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

פוליסה לביטוח בית העסק – אלומה – פירוט עיקרי הכיסוי הביטוחי
(בהתאם לדרישת הפיקוח על הביטוח ,חוזר " 2015 – 1 – 12צירוף לביטוח")
מועמד* לביטוח נכבד,
לקראת כריתת חוזה הביטוח עם חברתנו ,מצ"ב מידע מהותי בנוגע לפוליסה לביטוח בית העסק –
אלומה ,אותה נפיק בתום המשא ומתן לכריתתו .המידע מתייחס לעיקרי הכיסוי בפוליסה זו.
לתשומת לבך:
 .1הפוליסה הינה פוליסה מודולרית המכילה פרקים ,כיסויים והרחבים ,הניתנים לרכישה ,בהתאם
לבחירתך .הפרקים ,הכיסויים וההרחבים הכלולים בביטוח שלך יהיו אך ורק אלו ,שיפורטו בהצעת
הביטוח ויתבקשו על ידך.
אנא עיין במידע המהותי ובדוק כי כל הכיסויים תואמים לרצונותיך ולצרכיך ,כפי שביקשת.
לנוחיותך ,ניתן לבקש מסוכן הביטוח את חוברת תנאי הפוליסה ,ובנוסף ,ניתן לעיין בה באתר האינטרנט
של החברה בכתובתWWW.FNX.CO.IL :
 .2למען הסדר הטוב ,תנאי הכיסוי הביטוחי כפופים לסייגי הפוליסה .אין לראות במסמך זה כממצה את
תנאי הפוליסה ,והנוסח המחייב הוא נוסח הפוליסה המלא בלבד.
 .3מסמך זה אינו מהווה כיסוי ביטוחי ו/או אישור להפקת הפוליסה .עליך לאשר את קבלת פרטי המידע
המהותי ,כמו גם את הסכמתך לעריכת הביטוח.
 .4יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תישאל בהצעת הביטוח או בכל דרך
אחרת .אי גילוי עניין מהותי או מתן תשובה שאינה מלאה וכנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח ,בכפוף לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א –  ,1981ובמגבלותיו.

* הפוליסה נוסחה בלשון זכר .בכל מקום בו צוין לשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר כאחד ,ולהפך.
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פוליסה לביטוח בית העסק – אלומה – פירוט עיקרי הכיסוי הביטוחי

להלן פירוט עיקרי הכיסוי בפוליסה לביטוח בית העסק – אלומה

סוג הכיסוי

תיאור עיקרי הכיסוי הביטוחי

פרק
 5תכולת בית העסק

כל הסיכונים

פרק זה מכסה אובדן או נזק פיזי ,תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי שאירע
לרכוש המבוטח ,בעת הימצאו בבית העסק ,בתקופת הביטוח,
למעט החרגות שפורטו בסייגים המפורטים לפרק זה ולסייגים
הכלליים בפוליסה.
בנוסף כולל פרק זה הרחבים אלו :שיפור דיור ,פינוי הריסות,
הוצאות הצלה ומנע ,שחזור מסמכים ,ביטוח נוסף עד  10%בשל
עליית ערך התכולה בתקופת הביטוח ותוספות שנוספו לה ,נזק
למכונות וציוד בשיפוץ ותיקון ,שיפוצים ,התמוטטות מדפים ,ועוד.
ניתן לרכוש בתוספת פרמיה כיסוי לסיכוני פריצה ושוד.

 6מבני בית העסק

אש מורחב וסיכונים
נלווים

נזקים למבני בית העסק כתוצאה מכל אחד מהאירועים הבאים:
אש ,ברק התפוצצות וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא קבועה.
פרעות ,מהומות ונזק בזדון.
התבקעות או עליה על גדותיהם של מיכלי מים ו/או צינורות
המובילים מים ,בכפוף לסייגי הפוליסה.
דליפה תאונתית של דלק או שמן מכל מערכת חימום מרכזית
(למעט נזק לצנרת עצמה).
התנגשות עם כלי רכב או בעלי חיים שאינם בבעלות המבוטח.
נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם על
ידי כלי טיס.
בנוסף ,כולל פרק זה הרחבים אלו :שבר זכוכית עד  3%מסכום
הביטוח למבנה ,אובדן דמי שכירות עד  10%מסכום ביטוח המבנה,
פינוי הריסות ,הוצאות הצלה ומנע ,ביטוח נוסף עד  10%מעבר
לסכום ביטוח המבנה ,בשל עליית ערך הרכוש בתקופת הביטוח
ותוספות שנעשו בו ,שיפוצים ,נזקי פריצה למבנה ,שיפורי דיור,
ועוד.
ניתן לרכוש בתוספת פרמיה כיסוי לנזקי מים ,הרחב שלטים
וזכוכית מעבר לסכום הכלול אוטומטית.

 7אובדן רווחים

אובדן רווחי בית
העסק

כיסוי בגין הפסד בפועל ,שייגרם בתקופת השיפוי הנקובה ברשימה
בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח ,ובלבד ,שהמבוטח
זכאי לתגמולי ביטוח (למעט תשלומים לפנים משורת הדין) לפי
פרק ( 5תכולת בית העסק) או פרק ( 6מבני בית העסק) או פרק 9
(נזקי טבע) לפוליסה בגין אובדן או נזק פיזי ,למעט החרגות שפורטו
בסייגים המפורטים לפרק זה ולסייגים הכלליים בפוליסה.

 8הכנסות בית
העסק על בסיס
יומי

אובדן הכנסות בית
העסק

פרק זה מכסה את אובדן הכנסות בית העסק כאשר נגרמה
הפסקה מוחלטת בתיפעולו עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי
פרק ( 5תכולת בית העסק) או פרק ( 6מבני בית העסק) או פרק 9
(נזקי טבע) לפוליסה .הכיסוי הינו עד למכפלת ימי ההפסקה בפועל
בסך הפיצוי היומי הנקוב ברשימה ,למעט החרגות שפורטו בסייגים
המפורטים לפרק זה ,ולסייגים הכלליים בפוליסה.

 9נזקי טבע

רעידת אדמה,
סערה ,סופה ,שלג
ברד או שטפון

כיסוי רעידת אדמה :כיסוי לרכוש המבוטח בגין אובדן או נזק שנגרם
על ידי רעידת אדמה .הכיסוי ,בכפוף להשתתפות עצמית לכל
נזק ,בכל אתר ,בו נגרם ,בשיעור הנקוב מסכום הביטוח ,כמפורט
ברשימה.
כיסוי סערה ,סופה ,שלג ,ברד או שטפון :הביטוח על פי סעיף זה
מכסה את הרכוש המבוטח בגין אובדן או נזק ,שנגרם על ידי אירועי
טבע אלו .הכיסוי בכפוף להשתתפות עצמית בכל נזק ,בשיעור
הנקוב ברשימה מסכום הנזק ,לכל אתר בו נגרם נזק ,בנפרד.
הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול אך ורק על פרקי הכיסוי
המפורטים להלן ,ובלבד שנרכשו על ידי המבוטח וצוינו במפורש
ברשימה :פרק  – 5תכולת בית העסק ,פרק  – 6מבני בית העסק,
פרק  – 7אובדן רווחים ,פרק  – 8הכנסות בית העסק על בסיס יומי.
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פוליסה לביטוח בית העסק – אלומה – פירוט עיקרי הכיסוי הביטוחי

סוג הכיסוי

תיאור עיקרי הכיסוי הביטוחי

פרק
 11חבות מעבידים

ביטוח חבות
מעבידים

כיסוי המבוטח בגין חבותו על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש),
תשכ"ח –  1968וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – ,1980
כלפי עובדיו ,בשל מקרה ביטוח ,שייגרם במשך תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה ,תוך כדי ועקב פעילותו בעסקו ,כמפורט ברשימה.
בנוסף ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות
שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין
מקרה ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
בנוסף הפרק כולל הרחב בעלי שליטה ,וניתן לרכוש בתוספת
פרמיה כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים שייפתחו נגד
המבוטח בעקבות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק זה.

 12אחריות כלפי צד
שלישי

אחריות חוקית של
המבוטח כלפי צד
שלישי

כיסוי המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי (הן לנזקי גוף והן לרכוש
מוחשי) על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,תשכ"ח –  ,1968בשל
מקרה ביטוח ,שייגרם בתקופת הביטוח ,הנקובה ברשימה ,תוך
כדי פעילותו בעסקו כמפורט ברשימה .בנוסף ,ישפה המבטח את
המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל
חבותו ,להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף
מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
בנוסף ,כולל פרק זה הרחב אחריות צולבת ,וניתן לרכוש בתוספת
פרמיה כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים שייפתחו נגד
המבוטח ,בעקבות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק זה.

 13רכוש בהעברה

רכוש בהעברה

כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,שייגרמו בעת המהלך
הרגיל המקובל של העברתו בכלי רכב ממונע – פרטי או מסחרי ,או
ברכבת ,כתוצאה מאש ,ברק ,התפוצצות ,התהפכות או התנגשות
של כלי הרכב עליו הוטען והועבר הרכוש המבוטח.
בנוסף ,כולל פרק זה כיסוי לאובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח
עקב אירוע תאונתי תוך כדי ועקב פעולות טעינה ופריקה של רכוש
זה ,על ידי מים ,כולל מי גשם ,ובתנאי שכלי הרכב הינו בעל תא
מטען סגור.
ניתן לרכוש בתוספת פרמיה כיסוי לנזק כתוצאה מפריצה באור יום,
שוד ,נזק כתוצאה מגניבת כלי הרכב בו הועבר הרכוש המבוטח,
ואשר לא נמצא כעבור  28ימים ממועד גניבתו.

 14ביטוח כספים

ביטוח כספים

כיסוי אובדן או נזק שייגרמו לכספי בית העסק עקב :אש ,התפוצצות,
פריצה ושוד – לכספים בכספת ,אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי
– לכספים בהעברה ,אש ,התפוצצות ,פריצה ושוד – בעת הימצא
כספי המבוטח בבית מגוריו של המבוטח או של כל אחד משותפיו,
מנהליו או עובדיו .סכום הביטוח משתנה בהתאם להימצאות
הכספים ,כאמור בתנאי הפוליסה.

 15תאונות אישיות

תאונות אישיות –
בכל מקום בעולם

כיסוי למוות ,נכות מלאה צמיתה או נכות חלקית צמיתה או אי
כושרו הזמני (מעל  )25%של המבוטח ,לעסוק בעבודתו עקב
תאונה כהגדרתה בפוליסה .תקופת ההמתנה לאובדן כושר מלא
זמני ולאובדן כושר חלקי זמני תהיה בת  8ימים ( 7ימים בתוספת
יום קרות מקרה הביטוח) ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
תקופת התשלום בגין אובדן זמני מלא או חלקי של כושר עבודה ,לא
תעלה על תקופה של:
 104שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח ,בגין אותו מקרה
ביטוח ,כאשר גיל המבוטח ,ביום קרות מקרה הביטוח ,נמוך מ65-
שנים מלאות.
 52שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח ,בגין אותו מקרה
ביטוח ,כאשר גיל המבוטח ,ביום קרות מקרה הביטוח  65שנים
מלאות או יותר.
בנוסף ,ניתן לרכוש הרחבים אלו :נהיגה ברכב דו גלגלי מנועי או
טרקטורון ,סיכון מלחמה פסיבי ,פיצוי כפול ,הוצאות אישיות ,כיסוי
לאובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שחלה בה המבוטח ,כיסוי זה
תקף בישראל בלבד ,תקופת התשלום בגין אובדן זמני מלא או חלקי
של כושר עבודה לא תעלה על  52שבועות .תקופת המתנה לכיסוי
זה 14 :ימים .תקופת אכשרה לכיסוי זה 30 :ימים.
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פוליסה לביטוח בית העסק – אלומה – פירוט עיקרי הכיסוי הביטוחי

פרק
 16מחשבית
– מערכות
ממוחשבות וציוד
אלקטרוני

4

סוג הכיסוי

תיאור עיקרי הכיסוי הביטוחי

פרק משנה א' –
ביטוח רכוש

הכיסוי לפי פרק זה הינו כיסוי שיורי ונוסף על הכיסוי הקיים לרכוש
המבוטח בפרק  – 5תכולת בית העסק.
אובדן ו/או נזק פיזי תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי ,אשר ייגרם מסיבה
כלשהי במשך תקופת הביטוח המצוינת ברשימה ,לרכוש המבוטח,
אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי ,ובכפוף לכך
שהרכוש מבוטח גם בפרק  5תכולת בית העסק.

פרק משנה ב'
– שחזור נתונים
(בתנאי שנרכש
פרק משנה א')

אובדן או נזק לאמצעי אגירת נתונים חיצוניים ושחזור מידע ,למעט
הערך האינפורמטיבי של המידע ,ובתנאי ששחזור כזה בוצע בפועל
בתוך  12חודשים מיום קרות מקרה ביטוח ,או בתוך תקופה ארוכה
יותר ,לה הסכים המבטח במפורש ובכתב.

פרק משנה ג' –
הוצאות תפעול
נוספות (בתנאי
שנרכש פרק משנה
א')

כיסוי להוצאות תפעול נוספות שהוצאו בתקופת הגמולה ונבעו
משימוש באמצעים תחליפיים או נוספים כתוצאה מאובדן או נזק
לרכוש המבוטח בפרק משנה א'.
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