
ביחס שבין גבול האחריות לבין סך כל הסכום שנדרש כאמור לעיל לסילוק התביעה.

2

הודעה על הליכים
משפטיים

המבוטח יודיע למבטח בהקדם האפשרי על חקירה משטרתית או אחרת ,על חקירת סיבות מוות ,או
על כל אישום אשר יפתחו או שעומדים להיפתח ,אם אלו ידועים לו ,בקשו עם כל מקרה ביטוח אשר
בנינו תיתכן
תביעה על פי פוליסה זו.

3

איסור 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 עובדות התאונה במשטרה או בפני כל גורם מוסמך על פי כל דין לפי דרישתו וכן על מתן
עדות במשפט.

4

טיפול בתביעות

הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,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 .למבטח יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל ההליכים או בנוגע לסידור או
יישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו
בקשר עם הענינים הנדונים בסעיף זה .המבוטח יהיה חייב בין השאר ,לחתום על יפוי כח ,תצהירים ,וגם
או על כל מסמך אחר הדרוש לשם הגנה או תביעה וכן לשתף פעולה עם עורך דין החברה ולהתייצב
בבית המשפט ,אם יידרש ,לשם מתן עדות.

5

תשלום סכום בגבול 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
האחריות
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.
חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן מיום התשלום החלקי ועד
ליום תשלום גבול האחריות ,או אם ננקבו הסכומים במטבע חוץ  -לשינויים שחלו במטבע זה מיום
התשלום החלקי ועד ליום תשלום גבול האחריות.

6

אחריות צולבת

אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפסי אחד ,יחול הכסוי על פי הפוליסה ,על כל אחד
מיחידי המבוטח בנפרד וכאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא
נפרדת ובלתי תלוייה בקיומם של המבוטחים האחרים; אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל
יחידי המבוטח יחדיו ,לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

7

גבול אחריות

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לאירוע ולתקופת הביטוח.

8

הפחתת גבול
אחריות

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

הרחבים
1

הוצאות הגנה
בהליכים פליליים

אם צויין ברשימה בפרק  11חבות מעבידים וגם או בפרק  12אחריות כלפי צד שלישי כי הרחב זה
כלול ,מורחב הביטוח על פי כל אחד מהפרקים הנ״ל בהתאם למצויין ברשימה ,לשפות את המבוטח
בגין הוצאות להגנה בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:
א הגדרות
 .1הליכים פליליים:
הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,לרבות חקירת סיבת מוות,
המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק חבות מעבידים
או לפי פרק אחריות כלפי צד שלישי ,בתנאי שהביטוח לפי פרק זה בתוקף בפוליסה זו.
 .2הוצאות 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 עונש המוטלים בגזר הדין.
 .3שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף
המינימלי) תשכ״ה  ,1965 -או כללי תעריף מינימלי של שכר טרחת עורכי הדין כפי שהחוק
יחייב מעת לעת.
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ב הכיסוי
 .1המבטח ,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.
 .2כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם
הגשת עירעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל
עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות העירעור.
 .3היה והמבוטח אינו מעונין בשרותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי המבוטח
לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במצב כזה ,ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה
ובהוצאות שישלמו על ידי המבוטח .כל הנ״ל בכפוף לגבול האחריות.
 .4המבוטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות העירעור בתום ההליכים
הפליליים או העירעור ,הכל לפי העניין.
ג סייגים
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו אם:
 .1הביטוח לפי פרק חבות מעבידים או לפי פרק אחריות כלפי צד שלישי ,בהתאם לעניין ,אינו
בתוקף בפוליסה זו.
 .2כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
 .3כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל (בין במעשה ובין במחדל)
המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
 .4כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח.
ד גבולות אחריות המבטח
גבולות אחריות המבטח על פי הרחב זה לא יעלו על הסכום הנקוב ברשימה לענין הרחב זה ,בגין
כל מקרה ובסך הכל בגין כל המקרים בתקופת הביטוח.

סייגים לחבות המבטח

המבטח לא יהיה אחראי על פי פרק  11חבות מעבידים ועל פי פרק  12חבות כלפי צד שלישי על:
1

קנסות ,פיצויי ענישה ופיצויים לדוגמה
 1כרייה ,עיבוד ,ייצור ,שיווק וגם אחסון של אסבסט טהור וגם או מוצרי אסבסט או תוצרים
שמכילים בעיקר אסבסט.

2

אמיינתית
()ASBESTOSIS
הנובע מ:

3

צורנית ()SILICOSIS

4

נזק כלשהו שקדם למועד כריתת חוזה הביטוח ואשר המבוטח ידע ,או צריך היה לדעת בעת כריתת החוזה ,כי הוא
עלול לשמש עילה נגדו

5

נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ,בשליטתו או בהשגחתו של המבוטח.

6

שימוש בכלי רכב

7

כשל חיסוני נרכש (.)AIDS

 2שימוש במוצרי אסבסט או במוצרים המכילים בעיקר אסבסט.

פרק  | 11חבות מעבידים
פרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח בכפוף לסעיף הגבולות המירביים לאחריות המבטח להלן ,בגין חבותו על פי החוק של המבוטח
בשל מקרה ביטוח ,כהגדרתו פוליסה זו ,שייגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה  -זאת בכפוף לכל התנאים והסייגים
הכלולים בפוליסה וגם או שהוספו לה בהסכמת הצדדים.
גבולות מירביים לאחריות המבטח על פי פוליסה זו:
אחריות המבטח על פי פוליסה זו לא תעלה על הסכומים הנקובים להלן ,בשווים השקלי לפי שער חליפין יציג ליום
תשלום תגמולי הביטוח:
א  1,500,000דולר של ארה״ב  -גבול האחריות לתשלום פיצויים בשל מקרה ביטוח לעובד אחד.
ב  5,000,000דולר של ארה״ב  -גבול האחריות לסכום הפיצויים הכולל שישלם המבטח על פי פוליסה זו בגין כל מקרי
הביטוח שארעו בתקופת הביטוח.
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ג  5,000,000דולר של ארה״ב  -גבול האחריות למכלול התביעות בגין מקרי ביטוח שעילתן היזק גופני או מוות כתוצאה
מתאונות או מחלות הנובעות מגורם אחד או מסיבה מקו־ אחת; זאת בכפוף לגבולות האחריות הנקובים בס״ק א׳ ו-ב,
לעיל.
כן ישפה המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה הביטוח.
היה ולסילוק התביעה ידרש סכום העולה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה ,תוגדל אחריות המבטח להוצאות אלו ביחס
שבין גבול האחריות לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה

הגדרות
1

חוק

2

הפוליסה

לרבות הרשימה והצעת המבוטח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה

3

מקרה הביטוח

היזק גופני ,שכלי ,נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח המתוארים
בושימה ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח בין אם בשכר או לאו ,שארעו תוך כדי ועקב עבודתו בעסק
המבוטח המוגדר ברשימה.

4

שכר

סך כל המשכורות ,השכר ,העמלה ,ההשתכרות וההסבות האחרות הניתנים על ידי המבוטח לעובדים
בתוספת ההוצאות הנלוות המפורטות בטופס  126או חליפו.

5

עובדי המבוטח

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

א פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ״ח 1968 -
ב חוק האחריות למוצרים פגומים התש״ם .1980 -

סייגים לחבות המבטח

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.
 1חבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו בתוקף הסכם ,אלא אם חבות או אחריות כזו
היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.

ב

 2סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכף לפי הסכם שהוא
צד לו .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם זה.
 1סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי

ג

 2סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה ,או שהמוסד לביטוח
לאומי חייב בו אף לא שילמו מחמת אי קיום הוראה או הוראות בחוק ביטוח לאומי או בתקנותיו
או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל.
 3סכום כלשהו בו יחוייב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו ,לפצות עובד שאין
חוק הביטוח הלאומי חל עליו .במקרה כזה תפצה החברה את המבוטח בגין תביעות כאלה
רק בסכום העודף על הסכום שעשוי היה להשתלם ,בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (נוסח
משולב) תשכיח  ,1968 -כאילו היה אותו עובד מבוטח על פי החוק הנ״ל.
ד

חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות ,החוקים וגם או התקנות בדבר
העסקת נוער או שלא בהתאם להן.

ה

חבות כלשהי בגין אחד המקרים או המאורעות הבאים כתוצאה מהם במישרין או בעקיפין :מלחמה ,מלחמת אזרחים,
פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת איבה ,או פעילות מלחמתית (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה) ,פעולות חבלה
וטרור ,מרד ,התמרדות ,מהפיכה ,התקוממות ,תפיסת שלטון על ידי הצבא או בכח ,פרעות או מהומות אזרחיות,
שביתה או השבתה.
צורן סייג זה ,פעולות מרור משמעותן פעולות הנעשות על ידי אדם או אנשים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו ,תוך
שימוש באלימות ,לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות שמטרתה להפחיד את הציבור או חלק ממנו.

ו

 1חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן במישרין או
בעקיפין :קרינה מיינת או זהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי
מבעירת דלק גרעיני .למטרת חריג זה יהא מובן המילה ״בעירה״  -תהליך כלשהו המכלכל
עצמו ,של ביקוע גרעיני.
 2חבות כלשהי בגין חומר גרעיני כלשהו ,השתתפותו ,תרומתו ,או הנובעת ממנו במישרין או
בעקיפין.

ז

חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים ע״י צבא הגנה לישראל בעת העסקתם בשטחים אלה.
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ח

חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב מנועי כמשמעו בחוק  -פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
תשל״ה ( - )1975ביום קרות מקרה הביטוח.

ט

סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה ואשר בו נושא המבוטח מתון כל תשלום והוצאות על פי פוליסה זו .חבות
כלשהי הנובעת משביתה או השבתה.

י

חבות כלשהי הנובעת משביתה או השבתה.
מותנה בזה כי תנאי מוקדם לכיסוי ולתשלום תביעות הוא ,כי המבוטח מקיים תקנות ארגון הפיקוח
תקנות ארגון
הפיקוח של העבודה על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ״ו  ,1996 -במידה והן חלות עליו ,לרבות מינוי ממונה על
הבטיחות ,הגיהות ובריאות העובדים ,בעל ״אישור כשירות״ לתפקידו על פי התקנות
(הממונים על
הבטיחות)
הרחב בעלי שליטה

חבות המבטח לפי פרק זה תחול גם לגבי מנהלים בעלי שליטה ,שהם עובדים שכירים בתנאי כי:
א שמות המנהלים בעלי השליטה ,שהם עובדים שכירים ,נמסרו למבטח על ידי המבוטח עם כריתת
חוזה הביטוח.
ב כל הוראות הפוליסה ,בשינויים המחוייבים לפי הענין ,יקוימו במלואן.
המבטח 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 ובתנאי שמקרה
הביטוח אינו נובע ממעשה או מחדל של הנפגע עצמו.

תנאי מיוחד

א דמי הביטוח בפוליסה זו יחושבו לפי השכר המשולם על ידי המבוטח לעובדיו או לפי מספר עובדיו,
בהתאם להצהרתו הנתמכת בדו״ח השנתי של טופס  126או חליפו ולשכר זה תתווספנה תוספות
היוקר המקובלות במשק בתנאי שדמי הביטוח המזעריים לא יפחתו מהסכום הנקוב ברשימה.
ב תוך  30יום מתום תקופת הביטוח ימציא המבוטח למבטח הצהרה לגבי מספר עובדיו או לגבי
השכר ששילם לעובדיו במשך תקופת הביטוח הנתמכת בעותק מטופס  126או חליפו.
אם סך כל השכר ששילם לעובדיו או מספר עובדיו ,במשך תקופת הביטוח ,יהיה שונה מהשכר
בגינו שולמו דמי הביטוח ,או מספר עובדיו ,יותאם החשבון 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.
ג לא הגיש המבוטח למבטח ראייה לשביעות רצונו לגבי השכר או מספר עובדיו תוך תקופת  30הימים
הנקובה בסעיף ב' לעיל רשאי המבטח להתאים את דמי הביטוח לפי השכר החודשי הממוצע לפי
הענף הכלכלי המתאים ,כמתפרסם מדי פעם ופעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ד אין האמור לעיל בא לפגוע ביתר התחייבויות המבוטח על פי סעיף זה

פרק  | 12אחריות כלפי צד שלישי
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה.
המבטח ישפה את המבוטח עד לגבולות המירביים לחבות המבטח בגין חבותו של המבוטח על פי חוק בשל מקרה ביטוח
שיגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בכפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים בה וגם או אשר יוספו לה בהסכמת
הצדדים.
גבולות האחריות

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתובע ,לנזק ,ולתקופת הביטוח.

הגדרות למטרת פרק זה
חוק

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ״ח – .1981

מקרה ביטוח

ארוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם ל:
 1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי.
 2היזק לרכוש צד שלישי.

נזק

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.

סייגים לחבות המבטח

מותנה בזה ,כי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:
1

א חבות של המבוטח כלפי עובדיו.
ב חבות של המבוטח כלפי קבלן או קבלן משנה ועובדיהם או כלפי כל אדם אחר המועסק ע״י
המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא.
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א חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב -רכבת ,כלי טיס ,כלי שיט ,כולל
טעינת סחורות עליהם או פריקתן.

2

ב חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח הנובעת מבעלי חיים.
3

חבות כלשהי עשויה א 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
לחול על המבוטח
חבות ממאכל או משקה הנמכר או המסופק לצריכה במשרד המבוטחים.
והנובעת מ:
ב אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל אדם בשירותו או מטעמו ,פרט להגשת עזרה
ראשונה.
ג יעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או כל אדם שבשרותו או מטעמו.
ד כלי נשק.
ה כל תביעה מצד המוסד לביטוח לאומי לגבי אנשים שהמבוטח חייב תשלום דמי ביטוח לאומי
בגינם.

4

נזק לרכוש שהמבוטח או אדם בשרותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח .חריג זה מוגבל לאותו פריט
שפעלו בו.

5

נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו מדרגה ראשונה או בן משק ביתו של המבוטח.

6

נזק שנגרם ליסודות של בנינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל עבודה הנעשית על ידי המבוטח או אדם בשרותו.

7

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

8

שביתה או השבתה.

9

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 המדוייק 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.

10

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

11

חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש במכונה ניידת הנחשבת כרכב ע״פ פקודת התעבורה ואשר אין חובה לבטחה ע״פ
פקודת בטוח רכב מנועי.

12

נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.

13

זיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,אך למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש.

פרק  | 13רכוש בהעברה
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה.
מקרה ביטוח

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

הרכוש המבוטח

סחורות בית העסק וגם או תכולתו כמפורט בהצעה או כפי שנמסר לחברה בכתב.

הסיכונים המבוטחים  1אש ,ברק ,התפוצצות.
 2התהפכות או התנגשות של כלי הרכב עליו הוטען והועבר הרכוש המבוטח.

הרחבים
הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח:
 1עקב אירוע תאונתי תוך כדי ועקב פעולות טעינה או פריקה של הרכוש המבוטח על כלי הרכב.
 2על ידי מים ,כולל מי גשם ,ובתנאי שכלי הרכב הינו בעל תא מטען סגור.
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ההרחבים המפורטים להלן ( )3,4,5כלולים באם צויינו ברשימה ותמורת פרמיה נוספת
 3כתוצאה מפריצה לכלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח .למטרת סעיף זה המונח ״פריצה״ הינו גניבת הרכוש המבוטח
מתוך כלי הרכב או הרכבת ,שבוצעה לאחר חדירה לתוכו ,ובתנאי שהחדירה בוצעה באלימות או בכח ונשארו סימנים
המעידים על השימוש באלימות או בכח עקב החדירה; וכן כניסה על ידי שימוש במפתחות הרכב שהושגו שלא כדין .נטל
ההוכחה כי מפתחות הרכב הושגו שלא כדין יהיה על המבוטח.
תנאי מוקדם לכיסוי

רכוש שייגנב מתוך חלקים של כלי הרכב שאינם ניתנים לנעילה  -אינו מכוסה.

כיסוי יהיה בתוקף
אך ורק אם:

א הפריצה אירעה בשעות היום.
המונח ״שעות היום״ משמעו החל מזריחת החמה ועד שקיעתה.
ב כלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח יהא רכב מסחרי בעל תא מטען סגור שכל דפנותיו ממתכת
והוא ממוגן.
כדלקמן:
ברכב מותקנת מחיצת מתכת/סורג מתכת בין תא הנהג לבין תא המטען .תא המטען אינו כולל
שמשות צד ,שמשות אחוריות ושמשות גג ואם קימות שמשות כאלה הן תהינה ממוגנות בסורגים
פנימיים.
כל דלתות תא המטען ינעלו במנעול תלי שקוטרו אינו פוחת מ 16-מ״מ והוא נתון ברתק ברזל.
כמו-כן מותקנת ברכב מערכת אזעקה הכוללת לחצני הפעלה בדלתות הרכב ,גלאי נפח/שטח
וצופר אזעקה.

 4כתוצאה מגניבת כלי הרכב בו הועבר הרכוש המבוטח ואשר לא נמצא כעבור  28יום ממועד גניבתו.
 5כתוצאה משוד.

סייגים

הפוליסה אינה מכסה:
1

חומרי נפץ ,חומרים הנוטים להתפוצץ בעת טילטולם לרבות אובדן או נזק לסחורות אחדות שנגרמו על ידי החומרים
הנ״ל.

2

חומרים דליקים ,כימיקלים מסוכנים ,מיכלי גז מכל סוג שהוא.

3

נזקי שריטות ,חבטות וקילוף.

4

שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהם.

5

בעלי חיים.

6

ביצים.

7

נזק שנגרם על ידי או כתוצאה מנזילה מכל מיכל העשוי מחומר שביר.

8

יצירות אומנות ,כסף ,שטרות ,מטבעות ,ניירות ערן ,מסמכים מכל סוג שהוא ,בולים ,תכשיטים ,אבנים יקרות ,מטילי
מתכת יקרה ,מזומנים.

9

אובדן או נזק לרכוש המבוטח המועבר בכלי רכב שאינו תקין וגם או אינו מתאים להובלת הרכוש המבוטח או כאשר כלי
הרכב מוטען מעל למותר על פי רשיון הרכב ,בידיעת המבוטח.

10

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

11

אובדן או נזק כתוצאה של בדיקה ,נסוי או מבחן של הרכב.

12

אובדן או נזק כאשר הרכב המבוטח נמצא בשימוש שלא לצרכי המבוטח.

13

אובדן הסחורה או אם נזוקה לאחר שניטשה הסחורה וגם או כלי הרכב על ידי המוביל בעקבות מעשי איבה שארעו
בשטחים המוחזקים על ידי צה״ל.

14

רכוש המועבר על ידי המבוטח בהיותו בעל עסק שעיקר עיסוקו בהובלות.

15

רכוש שאינו קשור ומכוסה באופן מקצועי.

16

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

17

כאשר הרכב מוביל הסחורה אינו מוגן בהתאם לדרישות המבטח לסוג רכב זה.
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פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה
הכיסוי על פי פרק זה הינו על בסיס נזק ראשון ותנאי ביטוח חסר לפי סעיף  8בפרק  4תנאים כלליים  -לא יחולו על הכיסוי
לפי פרק זה.

פרק  | 14ביטוח כספים
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה.

הגדרות
כספי המבוטח

מזומנים מכל סוג שהוא ,מדליונים ,מטבעות ,המחאות ,שסרות ,שטרי התחייבות ,שוברי תשלום של
כרסיסי אשר אי ,תווי קניה ,ניירות ערך ,המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה ,איגרות
סחירות מכל סוג שהוא  -הכל רכושו של המבוטח או שנמסר לנאמנותו.

שעות עבודה

השעות שבהן בית העסק תפוס בפועל לצורך ניהול עיסקו של המבוטח וכן הזמן בו נמצאים בבית
העסק  -המבוטח או כל אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו אשר ברשותם נמצאים הכספים המבוטחים.

מקרה הביטוח

אובדן או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים שיגרמו לכספי בית העסק המתואר ברשימה.

הסיכונים
המובטחים

א לכספים בכספת  -אש ,התפוצצות ,פריצה ,שוד.

סכומי הביטוח

ב לכספים בהעברה  -אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי שלא הוחרב במפורש בתנאי הפוליסה.
 1בעת המצא כספי המבוטח בבית העסק בשעות העבודה -הסכום הנקוב ברשימה.
 2בעת המצא כספי המבוטח בבית העסק מחוץ לשעות העבודה:
א .כאשר נמצאים מחוץ לכספת נעולה  5% -מהסכום הנקוב ברשימה ,בתנאי שנמצאים
במגירה נעולה והמפתח נמצא במקום אחר.
ב .כאשר נמצאים בכספת נעולה  -הסכום הנקוב ברשימה.
 3כספי בית העסק בעת המצאם בדירותיהם הפרסיות של המבוטח וגם או עובדיו המוסמכים לאחר
שעות העבודה כנגד סיכוני אש ,התפוצצות ,פריצה ושוד בלבד.
תנאי לביטוח לפי הרחב זה שאדם מבוגר שגילו לפחות  17שנה מלאות נכח בדירה בעת הימצא בה
הכספים .סכום הביטוח לגבי כל דירה ודירה לא יעלה על  20%מסכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי
ביטוח כספים ובסך הכל לגבי כלל הדירות לא יעלה סכום הביטוח על הסכום המצויין ברשימה
לגבי ביטוח כספים.
 4בזמן העברת כספי המבוטח ממקום למקום בגבול הגיאוגרפי  -הסכום הנקוב ברשימה.
 5נזק לכספת הנמצאת בבית העסק כתוצאה מגניבה או מנסיון לכך  -סכום תיקון הכספת.

סייגים

המבטח לא יהיה אחראי עבור אובדן או נזק כלשהו כתוצאה מהגורמים כדלקמן:
1

אובדן או נזק לכספים בהמצאם 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.

2

אובדן או נזק לכספים שלא בשעות העבודה ,אלא אם כספי המבוטח נעולים בכספת ,למעט האמור בפיסקת  -סכומי
הביטוח  -בסעיף  2א' לעיל.

3

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

4

גניבה על ידי עובדי המבוטח  -חריג זה לא יחול על עובדים הפועלים כשליחים בזמן העברת כספים ,אשר שולחים ידם
בכספים ובורחים עמם.

5

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

6

כל נזק הנובע מירידת ערן ,או שינוי בשער החליפין.

7

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

8

חוסר או גרעון כתוצאה מטעות ,מחדל או השמטה.

9

אובדן או נזק לכספים המבוטחים בעת המצאם בכלי רכב אשר המבוטח או אחד מעובדיו אינו נמצא בו.

10

אובדן או נזק שארע מחוץ לגבול הגיאוגרפי.

11

אובדן שוק.

12

העלמות כספים שלא ניתן להסביר ולהוכיח סיבתה בצורה סבירה.
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פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה

תנאים מיוחדים
 1מחוץ לשעות העבודה ,המפתחות והעתקי המפתחות לכל הכספות שבהן מוחזקים הכספים
המבוטחים ילקחו מבית העסק על ידי המבוטח ,או כל אדם המורשה לכך על ידו ,ויוחזקו על ידם
במקום מבטחים מחוץ לעסק המבוטח עד לפתיחת בית עסק מחדש.

מותנה בזה כי:

 2הכיסוי לפי סעיף  4לעיל (העברה) מותנה בכך שההעברה תבוצע על ידי אדם המועסק בבית
העסק או מטעמו של המבוטח ,וכי גילו לא יפחת מ 17-שנים תמימות.
 3על המבוטח לנהל ספרי חשבונות ורישומי קופה כחוק.
 4כספי המבוטח יועברו בדרך הישירה והקצרה מבית העסק וגם או מבנק וגם או ממקומות גבייה
שונים על ידי המבוטח וגם או עובדיו המוסמכים לדירותיהם לאחר שעות העבודה ,או לפני תחילתן.
 5על המבוטח להודיע על כל נזק באופן מיידי למשטרת ישראל ולעשות כמיטב יכולתו לסייע לגילוי
הכספים שנגנבו .הכסוי הוא על בסיס נזק ראשון וסעיף ביטוח חסר לפי סעיף  8בפרק  - 4תנאים
כלליים  -לא יחול על הכסוי לפי פרק זה.

פרק  | 15תאונות אישיות
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה.
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף בכל רחבי תבל אלא אם צוין אחרת במפורש.
1

1

מקרה הביטוח הוא:

חבלה גופנית כתוצאה מארוע פתאומי בלתי צפוי מראש ,אשר נגרמה למבוטח במישרין מהפעלת
כוח פיזי ,על ידי גורם חיצוני גלוי לעין  -ובתנאי שהסיבה היחידה ,הישירה והמיידית לחבלה
הגופנית האמורה היא עצם הפעלת הכוח האמור ללא כל סיבה אחרת ,לרבות פסיכולוגית וגם או
אמוציונלית ,אשר בלי תלות בגורם אחר ,היוותה הסיבה הבלעדית לאחד מאלה.
א מותו של המבוטח או נכותו  -בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תוך שנים עשר חודשים מתאריך
קרות מקרה הביטוח
או
ב אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו ,במקצועו או במשלח ידו המפורט ברשימה ,או
להתמסר להם בצורה כלשהי ,באורח מלא או באורח חלקי ,וזאת בשיעור של  25%לפחות.

על אף האמור לעיל ,נכות (חלקית או מלאה) הנובעת מהצטברות של תאונות רבות קטנות (מיקרו טראומות) לא תחשב כתאונה,
גם אם כל מקרה כשלעצמו נופל בהגדרת המונח תאונה.
נכות

משמעה :אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו
הפונקציונלית של אבר מאברי הגוף.

נכות מלאה צמיתה

משמעה :נכות מלאה תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה

נכות חלקית צמיתה משמעה :נכות חלקית תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
2

סייגים לחבות המבטח

ביטוח זה אינו מכסה מוות ,נכת או אי כושר עבודה שנגרמו למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או יותר מאירועים אלה:
א ליקוי גופני או מחלה כלשהו שהיה למבוטח קודם למקרה הביטוח ,או החמרה בנכות קיימת
עקב מקרה הביטוח.
ב איבוד לדעת או נסיון לכן ,טירוף הדעת או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית (גם אם סיבתם
בגורם חיצוני) ,מכת שמש ,שימוש באלכוהול ,שאיפת גז או עשן ,שימוש בסמים ,שימוש בתרופות
שלא נרשמו ע״י רופא מוסמך ,שבר (הרניה) ,או סיבוכים הנובעים מהם .טיפול רפואי או כירורגי
(מלבד אם הטפול נעשה הכרחי מסיבת נזק הנכלל בביטוח זה) תחלה כלשהי לרבות מחלת
מין ואיידס ,חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון.
ג הריון או לידה
ד תאונה שאירעה למבוטח בזמן שרותו הצבאי בסדיר ,בקבע ,במילואים או בזמן שרות טרום
צבאי או בזמן שרותו כמתנדב במשמר האזרחי ,למעט תאונה שאינה תוצאה של השתתפות
בתרגילים או בפעילויות צבאיות או בפעילויות מלחמתיות כלשהן.
ה אלימות מילולית.
פגיעה גופנית שהינה תוצאה של אלימות מילולית כלשהי שאינה כרוכה בפגיעה בכח פיזי בגוף
המבוטח -אינה כלולה בביטוח
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פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה
ו המצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה כדין או
כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו ,או בשעת כניסתו לכלי הטייס או עלייתו או ירידתו ממנו,
אלא אם נמצא המבוטח בתור נוסע בכלי טייס בקו תעופה סדיר ומוכר.
ז פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט ,התעסקות בציד ,רכיבה על סוסים,
טיפוס הרים בעזרת מדריכים וגם או חבלים ,גלישה מצוקים ,סקי מים ,רכיבה על אופנוע ים,
ספורט חורף הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח ,צניחה ,גלישה או דאיה באוויר ,איגרוף
או קרב מגע מסוג אחר כלשהו ,צלילה תוך שימוש במיכלי אויר והשתתפות במירוצי תחרות
למיניהם .טביעה בשעת שחיה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הדשות.
ח כאבי גב ,שאין עימם שינוי פתולוגי.
ט הזדעזעות המח או העצבים כשאינה מלווה בהיזק גופני גלוי.
י כל עבירה על החוק מטעם המבוטח ,למעט עבירה על חוקי התנועה.
יא נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו או טרקטורון.
יב תאונה כלשהי ,אם ארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה ,אם
נגרמה התאונה כתוצאה מאי הכושר שבגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח כאמור.
יג חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת
גרעינית כלשהי ,מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף זה בלבד  -״בעירה״ תכלול תהליך כלשהו
של בקוע גרעיני המכלכל עצמו.
יד מלחמה ,פלישה ,פעולות אוייב זר ,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.
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.
טו התפרעות שבה השתתף המבוטח.
טז הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות.
יז העלמו של המבוטח
מקרה זה לא ״חשב כמוות מתאונה אלא אם כן ,״עלם המבוטח במשך תקופה העולה על פי
יום ,מחמת אובדנו או העלמו של מטוס שהמבוטח נסע בו או מחמת טביעה של אניה שהמבוטח
הפליג בה.
יח מוות ,נכות או אי כושר שהינם תוצאה מצטברת של פגיעות זעירות (מיקרו טראומה).
3

תשלום תגמולי
הביטוח

א מוות
במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח ,ישלם המבטח למוטב ששמו נקוב ברשימה  -ובהעדר
קביעת מוטב על ידי המבוטח ,ליורשיו החוקיים -את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות,
אולם אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה ,או נכות
חלקית צמיתה ,ישלם המבטח במותו של המבוטח רק את ההפרש ,אם יש כזה ,שבין הסכום
המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות צמיתה.
ב נכות מלאה צמיתה
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה ,ישלם המבטח את
סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה.
ג נכות חלקית צמיתה
תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח,
עקב מקרה הביטוח ,מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה.
ד חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה
משנקבעה למבוטח נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר זמני
לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח .כל סכום ששולם בנין תקופה שלאחר התנבשות הנכות כאמור
ייזקף לחשבון הפיצוי
הסופי בגין נכות צמיתה.
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פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה
ה חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר לעבודה
.1

אי כושר מלא זמני
במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא לעבודה ישלם המבטח למבוטח את הסכום
הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מהיום השמיני (בנכוי שבעה ימי
השתתפות עצמית) שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור,
וזאת בכפוף לפוליסה זו.

.2

אי כושר חלקי זמני
לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם נפגע כושרו של המבוטח לבצע
עבודתו בשיעור העולה על .25%
נקבעה למבוטח לתקופת זמן הגבלה בכושרו לעבודה בשיעור העולה על  25%ישלם לו
המבטח פיצויים שבועיים כשיעור אי-כושרו מסכום הפיצוי המשתלם על פי פוליסה זו בגין
אי-כושר מלא זמני לעבודה( ,בניכוי שבעה ימי השתתפות עצמית).

.3

התאריך הקובע

.4

א.

לצורך פוליסה זו ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח כתאריך שבו נבדק המבוטח
לראשונה על ידי רופא מוסמך.

ב.

התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה ( )1ו )2( -לעיל ,בין בנפרד ובין
ביחד ,לא תעלה על תקופה של:
.1

 104שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח כאשר גיל המבוטח ,ביום קרות
מקרה הביטוח ,נמוך מ 65 -שנים מלאות.

.2

 52שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח  -כאשר גיל המבוטח ,ביום קרות
מקרה הביטוח 65 ,שנה מלאות או יותר.

.3

קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשר לחזור לעיסוקיו
הרגילים (כהגדרתם ברשימה) ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב
תקופה של אי-כושר לעבודה הנובעת חד-משמעית ממקרה הביטוח ,לא תחשב
אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף
תקופת התביעה ,בתנאי שהרופא יאשר סבירות התפתחות רפואית זו ;
תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע
רופא שהמבוטח אינו כשיר לעבודה.

תקופה מירבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה
על אף האמור לעיל לא תעלה התקופה המצטברת שבגינה ישלם המבטח פיצויים שבועיים
על פי פוליסה זו עקב מקרי ביטוח כאמור לעיל שיארעו בתקופת הביטוח ,על  104שבועות או
 52שבועות ,בסך הכל כאמור לעיל ,בין שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני מלא של
כושר עבודה ,בין שהוא על בסיס אובדן זמני /חלקי של כושר עבודה.

ו בדיקות רפואיות
.1

בקרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו.

.2

תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא.
(ראה גם סעיף מס' " 5תביעות" בפרק  4תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה).

.3

המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מפעם לפעם ,לפי שיקול דעתו ,להבדק על ידי רופא
שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו.

.4

קביעת נכות צמיתה ,אם יש כזאת ,תיקבע לא יאוחר מעשרה חודשים מיום קרות מקרה
הביטוח.
תקופה זו ניתנת להארכה בהסכמתו המפורשת של המבטח.

ז היקף מירבי של חבות המבטח על פי פרק 15
שילם המבטח עקב מקרה ביטוח אחד או יותר תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום הביטוח הנקוב
ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה  -הגבוה מבין שני הסכומים  -וזאת מבלי לכלול
תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה  -יפקע תוקף פוליסה זו.
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פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה
ח קביעת הנכות הרפואית
.1

דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו תיקבע על ידי
רופא מטעם המבטח ועל חשבונו ותיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג
הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה) תשס״ז  ,1956 -להלן:
בסעיף זה "המבחנים"( .אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי
מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו).

.2

לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח
הלאומי ,תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך מטעם המבטח לפי הפגיעה הדומה לה ,מבין
הפגיעות שנקבעו במבחנים.

.3

היתה למבוטח עילה לתביעה עקב קרות מקרה הביטוח גם מהמוסד לביטוח לאומי כתוצאה
מתאונת עבודה בלבד ,תחייב הקביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של
המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו.

.4

למניעת ספק מובהר בזה ,כי קביעת הנכות לפי פוליסה זו ,לא תושפע מדרגת הנכות שתיקבע
למבוטח לפי חיקוק אחר ,מלבד התקנות לפי חוק המוסד לביטוח לאומי המוגדרות לעיל.

ט תנאים מיוחדים
.1

המבטח לא יהיה חייב לשלם בגין מקרה הביטוח סכום העולה על סכום הביטוח המופיע
ברשימה כפיצוי בגין מוות או פיצוי בגין נכות.

.2

על המבוטח להוכיח למבטח את אחוז הנכות שהוא תובע בגינו ואת היות הנכות זמנית או
תמידית.

.3

אם המבוטח עסק בכל משלוח-יד אשר אינו מצויין בהצעה עליה מבוססת פוליסה זו מבלי
לקבל הסכמת המבטח לכך בכתב ,יהיה הכיסוי בטל ומבוטל והמבטח יהיה פטור מתשלום
תביעה בגין הפוליסה.

.4

בכל בקשה לחידוש הפוליסה על המבוטח לציין בכתב כל ליקוי או מום גופני או נפשי או
מחלה שחלה בה ,או אשר קיומה נודע לו ,לפני הגשת הבקשה לחידוש הביטוח.
קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מוקדם לתקפות הפוליסה.

הרחבים מיוחדים
הכיסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים שלהלן הינו בתוקף אך ורק אם צויין ההרחב במפורש ברשימה תמורת פרמיה מתאימה
בגינו ,ובכפוף לכל תנאי הפוליסה ,סייגיה והוראותיה לרבות "סייגים לחבות המבטח״ בפרק  ,15אלא אם שונו במפורש על ידי הרשום
בהרחב.
א בקרות מקרה הביטוח  -כמוגדר בפרק  15״תאונות אישיות״  -כתוצאה מנהיגתו של המבוטח
ברכב דו גלגלי מנועי או טרקסורון מנועי או טרקסורון ישלם המבטח תגמולי ביטוח בהתאם לסכומי
הפיצוי הנקובים ברשימה ,בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה הביטוח היה למבוטח רשיון נהיגה בר
תוקף לכלי הרכב אותו נהג.

1

נהיגה ברכב דו-
גלגלי מנועי או
טרקטורון

2

סיכון מלחמה פסיבי א מוסכם בזה ,כי על פי בקשת המבוטח מורחב הכיסוי לביטוח תאונות אישיות על פי פרק  15לעיל
לכלול גם סיכוני מלחמה פסיביים.

ב במקרה בו נקבעו סכומי פיצוי מיוחדים להרחב זה לא תעלה אחריות החברה בכל מקרה על סכומי
הפיצוי המיוחדים המתייחסים להרחב זה כפי שצויינו במפורש ברשימה.
ג התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי
זמני ,בין בנפרד ובין ביחד לא תעלה על  52שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.
ד סעיף קטן י״א לסעיף  2״סייגים לחבות המבטח״ בפרק  15בטל ומבוטל.

ב הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או נוטל חלק פעיל בכל
אירוע כאמור שבגינו ייגרם מותו או נכותו או אי כושרו לעבודה.
ג אירע מקרה ביטוח המכוסה על פי הרחב זה ישלם המבטח תגמולי ביטוח בסכומים הנקובים
מפורשות ברשימה לענין הרחב זה.
ד במקרה בו נקבעו סכומי פיצוי מיוחדים להרחב זה לא תעלה אחריות החברה בכל מקרה על סכומי
הפיצוי המיוחדים המתייחסים להרחב זה כפי שצויינו במפורש ברשימה.
ה התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי
זמני בין בנפרד ובין ביחד לא תעלה על  52שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.
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פוליסה לביטוח בית העסק  -אלומה
ו סעיף קטן י״ד לסעיף  2״סייגים לחבות המבטח״ בפרק  - 15בטל ומבוטל.
א בקרות מקרה הביטוח  -כמוגדר בפרק  15״תאונות אישיות״ והמבוטח יאושפז בבית חולים ,ישלם
המבטח בגין אי כושר זמני לעבודה של המבוטח סכום כפול מן הסכום המצויין ברשימה.

3

פיצוי כפול

4

הוצאות אישיות

בקרות מקרה הביטוח בפרק  15״תאונות אישיות״ וייגרמו למבוטח הוצאות רפואיות ,אשר אינן
משולמות על ידי קופת חולים ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד הביטחון ,שרותי רווחה או חברת ביטוח
כלשהי ,יפוצה המבוטח בהוצאותיו עד לגבול הפיצוי המצויין ברשימה.

5

ביטוח מחלות

מוסכם בזה ,כי על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,הכיסוי לפי סעיף זה ביטוח מחלות בתוקף
רק אם הדבר צויין במפורש ברשימה ושולמה פרמיה נפרדת בגינו.

ב תקופה מירבית לתשלום פיצוי
תקופת הפיצוי המירבי על פי כסוי זה לא תעלה על תשעים ימים.

א מקרה הביטוח
מחלה אשר חלה בה המבוטח בתקופת הביטוח הגורמת לו אי כושר זמני מוחלט לעבוד בעבודה
כלשהי ומרתקת אותו לביתו או לבית חולים או לבית מרפא כתוצאה ישירה ובלעדית מאותה מחלה.
ב גבולות גאוגרפיים
ביטוח מחלות על פי הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהמצאו מחוץ לשטח מדינת ישראל.
ג תקופת פיצוי מירבית
.1

תגמולי הביטוח על פי פרק זה מוגבלים לתקופה רצופה או מצטברת של חמישים ושניים
שבועות בלבד מיום תחילת המחלה שבה חלה המבוטח בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

.2

קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים
(כהגדרתם ברשימה) ,ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי-כושר
לעבודה הנובעת חד-משמעית ממקרה הביטוח ,לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע
שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה; תגמולי הביטוח למקרה
כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו בכושר לעבודה,
כמוגדר בסעיף מקרה הביטוח.

ד התאריך הקובע
יום תחילת המחלה ייחשב אך ורק באותו יום שבו קיבל המבוטח תעודת רופא מוסמך שנמסרה
למבטח כראיה לאותה מחלה .תגמולי ביטוח ישולמו רק החל מהיום החמישה עשר (בנכוי ארבעה
עשר ימי השתתפות עצמית) שלאחר תחילת המחלה.
ה חריגים לביטוח מחלות
ביטוח זה אינו מכסה:
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.1

מחלה שהמבוטח חלה בה קודם לתחילת הביטוח או תוך  30יום מתחילת הביטוח ,אולם
לענין סעיף קטן זה לא תחשב הארכת תקופת הביטוח או חידוש הפוליסה כתחילת
הביטוח.

.2

מחלה שחלה בה המבוטח קודם לתקופת הביטוח שבשלה הוא נמצא בהשגחה או בטיפול
רפואי או תרופתי.

.3

מוות או נכות כלשהי כתוצאה ממחלה.

.4

מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בסמים ,באלכוהול ,בתרופות שלא
נרשמו על ידי רופא מוסמך ,או מהתמכרות כלשהי של המבוטח ,מחלת מין ,איידס ,שבר
(הרניה).

.5

מחלה שנגרמה בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מהריון או מלידה.

.6

מחלה שנגרמה בין במישרין ובין בעקיפין מתהליך ניווני של עמוד השדרה.

.7

מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין על ידי או כתוצאה מקרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי
מדלק גרעיני כלשהו ,או מפסולת גרעינית כלשהי.
מבעירת דלק גרעיני או מתהליך כלשהו המכלכל עצמו של ביקוע גרעיני ומחומר גרעיני
מלחמתי כלשהו.
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.8

6

מלחמה ,מלחמת אזרחים ,פלישה ,פעולות אויב זר ,פעולות איבה או פעילות מלחמתית
(בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה) ,פעולות חבלה וטרור ,מרד ,התמרדות ,מהפיכה,
התקוממות ,תפישת שלטון על ידי הצבא או בכח ,פרעות או מהומות אזרחיות ,שביתה או
השבתה.
לצורך סייג זה ,פעולות טרור משמעותן פעולות הנעשות על ידי אדם או אנשים מטעם או
בקשר עם ארגון כלשהו ,תוך שמוש באלימות ,לצרכים פוליטיים ,לרבות שמוש באלימות
שמטרתה להפחיד את הציבור או חלק ממנו.

השלמה לביטוח חיים – אובדן כושר עבודה

הכיסוי על פי הרחב זה הינו בתוקף אך ורק אם צויין במפורש ברשימה ותמורת פרמיה מתאימה בגינו.
 1מקרה הביטוח
א.

אי כושר מלא זמני כתוצאה מתאונה.
אי כושר עבודה מלא ומוחלט של המבוטח אשר נגרם למבוטח כתוצאה מתאונה כמוגדר
בפרק  15ביטוח ״תאונות אישיות״ על פי הכסוי המפורט בפרק זה והכל בהתאם למצויין
ברשימה ובכפוף לכל האמור בסעיף  5הוראות מיוחדות להלן.

ב.

אי כושר מלא זמני כתוצאה ממחלה.
אי כושר עבודה מלא ומוחלט של המבוטח אשר נגרם למבוטח כתוצאה ממחלה כמוגדר
בהרחבים מיוחדים סעיף  - 5״ביטוח מחלות״ על פי הכסוי המפורט בפרק זה והכל בהתאם
למצויין ברשימה ובכפוף לכל האמור בסעיף  5הוראות מיוחדות להלן.

 2הכיסוי
בהתאם לבחירת המבוטח ובכפיפות למצויין במפורש ברשימה יחול הכסוי כמוגדר בסעיף 1
״מקרה הביטוח״ לעיל לפי אחת משתי האפשרויות להלן:
א.

אי כושר מלא זמני כתוצאה מתאונה בלבד.

ב.

אי כושר זמני כתוצאה וכן אי כושר מלא זמני כתוצאה ממחלה.
הכיסוי לאי כושר כתוצאה מתאונה בלבד או לאי כושר כתוצאה מתאונה וגם כתוצאה ממחלה
מהווה כיסוי מושלם לתקופת ההמתנה הנקובה בנספח “שלב״ לפצוי בגין אובדן כושר עבודה
שבפוליסה לביטוח חיים שהוצאה על שם המבוטח.

 3סייגים לחבות המבטח
הביטוח לפי הרחב זה אינו מכסה:
א.

מוות או נכות כתוצאה מתאונה או מחלה.

ב.

אי כושר עבודה חלקי זמני כתוצאה מתאונה או כתוצאה ממחלה.

 4תקופה מירבית לתשלום פיצוי
תקופת הפיצוי המירבי על פי הכיסוי הניתן בפרק זה לכל התביעות בגין כל האירועים המכוסים
שיארעו בתקופת הביטוח לא תעלה על שלושה חדשים או על ששה חדשים בהתאם למצויין
במפורש בסעיף המתאים ברשימה.
בכל מקרה לא תעלה תקופת הפיצוי על תקופת ההמתנה הנקובה בנספח "שלב" של הפוליסה
לביטוח חיים על שם המבוטח ,כאמור בסיפא לסעיף  2לעיל.
 5הוראות מיוחדות
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א.

אם מקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר עבודה מלא ומוחלט כתוצאה מתאונה ,ישלם
המבטח למבוטח בהתאם לסכום הפיצוי השבועי הנקוב ברשימה בגין התקופה המתחילה
ביום השמיני (בנכוי שבעה ימי השתתפות עצמית) לאי הכושר האמור לעיל וכל עוד הוא נמשך,
אולם בשום מקרה לא יותר מאשר עבור מספר החדשים הנקוב ברשימה כתקופה מירבית
לתשלום פיצוי.

ב.

במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר עבודה מלא ומוחלט כתוצאה ממחלה ,ישלם
המבטח למבוטח פיצוי בהתאם לסכום הפיצוי השבועי הנקוב ברשימה בגין התקופה המתחילה
ביום השמיני (בנכוי שבעה ימי השתתפות עצמית) לאי הכושר האמור וכל עוד הוא נמשך ,אולם
בשום מקרה לא יותר מאשר עבור מספר החדשים הנקוב ברשימה כתקופה מירבית לתשלום
פיצוי.
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 6הגבלות
א.

לביטוח על פי פרק זה לא יהיה תוקף אלא אם כן יש למבוטח ביטוח תקף ביום האירוע על
פי נספח ״שלב״ לפיצוי בגין ״אובדן כושר עבודה״ בפוליסה לביטוח חיים שהוצאה על ידי
המבטח על שמו של המבוטח.

ב.

הכסוי על פי פרק זה יהיה במל ללא צורן בהודעה מוקדמת של המבטח למבוטח ,לבעל
הפוליסה או למוטב מיד עם הפסקה מכל סיבה שהיא של תוקף הכסוי על פי נספח ״שלב״
לפיצוי בגין ״אובדן כושר עבודה״.

ג.

במועד בו יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח לפי נספח ״שלב״  -״אובדן כושר עבודה״
של הפוליסה לביטוח חיים ע״ש המבוטח  -יפסיק המבטח את תשלום תגמולי הביטוח על
פי פרק זה .למבטח תהיה זכות מלאה:
 .1לתבוע מהמבוטח החזר תגמולי ביטוח ששולמו לו בניגוד לזכאותו על פי סעיף זה.
 .2לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי הפוליסה לביטוח חיים כל סכום
ששולם למבוטח בניגוד לזכאותו על פי סעיף זה
 .3כל ההוראות התנאים והחריגים התלים על המבוטח על פי האמור בפרק  15״תאונות
אישיות״ ובהרחבים מיוחדים סעיף  - 5״ביטוח מחלות״  -לפי העניין  -יחולו בשינויים
המתחייבים גם על הכסוי על פי הרחב זה.

תנאים נוספים
א קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע מייד למבטח ולהמציא לא יאוחר מאשר  15ימים מקרות
מקרה הביטוח טופס תביעה בצרוף דו״ח ותעודה מפורטת מטעם הרופא המטפל וכן ,מזמן לזמן,
כל הדוחת ותעודות נוספות אשו המבטח ידרוש.

1

תביעות

2

מקדמות על חשבון
תגמולי הביטוח

3

זכות קיזוז

ב על המבוטח לאפשר לרופא מטעם המבטח לראות ולבדוק אותו בכל זמן מתקבל על הדעת.
ג אם יתעורר ספק כי המוות נגרם על ידי תאונה כמוגדר בפוליסה זו ,רופא מטעם המבטח יורשה
לערוך בדיקה שלאחר המוות של הגופה.
קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מוקדם לביצוע תשלום לפי תנאי פרק זה.
ד על המבוטח להוכיח למבטח את אחוז הנכות שהוא תובע בגינו ואת היותה זמנית או תמידית.
א עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  30ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח ,יהיה המבוטח ,או
המוטב ,הכל הענין ,זכאי לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים ימים על חשבון תגמולי
הביטוח שיגיעו מהמבטח עקב מקרה הביטוח.
ב סכומים ששולמו למבוטח או למוטב מכח סעיף קטן א' לעיל ,ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים
כשישולמו.
ג חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד ,מיום תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי
הביטוח הסופיים.
נקבעה למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח נכות צמיתה בין מלאה ובין חלקית או שנגרם מותו עקב
מקרה הביטוח יהיה המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח שישלם את יתרת דמי הביטוח המגיעים
לו בגין פוליסה זו גם אם

פרק  | 16מחשבית – מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
הכסוי לפרק זה בתוקף אר ורק אם צויין ברשימה.

תנאים כלליים לכל הפרק
1

חוזה אחזקה

על המבוטח לקיים במשך כל תוקפה של פוליסה זו חוזה אחזקה בר תוקף .אחזקה פירושה :בדיקות
בטיחות ,אחזקה מונעת והשבה לקדמות בגין אובדן ,נזק או פגם שנבעו מפעילות רגילה וגם או
מבלאי ,וזאת על ידי תיקון או החלפה של חלקים ,רכיבים ומודולים .עלותן של פעולות אחזקה כאלו
לא תבוטח בפוליסה זו.

2

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.

3

בקורת נציגי המבטח אי כוח המבטח ונציגיו יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל המבוטח
למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.
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4

סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה הינו הסכום שעל המבוטח לשאתו מכל תביעה ותביעה
ואולם כאשר באותו אירוע אבדו או ניזוקו יותר מאשו פויס אחד ,לא יהא המבוטח חייב לשאת אלא
בסכום ההשתתפות העצמית הגבוה ביותר שהוסכם לאחד הפריטים שניזוקו.
האמור בסעיף זה יחול בנפרד לגבי כל אחד מפרקי המשנה של פרק זה.

השתתפות עצמית

פרק משנה א' | ביטוח רכוש
1

רכוש המבוטח

ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוני (להלן ענ״א) ,אמצעים לאגירת מידע ומיכשור אלקטרוני ואלקטרו מיכני
שאינו ציוד ענ״א  -כל הנ״ל המהווה חומרה בלבד בהתאם למפורט ברשימה של הפוליסה ובתוספותיה
ובמפורש לא כולל תוכנה מכל סוג שהוא.

2

הכיסוי

המבטח ישפה את המבוטח על ידי תשלום ,השבה לקדמות או תיקון ,בגין אובדן או נזק פיזי ,תאונתי
ובלתי צפוי אשר יגרם מסיבה כלשהי במשך תקופת הביטוח המצויינת ברשימה ,לפריטים או חלקים
המפורטים ברשימה ,אלא אם כן נקבע בפרק זה כי לסיבה זו אין כיסוי .ביטוח זה יכסה את הציוד
המפורט ברשימה ובתוספות הנלוות בעת המצאו בכל מקום המפורט ברשימה .כל זאת בהיות הציוד
בעבודה ,או במנוחה ,או בשעה שהציוד מועבר ממקום למקום בתוך החצרים אך בכל מקרה לאחר
הרצתו.

3

הגדרות לצורך
פרק משנה זה

א

סכום הביטוח
סכום הביטוח לפרק משנה זה הינו עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג
ומאותו כושר תפוקה .עלות זו כוללת :דמי הובלה ,הוצאות הקמה ,הטלים ומיסים (אם יחולו).
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פרק זה .לענין השיפוי ראה סעיף  4בפרק משנה א'.
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.

ב

אובדן מוחלט
כאובדן מוחלט של פריט מבוטח ייחשב אחד מהמקרים הבאים:
הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי.
הפריט אבד כתוצאה מפריצה או מאירוע אחר המכוסה בפרק זה.
עלות תיקון הפריט שניזוק עולה על או שווה לערך פריט זהה או דומה שניתן לרכוש במקומו.

ג

אובדן חלקי
נזק הניתן לתיקון ושעלות תיקונו נמוכה מאובדן מוחלט.

4

חריגים לפרק
משנה א'
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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 כן צוין במפורש ברשימה ונגבתה פרמיה בהתאם.

ב

פגיעה בציוד המורכב בכלי רכב ,בכלי שיט או בכלי טיס

ג

גניבה ,למעט פריצה.
פריצה פירושה :גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה לתוך המבנה המכיל אותו ,בדרך בלתי
מקובלת ואגב התגברות על מכשול שננקט בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח ,וכי נותרו
סימנים המעידים על שימוש בכח ובאלימות בחדירה או ביציאה.

ד

פגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו אלא אם לא היו ידועים
למבוטח באותו מועד.

ה

כשל או אי סדירות בשרות או באספקת חשמל ציבורית.

ו

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.

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 מכות החוק או
מכות חוזה או אחרת.
חלק הלה על אחריותו ,תשלם החברה את דמי האובדן או הנזק בתנאי שהמבוטח חייב יהיה
להסב לחברה את תעודת האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן ,הספק
או המתקן או המתחזק.
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תנאים לפרק
משנה א

ח

ארוע שהתרחש מחוץ לחצרים ,למעמ לציוד נייד או נישא .ציוד שכזה חייב להיות בהגדרתו,
בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך מלמול מחוץ לחצרים .ציוד נייד או נישא חייב להיות
מוגדר ככזה ברשימת הציוד.
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 כלשהוא.

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 הנזק .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:
 .1לציוד ענ״א ואמצעים לאגירת נתונים שגילם  24חודש 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.
 .2לציוד ענ״א ואמצעים לאגירת נתונים שגילם מעל  24חודש 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.

ג

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 ונם או
כל רכוש ונם או עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל (לרבות השטחים המוחזקים) .לא תשולמנה
כל הוצאות עבור משלוח דחוף ,עבודה בשעות נוספות או עבודה בשבתות או חגים.

ה

ביטוח חסר
היה בעת תחילת הביטוח ,הסכום הנקוב ברשימה כ״סכום הביטוח" ,פחות מעלות ההחלפה
של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בסעיף אי של ההגדרות לצורך פרק זה ,תפחת חבות
המבטח בשיעור יחסי ותהא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ״סכום הביטוח״ לבין עלות
ההחלפה כנדרש בסעיף אי של ההגדרות לצורך פרק משנה זה .סעיף זה חל על כל פריט
ברשימת הציוד בנפרד.

פרק משנה ב' | שיחזור נתונים
1

הכיסוי

2

הגדרות לצורך פרק המבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות שחזור שנגרמו ,נבעו או הוחמרו במישרין או בעקיפין על ידי:
שמנה זה
א החריגים המפורטים בסעיפים אי עד סי ברשימת החריגים לפרק משנה אי.

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות שחזור המידע והתכנה האגורים ברכוש המבוטח בפרק
משנה א' וגם או באמצעי אגירת המידע הנקובים ברשימה ,ואשר אבדו או נזוקו כתוצאה מאובדן או נזק
המכוסים על פי פרק משנה א' ושנגרמו לרכוש המבוטח בפרק משנה א' ובתנאי ששחזור כזה בוצע
בפועל תוך התקופה הנקובה ברשימה ואשר מתחילה ביום קרות מקרה הביטוח.

ב ליקויים שמקורם בתכנות ,בניקוב ,במיון בשליפה ,בהקמה וכן משנוי ,החלפה או ביטול של רשומות.
אי אחזקת גיבויים למידע ולתוכנה בכמות ועל פי נוהלים שקבע המבטח.
ג אם לא נקבעו על ידי המבטח נוהלים 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.
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א סכום הביטוח
סכום הביטוח לענין 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.

פרק משנה ג' | הוצאות תפעול נוספות
1

הכיסוי

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במשך תקופת הגמולה
המצויינת ברשימה ואשר נבעו משימוש באמצעים תחליפיים או נוספים כתוצאה מאובדן או נזק
המכוסים על פי פרק משנה אי ושנגרמו לרכוש המבוטח על פי פרק משנה אי של פרק זה.

2

הגדרות לצורך
פרק שמנה זה

א גמולה יומית מירבית:
הסכום המירבי שישולם עבור כל יום בו ייגרמו הוצאות תפעול נוספות המכוסות על פי פרק זה,
כפי שנקבע ברשימה.

3

חריגים לפרק
משנה ג

4

תנאים לפרק
משנה ג'

ב תקופה גמולה:
התקופה שבה חל הכיסוי כאמור בסעיף ״הכיסוי״ לפרק משנה זה ,אך בכל מקרה לא יותר
מהתקופה המירבית שנקבעה ברשימה ,בניכוי תקופת ההשתתפות העצמית.
ג תקופת השתתפות עצמית:
התקופה המתחילה ביום מסירת הודעה למבטח על נזק ,ומסתיימת בתום ימי ההשתתפות
העצמית הנקובים ברשימה.
המבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות תפעול נוספות שנגרמו כתוצאה מ:
א החריגים המפורטים בסעיפים אי עד טי ברשימת החריגים בפרק משנה א׳.
ב הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי או עיכובים התלויים
ברשות ציבורית כזו.
ג שינויים ,שפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח אשר
ניזוק או נהרס.
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 המופיעה ברשימה .סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא
יעלה על סכום הביטוח המופיע בפרק משנה גי של הרשימה.
ב תחילת השיפוי
כמועד תחילת השיפוי יחשב מועד תחילת השימוש במערכת חליפית.
בכל תביעה ישא המבוטח בהוצאות עבור מספר ימי ההשתתפות העצמית הראשונים הנקובים
ברשימה ,מתוך תקופת הגמולה בפועל.
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