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באמצעות פקס02-6709352 :

מכרז מספר מ)2009(2016

אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות המוסד לביטוח לאומי
פרק  -1פניה למציעים
 .1כללי
.1.1

.1.2

המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המוסד"( פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח כמפורט במכרז זה )להלן:
"השירות"(.

רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם חברת ביטוח ישראלית ,בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל
מאת משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים
במכרז זה.

.1.3

על כל אחד מהמציעים לקרוא בעיון את ההנחיות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי

.1.4

המציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית לסוגי ביטוחים מסוימים בלבד ,היה ויעשה כן  -הצעתו

המכרז.

תיפסל.

 .2מסמכי המכרז המצורפים
.2.1

את ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים במסמכי המכרז הרצ"ב והמפורטים

.2.2

פנייה למציעים )פרק (1

.2.4

טופס הגשת הצעת מחיר )פרק .(3

.2.3

להלן:

טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח )פרק .(2

.2.5

נוסח חוזה לחתימה )פרק .(4

.2.7

תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים )נספח ב'(

.2.6

.2.8

.2.9

נוסח כתב ערבות )נספח א'(.

נוסח התחייבות לשמירת סודיות )נספח ג'(.

זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה )נספח ד'(

 .2.10מפרט ונוסח פוליסות ביטוח )נספח ה'(.
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 .3רקע

להלן מספר נתונים אודות המוסד שנועדו לשמש לצורכי הערכה בלבד .המידע המוצג להלן הינו
לצורך קבלת רושם כללי על ידי המציעים לצורך הגשת מחיר ולא יהווה עובדה מהותית לעניין חוזה

הביטוח .בהצעתו מתחייב המציע כי הצעתו והצעת המחיר במכרז זה מתייחסים למגונים ולמצב כפי

שקיימים היום אצל המוסד בפועל.

 .3.1המוסד פרוס בכ 100 -אתרים ,הכוללים  6מתקנים של המשרד הראשי בירושלים 23 ,סניפי אם ו-
 70סניפי משנה ,אשנבים,עמדות שרות ,מחסנים ,משרדים ומתקנים נוספים בכל רחבי הארץ.

 .3.2חלק מהסניפים המשמשים את המוסד הינם בבעלות וחלק מוחזקים בשכירות .בנוסף ,למוסד
עמדות מידע בתוך חצרים של אחרים )כגון מרכזי קניות(.

.3.3

מספר המועסקים במוסד הינו כ 3,500 -עובדים ,בהם עובדים קבועים ,עובדים במשרה זמנית,

.3.4

בחלק ממתקני המוסד ניתנים שירותים לקהל הרחב וחלק משמשים לפעילות שוטפת של המוסד.

.3.6

המוסד לא מבוטח על ידי גוף חיצוני לו ,מאז שנת .2003

.3.5

מתנדבי השירות הלאומי ומתנדבים נוספים )בעיקר גמלאי המוסד(.

המוסד מפעיל קייטנות בארץ ובחו"ל.

 .4הגדרות
.4.1

המזמין ,המוסד  -המוסד לביטוח לאומי.

.4.3

המציע  -מגיש ההצעה למכרז.

.4.2

נציגת המוסד  /האחראית  -נציגה מטעם המוסד כהגדרתה בסעיף .14

.4.4

הזוכה  -המציע שהצעתו תזכה במכרז.

.4.6

בניין ,מבנה ,מתקן – מתקני המוסד לגביהם נדרשים השירותים נשוא מכרז זה.

.4.5
.4.7

נציג הספק  -נציג מטעם המציע כהגדרתו בסעיף .11

עובדים ,מתנדבים גמלאים – עובדים המועסקים בביטוח לאומי או פועלים במסגרת ממתקני

הביטוח הלאומי.

 .5תקופת ההתקשרות
.5.1

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם אופציה ,בהסכמת הצדדים ,להארכת ההתקשרות

.5.2

המועד המשוער לתחילת התקשרות הינו  .1.10.2009הזוכה מתחייב למסור למוסד ,את

לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א .

הפוליסות חתומות כנדרש תוך פרק זמן שלא יעלה על  45יום ממועד תחילת תקופת הביטוח.

 .6תוקף ההצעות

ההצעות למכרז יישארו בתוקף למשך  3חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,דהיינו עד ליום

.24.11.09
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 .7תנאי סף
תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
המוסד יפסול הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף למכרז.
.7.1

.7.2

אישור מפקיד שומה מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד על ניהול פנקסי חשבונות

ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו-

.1976

צילום רישיון המציע המעיד כי למציע רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח על הביטוח  ,בכל אחד
מענפי הביטוח הבאים:

.7.2.1

תאונות אישיות

.7.2.2

ביטוח מקיף דירות ובתי עסק

.7.2.4

אחריות מעבידים

.7.2.3

.7.2.5

.7.2.6

.7.2.7

אחריות כלפי צד ג'

אבדן רכוש

מטענים בהובלה

הנדסי

.7.3

הוכחה כי למציע רישיון כמפורט בסעיף  7.2לעיל לכל הפחות משנת ) 2006הוכחה תינתן

.7.4

ערבות בנקאית  -המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ,ברת חילוט ,ע"ס ₪ 25,000

באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או צילומי רישיונות מהשנים הרלוונטיות(.

שתהא בתוקף לשישה חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעה )דהיינו בתוקף מיום 24.08.09
ועד ליום  (24.02.10בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח א'.1

ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז .המציע שיזכה במכרז ,יחליף ערבות זו בערבות

לביצוע החוזה תוך  7ימים ,בנוסח המצורף כנספח א' .2הערבות תהיה על סך ₪ 50,000

הערבות תהיה בתוקף בכל תקופת החוזה )ותקופות ההארכה של החוזה ,באם יהיו( ועוד  60יום.

הערבויות האמורות תהיינה ערבויות בנקאיות או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון

לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א 1981-ואשר אושרה ע"י החשב הכללי
באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים .המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז

לבקשת המוסד ,עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

למען הסר ספק אין המציע רשאי להגיש ערבות מטעמו ,אלא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח
.7.5

ישראלית אחרת.

תצהיר חתום על ידי עו"ד ,נוסח נספח ב' ,המעיד כי:

.7.5.1

במשך שלוש השנים האחרונות ) (2006-2008היו למציע לכל הפחות  3לקוחות בהיקף

.7.5.2

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי

פרמיה בביטוח כללי ) אלמנטרי ( של  ₪ 800,000לשנה לכל לקוח.

ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו,
ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.
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.7.6

מסמכי המכרז כשהם חתומים .יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית

כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם .על טופס הגשת ההצעה )פרק  ,(2טופס הצעת
המחיר )פרק  (3וסוף החוזה )פרק  (4ייחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע ,בצירוף חותמת

רשמית של המציע.

כל האמור בסעיף  7לעיל מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .הצעת מציע שלא תעמוד באחד התנאים

תידחה על הסף.

 .8מסמכים נוספים שיצורפו להצעה
.8.1
.8.2
.8.3

.8.4

.8.5

נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום על ידי המציע )נספח ג'(.

אישור רו"ח  /עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה המוסמכים להתחייב בשם התאגיד ובו

דוגמאות חתימה מטעם המציע )נספח ד'(
צילום אישור רכישת מסמכי המכרז.

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו
אישור ותצהיר .בסעיף זה כל המונחים לרבות "אישור" ,ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף  2ב'

לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992

רשימת הפרטים בהצעת המציע ,שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה .על פי האמור
בסעיף  19.2לפרק זה.

 .9הצעת המחיר

 .9.1המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת עפ"י המוגדר בטופס הצעת המחיר )פרק  (3ובו פירוט הפרמיות
הנדרשות על ידו לכל סעיף בנפרד .המחיר יתאים לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז.

 .9.2מחירי הפרמיות הנקובים בהצעה שתוגש ע"י המציע בהתבסס על מסמך זה ,יהוו את כלל
התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת כלל שירותי הביטוח .לא ישולם על ידי המוסד כל
תשלום נוסף בגין עמלות סוכנים או הוצאות אחרות כלשהן.

 .10מהות השירות

 .10.1הספק יספק למוסד שירותי ביטוח כמפורט במכרז זה.

 .10.2נוסח הפוליסות יהיה לפי הרשום בנספח ה'.

 .10.3רשימות לביטוח ופוליסות אשר מופיעות בנספח ה' ,ביחד עם כל הרשום בכל מקום במכרז זה,
יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה לביטוח בין המוסד לבין המציע אשר יזכה במכרז.

 .11נציג הספק

 .11.1הספק יעמיד מטעמו נציג )להלן" :נציג הספק"( .נציג הספק יהיה איש הקשר בין הספק לבין נציגת
המוסד בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/החוזה.

 .11.2הספק רשאי להציע כנציגו אחד מעובדיו או סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח .במידה ובחר הספק
להגיש סוכן ו/או סוכנות ביטוח עליו לעמוד בדרישות הבאות:
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.11.2.1

בבעלות הנציג רישיון סוכן/סוכנות הביטוח לעסוק בענפי הביטוח אליהם משתייכים

.11.2.2

הוכחה כי סוכן  /סוכנות הביטוח מעסיק/ים לפחות שני עובדים בתחום הביטוח הכללי )

הביטוחים המפורטים במכרז זה.

האלמנטארי (.

 .11.3נציג הספק יהיה זמין לפניות המוסד ,לכל המאוחר ,תוך  24שעות מהקריאה ובמקרה חירום בזמן
קצר יותר.

 .11.4המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה בכל עת את החלפתו של נציג הספק .הזוכה מתחייב להעמיד

נציג חדש ,הנציג החדש יתחיל בתפקידו רק לאחר אישור נציגת המוסד .אין המוסד חייב לנמק

דרישתו זו .הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם ,אם ייגרם ,כתוצאה

מהפסקת העסקתו נציג הספק במתן השירותים למוסד כאמור.
 .12שמאים מטעם הספק

הזוכה יעמיד שמאים ו/או מעריכים ומומחים נוספים )להלן" :שמאים"( עבור ביצוע הערכת נכסי המוסד

ועבור ביצוע הערכות במקרה של תביעה כלשהי ,על חשבונו .השמאים יפעלו במסגרת התקשרות לאחר
אישור נציגת המוסד בלבד.

 .13פריסת מתקני המוסד וחלוקה לאזורים

מידע על מתקני המוסד ושעות פעילותם ,כתובת מדויקת ורשימת טלפונים של הסניפים ניתן למצוא באתר

האינטרנט של המוסד בכתובת http://www.btl.gov.il :תחת הלשונית "סניפים וערוצי שרות".
 .14נציגת המוסד

הנציגה מטעם המוסד ) להלן" :נציגת המוסד  /האחראית"( לכל עניין הקשור למכרז זה היא:
שם:

ציונה קלימי

תפקיד:

ממונה בכירה – ביטוח

פקס:

02 - 6540836

טלפון:

כתובת:
דוא"ל:

02 - 6709873

שדרות ויצמן  ,13ירושלים 91909
tzoina@nioi.gov.il

 .15שאלות והבהרות

 .15.1שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז ,יש להפנות בכתב לנציגת המוסד ,באמצעות פקס

ובמקביל בדואר אלקטרוני )שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו( .הפניה תכלול את פרוט

השאלה ,פרטי השואל ,מס' טלפון ופקס וכתובת דואר אלקטרוני .שאלות הבהרה ניתן להעביר
עד לתאריך 9.08.09 :בשעה  .12:00לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.

 .15.2תשובות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד בכתובת  www.btl.gov.ilדף הבית
מדור מכרזים בתוך שבעה ימים ממועד זה.
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 .16הגשת ההצעות:

 .16.1את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה ,יש להגיש בשני עותקים
במעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שעליה ייכתב "מכרז מס'
מ) 2009 (2016לאספקת שרותי ביטוח למוסד לביטוח לאומי".

 .16.2יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העותק הנוסף במילה
"העתק".

.16.3

מבנה ההצעה יהיה כמפורט להלן:

 .1תוכן עניינים

 .2פרק  - 2טופס הגשת ההצעה.

 .3מענה לתנאי סף ,לפי סדרם כפי שמופיעים בסעיף  7לעיל ,לרבות הנספחים
והאסמכתאות הנדרשים.

 .4מענה לסעיף  8מסמכים נוספים.

 .5פרק  - 3טופס הגשת הצעת המחיר.

 .6מסמכי המכרז חתומים כנדרש בסעיף .7.6

 .7מסמכים ונתונים נוספים כמתבקש במסמכי המכרז.
 .16.4על המעטפה להגיע לתיבת המכרזים הממוקמת בארכיב שבבניין הראשי בקומה  2בשדרות
ויצמן  13ירושלים ,אצל מר יוסי מרציאנו ,לא יאוחר מיום שני  24.8.2009בשעה .12:00
ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.
.16.5

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון.

.16.6

בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה .יש להקפיד על קבלת

.16.7

כל עמוד במסמכי המכרז והחוזה ייחתם על ידי המציע ברשאי תיבות .בפרק  – 2טופס

.16.8

אישור זה.

הגשת ההצעה ,פרק  -3טופס הצעת המחיר וסיום פרק  - 4החוזה; יחתמו גם מורשי

חתימה מטעם המציע ,בצירוף חותמת רשמית של המציע.

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שיעשה

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא

נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה .במידה והמוסד יחליט לקבל את
16.9

הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

מודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד .המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו
מציע שהוגשו בשמות שונים.
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 .17הערכת הצעות
.17.1

בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא:

.17.2

הבחינה תעשה בשני שלבים:

 100%מחיר

 .17.2.1בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(  -כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות
בסעיף  7לעיל .הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.

 .18שינויים והסתייגויות

אין לערוך שינויים כלשהם ברשימת הפוליסות או בכל מסמך אחר מסמכי המכרז שיצורפו להצעה

שתוגש .כל הוספת מלל חדש ו/או מחיקה ו/או שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס

אליהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא בחשבון בעת

הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה .במידה והמוסד
יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

המציע בחתימתו על הצעה זו ,מאשר ומסכים מראש שכל מלל כזה ,לא תקף והוא נרשם על ידו בטעות
ואינו מחייב את המוסד.

 .19התבוננות בהצעות של מציעים אחרים

 .19.1המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ”י חוק חובת המכרזים התשנ"ב) ,1992-להלן" :חוק חובת
המכרזים"( ,יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה.

 .19.2במידה ולמציע בפרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמו

סוד מקצועי או מסחרי ,כאמור בסעיף  , 8.5יפרט המציע בהצעתו )פרק  (2במפורש אלו פרטים

בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים .מציע שלא יציין פרטים שכאלה ,ייראה כמי שהסכים לחשיפת

הצעתו כולה .ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של ועדת המכרזים בלבד .ועדת

המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה

סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים .בהגשת הצעתו מסכים

ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו טענות ,דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה
בנדון.

 .19.3יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים ,ובמסגרת הליך
העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

 .20בעלות על המכרז וההצעה
.20.1

בעלות על המפרט ושימוש בו

מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המוסד אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד.

אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.
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.20.2

בעלות על ההצעה ושימוש בה

הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסד .למציע תהא האפשרות להשתמש

בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים .המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת

המציע ,במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי
מכרז זה )למעט מסירת מידע ,הקשור להצעות ,כמתחייב מחוק חובת המכרזים(.

 .21זכויות קניין

המציע מצהיר ,כי אין ולא יהיה במתן השירות למוסד ,הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו ,וכי

אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכן .במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות

המוצע או כולו שייכות לצד שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות ,להנחת דעת המוסד,

למקור הזכויות של המציע להציע למוסד את השירות .כמו כן יבהיר המציע כי ישפה את המוסד בכל
מקרה של תביעת צד שלישי ,שתוגש נגד המוסד ,וקשורה בזכויות השירות המוצע.

 .22הפסקת ההתקשרות

המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המציע בהתראה מראש ובכתב של  30ימים במהלך כל
תקופת החוזה.

 .23כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת העבודה ותנאיה ויש לראותם

כנספחים להזמנה .המציע יגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בהתאם לאמור בסעיף
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 .24זכויות המוסד:

 .24.1המוסד וכל מי מטעמו יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם,

ניסיון העבר שלהם ,הצעת המחיר ופרטים אחרים שימצא לנכון ,הכול בכפוף לכללי חוק חובת

המכרזים .כמו כן ,יהיה המוסד רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות
דומה.

 .24.2המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לנהל

מו"מ עם המציעים לרבות בנושא המחיר .המוסד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או

העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה

במכרז ,ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה זה תימסר

הודעה מתאימה למציעים.

 .24.3המוסד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות
ההצעה ,תנאיה ,או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המוסד מונעת
מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור

במפרט .היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור
במפרט יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד.

 .24.4המוסד רשאי לא לבטח עצמו בחלק מהביטוחים הרשומים במכרז זה.

 .24.5המוסד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק זמן שהוא ,לפני או אחרי הגשת
ההצעות ,לפי שיקול דעתו.
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פרק  -2טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח
לכבוד
ועדת המכרזים
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים 91360

הנדון :מכרז מס'מ )  2009 (2016לאספקת שרותי ביטוח רכוש ,תאונות וחבויות
המוסד לביטוח לאומי
 .1פרטים כללים:
א.

שם המציע

ב.

מספר עוסק מורשה

ד.

מס' תאגיד  /ת.ז.

ג.

כתובת הספק

______________________

______________________

______________________

מס' הטלפון

______________________

E. MAIL

______________________

מס' הפקס

______________________

______________________

ה.

שמות הבעלים

ז.

שם איש הקשר לנושא מכרז זה

______________________

כתובת E . MAIL

_______________________

ו.

ח.

ט.

שמות הרשאים לחייב בחתימתם את המציע

טלפון סלולארי

______________________

______________________

______________________
______________________

______________________

 .2ניגוד עניינים :המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים ,עסקיים ,אישיים עם גורמים אחרים העלולים
ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיהם למוסד בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של

בני משפחה או תאגידים(.

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

___________________________________________________________________

 .3אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עימנו כל ניגוד עניינים עם
גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למוסד בהתאם להצעה זו ,ובמידה כי

יתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור ,אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המוסד.
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 .4להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .וכן הנימוק למניעת החשיפה:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים .הכל בכפוף לאמור במכרז

סעיף  .19בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא ,הינה של ועדת

המכרזים של המוסד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .5הצהרת המציע והתחייבויות כלליות

.5.1

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות ,כהגדרתו במסמכי המכרז ,ומצהירים שקראנו בעיון

רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו ,הבנו ואנו מסכימים לתנאים ,לדרישות
ולתנאים הכללים והמיוחדים ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ומודיעים בזה ,שהצעתנו ערוכה על
פי דרישותיו.

.5.2

הננו מצהירים כי קיבלנו ,במידה וביקשנו ,את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.

.5.3

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי

.5.4

אם תתקבל הצעתנו ,אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון המזמין ועל פי מפרט

הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

הדרישות ושאר תנאי המכרז והסכם ההתקשרות ,וזאת בתמורה לסכומים שיפורטו להלן בהצעת

המחיר )פרק .(3

.5.5

אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת למגונים ולמצב כפי

.5.6

הננו מצהירים ,כי יש לנו הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות עפ"י מסמכי

שקיימים היום אצל המוסד בפועל.

המכרז ,ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים ,הדרושים למתן השירות באיכות גבוהה
ועפ"י האמור במפרט השירותים.

.5.7

אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות ,מקצועיות ודיוק רב ומצהיר

שיש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו .אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע מתן השירות

במועד ,ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן ,לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או

כוח אדם בכלל.

.5.8

במידה והצעתנו תתקבל ע"י המזמין ,אנו מתחייבים בזה להמציא ערבויות ,בטחונות ,ואישורים

.5.9

אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אני נדרש או אדרש

כפי שיידרשו.

לצורך מתן השירות ,למשך כל תקופת ההסכם.
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 .5.10ידוע לנו ,כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מרב היתרונות

למזמין כאמור בתק'  22לתקנות חובת המכרזים מס'  ,13להנחיות הכלליות במסמכי המכרז ,וכי
תהיו רשאים ,למיטב שיקול דעתכם ,לבטל את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או מטעמים

תקציביים ו/או מנהליים ו/או ארגוניים ,וכי לא תהיינה לנו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן

במידה ויבוטל המכרז.

 .5.11ידוע לנו ,כי אתם רשאים להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם וזאת תוך מתן הודעה
מוקדמת בכתב של  30יום מראש ,ומבלי שתצטרכו לתת נימוקים לכך

 .5.12אנו מתחייבים כי הצעתנו זו תהא בתוקף ל) 3 -שלושה( חודשים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות ,וידוע לי כי המוסד יהא רשאי לחלוט הערבות הבנקאית שצורפה להצעתי ,באם לא
אעמוד בהתחייבות זו.

 .5.13הגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

 .5.14ידוע לנו כי עלינו למסור למוסד ,את הפוליסות חתומות כנדרש תוך פרק זמן שלא יעלה על  45יום
ממועד תחילת תקופת הביטוח.

 .6מסמכים מאסמכתאות

.6.1

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים

.6.2

רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן) :סמן ב(√ -

√X/

לגרום לפסילת הצעתי ע"י ועדת המכרזים.

המסמך

אישור פקיד שומה או רואה חשבון של המציע על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת

ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו – .1976

צילום רישיון המציע המעיד על היותו בעל רישיון מבטח ישראלי בתחומי הביטוח הרלוונטיים.

הוכחות להיות המציע בעל רישיון מבטח ישראלי בתחומים הרלוונטיים לכל הפחות משנת 2004
ערבות בסך  25,000ש"ח )נוסח נספח א'(.

תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים )נספח ב'(.

העתק קבלה המעידה על תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

נוסח התחייבות לשמירה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים )נספח ג'(.

זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה )נספח ד'(

"עסק בשליטת אישה" המעוניין בהעדפה יצרף אישור ותצהיר.

הצעת המחיר שלנו

מסמכי המכרז – חתומים
______________
שם התאגיד
_______________
תאריך

_______________
שמות מורשי החתימה
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__________________
חתימה וחותמת

פרק  -3טופס הגשת הצעת המחיר
הצעת המחיר למכרז מס' מ )  -2009 ( 2016לאספקת שרותי ביטוח רכוש ,תאונות וחבויות
המוסד לביטוח לאומי
 .1הצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן שירותי כל שרותי הביטוח
הרשומים במסמכי המכרז המצ"ב.

 .2את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור .מחיקות ייעשו בצורה ברורה ובהירה ועדת המכרזים
רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

 .3פרטים לגבי הצעת מחיר
א.

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז ,קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי המוסד ,אני

ב.

ידוע לי כי החלטת ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים

ג.

לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי המציע בסעיפי

ד.

המבטח נדרש לנקוב בפרמיה הנדרשת לכל סעיף ביטוח בנפרד .הסכום יהיה ברוטו

מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותי הביטוח כמפורט במסמך זה.
שצורפו להצעה זו ,ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.
הטבלא להלן..

לתקופת הביטוח בהתאם לתנאי התשלום .יש לכתוב את הצעת המחיר במספרים ובכתב
בטבלה להלן.
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 .4טבלת הצעת המחיר
טבלה בה ירשמו הפרמיות הנדרשות על ידי המציע
כל הסכומים בשקלים חדשים

הביטוח או הכיסוי הביטוחי
אש מורחב:

מבנים וצמודות מבנים

סכום ביטוח או
גבול אחריות
500,000,000
2,000,000

₪

תכולה מכל סוג ותיאור
גנבה נזק ראשון

200,000

12,000,000

שחזור מסמכים

כה"ס נזק ראשון

פרעות ,מהומות ושביתות
נזקי טבע ורעידת אדמה

ביטוחי חבויות :

מעבידים

ביטוחים אחרים :
רכוש במעבר

פרק א
פרק ב
פרק ג

כספים

1,000,000

נאמנות

תאונות אישיות
ל  400גמלאים מתנדבים

מוות או נכות
פיצוי שבועי
הוצאות רפואיות
טרור

₪
₪

₪

₪

כלול

תאריך

₪

₪

₪

כלול
₪

₪

80,000,000

₪

₪

300,000

₪

₪

60,000,000
4,000,000
1,000,000
240,000

₪

₪

6,000,000

₪

₪

40,000
1000
30,000
4,000,000

₪

סה"כ

₪

______________
_______________

₪

₪

₪

40,000,000

צד שלישי

ציוד אלקטרוני

פרמיה ברוטו
לתשלום
₪

100,000,000

פריצה ושוד נזק ראשון

פרמיה ברוטו לתשלום
)במילים(

שם התאגיד

_______________________
שמות החותמים המוסמכים
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__________________
חתימה וחותמת

₪

₪

₪

₪

₪

₪

פרק  -4נוסח חוזה לחתימה

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________
המוסד לביטוח לאומי

 -ב י ן-

משדרות ויצמן  ,13ירושלים

על ידי

מר אבי ברף – חשב המוסד

וומא אילן מורנו סמנכ"ל לוגיסטיקה וחקירות ) להלן" :המוסד" ( מצד אחד
 -ל ב י ן-

שם החברה__________________________________ :
מספר עוסק מורשה____________________________ :

כתובת_____________________________________ :
ועל ידי_____________________________________ :

)להלן" :הזוכה" ( מצד שני

הואיל

והמוסד פרסם מכרז מס' מ)  2009 ( 2016לאספקת שרותי ביטוח רכוש ,תאונות וחבויות המוסד

לביטוח לאומי ,כמוגדר בנוסח הפנייה למציעים ,ובנספחים א'-ה' ,שהעתקם רצ"ב ומסומן כנספח ,1
ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

והואיל

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ____________ בחרה בזוכה למתן שירותי ביטוח על פי הצעתו

והואיל

ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות ,שהעתקן רצ"ב ומסומן כנספח 3

והואיל

והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

שצילומה מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח  2ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

לחוזה זה;

לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן :
.1

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו ,הכוללים בין היתר את מסמכי המכרז ונספחיו ,מהווים חלק

.2

הזוכה מתחייב לספק למוסד שירותי ביטוח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח .1

.3

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .כל המצגים ,המסמכים

.4

כל תנאי נספחים  1ו 3 -והמחירים בנספח  2מחייבים את הצדדים לחוזה זה והצדדים מקבלים על

בלתי נפרד ממנו.

וההבטחות שקדמו לחוזה בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בחוזה זה.
עצמם לקיימם ולפעול על פיהם.
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בנספחים  1ו 3-לאמור בנספח  ,2יחייב את הצדדים

.5

אך ורק האמור בנספחים  1ו .3-כל תוספת ו/או הסתייגות ו/או שוני ו/או הערה ו/או התניה בנספח 2

לעומת נספח  1ו 3 -בטלים בזאת ,ולא יחייבו את הצדדים לחוזה זה על אף בחירת הצעת הזוכה
והתקשרות המוסד עימו על פי חוזה זה.

תקופת החוזה:

.6

א.

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם אופציה ,בהסכמת הצדדים ,להארכת

ב.

המוסד יהא רשאי שלא לחדש חוזה זה לתקופה נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.7

ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א.

ערבות ביצוע
א.

הזוכה מצרף לחוזה זה ערבות ביצוע בלתי מותנית לטובת המוסד בסך . ₪ 50,000

ב.

הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על חוזה זה ותהיה בתוקף

ג.

המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד

למשך כל תקופת החוזה וכל תקופות ההארכה  60 +יום לאחר סיומן.

בתנאי מתנאי החוזה ו/או בתנאי מתנאי נספח  1לחוזה ו/או בגין כל נזק שייגרם למוסד ע"י

הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות
המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין.

ג.

במקרה של הארכת תוקף החוזה כאמור ,מתחייב הזוכה לשם הבטחת התחייבויותיו לפי

ההסכם המוארך ,למסור למזמין לא פחות מאשר  30יום לפני תחילת התקופה המוארכת של

ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא ידוע במועד חידוש

הארכת ההסכם ,והערבות תהיה בסכום של . ₪ 50,000

.8



ערבות זו תהיה בתוקף עד  60יום לאחר גמר תקופת ההסכם המוארכת.



דין הערבות על פי סעיף זה ,כדין הערבות על פי סעיף  7.3פניה למציעים ,נספח א'.2

אחריות:
א.

באחריות הזוכה לוודא כי עובדיו בעלי הכשרה ומיומנות במתן שירותי ביטוח.

ב.

הזוכה ישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כל שהוא ,עקב מעשה או מחדל שלו

או של מי מעובדיו או אחרים מטעמו או מי משלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זה ,והמוסד

לא ישא בכל תשלום הנובע מכך.
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.9

הפסקת החוזה:
א.

המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ע"י מתן

ב.

בתקופת ההודעה המוקדמת ,על הזוכה למלא באופן מלא את כל התנאים ,ההתחייבויות ,נוהלי

ג.

למרות האמור בסעיף א' לעיל ,יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ללא צורך

הודעה בכתב לזוכה  30יום מראש )להלן" :הודעה מוקדמת"(.

העבודה וכל המוטל עליו ,על פי תנאים המופיעים בנספחים

 ,1-3וזאת עד סיום עבודתו.

במתן הודעה מוקדמת ,בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 .1במידה שהזוכה הינו תאגיד  -במקרה שימונה לו מפרק סופי או זמני.
ד.

בכל מקרה בו המוסד הפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ,התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי
הינו רק עבור הזמן בו היה המוסד מבוטח ממועד תחילת ההתקשרות ועד תאריך ההפסקה

שיקבע על ידי המוסד ,ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

לצורך כך יערך חישוב של אחוז הזמן בו ניתן השירות מתוך כך ייגזר הסכום לתשלום )להלן:

"התמורה המתוקנת"( .על הזוכה יהיה להחזיר למוסד ,מיידית ,כל סכום ששולם לו ,מעל

לתמורה המתוקנת
ה.

הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום

ו.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בכל מקרה התשלומים שישולמו על ידי המוסד לזוכה ,כאמור

ז.

הביא המוסד לידי סיום החוזה או חלק ממנו לפי סעיף זה ,ימסור הזוכה למוסד בתוך פרק זמן

ההתקשרות לפי סעיף זה.

לעיל ,לא יעלו על האמור בסעיף  12להלן.

סביר שיתואם בין הצדדים ,כל דבר המהווה רכוש המוסד ,וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר
ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע החוזה ,וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל

תמורה עבורו.
.10

נציגים :
א .נציגת המוסד לצורך ביצוע חוזה זה תהא הגב' ציונה קלימי ו/או מי שיוסמך על ידה בכתב )להלן:
"האחראית" או "נציגת המוסד"( .המוסד רשאי להחליף את נציגתו בכל עת על ידי מתן הודעה

בכתב למציע.

ב .נציג הזוכה לעניין חוזה זה יהיה _____________________ )להלן" :נציג הספק"( .החלפת
נציג הספק מותנית באישור מוקדם של המוסד ,בכתב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המוסד

יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הזוכה להחליף את נציגו ,וזאת מבלי שיצטרך לנמק את סיבתו וללא

כל פצוי והזוכה מתחייב לעשות כן בתוך  7ימים.
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.11

כוח האדם מטעם הזוכה
להלן פירוט החוקים החלים על המציע להעסקת עובדים:


חוק שרות התעסוקה ,תשי"ט .1959 -



חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א .1951 -



חוק חופשה שנתית ,תשי"א .1950 -



חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ד .1964 -



חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תש"ט .1949 -








חוק דמי מחלה ,תשל"ו .1976 -

חוק עבודת נשים ,תשי"ד .1954 -

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג .1953 -

חוק הגנת השכר ,תשי"ח .1958 -



חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג .1963 -



חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988







חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,תשכ"ח .1968 -
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א – .2001
חוזה קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה.

א .הזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא
הסכם זה ,את המתחייב לפי כל דין וכן לקיים את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים

הרלוונטיים ו/או הסכם קיבוצי המאחד או כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יותקנו בעתיד לרבות צווי

הרחבה שהוצאו וכן לקיים את הוראות ודרישות ההסכם המפורטות בסעיף זה.

ב .כל הוצאות מתן השירותים ,תשלום לעובדי המציע )לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום
לביטוח לאומי ,כל מס או היטל או מלווה ,וכל תשלום סוציאלי ואחר( ,תשלומי מיסים וכל יתר

ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים ,יחולו על המציע וישולמו על ידו,

והמוסד לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.
ג.

הזוכה מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון כפי שתקבענה על ידי קציני הביטחון של המוסד

בכל הנוגע להעסקת עובדים מטעמו ,לרבות ההוראות המפורטת בחוזה זה ובנספח שמירת
הסודיות )נספח ג'(.

.12

תמורה ,תנאי ומועדי תשלום:
א.

בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בנספח  1ו ,3 -ישלם המוסד לזוכה בכפוף ועל פי

ב.

התמורה תשולם בשקלים חדשים.

ג.

המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנו אלא אם

הסכומים המפורטים בטופס הצעת המחיר שהגיש הזוכה )נספח .(2

הסכים והתחייב לכך במפורש בחוזה זה או על פי האמור בכל דין ,למעט עשיית עושר ולא

במשפט ,תשל"ט – .1979
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ד.

מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בסעיף  9לעיל ,התמורה המגיעה לזוכה המופיעה בנספח 2

הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה ,לרבות רווח עבור כל

ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הזוכה על פי חוזה זה,

או על פי כל דין .הזוכה מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית המגיעה לו מהמוסד למעט

האמור בסעיף  19להלן.
ה.

מועדי תשלום:
התמורה )הפרמיה( תשולם לספק תוך  30יום מיום קבלת הפוליסות שהופקו על ידי הזוכה .הכל
בכפוף לאישור הפוליסות על ידי נציגת המוסד .במידה והפוליסות לא אושרו כאמור ,יעוכב
התשלום ללא כל חבות עד לבירור הסופי ואישורן על ידי נציגת המוסד.

ו.

מוסכם בזה בין הצדדים ,כי לא ישולם לזוכה או לכל אדם/גורם אחר על ידי המוסד כל תשלום

נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה המצורף לחוזה )נספח  ,(2הן במהלך תקופת ההתקשרות

והן לאחר פקיעתה ,הן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.
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ניגוד עניינים

.13
א.

הזוכה אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה ,ובלבד שלא יפגע בתנאי
מתן שירותיו נשוא חוזה זה ,ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה

זה.

ב.

הזוכה מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה ,או שיש חשש כי תגרום לו

ג.

הזוכה מתחייב לפנות למוסד בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם

להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.

להחלטתו.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
שמירת סודיות ואבטחת מידע

.14
א.

אי פרסום מידע :הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לשם ביצוע

התחייבויותיו עפ”י מכרז זה ,אין לפרסמו ,ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש .ההתחייבות
לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

ב.

שמירת סוד :הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אחר

כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ”י מכרז זה .תשומת
לב הזוכה מופנית לסעיפים  91ו 118 -לחוק העונשין ,התשל"ז – ,1977שעניינם איסור ועונש

על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה ,לרבות מציע ,עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר

המדינה ,תשי"ח – .1958
ג.

שמירת סוד :הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו חובה זו של שמירת הסודיות,
והעונש על אי מילוייה .באחריות הזוכה להחתים את עובדיו ,שיעסקו במימוש מכרז זה על טופס
הצהרת סודיות סטנדרטי של המוסד ,המצורף כ נספח  1לחוזה )נספח א' למסמכי המכרז(.

ד.

נוהלי אבטחת המידע במערכת :יהיו לפי הנהוג במוסד ,וכן בהתאם להוראות חוק הגנת
הפרטיות תשמ"א  1981והתקנות שהוצאו לפיו .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הזוכה
מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של המסמכים שיימסרו לו על ידי

המוסד ,ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו שיעסקו בביצוע החוזה.
.1

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:


היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות;



נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;









פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי;

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד;

רעיונות ,תפיסות ,ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים
במידע של המוסד ,ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה

למידע בהתאם למפרט זה;

על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי.
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.2

אין באמור בסעיף קטן  1משום מתן הרשאה לזוכה לגלות ,לפרסם או להפיץ ,אלא

כמפורט בכל מקום אחר בחוזה:






את המקור של המידע הנלווה;

כל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של המוסד;
תוכניות עסקיות של המוסד.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
.15

הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות

לאחר קביעת הסכום הסופי לגבי ביטוח המבנים והתכולה על ידי המוסד ,לאחר שערוך המבנים

א.

כאמור בנספח  .1לא יחול סעיף תת ביטוח למעט במקרה של הוספת רכוש חדש בשווי העולה

על סף  15%מסכום הביטוח הכולל לרכוש המוסד .במקרה הנ"ל שיעור התמורה יעלה באותו
אחוז זו עלה שווי הרכוש.

לגבי יתר הביטוחים הנדרשים לא יכול שינוי בתמורה המגיעה לזוכה ,גם מקרה בו הורחבו ו/או

ב.

צומצמו היקפי הפעילות ,כח האדם וכיוצא בזה.

התחייבויות המוסד:

.16

המוסד מתחייב להעמיד לרשות הזוכה כל מידע ,נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
אי יכולת הסבה

.17

הזוכה לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן לאחר,

אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד לכך .הזוכה מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות
חברה אחרת ,או גוף אחר ,ימשיך הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.

הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת /ביטול החוזה :

.18

אי עמידה של הזוכה בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים :סעיפים  13ו 14 -בחוזה ,תחשב

א.

כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של
ההוראות נוספות בנספחי החוזה.

ב.

הפר הזוכה חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל"א -
 1970או תנאי אחר מתנאי חוזה זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו והתנאי לא קוים

תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום החוסה

עם הזוכה או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי חוזה זה
אמור היה להיעשות ע"י הזוכה ,וזאת על חשבון הזוכה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי
ההוראות האחרות בחוזה זה ,לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של

 100,000ש"ח.

21

.19

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה

.20

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או מכוח

תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל

שהן.
.21

כל שינוי בחוזה זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם

.22

הודעות

התחייבות מכוח אותו שינוי.

כל הודעה אשר יש למוסרה על פי חוזה זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או בפקס או משלוח
בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא לחוזה או כפי שישונו ע"י הודעת צד למשנהו .הודעה

תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד ,לאחר אישור טלפוני אם נמסרה בפקס
ותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה בסניף הדואר.

.23

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה ,או בכל תביעה הנובעת מהליך

.24

ההוצאה התקציבית לביצוע חוזה זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעיף 01122209

ניהול מכרז זה ,תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד האמורים ברישא בחוזה זה.

הזוכה:

המוסד לביטוח לאומי:

_____________________

____________________

מורשי חתימה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

___________________
חשב המוסד לביטוח לאומי
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נספח א' 1למכרז מס' מ ) 2009 ( 2016
נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה במכרז -ערבות הגשה
בנק  /חברת ביטוח_______________
תאריך_____________:

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13

ירושלים
א.ג.נ

הנדון :כתב ערבות מס'__________
 .1עפ"י בקשת________)להלן " -המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסך של  25,000ש"ח  ,שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' מס' מ)2009 (2016
בנושא :קבלת שירותי ביטוח רכוש ,תאונות וחבויות עבור המוסד לביטוח לאומי.
.2

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת
שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה
להוכיח את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

 .3על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן
הסניף פתוח לקהל.
 .4דרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.
 .5ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  24.2.2010ועד בכלל .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר
יותר לא תחייב אותנו.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח _______________
____________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

__________________
שם מלא
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נספח א' 2למכרז מס' מ ) 2009 (2016
נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה -ערבות ביצוע
)יינתן ע"י הזוכה/ים במכרז בלבד(

בנק/חברת ביטוח _______________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ.

תאריך_____________:

הנדון :כתב ערבות מס' ____________

על פי בקשת _________________ )להלן" -המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסך של ) ₪ 50,000להלן" -הסכום הבסיסי"( ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים
בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' מ)  2009 (2016קבלת שירותי ביטוח רכוש,
תאונות וחבויות עבור המוסד לביטוח לאומי.

.1
 .2הסכום הבסיסי בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי הוא
המדד שפורסם ב 15-לחודש _______ שנת ________ )להלן " -המדד הבסיסי"(.
 .3באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום על פי כתב ערבות זה )להלן" -המדד החדש"(,
יהיה גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי ,כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין
המדד הבסיסי והמדד החדש )להלן " -סכום הערבות"(.
 .4אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהוא ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש.
 .5ערבות זו תעמוד בתוקפה מיום _______ ועד ליום ____________ )המועד שיירשם יהיה מועד תום
תקופת החוזה ועוד  60יום( .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח __________________

___________

תאריך

__________________ ____________
חתימה וחותמת

שם מלא
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תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים
תאריך ____/___/___ :

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13

ירושלים

אני הח"מ _______________ מרח'______________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:

אני נציג חב' _____________ )להלן" -:המציע"( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם
המציע כי-
 .1במשך שלוש השנים האחרונות ) (2006-2008היה למציע לכל הפחות  3לקוחות בהיקף פרמיה של
 ₪ 800,000לשנה לכל לקוח.

 .2המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים
הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום
כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

 לראיה באתי על החתום -_______

_______________

תאריך

שם פרטי ומשפחה

______________
תפקיד
תאריך

_________
שם האב

______________
כתובת

שם מלא של עו"ד

_____

__________

שנת לידה

תעודת זהות

________________
חתימה וחותמת
חתימה וחותמת
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נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
מסמך זה ייחתם על ידי המציע

תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל

והמוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( פרסם מכרז לאספקת שירותי ביטוח רכוש ,תאונות
וחבויות למוסד לביטוח לאומי )להלן":השירותים"(;

והואיל

וחברת הביטוח _____________ מעוניינת להשתתף במכרז זה;

והואיל

והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל

המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות
המידע;

והואיל

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או

אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור ,בין בעל
פה ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה

ואופן ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות
עובדי ומבוטחי המוסד )להלן" :המידע"(;

והואיל

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם ,עלול לגרום לכם
ו/או לצדדים נזק  ,והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

.2

ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למוסד

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את
המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
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.3

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או

.4

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

.5

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם

אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל
האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.6

להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

.7

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או
השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבורכם .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר

כאמור או של מידע.
.8

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן

.9

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה

השירותים כאמור לעיל.

לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים
עבירה על פי חוק עונשין ,התשל"ז –  1997וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981 -

.10

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום
היום _____:בחודש _________:שנת _______:
המציע:
שם פרטי ומשפחה _______________________________:ת"ז_____________:
כתובת_________________________________:
חתימה_________________________ :
___________________________________________________________________
אישור
הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד ________ במשרדי שברח' ___________ ,מר

______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז מספר ___________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,איש נכונות הצהרתו הנ"ל
וחתם עליה בפניי.

חתימה_____________ חותמת________________ תאריך___________
תאריך ____/___/___ :
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זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה
תאריך____/___/___ :

הח"מ עו"ד/רו"ח __________________ ,מרחוב__________________________
מאשר בזה כדלהלן:
.1

הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד ______________________________.

.2

מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:

________________

א.

________________

ב.

________________

ג.

חתימת ______________מהם מחייבת את התאגיד.

הערה :במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל ,יש לצרף אישור מפורט חתום על
ידי רו"ח או עוה"ד.

.3

בעלי התאגיד הנם:
א.
ב.
ג.

________________

________________

________________

הערה :במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.
.4

הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' ___________( מתוך
מורשי החתימה המפורטים לעיל הנם:
א.
ב.
ג.

________________

________________

________________

הערות נוספות______________________________________________________
___________________
רו"ח/עו"ד

•

במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי תאגיד זה.
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מפרט ונוסח פוליסות הביטוח
.1

כללי –

א .מצורפים להלן רשימות הפוליסות ונוסחי הפוליסות הנדרשות על ידי המציע.

ב .הרשימות והנוסחים המצורפים בנספח זה הינם הנוסחים הסופיים של הפוליסות  /חוזה הביטוח

שיוציא המבטח על פי מכרז זה ,ויחשבו כפוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין ,למען הסר ספק
כל מסמך אחר שיופק על ידי הזוכה יהיה לשימושו בלבד ואין בו כדי לחייב את המוסד.

ג.
.2

לכל הפוליסות יוספו התנאים המפורטים בסעיף  2להלן )תנאים לכל הפוליסות(.

תנאים לכל הפוליסות:

כל הערכים במפרטים ופוליסות הנם בשקלים חדשים אלא אם נרשם הסימן . $

הסימן  $משמעו דולר של ארה"ב.

א .לשם המבוטח יתווסף :ארגונים ,גופים  ,חברות  ,תאגידים ומוסדות שהמל"ל התחייב לבטחם וכאלו
שהמל"ל חייב לבטחם.

ב.

היה ויתברר כי קיים ביטוח אחר לנזכרים בסעיף א .לעיל ,ואשר מכסה את מקרה הביטוח ,יחול

הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח האחר ולאחר שימוצה הביטוח האחר ולא יחול סעיף ביטוח
כפל כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-אלא אם התחייב המבוטח אחרת.

ג.

היה ויתברר כי קיים ביטוח לספקים ו/או קבלנים של המל"ל ואשר מכסה את מקרה הביטוח ,יחול

הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח שלהם ולאחר שימוצה הביטוח שלהם ,ולא יחול סעיף ביטוח
כפל כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-אלא אם התחייב המבוטח אחרת.

ד.

בניגוד לרשום בכל מקום אחר ,סכומי הביטוח והשיפוי כוללים ויכללו מע"מ אלא אם יהיה המבוטח
רשאי לקזז מע"מ.

ה .פוליסות ביטוח רכוש מכסות את כל ההוצאות להכנת תביעה גם אם לא נרשם במפורש בפוליסה,
ובלבד שסה"כ חבות המבטח לא תעבור את סכום הביטוח הרשום בפוליסה.

ו.

בכל מקרה של אבדן או נזק ,תהיה הניצולת של המבטח והמבוטח יקבל שיפוי ללא הפחתת שווי

ז.

בכל מקרה של ביטול ביטוח על פי בקשת המבוטח ,יערך חישוב הפרמיה על בסיס יחסי לתקופת

ניצולת.

הביטוח שהייתה בפועל )פרורטה(.

ח .המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו או התחייב
לשפותו בכתב לפני הנזק .וויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

ט.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי כל מי שקשור בקשרי עבודה או מסחר עם המבוטח

במפורש או מכללא ולרבות בעלים של מבנים ו/או חצרים אותם המבוטח שוכר או מקבל בהשאלה
או בדרך אחרת .וויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.
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י.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי עובדים ,מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של המבוטח או
עובד עבור המבוטח .לעניין "עובד" בסעיף זה  -יתווסף ובן /בת זוג .וויתור זה לא יחול במקרה של

ביצוע פשע.

יא .המבטח מצהיר כי לא יטען לאי רישוי או אישור רשות או אי אישור בתקנות כלשהן בכל
הקשור לביטוחי המל"ל .וויתור זה לא יחול באם הנזק נגרם מחמת אי הרישוי.

יב .כל הפוליסות מכסות כל מקרה של מהומות ,שביתות ופרעות .

יג .במקרה שבו בגין אירוע אחד מוגשות תביעות על פי שתי פוליסות ,תחול רק השתתפות
עצמית אחת .הגבוהה מבין השתיים הנקובות בפוליסות .

יד .במקרה של חתימת המבטח על אישור ביטוח שבו נקובים סכומים הנמוכים מאלו
הרשומים בפוליסה/ות ,תחול הגבלה זו רק כלפי מי שהאישור נרשם לכבדו.

טו .מוסכם בזה כי תיקון רכוש או רכישת רכוש חדש בעקבות נזק ,יערך על פי הנהלים והאופן
המקובלים אצל המבוטח או על פי הוראות נציבות המדינה או על פי חוזה או הסכם שאליו

התחייב המבוטח.

טז .המבטח מצהיר כי קיבל את כל המידע שביקש בקשר עם הביטוח הניתן על ידו.

יז .כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום בחוזה הביטוח להלן,
 -יחול החוק או התקנה וזאת על פי בקשה של המבוטח.

יח .מוצהר בזה כי במקרה של אובדן או נזק המכוסה על פי הפוליסות של המבוטח ,יוחזר
סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו והמבוטח ישלם פרמיה נוספת בהתאם.

יט .על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  90יום ,ללא שינוי בתנאי
הביטוח ,ומבוטח ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת.

כ.

סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה החתימה במל"ל.

כא .תגמולי הביטוח ישולמו למל"ל בלבד  ,אלא אם יורה אחרת .

כב .המבוטח ) המל"ל ( רשאי לבטל את כל הביטוחים או חלקם במתן הודאה מוקדמת של
 15יום בטרם יכנס הביטול לתוקף.
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רשימה לביטוח אש מורחב:
שם המבוטח

המוסד לביטוח לאומי

:

כתובת ראשית :
הרכוש המבוטח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שדרות ויצמן מספר  13ירושלים
מבנים .השקעות ושיפורים במבנים .צמודות מבנים .תכולת מבנים וכל רכוש
אחר בבעלותו או באחריותו או בחזקתו או בהשגחתו או בפיקוחו של המבוטח.

מבנים .השקעות ושיפורים
במבנים .צמודות מבנים
רכוש שלא נכלל בסעיף  1לעיל
פריצה ושוד
גנבה
שחזור מסמכים
השלמה לכה"ס

השתתפות עצמית:

500,000,000
100,000,000
2,000,000
200,000
12,000,000
1,000,000

הראשונים מכל מקרה בטוח למעט נזקי טבע
 2.5%מנזק מינימום 4000
ורעידת אדמה אשר לגביהם תחול השתתפות עצמית כמפורט להלן:
נזקי טבע 5 % :מתגמולי הבטוח אך לא פחות מסכום השווה בשקלים ל
 $ 5,000ולא יותר מסכום השווה בשקלים ל .$ 50,000
רעידת אדמה 10 % :מסכום הבטוח )  -אם ישנה הפרדה לאתרים אזי יקרא
"מסכום הבטוח לאתר"( אך לא פחות מסכום השווה בשקלים ל  $ 7,500ולא
יותר מסכום השווה בשקלים ל  $ 1,250,000בסה"כ.

שינויים ותוספות :
 .1הביטוח על פי פוליסה זו הנו בערכי כינון.

 .2הכיסוי על פי פוליסה זו כולל רעידת אדמה ונזקי טבע.

 .3הכיסוי על פי פוליסה זו כולל פרעות  ,מהומות ושביתות.

 .4סעיף ביטוח חסר לא יחול על סכומי הביטוח שנכללים בהגדרת נזק ראשון.

 .5מוצהר ומוסכם בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכלול הוצאות ונזקים תוצאתיים אשר
ייווצרו כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש המבוטח עד לסכום  ,200,000על בסיס נזק ראשון שאינו

כפוף לתת ביטוח .

 .6מוצהר ומוסכם בזאת כי השיפוי על פי ביטוח זה כולל גם הוצאות לשם הגשה וניהול תביעות ובתנאי
שסה"כ סכום השיפוי לא יעבור את סכום הביטוח .

 .7סכומי ביטוח נוספים אשר נכללים בסכום הביטוח הכללי )אלא אם נרשם בפוליסה סכום יותר גבוהה(.
כל הסכומים להלן הנם על בסיס נזק ראשוני ללא תת ביטוח.

12,000,000

שחזור מסמכים

400,000

הוצאות להכנת תביעה

שיפורים על פי דרישת הרשויות

1,500,000

שכר אדריכלים

1,000,000

400,000

הוצאות מיוחדות לאחר נזק

500,000

בס"ח ללוחות חשמל  ,פיקוד ובקרה

1,000,000

פינוי הריסות
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 .8הרחבה לגניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד -
מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך חצרי המבוטח ומוסדותיו על ידי
אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי ,למעט:
כספים מכל סוג ,ניירות ערך ותכשיטים;
א.
גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה.
ב.
אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבל לסכום של 200,000 :לאירוע  -על בסיס נזק
ראשון.
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פוליסה לביטוח אש מורחב
מהדורה ביט  2009שקלית

פוליסה זו מעידה ,כי תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה ו/או במפרט
הכלולים בזה )להלן" -הרשימה"( לידי:
 -חברה לביטוח בע"מ

)להלן" -המבטח"(

ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו
על-ידי אש או ברק או סיכונים אחרים כמפורט ב"סיכונים נוספים מבוטחים" וב"הרחבות לפוליסה" ,בהתאם
לתנאי פוליסה זו ,תוך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת בהסכמת המבטח שעבורה
שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי-הביטוח שנקבעו תמורת תקופה נוספת זו ,בתנאי שהסכום
שישולם על-ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא יעלה בכללו
של סכום הביטוח הכללי הנזכר
בה או על כל סכום או סכומים אחרים שיקבעו במקומו על-ידי הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה
בחתימת המבטח או בשמו ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח
אבד או ניזוק.
פוליסה זו הוצאה על-ידי המבטח על-סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח,
המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
סייגים לחבות המבטח
.1

ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או בעקיפין על-ידי:
א.

חומר גרעיני ) (Any Nuclear Materialכלשהו ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק
גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו .למטרת סעיף
)1א( זה בלבד ,בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ,ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות
מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה .על אף האמור לעיל עבודה
עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.

ב.

מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם
הוכרזה או בין אם לא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה וטרור ,מרד ,התקוממות
צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי,
משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום
של משטר צבאי או מצב של מצור.
"טרור" כאמור לעיל 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 העויין את המדינה.
לעניין טרור כהגדרתו לעיל ,בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על ידה ,רק אישור
מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר
בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין על-ידי
אחת מפעולות אלו ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה.
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.2

ג.

רעידת אדמה ורעש אדמה ו/או התפרצות הר געש ו/או אש שנגרמה על ידם ו/או אש תת
קרקעית ו/או טסונאמי.

ד.

זיהום ,אך סייג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון שמכוסה מפורשות בפוליסה ,או בגין
נזק מסיכון שמכוסה מפורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.

נכסים שאינם כלולים בביטוח
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק לנכסים המפורטים להלן ,אלא אם הותנה אחרת ברשימה.
א.

.3

)(1

מתכת יקרה ,למעט מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר או מציוד או ממלאי המשמש
ליצור של העסק המבוטח.

)(2

ליצירה או שאינן נמצאות

יצירות אומנות בסכום העולה על סך של ₪ 20,000
בחצרים המבוטחים.

ב.

אבנים יקרות ,ניירות-ערך ,שטרי-התחייבות ,בולים ,מזומנים ,מטבעות והמחאות.

ג.

כלי רכב מנועי ) :למעט מלגזות ( אלא אם משמש כמלאי עסקי ,כלי שייט וכלי טייס.

ד.

קרקע ,גידולים חקלאיים ,צמחיה ובעלי חיים.

נזק תוצאתי
המבטח לא יהיה אחראי בגין כל אבדן או נזק תוצאתי ) (CONSEQUENTIAL LOSSשיגרם
למבוטח כתוצאה מהסיכונים המבוטחים על-פי הפוליסה.

.4

סעיף חשמל
המבטח לא יהיה אחראי בגין אבדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק
שלהם שנגרמו ע"י אש שפרצה כתוצאה מהדברים הבאים או על ידם:
מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא כולל ברק
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 מהם שנפגעו כנ"ל ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני
חשמל אחרים ,לרבות מכונות ,מכשירים ומתקנים בהם היה מותקן החלק שנפגע ושניתן היה
להפרידו מהם ,שנגרם להם אבדן או נזק מהאש שהתפשטה והגיעה אליהם.

.5

ביטוח ימי
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח ,אשר בעת קרות האבדן או הנזק ,הינו
מכוסה ובר פיצוי בביטוח ימי שנערך על ידי המבוטח או לטובתו ,פרט לסכום עודף כלשהו למעלה
מסכום הביטוח לפי הפוליסה או הפוליסות לביטוח ימי .היה והכיסוי על-פי הביטוח הימי כאמור
יתבטל עקב ביטוח זה ,יהיה המבטח אחראי לאבדן או לנזק על-פי תנאי הפוליסה.
 .6נזק בפקודת רשות ציבורית
המבטח לא יהיה אחראי בגין אבדן או נזק ישיר לרכוש המבוטח שנגרם
בפקודת רשות ציבורית.
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 .7קווי תמסורת וחלוקה
מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה אינה מכסה כל אובדן או נזק למוליכים )כלומר קווי תמסורת ו/או
חלוקה( כלשהם מתחת או מעל פני הקרקע כולל אובדן או נזק לחוטים ,כבלים ,עמודים מתקני תליה,
תרנים ,אנטנות וכל רכוש אחר המהווה חלק מהם או מחובר אליהם כולל תחנות משנה ותחנות
השנאה למעט אם התמלאו כל התנאים המפורטים להלן:
א.

הרכוש הנ"ל מבוטח בפוליסה.

ב.

הרכוש שייך למבוטח או נמצא באחריותו.

ג.

הרכוש ממוקם בשטח חצרי המבוטח או לא יותר מ 500-מטר מחוץ לגדר החיצונית של חצרי
המבוטח.

סייג זה כולל אך אינו מוגבל למוליכים של קווי תמסורת וחלוקה של אנרגיה
חשמלית ושל כל תקשורת טלפונית או טלגרפית ו/או כל תקשורת אחרת בין
ויזואלית ובין קולית.
 .8פוליסה זו אינה מכסה רכוש כלשהו מחוץ לשטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.
שטחי ישובים יהודים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו
כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

הבהרה  -רכוש מוחשי
נזק לרכוש המכוסה על פי פוליסה זו משמעו נזק פיזי לרכוש מוחשי.
נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ובפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתכנה
במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם.

אי לכך ,הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי פוליסה זו:
.1

.2

אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות
במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי
שלהם ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה .על אף האמור לעיל ,אובדן או נזק
לנתונים או לתוכנות או למידע שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש מוחשי כן
יכוסו.
אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות של
הנתונים ,התוכנות או המידע או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן
או נזק שכזה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור בהבהרה זו בכדי להוסיף על הכיסוי שניתן על פי הפוליסה אלמלא
הכללתה כאמור.
תנאי מיוחד -חובת זהירות
על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק המכוסים על פי פוליסה זו ולהחזיק את
הרכוש המבוטח במצב תקין ונאות.

35

סיכונים נוספים מבוטחים
מוסכם בזה כי בנוסף לסיכוי אש וברק ,ובכפוף לאמור בהרחבות ובסייגים לחבות המבטח ,מורחבת פוליסה
זו לכלול אבדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח מהסיכונים המפורטים ומוגדרים להלן:
א.

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

ב.

התפוצצות
.1
.2

ג.

התפוצצות.
המעכות ,קריסה ,היסדקות וחימום יתר של :דוודים ,כלי לחץ ותת לחץ.

נזקי טבע
.1

רעידת-אדמה
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף,
מורחבת בזה הפוליסה לכסות  :רעידת-אדמה ,רעש אדמה ,ו/או התפרצות הר געש,
לרבות אש ,אש תת-קרקעית וטסונאמי אשר נגרמו על-ידם .סייג  1ג' מבוטל בהתאם.
לעניין סיכון זה :
לעניין סיכון זה:

.2

א.

אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה
רעידת האדמה יחשב כאירוע אחד.

ב.

בקרות אבדן או נזק שנגרם ע"י סיכון זה ישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור
 10%מסכום הביטוח לאתר מינימום  ₪ 30,000מקסימום . ₪ 5,000,000

ג.

אתר ייחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח רציף אחד.

ד.

היה ותוגש תביעה בגין רעידת אדמה כאמור עפ"י פוליסה זו וגם על פי פוליסת אובדן
תוצאתי של המבוטח אצל המבטח אזי סך ההשתתפות העצמית של המבוטח עפ"י
שתי הפוליסות ביחד לא יעלה על סך ההשתתפות העצמית בפוליסה זו.

סערות וסופה
רוח סוערת ,סערה ,סופה ו/או רוח החזקה מהן ,רעם.

.3

גשם ושבר ענן ,שלג וברד
גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר
מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.
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.4

נחשול
נחשול.

.5

שיטפון
א(

עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של :ים ,אגם ,נהר ,נחל או וואדי ,בריכות
אגירה וסכרים.

ב(

הצטברות או זרימה ,מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות ,על הקרקע או מתחת לקרקע ,של
מי גשמים או שלגים או ברד.

לעניין סיכון סערה וסופה ו/או גשם ,שבר ענן שלג וברד ו/או נחשול ו/או שיטפון כנ"ל:

ד.

.2

ישא המבוטח בקרות אבדן או נזק בהשתתפות עצמית בשיעור של  5%מהנזק אך
לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום המקסימום הנקובים ברשימה ו/או
במפרט לאירוע.

.3

היה ותוגש תביעה בגין הסיכונים הנ"ל ,עפ"י פוליסה זו וגם עפ"י פוליסת אבדן
תוצאתי של המבוטח אצל המבטח אזי לא יעלה סך השתתפות העצמית עפ"י שתי
הפוליסות יחדיו עקב אירוע אחד על הסך המכסימלי הנקוב ברשימה ו/או במפרט
של פוליסה זו כסך המכסימלי שעל המבוטח לשאת בגין אותו סיכון.

נזקי נוזלים והתבקעות
(1

(2

ה.

.1

יחשב כאירוע אחד כל אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות
מתחילת האובדן או הנזק.
למען הסר ספק מובהר בזה כי אם האירוע עצמו נמשך מעל  72שעות ללא
הפסקה יחשב כל פרק הזמן מתחילת האירוע ועד סופו לאירוע אחד.

נזק ע"י מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים עקב המלטות של חומרים כנ"ל ,שמקורם בדוודים,
מיכלים ,צינורות ,ברזים ,מתקני מיזוג אוויר והסקה ,ספרינקלרים ,מתקני ביוב ו/או ניקוז ,וכן
אבדן או נזק למתקנים האמורים ותכולתם עקב התבקעותם וכן עקב נזילה ,גלישה ,דליפה,
שפיכה או עבירה על גדותיהם של הנ"ל ואבדן הנוזלים ו/או הגזים.
פריצה בלתי צפויה של מתכת חמה ו/או חומרים פלסטיים ו/או כל חומר הנמצא בתהליך
מהמתקן בהם הם נמצאים ,כולל נזק למתקן עצמו וכל אביזריו .אחריותו של המבטח על פי
סעיף זה מוגבלת לסכום שאינו עולה על  ₪ 4,000,000לאירוע -על בסיס נזק ראשון.

כלי טייס
פגיעה על ידי כלי טייס ו/או מתקני תעופה אחרים כגון :חלליות ,לוויינם ו/או חפצים שנפלו מהם
)למעט חומרי נפץ( ,בום על קולי יחשב לנזק שנגרם על ידי כלי טייס.

ו.

התנגשות )אימפקט(
פגיעה ו/או נפילה על ידי או מ :כלי-רכב ,ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם ו/או נזק שנגרם מנפילתם
של כלים אלו ו/או נפילת כל משא או חפץ מהם ,או מכה ע"י בעלי חיים כלשהם ,וכן כל אבדן או נזק
אחר שאינו מוחרג עפ"י סייגי הפוליסה לרכוש המבוטח בעת העברתו ,פריקתו ו/או הטענתו בחצרי
המבוטח ובלבד שאינו מכוסה בביטוח אחר ,אך למעט נזקי התנגשות לכלי הרכב עצמם.
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ז.

תסיסה והתחממות עצמית
תסיסה עצמית ,למעט של מלאי מוגמר ,התחממות עצמית או הדלקות רכוש מעצמו או הידלקותו
עקב תהליך של חימום או ייבוש שהם בגדר אירוע בלתי צפוי.

ח.

פריצה ושוד
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף ,תורחב הפוליסה
לכסות פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך;
"פריצה" פרושה:
גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח ,כולל גניבת חלקים מהמבנה או רכוש אחר
המחובר אליו דרך קבע בין אם בתוך המבנה ובין אם על המבנה מבחוץ ,לאחר חדירה לחצרים
המבוטחים ,בתנאי כי החדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על
החדירה או היציאה כאמור ,וכן חדירה על-ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו הועתקו או
הותאמו שלא כדין.
למען הסר ספק מובהר בזה כי הנזק הפיזי שנגרם למבנה כתוצאה מהכניסה או היציאה האלימה
לצורך ביצוע הפריצה ,מכוסה על פי סעיף זה.
"שוד" פירושו:
החדירה לתוך המבנים ו/או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או המבנים ,שנעשו על-ידי שימוש
באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח.
מותנה בזה ,כי הכיסוי לפי סעיף זה יחול גם על רכוש שמטבעו להימצא בחצר ,סככה או מחסן פתוח,
ובלבד שמקום הימצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של שער לא נעול בקיום שומר ליד
השער ,אך בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך פריצה או שוד כהגדרתם לעיל.
מותנה בזה כי במקרה של גילוי נזק יודיע עליו המבוטח למשטרה בהקדם האפשרי וישתמש
באמצעים העומדים לרשותו כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש הגנוב.
אחריותו של המבטח על פי סעיף זה מוגבלת למקרה ולתקופה לסכום המצוין ברשימה .סכום זה
הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש שלא נגנב )למעט כאמור הנזק הפיזי למבנה כתוצאה מהכניסה
או היציאה האלימה( ,שנגרם במהלך פריצה או שוד ייחשב כנזק בזדון לעניין פוליסה זו ואינו
מכוסה עפ"י סעיף זה.

ט.

שביתות פרעות ונזק בזדון
.1

פרעות ושביתות
פעולת אדם כלשהו הלוקח חלק עם אחרים בהפרעת שלום הציבור )בין אם בקשר לשביתה
או השבתה ובין אם לאו( ,ושאינה מהווה אירוע המוזכר בסייג ) 1ב( לפוליסה.
פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי דיכוי או ניסיון לדכא הפרעה כזאת או להקטין את
תוצאותיה.
פעולה מכוונת של פועל שובת או מושבת שנעשתה לקידום שביתה או מתוך התנגדות
להשבתה .פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי מניעה או ניסיון למנוע פעולה כזאת או להקטין
את תוצאותיה.
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למען הסר ספק מוסכם כי סעיף זה מכסה רק אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח עקב
פעולה פיזית מכוונת הפוגעת ברכוש הנ"ל ולא כל אבדן או נזק הנובע מעצם הפסקת
העבודה ,כללית או חלקית ,או מהאטה או מהפסקה מוחלטת או זמנית של תהליך או
פעילות כלשהם.
.2

נזק בזדון
נזק שנגרם על-ידי פעולת זדון של אדם כלשהו )בין אם הפעולה נעשתה בשעת הפרעה של
שלום הציבור ובין אם לאו( ושאינה פעולה שהיא בגדר אירוע המוזכר בסייג ) 1ב(
לפוליסה.
סעיף זה אינו מכסה :נזק המכוסה עפ"י הרחבת פריצה ושוד )סעיף ח' לעיל( .וכן גניבה
של רכוש ,שאינה מכוסה עפ"י הרחבת פריצה ושוד הנ"ל.

י.

שקיעת קרקע
שקיעה ו/או ירידה ו/או גלישה ו/או התמוטטות ו/או סחף של קרקע ,פתאומיים מקריים ובלתי
צפויים מראש ,מאירוע אשר אינו מוחרג במפורש עפ"י סייגי הפוליסה.

יא.

חריכה וצריבה
חריכה וצריבה בלתי צפויים לרכוש המבוטח ,למעט מלאי ו/או מוצרים בתהליך הייצור באם
הנזק נגרם כתוצאה מתהליכי היצור .הכיסוי מוגבל לסך של  , ₪ 1,000,000על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

יב.

התמוטטות מדפים
הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לרכוש המבוטח הנובע מנפילת מדפים או
התמוטטותם .הכיסוי מוגבל לסך של  ₪ 1,000,000על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר.
הרחבות

למען הסר ספק מובהר בזה כי:
(1

אין בהרחבות המפורטות להלן ) -למעט הרחבה ו' "תוספות לרכוש המבוטח" והרחבה
י"ד הוצאות מיוחדות ,("...בכדי לשפות או לפצות את המבוטח מעבר לסכום/מי הביטוח
הנקוב/ים ברשימה ושבגינם נגבתה פרמיה.

(2

כל הרחבה בהרחבות שלהלן כפופה ,עד כמה שלא שונה בה במפורש ,לכל תנאי הפוליסה
וסייגיה.
א.

רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו מחוץ לחצרים
המבוטחים ,למעט בעת העברה )העברה לעניין זה כולל חניית ביניים( ולמעט
רכוש כמפורט בסייג ) 7קווי תמסורת וחלוקה( ,בכל מקום בתחום מדינת-ישראל
והשטחים המוחזקים על ידה ,לכל מטרה הקשורה לעסקו של המבוטח.
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לעניין הגדרת "פריצה" כמפורט בסעיף ח' מ"סיכונים נוספים מבוטחים" יכלול המונח
"חצרים מבוטחים" גם חצרים של אחרים אצלם נמצא הרכוש המבוטח .אחריותו של
המבטח על-פי הרחבה זו מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות
המבטח על-פי הרחבה זו ל -5%מסכומי הביטוח לתכולה ,לציוד ולמלאי המצוינים
ברשימה.
ב.

רכוש מחוץ לתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
הרכוש המבוטח כולל רכוש הנמצא באורח זמני מחוץ לתחומי מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים על ידה בפני הסיכונים המבוטחים בפוליסה )למעט השלמת כה"ס רכוש
בהעברה וגניבה( .אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום המצויין
ברשימה .בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו לסך של
 . ₪ 200,000סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

ג.

רכוש בהקמה ובהריסה
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת היותו בתהליכי הקמה ,הצבה ,בניה,
הרכבה ,הרצה ,שיפוץ ,פירוק ,העברה והריסה בחצרים המשמשים את המבוטח במהלך העסקים
השוטף של העסק.
הרחבה זו אינה חלה:
.1

על רכוש במידה בה הוא מבוטח תחת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ו/או הקמה
שנערכה על ידי המבוטח או לטובתו.

.2

על עבודה שערכה עולה על . ₪ 1,000,000

.3

על רכוש המוקם באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח.

למניעת ספק מובהר בזה כי אין האמור בהרחבה זו בא לגרוע מהכיסוי המוענק בפוליסה לשאר
רכושו של המבוטח בגין אבדן או נזק מאירוע המכוסה על פי הפוליסה והנובע מביצוע העבודות הנ"ל.
ד.

רכוש תחת כיפת השמיים
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו מתחת לכיפת השמיים ,למעט
אובדן או נזק לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים ,עקב רוח סוערת ,סערה וסופה ו/או
רוח החזקה מהן ,שיטפון ,נחשול ,גשם ,רעם ושבר-ענן ,שלג וברד ,כמוגדר בסעיפים ג 2ו-ג ,3ג 4ו-
ג 5מפרק "סיכונים נוספים מבוטחים". .
ה .רכוש בהעברה
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את הרכוש המבוטח בפני הסיכונים המבוטחים
הכיסוי לא יחול בגין סיכון התנגשות ) אימפקט ( מסעיף ו " סיכונים נוספים מבוטחים
בגין הרחבת כל הסיכונים בסעיף לד' וסיכון גניבה אף אם נרכשו הרחבות אלה( בעת
עברה ישירה על גבי רכב מנועי )כולל טעינה ופריקה על ומכלי הרכב(.
עניין זה העברה הובלה ישירה משמעותה :העברה ישירה של הרכוש המבוטח ליעדו על גבי רכב
מנועי בפרק הזמן מהרגע בו החל כלי הרכב הנ"ל לנוע מפתח חצרי המוצא ועד עצירתו בפתח
החצרים אליהם מיועד הרכוש כולל חניה אגב הובלה זאת.
למניעת ספק מובהר בזה כי העברת רכוש בתוך חצרי המבוטח אינה מכוסה.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך . ₪ 200,000
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
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ו.

תוספות לרכוש המבוטח
הפוליסה מכסה ,בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים ,סכומים נוספים שנוספו החל מיום תחילת תקופת
הביטוח או החל מיום הגדלת סכומי הביטוח כאמור בסעיף כב' של ה"הרחבות" להלן ,שמקורם
בשינויים ,הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח למעט מלאי עסקי וכן בהיטלים ומיסים נוספים
שהוטלו על-ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש כאמור ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים
בלתי צפויים.
אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו לא תעלה על סכום המקביל ל 10%-מסכומי הביטוח
המפורטים לכל סעיף; אך בכל מקרה לא יותר מ  ₪ 20,000,000בסה"כ.
המבוטח מתחייב לדווח של שינויים אלה ,תוך תקופת זמן המתקבלת על הדעת ,ולשלם בהתאם את
דמי-הביטוח הנוספים היחסיים המגיעים.
ז .נזק עקיף למלאים
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות קלקול מוצרים בתהליך ו/או מוצרים מוגמרים ו/או חומרי גלם
כתוצאה מנזק לרכוש אחר מבוטח ו/או מדחייה או הפסקת תהליך הייצור ו/או משינוי טמפרטורה ,כל
הנ"ל בתנאי שנגרמו כתוצאה מהסיכונים המבוטחים .אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו
מוגבלת ל 15% -מסכום הביטוח של המלאי או לסך  , ₪ 4,000,000הנמוך מביניהם.
היה ומלאי המבוטח בזה נמצא לצורך העסק זמנית אצל אחרים ,יחול הכיסוי לפי הרחבה זו גם באם
הקלקול נגרם כתוצאה מנזק כאמור לרכושו של המחזיק במלאי .למניעת ספק קלקול מלאי הנובע
ישירות מסיכון מבוטח מכוסה על מלוא סכום הביטוח למלאי.

ח.

השבת סכום הביטוח לקדמות
מוסכם בזה כי בהמשך לאמור בתנאי  9של "תנאי הפוליסה" ותמורת דמי ביטוח נוספים ,יושב סכום
הביטוח ו/או גבול אחריות המבטח לקדמות לאחר קרות אבדן או נזק ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט
גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון שלגביו ההשבה תהיה מיום קרות הנזק ,אלא אם יורה
המבוטח אחרת.
דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
על אף האמור לעיל:

ט.

.1

מוסכם בזה כי באם צויין ברשימה במפורש גבול אחריות כללי של המבטח לתקופה
) (LOSS LIMITלגבי סיכונים מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים ,לא תהיה הרחבה
זו בתוקף לגבי אותם סיכונים.

.2

מוסכם בזה כי באם צויין ברשימה במפורש כי גבולות אחריות לגבי סיכון מסוים )על
בסיס נזק ראשון( הם למקרה ולתקופה ,לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון.

סעיף שומה
מוסכם בזה כי אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על  10%מסכומי הביטוח או - ₪ 4,000,000
הנמוך מבין השניים ,יסתפק המבטח  -לעניין תנאי ביטוח חסר בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו
של הרכוש המבוטח שלא ניזוק.

י.

ביטוח נפרד
מוסכם בזה כי במקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי הרכוש המבוטח ,רשאי המבוטח
לדרוש כי תיערך שומה נפרדת עבור כל סעיף ,וכי יתייחסו אליו בנפרד כאילו בוטח בפוליסה נפרדת.

41

יא.

חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים
הפוליסה מורחבת לכלול חפצים אישיים של עובדי המבוטח וכן רכוש אורחים הרשאים
על פי דין להימצא בחצרים המשמשים את המבוטח בפני הסיכונים המבוטחים בעת
המצאם בחצרים המשמשים את המבוטח ,בתנאי כי אחריותו של המבטח בגין חפציו
של אדם אחד לא תעלה על סך  . ₪ 1200סעיף זה אינו כפוף להשתתפות עצמית.

יב.

מס ערך מוסף
מוסכם בזה כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ (.אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי
בגינם מ.ע.מ .אך באם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ (.מכל סיבה שהיא ,בגין הרכוש
כולו או חלקו ,אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מ.ע.מ.

יג.

הוצאות פינוי הריסות

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות להריסה ,ניקוי ,יישור ,השמדה ,הרחקה ופינוי לאחר אובדן או נזק לרכוש
המבוטח עקב סיכון מבוטח ,לרבות אובדן או נזק עקב פעולות אלה .אחריות המבטח על פי הרחבה זו
מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
בהעדר סכום ביטוח ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל 10% -מערך הנזק.
יד.

הוצאות מיוחדות לאחר נזק
הפוליסה מורחבת לכלול:
.1

הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות אירוע מכוסה שלאחריו יש
צורך בשמירה מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר ,ושאילולא הנזק לא היה צורך בקיומה.

.2

הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק מאירוע מכוסה והמסכן את עובדי המבוטח ו/או
את הרכוש המבוטח לאחר נזק.

.3

הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות ובחגים וכן נסיעות בעלי
מקצוע ומשלוחים אוויריים דחופים ,עקב אבדן או נזק המכוסה על-פי פוליסה זו.

.4

הוצאות תפעול נוספות סבירות הנחוצות על מנת לאפשר את המשך תפקודו השוטף של
העסק המבוטח במשך התקופה הדרושה לביצוע החלפה או תיקון של הרכוש שניזוק מאירוע
מכוסה.

.5

הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק לרכוש שהחליף את הרכוש
שניזוק.

ובתנאי שאחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות עפ"י סעיף זה לא תעלה על  10%מתגמולי
הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא סעיף זה או  ₪ 600,000הנמוך מבין השניים.
טו.

הוצאות שחזור מסמכים
הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות שחזור של מסמכים ,כתבי-יד ,תכניות ,שרטוטים ,תרשימים ,נתוני
ענ"א ,סרטים מגנטיים ,דיסקים ,אמצעי אגירת מידע אחרים ,פנקסי חשבונות ,דפוסים וספרי עסק,
שניזוקו עקב סיכון מבוטח.
אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי
הרחבה זו ל – . ₪ 300,000
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טז.

הוצאות שכר אדריכלים ואחרים
הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים יועצים
ומומחים אחרים ,וכן הוצאות הנובעות מחוקי-עזר עירוניים או אחרים ,תקנות ,אישורי בנייה וכדומה,
לשם כינון אובדן או נזק עקב סיכון מבוטח .אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב
ברשימה .סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום
ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל 10% -מערך הנזק.

יז.

סעיף ערך כינון
מוצהר ומוסכם בזה ,כי בקרות אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,למטע מלאי ,על-פי פוליסה זו ,ישפה
המבטח את המבוטח עבור עלות הכינון של אותו רכוש או של רכוש מסוג ,אופי או טיפוס אחר )לעניין
סעיף זה כינון משמעו :בנזק חלקי – תיקון ,בנזק מלא )טוטאלי( – הקמה מחדש או חילוף( .בתנאי כי
אחריות המבטח מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום ,של רכוש מאותו סוג או טיפוס של הרכוש
שאבד או ניזוק ושאינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש.
אך על אף האמור לעיל ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים ותוספות הכרחיים
שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות )אך למעט דרישות מיגון אש( ,בתנאי שלא נדרשו על-ידם לפני
קרות האובדן או הנזק ,ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות הללו לא יעלה על 10%
מערך הנזק .מובהר בזה כי המבוטח רשאי לכונן הנזק במקום אחר ובאופן וצורה המתאימים ובתנאי
שאחריות המבטח לא תגדל עקב כך .כל הנ"ל בכפוף להוראות המיוחדות הבאות ולתנאי הפוליסה
עד כמה שלא שונו על-ידי האמור בסעיף זה ,ובכפוף לסכום הביטוח המפורט ברשימה.
הוראות מיוחדות
.1

יש להתחיל ולבצע את עבודות הכינון במהירות סבירה ,ובכל אופן יש להשלים אותה תוך 24
חודשים ממועד האובדן או הנזק ,או תוך פרק זמן נוסף כפי שהמבטח ירשה )תוך תקופת
הכינון האמורה( ,אחרת לא יהיה המבטח אחראי לכל סכום העולה על הסכום שהיה מגיע
אלמלא סעיף זה.

.2

כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או ניזוק לא יהא המבטח חייב
בכל תשלום העולה על הסכום שהיה מגיע אילולא סעיף זה; מוסכם כי הזמנת רכוש או
הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק תחשב כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין
סעיף זה ,בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל.

.3

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה על ידי המרת הסכומים שהוצאו
למטבע הפוליסה בהתאם ל"שער/ים" החל/ים ביום ההוצאה בפועל ע"י המבוטח.

.4

מוסכם כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא בייצור שוטף ,אזי תוגבל אחריות המבטח
לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת
שהיה חדש ,ואינו נופל ממנו.

.5

אם  90%מסכום הכינון ,אילו נהרס כל הרכוש המכוסה על-פי סעיף זה ,עולה בתקופת הכינון
על הסכום המבוטח בזה בעת שארע האבדן או הנזק ,אזי ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו
עבור ההפרש שבין סכום הביטוח לבין  90%מסכום הכינון כאמור ,ובהתאם לכך ישא
המבוטח בשיעור היחסי מהאבדן או הנזק.

.6

סעיף זה לא יהיה בר-תוקף בגין:
א(

מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק.

ב(

רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים מקרות הביטוח )או כל תקופה נוספת
שהמבטח ירשה( ,על כוונתו לבסס את תביעתו כאמור בסעיף זה.
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ג(
.7

יח.

רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.

מניעת ספק מובהר בזה כי רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון מכוסה ,אולם הוצא
לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש ע"י הרשויות המוסמכות לכך בעקבות נזק בחצרי
המבוטח או בסביבתו המיידית מסיכון מכוסה ,יחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מכוסה.

תנאי הצהרה -למלאי
סעיף זה תקף אך ורק באם יש כיסוי למלאי ובאם נגבתה ברשימה פרמיה
פקדונית הכפופה להתאמה.
הואיל ודמי-הביטוח בגין סעיף המלאי ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד  75%מסכומי
הביטוח הנקובים ברשימה ,והואיל ודמי-הביטוח האמורים כפופים להתאמה בתום תקופת
הביטוח ,על כן מתחייב המבוטח להמציא למבטח הצהרות בכתב בדבר הרכוש המבוטח מידי
תום חודש בהתאם כמפורט כדלהלן:

.1

ההצהרה תימסר תוך  60יום מתום כל רבעון ותפרט את ערך המלאי בתום כל חודש ברבעון
כאמור .באם ההצהרה לא תימסר למבטח תוך התקופה האמורה ,אזי 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 מדי רבעון חלקי מספר 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.
 .2הבסיס לקביעת ערך הרכוש המבוטח לצורך מתן ההצהרות ולצורך חישוב תגמולי הביטוח יהיה
כדלקמן:
א.

בגין חומרי גלם
וחומרי אריזה

עלות הרכישה מחדש במועד הקובע

ב.

בגין מוצרים בתהליך

-

עלות רכישה מחדש של חומרי גלם
בתוספת הוצאות שהושקעו ,במועד
הקובע.

ג.

בגין מוצרים מוגמרים

-

ערך המכירה בניכוי הרווח במועד הקובע.

לעניין סעיף זה המונח "המועד הקובע" פירושו:
)(1

לצורך הצהרה:
היום האחרון של החודש עליו נמסרה ההצהרה.

)(2

לצורך 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
הנזק.
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יט.

)(3

היה והסכום האחרון שהוצהר על-ידי המבוטח בסמוך לקרות
מקרה הביטוח יפחת מהסכום שהיה על המבוטח להצהיר
בהתאם לאמור לעיל ,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 למבוטח את הזכות לראות בכך הצהרה
על מלוא סכום הביטוח.

)(4

בכפוף לאמור בסיפא לסעיף "השבת סכום הביטוח לקדמות"
בסעיף ח' להרחבות הפוליסה ) (LOSS-LIMITמוסכם בזה כי
סכום הביטוח המרבי לא יופחת עקב מקרה ביטוח ,והמבוטח
מתחייב לשלם דמי-ביטוח נוספים יחסיים לתגמולי הביטוח
ששולמו ,ולתקופה שנותרה מיום קרות מקרה הביטוח עד לתום
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה .דמי-ביטוח נוספים אלה לא
יובאו בחשבון בעת עריכת התאמת דמי-הביטוח הסופיים המגיעים.

)(5

בכל מקרה של ביטול פוליסה זו ,אזי בכפוף לאמור בתנאי מס'  7לתנאים הכלליים של
הפוליסה תיערך התאמה כאמור לעיל בגין התקופה שבה הייתה הפוליסה בתוקף.

)(6

החבות המרבית של המבטח לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש
המבוטח הכפוף לתנאים אלה.
המבטח אינו רשאי לדרוש דמי-ביטוח נוספים בגין סכומים עודפים מעבר לסכום
הביטוח הנקוב ברשימה ,פרט למקרה הגדלת סכום הביטוח על-פי תוספת כתובה
לפוליסה.

)(7

אם בשעת קרות מקרה ביטוח ,סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש
המבוטח הכפוף לתנאים אלה יפחת מערכו של הרכוש המבוטח כאמור בסעיף קטן
 2לעיל ,תפחת חבות המבטח בשיעור היחס שבין ערכו של הרכוש המבוטח לבין
סכום הביטוח.

דמי שכירות
מוסכם ומוצהר בזה כי אם לא צויין אחרת ברשימה הביטוח לפי פוליסה זו מכסה:
.1

דמי שכירות ו/או דמי ניהול נוספים אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי.

.2

סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי לצרכי המבוטח.

.3

דמי שכירות אשר המבוטח חייב בתשלומם עבור המבנה המוחזק
על-ידו בשכירות אשר יצא מכלל שימוש ,בתנאי כי לא שולם עבור
מבנה חליפי כמצוין בסעיפים  1-2לעיל.

הכיסוי האמור לעיל יהיה תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש אך
לא יותר מ 12-חודשים מיום הנזק וסה"כ השיפוי לפי סעיף זה לא יעלה על
שיעור של  10%מסכום הביטוח של המבנה הניזוק ובכל מקרה לא יותר
מדמי שכירות הכרחיים שישולמו בפועל .כמו כן מוסכם בזה כי באם במקום
דמי שכירות יהיה על המבוטח לשלם בהתאם לחוזה עם בעל המבנה הוצאות
תפעול במקום דמי שכירות ,תחשבנה הוצאות אלו כדמי שכירות לצורך סעיף זה.
לעניין סעיף זה ,מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק ע"י סיכון מבוטח לרכוש השכן
לחצרי המבוטחים ,תיחשב כנזק לרכוש המבוטח.
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כ.

חבות כשוכר
בכל מקרה של אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים למבנים אותם שוכר המבוטח והכלולים ברכוש
המבוטח ,תחולנה ההוראות הבאות:
.1

היה והמבוטח יבחר לכונן או לחלף את האבדן או הנזק יחול האמור בסעיף ערך כינון שלעיל.

.2

היה והמבוטח אינו יכול ,אינו רשאי ,או אינו מעוניין בתיקון או בחילוף האובדן או הנזק כאמור
לעיל ,אזי הכיסוי הניתן יהיה כדלקמן:
א(

המבטח ישפה את המבוטח בגין כל סכום שהמבוטח יחויב בדין לשלם לבעלי הרכוש
עקב האובדן או הנזק ,וכן-

ב(

המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן זכותו המוגנת להחזיק ולהפעיל את עסקו
בחצרים בהם אירע מקרה הביטוח )בכולם או בחלקם( כתוצאה ממקרה הביטוח.
שוויה של הזכות המוגנת הנ"ל תוערך ע"י שמאי מקרקעין.

סכום השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על סה"כ ערך הכינון של הרכוש שאבד
או ניזוק.
כא.

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

כב.

הגדלת סכומי הביטוח
הודעות על הגדלות בסכומי הביטוח עד לשיעור של  10%מסכומי הביטוח או עד לסך
של  ,$5,000,000הנמוך מהשניים ,תיכנסנה לתוקפן תוך  24שעות מעת קבלת ההודעה
ע"י מורשה חתימה אצל המבטח .אך בכל מקרה סך הגדלות סכומי הביטוח כמפורט
לעיל לא תעלנה על  $ 10,000,000במשך תקופת הביטוח ,אלא אם יוסכם אחרת ובכתב
ע"י מורשה חתימה אצל המבטח.
הגדלות מעבר לסכום כנ"ל שאותן עדיין לא אישר המבטח לא יילקחו בחשבון לעניין
חישוב תת-ביטוח לפי סעיף  13מתנאי הפוליסה )ביטוח חסר(.

כג.

ביטוח עודף
במידה ויתברר שסכום הביטוח של כל אחד מהסעיפים המבוטחים מסעיפי הרכוש המבוטח לפי
הפוליסה נמצא בביטוח יתר ,יוכל המבוטח )משך כל תקופת הביטוח( להעביר את עודף סכום
הביטוח.
לסעיף אחר באם ימצא בביטוח חסר ,ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  20%מהסעיף שנתון
בביטוח-חסר ובמידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף,
ישלם המבוטח פרמיה נוספת בהתאם.

כה.

שעבוד )סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(
.1

כל תשלום אם יגיע לפי הפוליסה ,ישולם לבנקים/מוסדות המצוינים במפרט ,לפי שיעור זכות
ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים הנקובים במפרט ובהתאם לכל תנאי
וסעיפי הפוליסה.
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.2

למרות כל הרשום הפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה ,בדבר ביטול הביטוח עקב אי-
תשלום של פרמיה או חלק ממנה ,או בדבר זכות ביטול הפוליסה על-ידי המבטח בתוקף תנאי
הפוליסה ,לא יהיה תוקף לביטול הביטוח אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב
לבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה בפוליסה ,לפחות  30יום לפני מועד הביטול.

.3

התחייבות המבוטח לתשלום פרמיות הביטוח תהיה מוקדמת להתחייבות המבטח לתשלום
בגין תביעות וכל שעבוד ו/או חוב אחר ,וכי למבטח שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח
כלפיו מכל סכום שיש לשלמו בגין אבדן או נזק מבוטח.

על אף כל האמור לעיל ובאם לא צוין אחרת ברשימה ,סכום ראשוני של עד  ₪ 200,000ישולמו
ישירות למבוטח או לפקודתו ,ללא צורך באישור מוקדם של הבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה
בפוליסה.
כו.

רכוש בחצרים
אחריות המבטח לפי הפוליסה ,חלה על כל רכושו של המבוטח הנמצא בחצרים ,אף אם לא הוזכר
במפורש ברשימה ,בתנאי שלא הוצא מהביטוח על-ידי סייג או תנאי מפורש.

כז.

רכוש רשויות ציבוריות
הגדרת הרכוש המבוטח כוללת רכוש של רשויות ציבוריות כגון משרד התקשורת ,חברת החשמל
ועירייה הנמצא בחצרי המבוטח והמיועד לשימושו ואשר המבוטח אחראי עבורו במקרה של אבדן או
נזק על-ידי הסיכונים המבוטחים על-פי הפוליסה.

כח.

גז קירור
אם צויין הדבר ברשימה ,מורחבת הפוליסה לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים
כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה ובהרחבותיה.

כט.

מיון וסידור מלאי
הפוליסה מכסה הוצאות שיהיו למבוטח לשם מיון ,סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג ,שנגרמו
במישרין עקב נזק המכוסה עפ"י הפוליסה ,גם אם המלאי עצמו לא ניזוק ,וזאת בתנאי שההוצאה
אושרה ע"י השמאי המטפל בנזק או ע"י המבטח.

ל.

הוצאות מנע
הפוליסה מכסה הוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח אף אם לא נגרם אבדן או נזק
בפועל לרכוש המבוטח גופו ,וזאת בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש
המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.

לא.

נזק ללוחות חשמל
הפוליסה מורחבת לכסות נזק ללוחות חשמל כתוצאה מ :מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית,
התחממות עצמית ו/או אש הנובעת )במקור הנזק( מהם שנגרמו מכל סיבה שהיא כולל מברק ,סעיף 4
בסייגי הפוליסה ישונה בהתאם.
אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסך  ₪ 200,000סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו
כפוף לתנאי ביטוח חסר.
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לב.

הוצאות משפטיות
היה וזיקת הביטוח של המבוטח לרכוש המבוטח הניזוק היא אחריות על פי דין ,ישפה המבטח את
המבוטח אף בגין הוצאות המשפט בהן נשא בתנאי שהוצאו בתאום עם המבטח.
הגנה על שם מותג

לג.

היה ובעקבות נזק למוצרים ,המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או
סימון מסחרי יש להשמיד את הפריטים שניזוקו וטענה זו תאושר על ידי השמאי המטפל ,אזי הפיצוי
לפריטים שניזוקו יחושב על בסיס אבדן כללי ) .(TOTAL LOSSהמבטחים ישלמו במקרה הזה גם
את הוצאות הפינוי וההשמדה ,אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של . ₪ 1,000,000
לד.

השלמה לכל הסיכונים

מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות " השלמה לכל הסיכונים " בהתאם להגדרה להלן :

אובדן או נזק פיזי תאונתי ופתאומי הנגרם לרכוש המבוטח ,מסיבה כלשהי שלא נכללה בסיכוני

הפוליסה ובסיכונם האחרים המבוטחים ) בין בפוליסה ובין בתוספות ( ושאינה מוצאת מכיסוי בסייגים
להלן:

הרחבה זה אינו מכסה :

 .1תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח עקב:

א .תכנון  ,חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים  ,פגם מטבעו של הרכוש ) ( INHERENT VICE
הרעה הדרגתית  ,פחת והתבלות רגילים .

ב .שקיעת קרקע הדרגתית  ,שקיעה הדרגתית של מבנים ותשתית ,התמוטטות של מבנים.
ג .נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של ניקוי  ,תיקון או שיפוץ של הרכוש המבוטח.

הסייגים לעיל מוגבלים לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח עקב הסיבות המנויות לעיל  ,ואינם
חלים על נזק אחר הנגרם עקב כך ,אשר יהיה מכוסה  ,אלא אם סויג בהרחבה זו במפורש.

ד .קורוזויה  ,החלדה  ,שינויים או תנאים קיצוניים בטמפרטורה או שינוי אוירה ) ATMOSPHERIC

 ( CHANGEלחות  ,יובש  ,עובש  ,הצטמקות  ,התאדות,אבדן משקל  ,זיהום  ,מהול  ,שינויי צבע

מרקם או גמר  ,השפעת אור ,מכרסמים  ,חרקם  ,או שריטות ) . ( SCRATCHING

אלא אם הנזק נגרם כתוצאה מנזק תאונתי בלי צפוי לרכוש או לחצרים בהם נמצא ,עקב סיבה כלשהי

שלא סויגה על ידי הרחבה זו.

 .2נזק הנגרם לרכוש המבוטח עקב גניבה ,העלמות  ,חוסר בלתי מוסבר או החוסר שנתגלה בספירת מלאי,
תיוק או אחסון שגוי של מידע  ,מחסור באספקת חומרים או חוסר הנובע מטעות או מעילה באמון.

 .3שבר מכני פעולה חשמלית או מכנית בלתי תקינה  ,אלא אם נגרם עקב כך מסיבה כלשהי שלא סויגה
בהרחבה ובמקרה זה תוגבל אחריות המבטח לנזק שנגרם עקב כך בלבד.

 .4נזק הנגרם למלאים :

א .כתוצאה ישירה מהיותם בתהליך היצור.
ב .עקב שינוי טמפרטורה או שינוי אוירה )

 ( ATMOSPHRIC CHANGEהנובעים משבר מכני או נזקי

חשמל  ,או הנובעים מהפסקת אספקת חשמל  ,מים או גז.

 .5העדר פעולה או פעולה שגויה  ,עיבוד שגוי  ,נזק לתכנה או למאגרי נתונים או מידע  ,הנובעים מכשל
מערכות מחשב  ,הוצאות למניעתם ותיקונם.
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 .6נזק לרכוש בהקמה ,

 .7נזק לרכוש בהעברה מחוץ לחצרי המבוטח .

 .8נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים של הפוליסה.

אחריות המבטח לאירוע לפי הרחבה זו מגבלת לסכום שלא יעלה על  10%מסכום ביטוח התכולה ו/או
על  ₪ 200,000הנמוך מהשניים -על בסיס נזק ראשון.

לה.

סעיפי ברירה/בחירה
הסכומים המפורטים בסעיפים ,י"ג )"פינוי הריסות"( ,י"ד ")הוצאות מיוחדות לאחר נזק"( ,ט"ו "שחזור
מסמכים" ,ט"ז )"שכר אדריכלים"( ,י"ט )"דמי שכירות"( ,כ"ז )"רכוש רשויות"( ,כ"ח ")גז קירור"( ,לעיל
יילקחו בחשבון סכומי הביטוח )לצורך קביעת ביטוח חסר( רק אם המבוטח תובע על-פיהם.

לו.

כותרות
הכותרות המופיעות בפרקים "סיכונים נוספים מבוטחים" וב"הרחבות" משמשות אך ורק לצורך נוחות
ההגדרה וההפניה ,ואין לראותן בשום פנים כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים
ובסעיפים עצמם.
תנאי הפוליסה

פוליסה זו ,הרשימה ,המפרט וכל מסמך אחר המצורפים לה  -יקרא כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוי שיוחסה
להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה או של המפרט  -תהא להם אותה משמעות המיוחדת
בכל מקום בו הם מופיעים.
.1

תחולת החוק
הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו ,וככל שיתחייב על-פי
העניין ,אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו וככל שהדבר לא נאסר בחוק.

.2

אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכון המבוטח על-פי הפוליסה ,כפי שיוסכם מעת לעת במשך
תקופת הביטוח בכתב ,תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה ו/או ברשימה,
בהתאם למקרה.

.3

ביטוח כפל
בוטח נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח
להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר מעת שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על כך.

.4

הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.
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.5

תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים
א.

אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים מהמבוטח למבטח
בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח.

ב.

לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים עליהם הוסכם
במפורש ,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל.
ההפרשים יהיו הפרשי הצמדה בין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין המדד הידוע ביום
התשלום בפועל ובתוספת בתוספת דמי אשראי .

ג.

לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור תקופת
הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.

ד.

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב
לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם
הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי -
חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב
לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
והסכום המוסכם,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

ה.

.6

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 נזק כללי )טוטאלי( לרכוש
המבוטח המכוסה עפ"י פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו ,גם אם
טרם הגיע מועד תשלומם.

.7

ביטול הביטוח
א.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד
שהודעה על כך תשלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות  60ימים לפני התאריך בו יתבטל
הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה
שלאחר ביטול הביטוח.

ב.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו,
ובלבד שהודעה על כך תשלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח
בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו
אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים
אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה
השנתית עבור כל חודש או חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי(.

ג.

אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תוך 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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.9

.8

תביעה לתגמולי ביטוח

א.

קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטח תוך זמן סביר מעת שנודע לו ,ועל
המוטב להודיע למבטח תוך זמן סביר מעת שנודע לו ,על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי
ביטוח.

ג.

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על-פי הפוליסה תוגש למבטח על ידי המבוטח בכתב.

ג.

על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח תוך זמן סביר מעת שנדרש לכך ,את
המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח
ככל שיוכל להשיגם.

ד.

לאחר קרות מקרה הביטוח על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים כדי לצמצם את היקף הנזק
היה והמבוטח לא נקט אמצעים סבירים אלה ,רשאי המבטח להקטין את היקף חבותו על-פי
הוראות החוק.

הקטנת סכום הביטוח לאחר נזק
לאחר קרות אבדן או נזק יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטח בגובה תגמולי
הביטוח ,לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית ,המגיעים למבוטח בגין האבדן או הנזק.

.10

השתתפות עצמית
המבוטח נושא על עצמו את הסכום הראשוני ,המופיע בסעיף ג' )נזקי טבע( בפרק "סיכונים נוספים
מבוטחים" ולגבי סיכונים אחרים כמופיע במפרט או ברשימה ,מתגמולי הביטוח העומדים לתשלום
עקב אבדן או נזק המכוסים עפ"י הפוליסה.

.11

זכויות המבטח לניצולת
א.

ב.
ג.

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

.1

להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.

.2

לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.

.3

להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו ,או לטפל או
בדרך אחרת ,לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי.

.4

למכור ניצולת לצד שלישי בעקבות אבדן או נזק כנ"ל ,וזאת רק לאחר שלמבוטח
תוענק זכות ראשונה לרכשה במחיר של הצד השלישי.

אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או יפריע או ימנע
את המבטח משימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תקטן חבותו של המבטח.
המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם
המבטח כבר קיבל אותו לרשותו או לא.

מותנה בזה כי ניצול זכויותיו של המבטח על-פי תנאי זה לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח או
במוניטין שלו.
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.12

.13

תחלוף
א.

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכח חוזה
ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים
ששילם.

ב.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג.

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

ד.

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל עובד של המבוטח ,מועצת
הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי
שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק .ויתור זה
לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

ביטוח חסר
היה ובשעת קרות אבדן או נזק ,סכום הביטוח קטן מ 90%-משוויו של הרכוש המבוטח ,תפחת חבות
המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין  90%משווי הרכוש בשעת קרות האובדן
או הנזק .כל פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד.
תנאי זה אינו חל לגבי סעיפים שלגביהם צוין במפורש כי הם על בסיס נזק ראשון ,וכן לגבי מלאי
הצהרתי ,למעט הסעיפים המפורטים בהרחבה ל"ד שלעיל.

.14

הבסיס לקביעת סכומי הביטוח
הבסיס לקביעת סכומי הביטוח וסכומי השיפוי בפוליסה זו יהיה כדלקמן:
.1

לעניין מלאי המבוטח על בסיס הצהרה :כמפורט בהרחבות הפוליסה סעיף י"ח "תנאי הצהרה
למלאי".

.2

לעניין מלאי אחר:
א(
ב(
ג(

. 15
א1.
.2
.3

בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  -עלות רכישה מחדש ביום הנזק.
בגין מלאי מוצרים בתהליך  -עלות רכישה מחדש של חומרי גלם ביום הנזק בתוספת
ההוצאות שהושקעו בפועל עד אותו יום.
בגין מלאי מוצרים מוגמרים  -ערך מכירה ביום הנזק בניכוי רווח.

.3

לעניין רכוש אחר המבוטח בערך כינון :כמפורט בהרחבות הפוליסה סעיף י"ז "סעיף ערך
כינון".

.4

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

הצמדה
סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד(,שפורסם לאחרונה
לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,תהווה כל הגדלה
כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.
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ב .הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
 .1הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע , ₪יתווספו על תגמולי הביטוח הפרשי הצמדה
למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה
מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
 .2חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על חלקם
לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.
.16

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א.

בקרות נזק לרכוש המבוטח על-פי פוליסה זו ,כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים ,יהא
המבוטח זכאי לקבל מן המבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות
לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מן המבטח ,לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הבטוח הסופיים שישולמו למבוטח ,כאשר חישוב ערך
המקדמה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הצמוד ביום תשלום תגמולי
הביטוח הסופיים.

ב.

מינוי שמאי לטיפול בנזקים ,יעשה על-ידי ועל חשבון המבטח.
ימונה השמאי תוך תאום מלא עם המבוטח .השמאי יתבקש למסור למבטח דו"ח ראשוני
בהקדם האפשרי ,כשסכומי האובדן או הנזק ,מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה.

ג.

בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל המבטח מקבל על עצמו ,מקרה שהנזק מכוסה ללא ספק ,ותוך
זיקה לעניין ביטוח חסר ,לשלם למבוטח מקדמות בשיעורים כדלקמן :
.1

שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל  30% -מסכום אומדן הנזק המכוסה ,כמפורט
בדו"ח הנ"ל.

.2

כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,תשלום משלים בשיעור ) 20%דהיינו ,סך הכל עד
 50%מסכום הנזק המכוסה( ,כמפורט בדו"ח הנ"ל .במקרה שבדו"חות נוספים,
יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדוח הראשוני שלפיו שולמו המקדמות ,יושלמו
המקדמות בהתאם בהקדם.

.3

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

 .17תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.18

שינוי בעניין מהותי

א.

המבוטח יודיע בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,על כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר מעת
שנודע לו על כך.
לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את
היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב.

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל מסמך חליפי.

ג.

היה והמבוטח הוא תאגיד תחשב לידיעת המבוטח לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך
פוליסה זו היוודע הדבר לאחד המנהלים בתאגיד או לאחראי על נושא הביטוח בתאגיד.
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 .19מבוטח ראשי בפוליסה
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,רשאי הוא לנהל משא ומתן עם המבטח
בשם כל המבוטחים לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס
ההצעה על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח כדי
לחייב את כל המבוטחים .תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו
למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח וכן כל הודעה אשר ישלח המבטח
למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
.20

מוטב שאינו המבוטח
א.

המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן ניתנה לו לכך ,מראש,
הסכמת המבטח בכתב.

ב.

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח והמבוטח הפיצוי המגיע לו ,תחייב
קביעה זו גם את המוטב.

 .21מבוטח ראשי בפוליסה
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,רשאי הוא לנהל משא ומתן עם המבטח
בשם כל המבוטחים לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס
ההצעה על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח כדי
לחייב את כל המבוטחים .תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו
למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח וכן כל הודעה אשר ישלח המבטח
למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
.22

הודעות
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח.
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח  -תינתן למבטח למען משרדו ,או לכל מען אחר בישראל
עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

.23

כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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רשימה לביטוח אחריות מעבידים:
שם המבוטח

המוסד לביטוח לאומי

:

כתובת ראשית :

גבולות אחריות :

שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים

לאירוע אחד
סה"כ לתקופת הביטוח

השתתפות עצמית :

.1
.2

40,000,000
40,000,000

-

מחלת מקצוע 6000
אחר 4000

שינויים והרחבות

א .הגדרת החוק בביטוח זה תהיה על פי כל דין.
ב .תוסף לפוליסה ההרחבה הבאה:

"מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על-פי פוליסה זו ,עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח

הנו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה לראשונה ע"י

המבטח ,אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה הביטוח
כאמור ,בתנאי כי:

.1

במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה

.2

המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי

.3

באם לא היה ביטוח תקף בזמן או בחלק מהזמן קודם לתחילת ביטוח זה ,אזי

הביטוח כאמור.

מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח.

המבוטח ישא בעצמו בחלק היחסי הקשור בתביעה .

ג .הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם בגין כל מי שעובד עבור המבוטח בין אם שכרו משולם על ידי המבוטח
או על ידי אחרים וגם אם אינו מקבל שכר )מתנדבים( ,ובתנאי שאין ביטוח אחר אשר מעניק שיפוי

למבוטח  .לגבי עובדים שלא מגיע להם תגמול או תשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי )בהתאם

לחוק הביטוח הלאומי (  ,המבטח יפצה את המבוטח רק בסכום העודף על מה שעשוי היה
להשתלם ,ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח.1968-
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פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
)מהדורה ביט  2009שקלית (
הואיל והמבוטח ,אשר שמו ,כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו/או במפרט הכלולים בזה
)להלן "הרשימה"( ,פנה אל:

 -חברה לביטוח בע"מ

)להלן" -המבטח"(

בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו,
והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח ,כאמור ,תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם את דמי -
הביטוח הנקובים ברשימה;
על-כן הוסכם והותנה בזאת ,כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח
יהיה חייב לשלם למי מעובדיו בתור פיצויים עפ"י החוק כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן שיגרם
בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה בכפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה ,וגם או
אשר יוספו אליה בהסכמת הצדדים.
גבולות האחריות:
אחריות המבטח לא תעלה על:
א.

הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרה ביטוח אחד.

ב.

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל מקרי הביטוח שאירעו
במשך תקופת הביטוח.

הוצאות:
המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת
אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
היה ולסילוק התביעה יידרש סכום העולה על גבולות האחריות הנ"ל ,תוגבל אחריות המבטח להוצאות
אלו ביחס שבין גבול האחריות לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע
אחר שהוגשו למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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הגדרות
למטרת פוליסה זו
.1
.2

חוק:

פקודת הנזיקין )נוסח חדש(;
חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם .1980-

מקרה ביטוח :מקרה ביטוח הוא היזק גופני ,נפשי או שכלי או מוות לאחד או יותר מעובדי המבוטח,
המתוארים ברשימה ,ושהוא בשירותו של המבוטח  -בין אם בשכר ובין אם לא
 כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בעסק המבוטח וכןכתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח.
הפוליסה:

לרבות הרשימה ,הצעת המבוטח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו
אליה.

השתתפות עצמית:

הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו ע"י
המבטח עקב מקרה הביטוח ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד ,אך לעניין
"מחלה מקצועית" ,תהיה ההשתתפות העצמית לגבי כל נפגע ונפגע
בנפרד.
כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא
המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל
אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.
סייגים לחבות המבטח

המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו ל:
א.

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן התחייבות או אחריות
כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.

ב.

)(1

סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על-ידי המוסד לביטוח לאומי .סייג זה לא יחול
לגבי תביעות כאלה ,אם עילתן נובעת ממחדל שחדל המעביד בתום לב ובהסתמכו על
חוות-דעת משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם
עובדים.

)(2

סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגין עילת התביעה או שהמוסד חייב בו
אך לא שילמו מחמת אי-קיום הוראה או הוראות בחוק הביטוח הלאומי או בתקנותיו או
מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל.
אולם הנ"ל לא יחול אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת התביעה נעשו בתום-לב מצד
המבוטח ,ובהסתמך על חוות-דעת משפטית שהוצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח-
לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת התביעה.
סכום כלשהו ,בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה
זו לפצות עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום דמי-ביטוח לאומי
לגביו .המבטח יפצה את המבוטח בגין תביעות אלה רק בסכום העודף על מה שעשוי
היה להשתלם ,ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח
משולב( תשכ"ח.1968-

)(3

ג.

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו
נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים
כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע
או הושפע מתכונותיו המסוכנות של אסבסט.

57

ד.

חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה בצורנית )סיליקוזיס(.

ה.

היזק שנגרם במישרין או בעקיפין ,עקב מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת-איבה
)בין אם הוכרזה מלחמה ,בין אם לאו( ,פעולות חבלה וטרור ,מלחמת-אזרחים ,מרידה ,מרי,
מהפכה ,מרד ,שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי-חוקית ,התקוממות צבאית או עממית,
משטר-צבאי או לקיחת-שלל ,ביזה ,שוד ,הקשורים בנ"ל ,החרמה או השמדה על-ידי כל
ממשלה או רשות ציבורית.
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 עויין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על ידה ,רק
אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים
כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצוים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י
פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

ו.

חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן במישרין או
בעקיפין  :חומר גרעיני ) (Any Nuclear Materialכלשהו ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי
כלשהו.
מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני
לעניין סייג זה יהא מובן המילה "בעירה" – תהליך כלשהו ,המכלכל את עצמו ,של ביקוע
גרעיני.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ,ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות
מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.על אף האמור לעיל עבודה עם
או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.

ז.

חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת
ביטוח על פי כלשהי החייבת בביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

ט.

נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת-ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.
שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו כשטחים
מוחזקים לצורך פוליסה זו.

הרחבות
א.

ב.

ג.

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם
זמנית מחוץ לגבולות המדינה ,בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי ,לעניין סעיף זה
סייג ט' לעיל ישונה בהתאם.
(1

הפוליסה מכסה גם עובדים המועסקים על-ידי המבוטח על-פי חוזים מיוחדים
אשר משכורתם משתלמת ע"י אחרים ,ו/או אשר המבוטח אינו משלם את שכרם,
בתנאי מפורש ,שגם אם ביטוח לאומי לא חייב בפיצויים ביחס לעובדים אלה,
יופחת מכל פיצוי אשר על המבטח יהיה לשלם לעובדים אלה ,בהתאם לתנאי
הפוליסה ,סכום השווה לפיצוי שהיה משתלם ע"י הביטוח הלאומי )או היוונו( ,אילו
היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה.

(2

סכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ"ל על-ידי גוף כלשהו ,ייכלל בהצהרת
המשכורות השנתיות אשר המבוטח מוסר למבטח למטרת הביטוח לפי פוליסה זו.

פוליסה זו חלה בכל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח ,לרבות  -אך לא מוגבל -
הפסקת עבודה ,בעת הימצאו בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו ,וכן
בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה ,כל עוד הוא
פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד של המבוטח ,כולל פעילויות ספורטיביות וחברתיות.
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ד.

פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותם האישית של עובדי המבוטח בגין אירוע שקרה תוך כדי
ועקב עבודתם בעסק המבוטח ובלבד שמקרה הביטוח הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי
כתאונת עבודה..

ה.

הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי-נשק על-ידו
או על-ידי עובדיו .זאת בתנאי ,כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה בזמן האירוע
בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי-נשק.

ו.

פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני-משנה ועובדיהם היה
והמבוטח ייחשב למעבידם ,בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך על ידי
המבוטח או לטובתו.
לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק אירועים שאירעו תוך כדי ועקב
עבודתו/ם בעסק המבוטח.

ז

למניעת ספק מובהר כי פוליסה זו מכסה עובדי שטחים בשטחים המוחזקים
המועסקים על ידי מעביד ישראלי וזאת על פי פקודת הנזיקין וחוק אחריות מוצרים
פגומים  .האמור בסייג ב' יוחל בגין עובדם אלה במלואו.
במידה וייקבע על ידי בית משפט ישראלי כי על נסיבות האירוע לא יוחל הדין
הישראלי  ,תורחב הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדים אלה וזאת
אך ורק על פי הדין החל בשטחים .

ח.

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי "בעלי שליטה" העובדים כמנהלים
שכירים המופיעים ברשימת מקבלי השכר של המבוטח ושמשולם עבורם ביטוח לאומי,
הרחבה זו לא תחול באם מקרה הביטוח ארע עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו.

ט.

פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב
לפני קרות מקרה הביטוח להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח חבות מעבידים הנערך
על ידו ,באותה מידה שהאדם או הגוף המשפטי כאמור ייחשב כמעביד של עובדי
המבוטח ,או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו.

י.

סייג ב' לא יחול על חבות המבוטח תושב ישראל כלפי עובדים ,שלא ניתן לבטחם באמצעות
המוסד לביטוח לאומי ,ו/או שחוק הביטוח הלאומי אינו חל בגינם.

יא.

הגנה בהליכים פלילים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים
פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:
המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן
הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע
בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם
הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל
עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך
הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת
הערעור.
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היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי המבוטח
לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה
ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטח להלן.
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ,המוגשים נגד המבוטח או מי
מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.

הוצאות הגנה )כולל ערעור(:

שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על
ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים
כולל ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.

שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין )התעריף המינימאלי(
התש"ס .2000
סייגים לעניין הרחבה זו:

המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:

.1

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.

.2

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין
במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.

.3

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של
המבוטח.

גבולות אחריות המבטח כל פי הרחבה זו לא יעלו על  ₪ 200,000למקרה ו ₪ 400,000
לסה"כ המקרים בתקופת הביטוח.
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תנאי הפוליסה
 .1הודעה על מקרה נזק
על המבוטח להודיע למבטח ,תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה הביטוח,
העלול להוות עילה לתביעה עפ"י פוליסה זו .באם המבוטח הוא תאגיד ,תחשב
ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או
לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
.2

כתובת למתן הודעות
הודעות למבוטח
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו.
הודעה למבטח
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי ,המצויין בפוליסה,
או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( ,מזמן לזמן.

.3

הודעה על הליכים
המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי
חקירה משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או
שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח ,אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י
פוליסה זו .באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים
לעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

.4

העברת מסמכים מהמבוטח למבטח
המבוטח יעביר למבטח ,תוך זמן סביר ממועד קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,הודעה על
דיון ,צו והליך כלשהו בקשר לתביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.

.5

איסור הודאה
שום הודאה ) ,(ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא
יעשו ולא יינתנו ע"י המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח.
אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או בפני כל
גורם מוסמך עפ"י כל דין ,לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשפט פלילי.

טיפול בתביעות
.6
א .הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא לשלם
לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב
למבוטח  30ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו .אולם טענה שהמבטח יכול
לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.
סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעת המבטח לתשלום תגמולי הביטוח לצד השלישי ,לא
ישלם המבטח סכום הגבוה מהסכום בו היה נושא אלמלא סירובו של המבוטח.
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ב  .הכיר המבטח בחבותו ,עפ"י הפוליסה ,יהיה רשאי ,לפי שיקול-דעתו ובכפוף לסעיף א' לעיל,
ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה ,וכן
לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי-נזק .למבטח יהיה שיקול-דעת
מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה ,ועל המבוטח למסור
לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר לעניינים הנדונים
סעיף זה .המבטח יכול להיכנס בתאום עם המבוטח ,בכל זמן המתקבל על הדעת ,למטרת
חקירה או בדיקה על-ידי פקידיו מיופי-הכח ,לחצרי המבוטח שבהם אירע מקרה הביטוח ויכול
להחזיק בהם בזמן המתקבל על הדעת ,לגבי כל מטרה הקשורה במקרה זה ,והמבוטח
ישתף פעולה בהתאם.
יחד עם זאת ,מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע
בשמו הטוב או לגרום לו נזק כלשהו.
ג.

היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך תאום
הדדי ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור ,תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן
פעיל.

.7

חובת זהירות

על המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח המכוסים על פי הפוליסה ועל
מנת להבטיח את שלום עובדיו.
.8

.9

שינוי בעניין מהותי
א.

המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר
מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב.

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת-הביטוח ו/או כל מסמך אחר
שהוגש למבטח ע"י המבוטח לצורך עריכת הביטוח.

ביטוח כפל
בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח
להודיע על כך למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל ,או לאחר שנודע לו עליו.

.10

תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים

תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
א.
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך
תחילתה של תקופת הביטוח ,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים
ב.
עליהם הוסכם במפורש ,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי השער היציג של מטבע הפוליסה בבנק
ישראל ,בתוספת דמי אשראי.
לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור
ג.
תקופת הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.
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ד.

ה.

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב
שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח,
אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור
תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור והפיצוי המוסכם ,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את
הוצאות המבטח.

 .11הצמדה
גבולות האחריות בפוליסה יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום התביעה .דמי ההשתתפות
העצמית הנקובים בשקלים יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור ,שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
.12

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

.13

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח עפ"י פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.

.14

ביטול הביטוח
המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח; הביטול יחול
א.
מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה
ע"י המבטח .עם ביטול החוזה ,יותאמו דמי-הביטוח לפי סעיף  10דלעיל,
עד למועד תחילת הביטול ,ובהתאם לחישוב יוחזרו או יגבו ההפרשים בדמי-הביטוח.
ב.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד
שהודעה על כך תישלח למבוטח ,בכתב ובדואר רשום ,לפחות  60ימים לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על-פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח
שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור.

ג.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם
ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות,
תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.

בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח
הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו
 10%מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי(.
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ד.

.15

אם המבטח יבטל 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.

התאמת שכר לתקופה קודמת
לא יהיה בפליסה זאת -או בחידושה -משום ויתור על התאמת השכר כאמור בתנאי  10ד'
לעיל לגבי תקופת ביטוח כלשהי שקדמה לתקופת הביטוח.

.16

חוק חוזה הביטוח
הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ,ככל שיתחייב על
פי העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו וככל שהדבר לא נאסר בחוק.

.17

כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
שם המבוטח

:

כתובת ראשית :

המוסד לביטוח לאומי

שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים

גבולות אחריות :
למקרה
לתקופה

80,000,000
80,000,000

השתתפות עצמית :

4000

שינויים והרחבות:
א.
ב.

ג.
ד.

הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו מורחב לכלול דין ושיפוט בחו"ל  -,פרשנות הפוליסה על פי דיני
מדינת ישראל.
מטופלים וילדי קייטנות ,ייחשבו זה כלפי זה כצד שלישי והכיסוי יחול על כל אחד מהם בנפרד,
כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו ,על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה
בקיומם של המבוטחים האחרים ,אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל המבוטחים על פי
פוליסה זו ,לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.
הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כולל שיפוי המבוטח בתביעות גוף של עובדי המבוטח ,כנגד
המבוטח ,באם תביעתם אינה מכוסה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה .
גבול האחריות להרחבה  10חבות בגין פגיעה אישית  Personal Injuryיהיה עד לסך .1,000,000
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
)מהדורה ביט  2009שקלית (
הואיל והמבוטח ,אשר שמו ,כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו/או במפרט )להלן "הרשימה"( ,פנה
אל:

 -חברה לביטוח בע"מ

)להלן" -המבטח"(

בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו,
והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח ,כאמור ,תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם
את דמי-הביטוח הנקובים ברשימה,
על-כן הוסכם והותנה בזאת ,כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח
יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין ,כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן ,שיגרם
בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בכפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים בה וגם או אשר
יוספו לה בהסכמת הצדדים.
גבולות אחריות
אחריות המבטח לא תעלה על:
א.

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק;

ב.

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל הנזקים שאירעו
במשך תקופת הביטוח.

הוצאות
המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו
וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע אחר שהוגשו
למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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הגדרות
למטרת פוליסה זו:
מקרה ביטוח :אירוע בלתי-צפוי תאונתי שגרם ל:
 (1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
היזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי.
(2
נזק:

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

דין:

דיני מדינת ישראל.

הפוליסה:

לרבות הרשימה ,הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו
אליה.

השתתפות
עצמית:

הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו ע"י
המבטח עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו – לגבי כל מקרה
ביטוח בנפרד.
כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא
המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל
אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אך אם לא שולמו פיצויים בגינם.
סייגים לחבות המבטח

מותנה בזה  -אלא אם הוסכם בכתב אחרת  -כי פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח בגין
או בקשר עם:
(1
א  .חבות בגין נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.
ב  .תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין עובד שחלה על המבוטח חובה לשלם בגינו
דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי והוא לא עשה כן.

(2

א.

חבות שחובה לבטחה על-פי כל דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות מוסדות וגופים
הפטורים מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.

ב.

חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי ,בגין נזק לרכוש צד שלישי.

ג.

חבות כלשהי ,שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת ,כלי טיס וכלי שיט מנועי.
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(3

חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מ:
א.

מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו על-ידי המבוטח או
יצאו מחזקתו הישירה
בקשר עימו ,או כל איש שבשירותו ,לאחר שאותם מוצרים
של המבוטח.
אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או כל איש שבשרותו בשל שרותי ייעוץ ,תכנון,
פיקוח ,שניתנו על ידו לצד ג' במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן אחריותו
המקצועית בשל שירותים רפואיים ופרה-רפואיים כלשהם )למעט אחריותו של
המבוטח ,היה ואינו ספק של שירותים רפואיים ,הנובעת מטיפול רפואי שניתן ו/או
הוזמן על-ידו או באמצעותו ,המהווה עזרה ראשונה בעת חרום(.

ג.

חבות כלשהי בגין זיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,מחוץ לחצרי המבוטח,
אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי-צפוי מראש.

ב.

(4

נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו וגם או בשליטתו וגם או
בהשגחתו של המבוטח והניתן לכיסוי תחת פוליסה לביטוח רכוש של המבוטח .סייג זה לא
יחול על כל נזק גרר.

(5

נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח ,או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה-
הביטוח ,בתנאי ,שהנזק נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.

(6

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן התחייבות או אחריות
כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.

(7

חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן במישרין או
בעקיפין  :חומר גרעיני ) (Any Nuclear Materiallכלשהו ,קרינה מייננת או זיהום
רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו.
לעניין סייג זה יהא מובן המילה "בעירה" – תהליך כלשהו ,המכלכל את עצמו ,של ביקוע
גרעיני.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ,ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות
מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
על אף האמור לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.

(8

נזק שנגרם במישרין או בעקיפין ,עקב מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת-איבה )בין אם
הוכרזה מלחמה ,בין אם לאו( ,פעולות חבלה וטרור ,מלחמת-אזרחים ,מרידה ,מרי ,מהפכה,
מרד ,שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי-חוקית ,התקוממות צבאית או עממית ,משטר-צבאי
או לקיחת-שלל ,ביזה ,שוד הקשורים בנ"ל החרמה או השמדה על-ידי כל ממשלה או רשות
ציבורית.
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 העוין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על ידה ,רק
אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים
כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י
פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.
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(9

פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.

(10

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין
או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל
צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של אזבסט.

(11

חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים.

(12

נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה .שטחי ישובים
ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים
לצורך פוליסה זו.

(13

נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על-פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.

(14

נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.
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הרחבות
.1

פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין נזקים שנגרמו בחו"ל ע"י אנשים הנשלחים
מטעמו מחוץ לגבולות המדינה  -בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי .לעניין הרחבה זו סייג  12ישונה
בהתאם.

.2

למען הסר ספק מובהר בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ו/או
תרנים ו/או שלטים בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.

.3

כל אדם ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ,ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,
בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

.4

אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על-פי הפוליסה על כל
אחד מיחידי המבוטח בנפרד ) אחריות צולבת ( ,למעט קבלנים וקבלני משנה ,כאילו הוצאה
על שמו בלבד פוליסה זו ,על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם
של המבוטחים האחרים ,אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחד ,לא
תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

.5

על אף האמור בסייג  1לעיל ,רכוש השייך לעובדי המבוטח ,ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין
פוליסה זו.

.6

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של קבלנים
וקבלני משנה.

.7

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,בקשר עם עבודות בניה,
הרחבה ,שיפור ושיפוץ ,אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו.

למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבות  6-7לעיל אינן מעניקות כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני
המשנה.
.8

עובדי המבוטח,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים
חברתיים ו/או קהילתיים  ,כולל אירועים ספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח לרווחת עובדיו
ו/או הקהילה .לגבי עובדי המבוטח,הכיסוי על-פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר
ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת-עבודה.
עובדי המבוטח ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם
באירועים חברתיים ,כולל אירועים ספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח .לגבי עובדי
המבוטח ,הכיסוי על-פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח
לאומי ,כתאונת-עבודה.

.9

על אף האמור בסייג )2ב'( ובניגוד לכך ,מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של
המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי ,וזאת מעבר לגבולות
האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של המבטח הנהוגה ביום קרות
מקרה הביטוח או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי רכוש
אחרת )באם הם גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח.
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סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של ₪ 1,000,000
)מאתיים וחמישים אלף דולר( לנזק וכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח.
למניעת ספק ,מובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסה כלי הרכב כנזכר לעיל ,מהווה סכום
ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה עפ"י הרחבה זו.
.10

על אף האמור בסעיף  1של הגדרת "מקרה ביטוח" ,מוצהר כי הפוליסה מורחבת לכסות חבות
בגין פגיעה אישית  ) Personal Injuryלהבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה ( הנגרמת לצד
שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעולתו של המבוטח,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,לרבות
חדירה לתחום הפרט ) כולל פגיעה בפרטיות (  ,לשון הרע ,העלבת אדם,מעצר שווא ) ,אך לא
הטרדה מינית ( וכן חבות בשל הפרה בתום לב של סודיות אך לא זכויות קניין רוחני והטרדה
מינית.
אחריות המבטח לא תעלה על  ₪ 200,000בגין מקרה ביטוח אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.

.11

על אף האמור בסעיף  2של הגדרת "מקרה ביטוח" ובסייג ) 14נזק פיננסי( לפוליסה ,מוצהר
בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אבדן שימוש של
רכוש צד ג' כלשהו כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או באחריותו – מאירוע בלתי
צפוי.
סך גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  25%מגבול אחריות המבטח
למקרה ביטוח כמצוין בדף הרשימה של הפוליסה.

.12

פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל
אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח.

.13

בניגוד לאמור בסעיף .3א' לסייגים לחבות המבטח ,מוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות
את אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד בחצרי המבוטח
ומטעמו.

.14

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על-ידי המבוטח ,למעט
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח
תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.

.15

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי אנשים שבשרותו של המבוטח ,בעלי מניות של המבוטח,
חברי דירקטוריון המבוטח,כל אדם או גוף אשר שקודם לקרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות
התביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו התחייב בכתב לשפותו,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות
עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.
אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון .
 .16א .מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו תורחב לשפות כל אדם ,או גוף משפטי ,שהמבוטח
התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח  ,לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו,
וזאת בגין פעילות הנעשית על-ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על-ידי
המבוטח עבורו ו/או במשותף עימו ) למעט קבלנים וקבלני משנה (  ,בקשר לעיסוק של
המבוטח ו/או נכסים השכורים ו/או נכסים שהמבוטח משכיר לאחרים.
ב .זכות המבוטח אשר שמו נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מאת המבטח תהיה קודמת
לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על-פי האמור לעיל.

.17

סייג  1לעיל לא יחול לגבי תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה והתשלום
למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל ע"י מעסיק אחר.

 .18למניעת ספר מובהר בזה כי סייג  1לעיל לא יחול לנזק לרכוש עובדי המבוטח.
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 . 19הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי-נשק על-ידו
או על-ידי עובדיו .זאת בתנאי ,כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה בזמן האירוע בעל
רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי -נשק.
.20

הגנה בהליכים פלילים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן
ובהיקף כדלקמן:
המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן
הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע
בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם
הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל
עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת
מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני
וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח,
רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ישפה המבטח את
המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף
לגבול אחריות המבטח.
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ,המוגשים נגד המבוטח או מי
מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.

הוצאות הגנה )כולל ערעור(:
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על
ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים כולל
ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.

שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין )התעריף המינימאלי(

התש"ס .2000
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סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
.1
.2
.3

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין
במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של
המבוטח.

גבולות אחריות המבטח כל פי הרחבה זו לא יעלו על  ₪ 200,000למקרה ו₪ 400,000 -
לסה"כ המקרים בתקופת הביטוח.

 .21למניעת ספק מובהר בזה כי אם לא צוין אחרת ברשימה במפורש ,גבולות האחריות של כל
ההרחבות הן חלק מגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה כמצוין בדף הרשימה ולא בנוסף להם.
תנאי הפוליסה
 .1הודעה על מקרה נזק
על המבוטח להודיע למבטח ,תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח ,העלול
להוות עילה לתביעה על-פי פוליסה זו .באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של
המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל ,מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי
על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .3כתובת למתן הודעות
הודעות למבוטח
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו.
הודעות למבטח
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי ,המצוין בפוליסה ,או בכל
מען אחר בישראל ,עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( ,מזמן לזמן.
.3

הודעה על הליכים
המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה
משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת
להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח ,אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה זו .באם
המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל ,מרגע שנודעו
לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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.4

העברת מסמכים מהמבוטח למבטח
המבוטח יעביר למבטח ,מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,צו והודעה על דיון ,או הליך
כלשהו ,בקשר עם תביעת-פיצויים עקב קרות מקרה-הביטוח.

.5

איסור הודאה
שום הודאה ) ,(ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא ינתנו
ע"י המבוטח או מטעמו ,בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח .אין הוראות סעיף זה חלות
על מסירת עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך עפ"י כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על
מתן עדות במשפט פלילי.

.6

חובת זהירות
על המבוטח לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע את קרות מקרי-ביטוח המכוסים על פי הפוליסה

.7

שינוי בעניין מהותי
א.

המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי ,בתוך זמן סביר
מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב.

עניין מהותי הינו עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת-הביטוח או מופיע במידע כתוב
אחר שהועבר למבטח ע"י המבוטח לצורך עריכת הביטוח.

.8
א.

טיפול בתביעות
הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא לשלם לצד
השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30ימים
מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו .אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד
כלפי הצד השלישי.סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעת המבטח לתשלום תגמולי הביטוח לצד
השלישי ,לא ישלם המבטח סכום הגבוה מהסכום בו היה נושא אלמלא סירובו של המבוטח.

ב.

הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול-דעתו ובכפוף לסעיף א' לעיל,ליטול
לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל
בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות,דמי-נזק  .למבטח יהיה שיקול-דעת מוחלט בנוגע לניהול כל
הליכים או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט
לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה .יחד עם זאת ,מוסכם כי המבטח
יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק.

ג.

היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך תאום הדדי,
ומבלי לגרוע בכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל.

.9

ביטוח כפל
בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות,
יודיע על כך המבוטח למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או
לאחר שנודע לו עליו.
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.10
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך
תחילתה של תקופת הביטוח,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי השער היציג של מטבע הפוליסה בבנק
ישראל ,בתוספת דמי אשראי.
לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור
תקופת הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב
שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח,
אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור
תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור והפיצוי המוסכם ,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את
הוצאות המבטח.

 .11הצמדה
גבולות האחריות בפוליסה יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד תשלום התביעה .דמי ההשתתפות
העצמית הנקובים בשקלים יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור ,שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
זכות הקיזוז

.12

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח
כל סכום שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת.
.13

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.

.14

ביטול הביטוח
א.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,עפ"י דין או עפ"י הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו
ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב ובדואר רשום ,לפחות  60ימים לפני
התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח
ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

ב.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה
התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל
הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור.
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בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים אצלו
לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה השנתית
עבור כל חודש או חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי(.
ג.

.15

אם המבטח יבטל 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.

תחולת החוק
הוראות-חוק חוזה הביטוח התשמ"א  -1981תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב
עפ"י העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו ,וככל שהדבר לא נאסר בחוק.
 .16כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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רשימה לבטוח סחורות בהעברה
שם המבוטח

המוסד לביטוח לאומי

:

שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים

כתובת ראשית :

סכום בטוח
השתתפות עצמית

:
:

300,000
3,500

שינויים והרחבות:

 .1הגדרת מקרה הביטוח " :אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי".

 .2מסמכים נכללים בהגדרת רכוש במעבר.

 .3הביטוח כולל פריצה ושוד.

 .4הביטוח חל גם בעת ביצוע העברה באמצעות כלי רכב שאינם בבעלות המבוטח.

 .5הרכוש המבוטח על פי פוליסה זו הנו רכוש שבבעלות המבוטח ו\או בשימושו ו\או באחריותו ו\או
.6
.7
.8
.9

בפיקדונו.

הכיסוי הביטוחי על פי סעיף פריצה מורחב לכלול גם התאמת מפתח או התאמת קוד אלקטרוני ו/או
כל פריצה אחרת של מערכת המיגון וההתראה .
הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל מקום ,בכל שעות היממה ועל מלוא סכום הביטוח.
חנית רכב בתוך חצרים סגורים תחשב חניית ביניים תוך כדי הובלה.
מיגון הרכב המוביל יהיה כפי המקובל אצל המבוטח .

77

פוליסה לביטוח "סחורות בהעברה"
)מהדורה ביט  2009שקלית(

פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה ו/או
במפרט הכלולים בזה )להלן " -הרשימה"( ,על-ידי המבוטח ששמו נקוב ברשימה לידי:
 -חברה לביטוח בע"מ

)להלן" -המבטח"(

ישפה המבטח את המבוטח עבור אבדן או נזק תאונתי ,שנגרם לרכוש המבוטח בעת העברתו בשטח
הטריטוריאלי במשך תקופת הביטוח ואשר אינו מוחרג בחריגי הפוליסה.

אחריות המבטח לשיפוי בגין אבדן או נזק כאמור לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
סכום הביטוח הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
פוליסה זו הוצאה ע"י המבטח על-סמך הצעת-ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע חליפי אחר שהוגשו
למבטח ומהווים בסיס וחלק בלתי-נפרד מפוליסה זו.
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גבול אחריות המבטח
סכום הביטוח לרכב ו/או לאירוע כמפורט ברשימה ייחשב כגבול האחריות הכללי של המבטח לכל כלי הרכב
ולכל האירועים בתקופת הביטוח עפ"י פוליסה זו ,אלא אם צויין ברשימה במפורש אחרת.
"העברה" : -

הגדרות

העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי
בשטח הטריטוריאלי ,כולל בזמן טעינתו ופריקתו הישירים על ומכלי הרכב המוביל
בין אם על ידי שימוש באמצעים מכנים או בלעדיהם וכולל בזמן חניית ביניים
תוך כדי הובלה .חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תחשב כחניית ביניים תוך כדי הובלה.
למניעת ספק מובהר בזה כי:
א.
ב.

העברה לעניין פוליסה זו מתחילה בעת טעינה ישירה של המטען של הרכב המוביל ומסתיימת עם
פריקת המטען מהרכב המוביל.
השארת רכב לחניית לילה בין אם בשטח העסק ובין אם לא ,לאחר הטענתו על מנת
להתחיל בנסיעה בבוקר לא תחשב לחניה אגב הובלה.

"שטח טריטוריאלי":-
שטח מדינת ישראל ,השטחים המוחזקים על ידה.
שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום
ה"אוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.
"פריצה":-
גניבת הרכוש המבוטח או חלק ממנו מתוך כלי-הרכב המוביל ,שבוצעה לאחר חדירה באלימות ובכוח לתוך
אותו כלי-רכב ,ובתנאי מפורש כי נשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום החדירה וכן
גניבת הרכוש האמור
או חלק ממנו תוך כדי ביצוע שוד.
למען הסר ספק גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח תחשב לעניין זה כפריצה ,אך
גניבת כלי רכב שהושאר ללא השגחה כאשר המפתח בפנים לא תחשב כפריצה.
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הבהרה -רכוש מוחשי
נזק לרכוש המכוסה על פי פוליסה זו משמעו נזק פיזי לרכוש מוחשי.
נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ובפרט כל שינוי לרעה
בנתונים ,בתכנה במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה
המקורי שלהם.
אי לכך ,הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי פוליסה זו:
.1

אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות
במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי
שלהם ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה .על אף האמור לעיל ,אובדן או נזק
לנתונים או לתוכנות או למידע שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש מוחשי כן
יכוסו.

 .2אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות של הנתונים,
התוכנות או המידע או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.
למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור בהבהרה זו בכדי להוסיף על הכיסוי שניתן
על פי הפוליסה אלמלא הכללתה כאמור.
חריגים
המבטח לא יהיה אחראי עבור אבדן או נזק:
.1

לכסף ,שטרות ,המחאות ,מטבעות ,ניירות-ערך מכל סוג שהוא ,מסמכים ,בולים ,תכשיטים,
אבנים יקרות ,מטילי-מתכת יקרה או חפצי-אמנות.

.2

לבעלי חיים.

.3

שנגרם למטען ע"י סחורות מסוכנות ,כגון חומרי-נפץ ,המובלות בכלי-הרכב ,אלא אם סחורות
כנ"ל שייכות למבוטח ומהוות חלק מתהליך הייצור שלו.

.4

שנגרם על-ידי פחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.

.5

שהינו:
א .שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהם ,אלא אם הם חלק ממכשיר ,מכונה או ציוד אחר
המובל לטובת המבוטח .כמו-כן לא מכוסים נזקים של שריטות ,קילוף,חריצים או התבקעות של
משטחים ממורקים ו/או צבועים.
ב.

חוסר עקב נזילה של מיכלים כלשהם.

ג.

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

נזק תוצאתי מכל סוג ,לרבות הפסד רווחים עקב השהייה ,אבדן שוק או קנסות ,פיגור
או האטה של עבודה או תהליך כלשהו או הפסקתו ,אבדן שכר.

 .6שנגרם על ידי גניבה שלא תוך כדי פריצה )כמוגדר לעיל(.
.7

א.

הנובע מכך:
שהרכוש המבוטח מוטען על כלי-הרכב אשר אינו במצב תקין או שאינו מתאים
להובלת הרכוש המבוטח או מוטען מעל המותר ברישיון.

ב.

שכלי-הרכב עליו מוטענת הסחורה נמצא בבדיקה ,ניסוי או מבחן.

ג.

שבכלי הרכב נוהג נהג שאינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגת כלי הרכב או כאשר הנהג
היה במצב של שכרות או תחת השפעת סמים.

סייג זה ,כולן או חלקו ,יחול רק אם המבוטח ידע על כך ,או היה עליו לדעת על כך.
.8

הנגרם על-ידי מרמה ,מעילה או הונאה על-ידי עובד או קבלן או שליח המועסקים בשירות
המבוטח ו/או בעזרתם ו/או תוך קשירת קשר עימהם.

.9

הנגרם במישרין או בעקיפין על-ידי מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולה
מסוג פעולת מלחמה )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,מרד,
התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפיכה ,פעולת אנשים הפועלים בשם ו/או
בקשר לארגון פוליטי ,תפישת שלטון על-ידי צבא ,או באורח בלתי-חוקי ,משטר צבאי או מצב
של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם ,המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או
מצב של מצור ,פעולת מחבלים ,פעולת מסתננים ,טרור ,החרמה ,הפקעה ,תפישה ,השחתה
או גרימת נזק לרכוש בפקודת השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
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 העויין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו,
המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

.10

הנגרם מחומר גרעיני כלשהו ,מביקוע גרעיני ,קרינה גרעינית ,זיהום רדיו-אקטיבי או קרינה
מייננת ו/או מפסולת גרעינית.

.11

אשר בעת קרות האבדן או הנזק היה מכוסה בביטוח ימי ,פרט לסכום עודף כלשהו ,שלמעלה
מסכום הביטוח לפי הפוליסה או הפוליסות לביטוח ימי .היה והכיסוי על-פי ביטוח ימי ,כאמור,
יתבטל עקב ביטוח זה ,יהיה המבטח אחראי לאבדן או לנזק עפ"י תנאי פוליסה זאת.
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הרחבות
.1

הפוליסה מורחבת בזה לכסות גם אי מסירה של יחידת אריזה שלמה ובתנאי

.2

הפוליסה מורחבת בזה לכסות:

.3

שהינה רק חלק מהרכוש המועבר בכלי הרכב המוביל.

א.

משלוחי יצוא בתנאי  F.O.B.ו C&F-לנמלי ים ואוויר בישראל כולל הטענה על מטוסים
ו/או אניות.

ב.

משלוחי יבוא מנמלי ים ואוויר בישראל עד לחצרי המבוטח.

הגנה על שם המותג
היה ובעקבות נזק למוצרים ,המבוטח יטען שלשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או שם המותג
ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את הפריטים שניזוקו וטענה זו תאושר על ידי השמאי המטפל,
אזי הפיצוי לפריטים שניזוקו יחושב על בסיס אבדן כללי ).(TOTAL LOSS

תנאי מיוחד לכיסוי "פריצה"
תנאי מוקדם לכיסוי נזקי פריצה הוא העברת הרכוש המבוטח בכלי-רכב מסחרי סגור ו/או בתא המטען של
מכוניות פרטיות בלבד ,הרכב יהיה מוגן בהתאם לדרישת ההגנות בפוליסות הרכב אך בכל מקרה הרכב יהיה
מוגן לפחות ע"י מערכת אזעקה תקינה ומופעלת ,המגינה על כל פתחי הרכב ,כולל מכסה תא המנוע כנגד
פתיחה ,ותא הנהג ותא המטען באמצעות גלאי נפח .מערכת האזעקה תכלול צופר עצמאי )לא צופר הרכב(.
כמו כן תהיה הפרדת תא הנהג מתא המטען באמצעות סורג ברזל "שתי וערב" או לחילופין באמצעות
מחיצת פח בעובי  3מ"מ לפחות.

סעיף נטישה
מוצהר ומוסכם בזה ,כי הפוליסה מורחבת לכסות את הרכוש המבוטח בעת ביצוע העברה בשטח מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ,וזאת בכפיפות לתנאים -ולחריגים שבפוליסה.

הכיסוי ייפסק מיד במקרה של נטישת הרכוש המבוטח שתבוא בעקבות פעילות עוינת ו/או מעשי
איבה ו/או טרור בשטחים הנ"ל והמבטח לא יהיה אחראי לכל תביעה בגין כל אבדן או נזק שיקרה או
בגין אחריות כלשהי לאבדן או לנזק שיקרה לאחר הנטישה.
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תנאי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,יקראו כחוזה אחד וכל מילה
או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה
תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.
.1

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  - 1981אלא אם
כן הותנה אחרת בפוליסה זו ,וככל שהדבר לא נאסר בחוק.
חובת זהירות
על המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק המכוסים על פי הפוליסה ולהחזיק
את כלי הרכב המוביל במצב תקין.

.2

 .3שינוי בעניין מהותי

.4

א.

המבוטח יגלה למבטח בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן
סביר ,מעת שנודע לו על כך .לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי
לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב.

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל מסמך חליפי.

ג.

באם המבוטח הוא תאגיד תחשב ידיעת המבוטח כידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים
של המבוטח או של האחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

ביטוח כפל
בוטח נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על
המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו.

.5

הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן
במפורש למטרה זו.

.6
א.
ב.

תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך
תחילתה של תקופת הביטוח ,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי השער היציג של מטבע הפוליסה בבנק
ישראל ,בתוספת דמי אשראי.
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ג .לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור
תקופת הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.
ד .לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב
שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח,
אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור
תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
ה .אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור והפיצוי
המוסכם ,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.
 .7הצמדה
א 1.סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד(,שפורסם לאחרונה לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני תחילת
.2
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,תהווה כל הגדלה
.3
כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.
הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
ב.
הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע , ₪יתווספו על תגמולי הביטוח הפרשי
.1
הצמדה למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק פסיקת
ריבית והצמדה מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על
.2
חלקם לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.
 .8ביטול הביטוח
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי המבטח לבטל את
הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב
ובדואר רשום ,לפחות  60ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר
דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
א.
ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות
לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום
התקופה המצויינת באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה
קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלק
ממנו ועוד  10%גלובאלי(.
אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת,והעילה לביטול אינה שהמבוטח
ב..
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.
 .9אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט אמצעי זהירות סבירים להקלת הסיכון המבוטח על-פי הפוליסה ,כפי שיוסכם מעת לעת
במשך תקופת הביטוח ,תוך זמן שייקבע לכך בהודעת המבטח או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי
בפוליסה או ברשימה ,בהתאם למקרה .על המבוטח לדאוג לכך שהרכוש המבוטח יוטען על כלי-רכב במצב
תקין והמתאים להובלתו.
בכל מקרה של הובלת מטען חריג על-פי הוראות פקודת התעבורה ,על המבוטח לנהוג במטען בהתאם לכל
ההוראות והכללים של פקודת התעבורה.
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.10

.11

תביעה לתגמולי ביטוח
א.

קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטח תוך זמן סביר לאחר שנודע
לו ועל המוטב להודיע למבטח תוך זמן סביר לאחר שנודע לו ,על קרות המקרה ועל
זכותו לתגמולי-הביטוח.

ב.

כל תביעה לתשלום תגמולי-ביטוח על-פי הפוליסה ,תוגש למבטח בכתב לפי בקשתו,
ויצורפו אליה כל המסמכים המפורטים לעניין זה .להסרת ספק מוצהר בזה כי ,דרישה
לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כתביעה שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו
למבטח כל המידע וכל המסמכים כנהוג אצל המבטח.

ג.

על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח ,בתוך זמן סביר לאחר שנדרש
לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו עליו לעזור
למבטח ככל שיוכל להשיגם.

ד.

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.

ה.

כל חילוקי דעות או תביעות לעניין פוליסה זו יתבררו אך ורק בבית משפט ישראלי
ועפ"י חוקי מדינת ישראל ,כל פסק דין זר ו/או אכיפתו במדינת ישראל לא יחייבו את
המבטח.

חישוב השיפוי
תגמולי-הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו כדלקמן:
מלאי חומרי גלם  -לפי ערך רכישה מחדש ביום הנזק.
א.
מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים  -לפי ערך עלות ביום הנזק.
ב.
רכוש אחר – לפי ערך כינון בהתאם למוגדר בסעיף ערך כינון של פוליסת "אש מורחב" של
ג.
המבוטח
אולם בכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח.

.12

השתתפות עצמית
המבוטח ישא על עצמו את הסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל אבדן או נזק.
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.13

השבת סכום הביטוח לקדמותו
אם לא צויין אחרת ברשימה לפוליסה ,יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם לאחר קרות אובדן
או נזק מכוסה החל מיום האובדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת ,אלא אם יורה
המבוטח אחרת .סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על
השבה פעם אחת של מלוא גבול האחריות.

.14

זכות הקיזוז
המבטח ראשי לקזז מתגמולי-הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת.
במקרה של נזק כללי )טוטלי( ,לרכוש המבוטח המכוסה על-פי פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את
יתרת דמי-הביטוח המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

.15

זכויות המבטח לניצולת
בקרות אבדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח:
א.

לקבל לידיו את רכוש המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי-ביטוח.

ב.

להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו
בדרך אחרת ,לכל מטרה סבירה ,ובצורה סבירה כלשהי.
אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או יפריע או ימנע
את המבטח משימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תקטן חבותו של המבטח.

המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם המבטח
כבר קיבל אותו לרשותו או לא .מותנה כי ניצול זכויותיו של המבטח על-פי תנאי זה לא
יפגע בניהול עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.
.16

תחלוף
א.

הייתה למבוטח ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי ,שלא
מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור
התגמולים ששילם.

ב.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי
או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג.

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

.17

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל עובד של המבוטח,
מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם
או גוף משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב
לפני הנזק ,ויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי-ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.18

.19

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א.

בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה,
יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל
שירות לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח.

ב.

תגמולי-ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה
למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי-הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר
התגמולים.

מוטב שאינו המבוטח
א.

המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן ניתנה לו לכך מראש
הסכמת המבטח בכתב.

ב .נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח הפיצוי המגיע לו ,תחייב
קביעה זו גם את המוטב.
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.20

הודעות
הודעות למבוטח ולמוטב:
הודעה של המבטח למבוטח ו/או למוטב ,בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענם האחרון
הידוע למבטח.
הודעות למבטח:
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח למען משרדו הראשי המצוין
בכותרת לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח
ולמוטב ,מזמן לזמן.

.21

כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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רשימה לביטוח ציוד אלקטרוני
שם המבוטח

המוסד לביטוח לאומי

:

כתובת ראשית :
הרכוש המבוטח

שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים
:
פרק א  .-ציוד אלקטרוני מכל סוג ותיאור
פרק ב  -שיחזור מידע
א .שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה
ב .שיחזור נתונים מורחב

ב.

פרק ג  -הוצאות תפעול נוספות
השתתפות עצמית :

פרק א
ציוד נייח
ציוד נייד

2000
3000
2000

פרק ב
פרק ג

שלושה ימי עבודה

שינויים בפוליסה
.1

הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על רכוש שבשימוש המבוטח ושאינו שייך לו ,תנאי מוקדם לביטוח
זה הנו כי לרכוש זה אין ביטוח אחר לטובת המבוטח.

 .2הביטוח חל גם על רכוש במעבר הצמוד לעובד של המל"ל בכל מקום.
 .3סכומי הביטוח והשיפוי הנם בערכי כינון ) ערך חדש ( .

 .4בסעיף )ג( -לחריגים כללים תבוטלנה המילים" :רשלנות רבתי".

 .5בחריגים מיוחדים לפרק  : 1סעיפים  4ו–  6מבוטלים .וסעיף  10מבוטל לגבי ציוד שאינו נימצא דרך
קבע בתוך מבנים.

 .6גיבויים יערכו על פי נוהלי המבוטח.

 .7במקרה בו לא ניתן לרכוש ו/או לכונן תוך פרק זמן סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס שניזוק ,יהיה
המבוטח זכאי לרכוש ולקבל שיפוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש
שניזוק או אבד .מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה יחסית של השיפוי

עקב כך.

 .8מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני
שירות אתם נוהג המבוטח לעבוד .

 .9אבדן או נזק למערכת אזעקה או מערכת מיגון אחרת תחשב כפריצה.
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פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני
)מהדורה ביט  2009שקלית(
פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה

ו/או במפרט הכלולים בזה )להלן " -הרשימה"( לידי:
 --------חברה לביטוח בע"מ

)להלן " -המבטח"(

ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק שייגרמו לרכוש המבוטח המתואר ברשימה ,ובהתאם לפרקי

הפוליסה השונים כפי שצוינו ברשימה ,תוך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה ,ובתנאי שהסכום שישולם ע"י

המבטח עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה בצידו ,ולא יעלה בכללו על סכום

הביטוח הכללי הנזכר בו ,ובשום פנים לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח
אבד או ניזוק.

הבהרה  -רכוש מוח ש י
הבהרה זו אינה חלה על פרק  2ב' שחזור נתונים מורחב.
נזק לרכוש המכוסה על פי פוליסה זו משמעו נזק פיזי לרכוש מוחשי.
נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ובפרט כל שינוי לרעה
בנתונים ,בתכנה במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות
של המבנה המקורי שלהם.
אי לכך ,הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי פוליסה זו:
אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות במידע או
.1
בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם ,וכל הפסד
רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.
על אף האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או לתוכנות או למידע שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי
מבוטח לרכוש מוחשי כן יכוסו.
.2

אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות של הנתונים ,התוכנות
או המידע או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור בהבהרה זו בכדי להוסיף על הכיסוי שניתן על פי הפוליסה אלמלא
הכללתה כאמור.
פוליסה זו הוצאה על-ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח,
והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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פרק  -1ביטוח הרכוש
הכיסוי:
המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן או נזק פיזי בלתי-צפוי ,אשר יגרם לרכוש המבוטח ,כמפורט ברשימה,
מסיבה כלשהי ,אלא אם נקבע בחריגים לפרק זה או בחריגים הכלליים כי לסיבה זו אין כיסוי.
פרק זה מכסה את הרכוש המבוטח ,בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק או בעת ההעברה ממקום למקום
בתחום מדינת-ישראל והשטחים המוחזקים וכן במהלך הקמה מחדש ,אך לא לפני תום ההקמה ההצבה
וההרצה הראשונה בחצרי המבוטח.
שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים
לצורך פוליסה זו.
הגדרה מיוחדת
"פריצה" פרושה :גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח ,לאחר חדירה לחצרים המבוטחים,
בתנאי כי החדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על החדירה או היציאה כאמור,
וכן חדירה על-ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו הועתקו או הותאמו שלא כדין.
"שוד" פירושו :החדירה לתוך המבנים ו/או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או המבנים ,שנעשו על-ידי
שימוש באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח.
חריגים מיוחדים  -לפרק 1
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
.1

אבדן או נזק שנגרמו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד
תחילת תוקפה של פוליסה זו ,אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.

 .2אבדן או נזק ישיר של התבלות ,בלאי ,שיתוך )קורוזיה( ,חלודה ,של כל חלק מהרכוש המבוטח או
שנגרמו או נבעו באופן טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית .חריג
זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד.
 .3כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם פרט לליקויים שנוצרו
כתוצאה מאבדן או נזק אחר המכוסה תחת פוליסה זו.
 .4כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית של פריטי הציוד המופיעים ברשימה.
חריג זה חל גם על חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה.
 .5אובדן או נזק שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו תיקונים –
בין שאחריותו נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת .חלק הלה על אחריותו ,ישפה המבטח את
המבוטח ,בתנאי שהמבוטח ייסב למבטח את תעודת-האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו
כלפי היצרן ,הספק או המתקן.
 .6אבדן או נזק מסיבה כלשהי בעת שהציוד מורכב או נישא בכלי-טיס או בכלי-שיט.
 .7נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
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 .8אבדן או נזק לנורות ,שפופרות ,סרטים ,רצועות ואביזרים בני-חלוף אחרים ,שמנים וכימיקלים ,אלא אם
נגרמו בהמשך ועקב נזק תאונתי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח ובכל מקרה השיפוי בגינם מוגבל
לעודף אורך חייהם.
 .9פגמים אסטטיים ,אלא אם נגרמו בהמשך ועקב נזק המכוסה בפוליסה לחלקים אחרים של הרכוש.
 .10גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד כהגדרתם בפוליסה.
תנאים מיוחדים -לפרק 1
 .1הגדרת סכום הביטוח
סכום הביטוח לפוליסה זו יישקף את עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר הדומה
בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו כחדש ,בתוספת דמי-הובלה ,הוצאות
הקמה והיטלים אם אלו יחולו ואינם ברי החזרה.

.2

הבסיס השפוי
מוסכם בזה ,כי בקרות אבדן או נזק ,ישפה המבטח את המבוטח ,בהתאם למפורט להלן ,בתנאי כי
בכל מקרה ,לא תעלה אחריותו של המבטח על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין כל פריט:

א.

נזק הניתן לתיקון )נזק חלקי(
כל ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט הניזוק למצב פעולה ,כפי שהיה מיד לפני
קרות הנזק ללא ניכוי עבור פחת או שימוש .כן ישלם המבטח את הוצאות הפירוק וההקמה
מחדש ,דמי הובלה וכן היטלים ,אם יחולו ואינם ברי-החזרה ,שיוצאו לשם ביצוע התיקונים.
אם התיקונים יבוצעו בבית-מלאכה של המבוטח ,ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר-
העבודה שיוצאו לשם ביצוע התיקונים.
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים ,אשר
יבוצעו בעת ביצוע התיקונים ,אלא אם השינויים ,התוספות או השיפורים הינם תוצאה בלתי-
נמנעת של ביצוע התיקונים.

ב.

נזק שאינו ניתן לתיקון )אבדן מוחלט(
עלות ההחלפה בפועל של הרכוש שניזוק ברכוש חדש אחר בעל אותו כושר תפוקה ,כשעלות
זו כוללת דמי-הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים ,אם יחולו ואינם ברי-החזרה .היה ולא ניתן
להשיג רכוש חדש כאמור ,אזי תוגבל אחריות המבטח לעלות ההחלפה של רכוש חדש,
הקרוב ככל האפשר בביצועיו ובתפוקתו לרכוש שאבד ,כפי שהיה במצבו כחדש ולא נופל
ממנו.
אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב:
(1

נזק בו עלות התיקונים של הפריט על-פי חישוב השיפוי כמפורט בסעיף א'
לעיל ,עולה על או שווה לעלות ההחלפה של הפריט כאמור ברישא לסעיף זה.

(2

הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו.

(3

הפריט אבד מאירוע ,שאינו מוחרג על פי חריגי הפוליסה.
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ג.

ניצולת
ערכה של כל ניצולת יופחת מהשיפוי שעל המבטח לשלם ,אם ניצולת זו הינה לתועלתו של
המבוטח.

ד.

הוצאות מיוחדות
השיפוי יכלול הוצאות שהוצאו על-ידי המבוטח עד לשיעור של  20%מערך הפריט הניזוק או
 ₪ 400,000הנמוך מהשניים ,בגין משלוח אווירי ,שעות-נוספות ועבודה בשבתות ,חגים
ומועדי-ישראל.

 .3ביטוח חסר
היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מעלות רכישתו של הרכוש המבוטח,
כנדרש בסעיף  1שלעיל ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה
לבין עלות ההחלפה.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.
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הר ח בות מיוחדות  -לפרק 1
א.

השבת סכום הביטוח
לאחר קרות אירוע מבוטח ,יושב סכום הביטוח לקדמותו  -אלא אם יורה המבוטח אחרת  -תמורת
תשלום פרמיה נוספת ,יחסית לתקופה.

ב.

קלקול מערכת מיזוג-האוויר
הפוליסה מכסה אבדן או נזק לרכוש המבוטח הנובעים מכשל תאונתי של מערכת
מיזוג-האוויר.

ג.

הוצאות פינוי הריסות
אחריות המבטח לפי פוליסה זו מורחבת לכלול הוצאות פינוי הריסות ,לאחר נזק מכוסה והוצאות לשם
שמירת הרכוש מיד לאחר קרות נזק כלשהו ,המחייב שמירה כזו.
הכיסוי לפי הרחבה זו לא יעלה על  10%מערך הפריט הניזוק ,והינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר.

ד.

סעיף שומה
מוסכם בזה כי אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על  20%מסכום הביטוח הכללי ,יסתפק המבטח
לעניין ביטוח חסר ,בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש שלא אבד או ניזוק.

ה.

נזק נוסף
אם בעת תיקון נזק המכוסה עפ"י פוליסה זו יגרם נזק נוסף מאירוע מכוסה לרכוש שנמצא בתיקון,
יהיה נזק נוסף זה מכוסה אף הוא.

ו.

ביטוח עודף
במידה ויתברר שסכום הביטוח של אחד מסעיפי הרכוש המבוטח לפי פרק זה נמצא בביטוח יתר,
יוכל המבוטח )משך כל תקופת הביטוח( ,להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם ימצא
בביטוח חסר ,ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  20%מהסעיף שנתון בביטוח חסר ובמידה והמיון
לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף ,ישלם המבוטח פרמיה נוספת
בהתאם.

ז.

ביטוח נוסף
אחריות המבטח לפי פרק זה חלה ,בנוסף לסכומי הביטוח הרשומים בפוליסה ,גם על
סכומים נוספים שמקורם בשינויים ו/או תוספות פיזיות לרכוש במהלך תקופת הביטוח ו/או
היטלים ו/או מכסים ו/או מיסים ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים בלתי צפויים,
שאירעו בתוך תקופת הביטוח ,בסכום שלא יעלה על  10%מסכום הביטוח של כל סעיף,
ובתנאי שהמבוטח מקבל על עצמו להודיע על השינויים בסכומים בהקדם ולשלם בהתאם
את דמי הביטוח הנוספים היחסיים המגיעים.

ח.

מס ערך מוסף
מוסכם בזה כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ (.אזי לא יכללו סכומי הביטוח
והשיפוי בגינם מ.ע.מ ,אך באם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ (.מכל סיבה שהיא,
בגין הרכוש כולו או חלקו ,אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מ.ע.מ.
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ט.

נזק לרכוש סמוך
הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק פיזי לרכוש אחר של המבוטח )אף אם
אינו נכלל ברשימת הרכוש המבוטח( שנגרם מחמת אבדן או נזק לרכוש המבוטח
המכוסה בפוליסה זו ,עד לסך של  ₪ 60,000על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח
חסר.

י.

הוצאות מנע
הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח ,אף אם
לא נגרם אבדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו ,וזאת בתנאי ,כי הוצאות אלו היו
חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.

יא.

תיקונים דחופים
מוסכם בזה כי המבוטח ראשי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של
שמאי ,אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על
החלקים שהוחלפו.

יב.

יג.

יד.

ביטוח חסר
מוסכם בזה כי סעיף  3מהתנאים המיוחדים לפרק ) 1ביטוח חסר( מבוטל ובמקומו ייכתב
כדלקמן:
היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ 90%-מעלות רכישתו של הרכוש
המבוטח ,כנדרש בסעיף  1של תנאים מיוחדים לפרק  1שלעיל  ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי
שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין  90%מעלות ההחלפה.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.
היה וסכום הביטוח של הרכוש או פריט מהרכוש שאבד או ניזוק נקבע בתחילת תקופת הביטוח על-
ידי שמאי מוסכם על המבוטח ועל המבטח הרי שבעת קרות מקרה הביטוח ,לא יחול סעיף זה ולא
יחושב ביטוח חסר בעת תשלום כל תביעה.
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות התאמת ציוד שלא ניזוק ,לציוד המוחלף שבא במקום
הציוד שניזוק וכן עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך אינם מתאימים לציוד שהוחלף במקום הציוד
שניזוק באת עד לסך של  $ 50,000על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם צויין בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף ,מורחבת הפוליסה
לכסות על בסיס "נזק ראשון" עד לסך הנקוב ברשימה ,הוצאות עבור התאמה או החלפה הכרחיים
של תכנה הנובעים מהחלפת הרכוש שניזוק ,כמצוין בסעיף  2.ב' בתנאים מיוחדים לפרק .1
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פ רק  - 2שיחזור נתונים ותוכנה
הכיסוי
א.

שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש
המבוטח עפ"י פרק  1אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח עקב נזק מכוסה לרכוש
המבוטח עפ"י פרק  1הנ"ל.

ב.

שיחזור נתונים מורחב )(COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER
אם צויין ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת ,ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הוצאות
שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח עפ"י פרק  1אשר אבדו או ניזוקו
בתקופת הביטוח מ:
(1

ליקוי תקשורת.

(2

תופעות אלקטרו סטטיות ו/או אלקטרומגנטיות ,נזק מברק.

(3

כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח.

(4

התקנה או יישום לקוי של תוכנות.

(5

נזקי טבע.

)*(  (6נזק מכוון ע"י צדי ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה.
)*(  (7וירוסים מכל סוג.
(8

הפעלה לקויה.

סכום הביטוח )גבול אחריות(
סכום הביטוח הנקוב ברשימה נקבע על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר ,ויהווה
את גבול אחריות המבטח ויתייחס לסה"כ ההוצאות המרביות הדרושות להחלפה או
שיחזור של תוכנה וכן לשחזור הנתונים האגורים כאמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל.
)*(

בכפוף לסכום הביטוח המצויין ברשימה גבול האחריות לעניין ס"ק ב ) (6ו-ב )(7
לעיל לא יעלה בשום מקרה על  ₪ 2,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופה.

בסיס השיפוי
המבטח ישפה את המבוטח במסגרת גבולות האחריות ובניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה עבור ההוצאות בפועל לשחזור הנתונים שאבדו או ניזוקו ,בתנאי
שיחזור כזה יבוצע בפועל תוך  12חודשים מיום קרות האבדן או הנזק או בתוך תקופה
ארוכה יותר ,שהמבטח הסכים עליה במפורש בכתב.
לעניין זה שיחזור נתונים ותוכנה משמעו הזנת נתונים אוטומטית מתוך קבצי גיבוי ,ולכל
היותר הזנה ידנית של נתונים מתוך מסמכי מקור ותוכנות מקור.
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הגדרות לפרק 2
נתונים:

א.

נתונים הם מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים ואשר נאגרים מחוץ לזיכרון הפנימי
)יחידת העיבוד המרכזית –  (CPUוכוללים:
-

נתוני מאגר המידע
תוכנות מערכת ) (SYSTEMומערכת ההפעלה.
תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסודרות ייצור שוטפות.
תוכנות משתמש מתכנות עצמי.

ב .מסמכי מקור ):(SOURCE DOCUMENTS
מסמכים הכוללים כל סוג של מסמכים מקוריים אשר מהווים את הבסיס להזנת הנתונים
למחשב ,הם כוללים אך אינם מוגבלים לחשבוניות ,הזמנות ,קבלות ,רשימת תוכנות,
רשימות נתונים וכיו"ב.
ג.

מערכות שרות:
מערכות אלו כוללות :יחידות מיזוג אוויר ,מחוללי זרם אשר משמשים כמקור מתח בלתי-
תלוי ) – UPSמכשירי אל-פסק( ,יחידות מתח לחרום ,מחליפי תדר ,וכן כל יחידה אשר
עוזרת לשמור על מצב העבודה של היחידה האלקטרונית.

ד.

תוכנות בלתי חוקיות:
באופן מיוחד הכוונה לתוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריהם ,וכן העתקה של תוכנות
מתוך ספריות תוכנה )תוכנות ברשות הציבור – .(PUBLIC DOMAIN SOFTWARE
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חריגים לפרק 2
.1

התוכנות והנתונים שלהלן אינם מכוסים:
א .הנתונים האגורים ביחידת הזיכרון של המחשב ) (CPUוכן נתונים שאינם
מוגדרים בהגדרות.
ב .נתונים שאבדו עקב שימוש בתוכנה שטרם נסתיימה כתיבתה וטרם הושלם
שלב תיקון השגיאות שבה.
ג .נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות )כלומר הן גנובות או
מועתקות(.
ד .תוכנות של משחקים.

.2

אבדן או נזק שאינם מכוסים:
אבדן או נזק שאירעו באופן ישיר או עקיף ,או שתרמו או שנבעו מ:
א .ניקוי לא מספיק וטיפול לא הולם באמצעי אגירת הנתונים או אחסנה לא
מתאימה שלהם.
ב .יישום שגוי של תוכנות ,אשר טרם שווקו או תוכנות שאינן חוקיות )כלומר הן
גנובות או מועתקות(.

.3

עלויות מוחרגות:

לא ישולם כל שיפוי עבור:

.4

א.

נתונים או אמצעי אגירת נתונים מבוטחים אשר נעשה בהם שינוי או שיפור מכל
סוג שהוא לאחר קרות הנזק.

ב.

ניקוי תוכנה משגיאות.

ג.

תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית.

ד.

החלפה ,שינוי או תיקון תוכנות עקב המעבר לשנת .2000

מגבלות אחרות לכיסוי:
א.

המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק אשר היה ידוע למבוטח או נציגיו בזמן
כניסתו לביטוח זה.

ב.

הפוליסה אינה מכסה נזקים שהתגלו לאחר תום שישה חודשים ממועד תום
תקופת הביטוח.

ג.

המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק הנובע מ:
אי אחזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל פי נהלים שיקבע המבטח .אם לא
נקבעו ע"י המבטח נהלים לגיבוי הרי שעל המבוטח לנהוג לפי הנוהל הבא:
על המבוטח להחזיק " 2דורות" של גיבוי שבועי וחודשי מלאים לנתונים,
דהיינו:
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העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון.
העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון.
ד.

המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק שהיה נמנע ע"י הפעלת תוכנות למניעת
חדירה ע"י צדי ג' ואי הפעלת תוכנות אנטי וירוס.

ה.

המבטח אינו אחראי לכל אבדן או נזק שהיה נמנע ע"י הפעלת מערכת "אל פסק"
).(U.P.S
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פרק  -3הוצ אות תפעול נוספות
הכיסוי
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במשך
תקופת השיפוי המצוינת ברשימה ,ואשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים ,כתוצאה מאבדן או נזק לרכוש
המבוטח לפי פרק  1של פוליסה זו.
סכום השיפוי היומי על-פי פרק זה ,לא יעלה על סכום השיפוי היומי המופיע ברשימה .סך כל השיפוי לכל
תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח המופיע בפרק  3של הרשימה.
סכום הביטוח
סכום הביטוח נקבע על-פי ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת חלופית בעלת ביצועים
דומים למערכת המבוטחת לפי פרק .1

סכום הביטוח מחושב על-פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת חלופית במשך יום אחד,
מוכפלת במספר הימים בהם מופעלת המערכת המבוטחת במשך שנה.
השיפוי
.1
.2
.3

כמועד תחילת השיפוי ייחשב מועד תחילת השימוש במערכת החלופית.
בכל תביעה ישא המבוטח בהוצאות של מספר ימי ההשתתפות העצמית המוסכמים הראשונים
מתוך תקופת השיפוי בפועל הנקובה בפרק  3ברשימה.
בכל תביעה ישלם המבטח לכל יום מתקופת השיפוי את ההוצאות היומיומיות הנוספות בפועל
שנשא בהן המבוטח או את סכום הביטוח היומי ,כפי שצויין בפרק  3ברשימה ,הנמוך מבין שניהם.

תקופת השיפוי
התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח על-פי פרק ) 1ביטוח הרכוש( או חלק ממנו ,והמתחילה עם תום
תקופת ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה ,ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה ברשימה או במועד
סיום התיקון או ההחלפה של הרכוש הנ"ל ,המוקדם מביניהם.
לחילופין ,באם צויין הדבר במפורש ברשימה ,ישולמו תגמולי הביטוח לא לפי תקופת השיפוי ,אלא ,בהתאם
לסך ההוצאות בפועל עד לגובה סכום השיפוי הנקוב ברשימה.
ביטוח חסר
היה וסכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מעלות ההוצאות הנוספות הנחוצות בפועל להפעלת מערכת
חליפית לאחר נזק כהגדרתן בסעיף סכום הביטוח .תקטן חבות המבטח כיחס שבין הסכום הנקוב ברשימה
לבין סכום העלות בפועל.
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חריגים לפרק 3
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
.1

אבדן או נזק המוחרגים על פי פרק ) 1ביטוח הרכוש(.

.2

אבדן או נזק הנובע מהגבלות כלשהן שהוטלו על-ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.

.3

אבדן או נזק הנובע משינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית כזו.

.4

אבדן או נזק הנובע משיפוצים ,שיפורים אשר בוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח אשר
ניזוק או נהרס.
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פרק  -4אובדן תוצאתי
המבטח ישפה את המבוטח כמפורט להלן ובכפוף לסכומי הביטוח בגין הפסד שיגרם במשך תקופת השיפוי
הנקובה ברשימה – ממקרה הביטוח שארע במשך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה )או בכל תקופה נוספת
בהסכמת המבטח בכתב שעבורה שילם המבוטח או הסכים לשלם את דמי-הביטוח(.
מקרה הביטוח
נזק פיזי לרכוש המבוטח עפ"י פרקים  1-2בגין הסיכונים המכוסים בפרק  1+2הנ"ל ,ואשר אינו מוחרג עפ"י
סייגי פוליסה זו ,ואשר כתוצאה ממנו חלה הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח.
סכום הביטוח
סכום הביטוח הבסיסי בפוליסה הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק כולל שכר עבודה .אם תקופת השיפוי
קצרה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא .היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה,

על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת השיפוי.

אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כפריטים נפרדים תחול הוראה זו על כל פריט בנפרד.
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היקף הכיסוי
.1

רווח גולמי
הביטוח בגין סעיף רווח גולמי מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב:
)א(

צמצום המחזור.

)ב(

הגדלת הוצאות התפעול.

תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:
א.

בגין צמצום המחזור:
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך
תקופת שיפוי.

ב.

בגין הגדלת הוצאות התפעול:
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות ,אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת או הקטנת
הצמצום במחזור ,אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.
בתנאי מפורש ,כי הסכום שישולם על פי תת-סעיף זה ,לא יעלה לגבי כל הוצאה כנ"ל על
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור ,שאבדנו נמנע על ידי
ההוצאה הנוספת הזו ,בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי ,בגין אותן הוצאות ועלויות של
העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.

.2

שכר עבודה )באם בוטח בנפרד ברשימה(
הביטוח בגין סעיף שכר עבודה ,מוגבל לאבדן שכר עבודה עקב:
)א(

צמצום במחזור.

)ב(

הגדלת הוצאות התפעול.

תגמולי הביטוח עבור שכר עבודה יחושבו על פי "בסיס כפול" כדלהלן:
א.

בגין צמצום המחזור:
)(1

תקופת שיפוי מלא
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סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך אותו החלק
מתקופת השיפוי המתחיל עם קרות מקרה הביטוח ומסתיים לא יאוחר מתום מספר
השבועות שצויין ברשימה כשבועות בהן יהיה שיפוי מלא ,בניכוי כל חיסכון בשכר
העבודה עקב מקרה הביטוח במשך אותה התקופה.
)(2

תקופת שיפוי חלקי
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך יתרת תקופת
השיפוי והכפלת סכום זה ב % -שכר העבודה המצויין ברשימה כ % -המבוטח ליתרת
תקופת השיפוי ,בניכוי כל חיסכון בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח ,במשך אותה
תקופה .במידת הצורך ניתן להוסיף לסכום זה את הסכום שנחסך בשכר העבודה
ושנוכה כחיסכון בהתאם לאמור בסיפא של סעיף א ) (1הנ"ל.

לחילופין:
)(3

אפשרות לתקופת שיפוי מלא מוארכת ) (CONSOLIDATED – PERIODשילוב בין
סעיף א) (1לסעיף א)") (2תקופה מאוחדת"(.

מוסכם כי המבוטח רשאי עפ"י בחירתו להגדיל את מספר השבועות בהם יקבל שיפוי מלא
כמפורט בסעיף א) (1לעיל ,עד למספר השבועות המוסכם המצויין ברשימה ,וזאת במקום
תקופת השיפוי החלקי כמפורט בסעיף א') (2לעיל ,בניכוי כל חיסכון שנחסך בשכר העבודה
ושנוכה כחיסכון ובהתאם לאמור בסיפא של סעיף א') (1הנ"ל.
ב.

בגין הגדלת הוצאות התפעול
שכר העבודה הנוסף ,הנחוץ והסביר שהוצא בלעדית לשם מניעה ו/או הקטנת הצמצום
במחזור ,אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח .בתנאי כי הסכום
הנוסף הנ"ל לא יעלה על הסכום אשר היה משתלם כשיפוי לפי סעיף )א( בגין "צמצום
המחזור" לעיל אלמלא הוצא שכר העבודה הנוסף הנ"ל.

אחריות המבטח לא תעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ב"רשימה" לגבי כל סעיף המוזכר בה
ובסה"כ על סכום הביטוח לפי פוליסה זו.
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הגדרות
רווח גולמי –
סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח ,בתוספת מלאי הסגירה
בניכוי – סכום הוצאות העיבוד )הבלתי מבוטחות( המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה.
שכר עבודה –
סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח ,לרבות ההוצאות הסוציאליות ,למעט עובדים
ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.
הוצאות הכנת תביעה –
ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי-חשבון ,מומחים ויועצים אחרים המכינים ומגישים את הנתונים
הנדרשים להגשת תביעה על-פי פרק זה.
מחזור–
כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים שניתנו במהלך
עסקו של המבוטח.
תקופת השיפוי –
התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר מתחילה עם קרות מקרה
הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה תקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
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צמצום במחזור –
הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.
שיעור הרווח הגולמי -

היחס שבין הרווח הגולמי למחזור
בשנת הכספים שקדמה למועד
קרות הנזק.

שיעור שכר העבודה -

היחס שבין שכר העבודה למחזור
במשך שנת הכספים שקדמה
למועד קרות הנזק.

המחזור השנתי -

המחזור במשך  12החודשים
שקדמו לתאריך קרות הנזק.

מחזור תקני -

המחזור באותה תקופה המקבילה
לתקופת השיפוי בתוך  12החודשים
שקדמו למועד קרות הנזק ,מותאם
יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה
על  12חודשים

אשר עליו תעשינה אותן התאמות
הדרושות בהתאם למגמת
התפתחות העסק ,ובהתאם
לשינויים עסק והנסיבות האחרות
המשפיעות על העסק אלמלא קרה
הנזק ,או עלולים היו להשפיע על
העסק אלמלא ארע הנזק ,כך
שהסכומים המותאמים ייצגו במידה
הסבירה האפשרית את התוצאות
שהיו מושגות בתקופה היחסית
אלמלא הנזק.

מזכר
אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר בחצרים בהם ארע הנזק ,בין ע"י
המבוטח או בין על-ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי הכספים ששולמו או שיעמדו לתשלום
עקב מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת השיפוי.
חריגים לפרק 4
.1

פרק זה אינו חל ,אלא אם צוין במפורש ברשימה אחרת ,על נזק המכוסה עפ"י פרק  2ב' "שחזור
נתונים מורחב".

.2

פרק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מהוצאות עבור שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או קימום
או החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.

.3

פרק זה לא יכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה.
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התאמה לפרק 4
מוסכם בזאת כי הפרמיה הנקובה ברשימה הינה ארעית וכפופה להתאמה בתום
תקופת הביטוח .המבוטח ימציא למבטח ,בתוך  90יום מתום תקופת הביטוח,
אישור מאת רואה-החשבון המטפל בענייניו של המבוטח ,בו יפורטו סכומי הרווח
הגולמי ושכר העבודה )כמוגדר בפוליסה( ,שנתקיימו בפועל במשך תקופת הביטוח;
היה ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה בפועל נמוכים מהסכומים
המצוינים בפוליסה )במכפלת תקופת השיפוי אם היא עולה על  12חודש( ,יחזיר המבטח
למבוטח פרמיה בהתאם ,בכל מקרה) ,סך ההחזר לא יעלה על  40%מהפרמיה הארעית(.
באם תקופת הביטוח יארע נזק בר שיפוי ,לא תוחזר כל פרמיה על פי סעיף זה עבור
חלק הפרמיה המתייחס לרווח גולמי ו/או שכר עבודה שבגין אובדנם ישלם המבטח
תגמולי ביטוח.
הרחבות לפרק 4
למען הסר ספק מובהר בזה כי:
א.

אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט "הוצאות הכנת תביעה"  ,ו"סכום ביטוח נוסף" ,אלא אם צויין
אחרת במפרט או ברשימה ,בכדי לשפות או לפצות את המבוטח מעבר לסכומי הביטוח הנקובים
ברשימה.

ב.

כל הרחבה בהרחבות שלהלן ,כפופה עד כמה שלא שונה בה במפורש לכל תנאי הפוליסה .
.1

רואה-חשבון
מוסכם כי כל אישור בדבר נתון מספרי העסק – הנדרש על-ידי המבטח ,על-פי תנאי
הפוליסה – ואשר יומצא על-ידי רואה-החשבון של המבוטח ,ישמש ראיה לכאורה לעניין
נכונות הנתון.

.2

סילוק נזק
מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי ומידי חודש לאחר מכן ,מתחייב המבטח
לשלם למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו בשיעור של  75%מסכום ההפסד החודשי
המשוער כפי שיוערך על-ידי השמאי המטפל .בכל מקרה של חילוקי-דעות בין המבוטח
לבין המבטח בדבר גובה התשלום המגיע על-פי פוליסה זו ,מתחייב המבטח לשלם את
הסכום שאינו שנוי במחלוקת ,מבלי לפגוע בזכויות המבוטח או בזכויות המבטח.

.3

חלוקה מחלקתית
אם עסקו של המבוטח מנוהל במחלקות נפרדות ,אשר תוצאותיהן עצמאיות וברורות,
רשאי המבוטח לדרוש התייחסות נפרדת לכל מחלקה שהושפעה מהאירוע המבוטח .כל
הנ"ל בכפוף לסעיף ביטוח חסר של הפוליסה.

.4

מכירת ניצולת
אם כתוצאה מאבדן או נזק מכוסה עפ"י פרק  1לעיל יערוך המבוטח,
בתוך תקופת השיפוי ,מכירת ניצולת ,אזי לעניין מכירת הניצולת ישתנה
סעיף )1א( של "היקף הכיסוי" כדלקמן" :הסכום המתקבל מהכפלת
שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת
השיפוי ,פחות המחזור שהופק ממכירת הניצולת".
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.5

המרת מטבע

.6

השפעה בין-עסקית
מוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות הפרעה או הפסקה הדדית בין עסקי המבוטח,
הנובעת מאבדן או נזק ,בחצרי מפעלים וחברות השלובים במהלך עסקו של המבוטח
מהסיכונים המכוסים בפרקים  1ו 2 -של הפוליסה ,בתנאי כי מפעלים וחברות אלה הינם
מבוטחים על-פי פוליסה זו.

.7

עסק חדש
היה ומקרה הביטוח יקרה לפני תום שנת הפעילות הראשונה של העסק ,הגדרות שיעור
הרווח הגולמי"" ,שיעור שכר העבודה" ,המחזור השנתי"" ,מחזור תקני" ,יתוקנו ויהיו
כדלקמן:
.1

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

.2

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

.3

מחזור השנתי
המחזור היחסי המתאים לתקופה של  12חודש לפי המחזור שהופק בפועל בין
מועד תחילת הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.

.4

מחזור תקני
המחזור היחסי לתקופה השווה לתקופת השיפוי לפי המחזור שהופק בפועל בין
מועד תחילת הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.

אליהם תעשינה התאמות כמפורט בפרק ההגדרות של הפוליסה.
.8

השתתפות עצמית בפרק 1
פרק זה לא יושפע מהיות האבדן או הנזק המכוסה על-פי פרק  1נמוך
מההשתתפות העצמית הנקובה בה.

.9

שירותים הדדיים
אם בעת קרות אירוע מכוסה יהיה המבוטח צד להסכם מגביל כלשהו
בדבר מתן שירותים הדדיים בין הצדדים להסכם ,אזי לא יידרש
המבוטח להפר הסכם זה בפעולות הנעשות למניעת הצמצום במחזור.

.10

שיפורים בציוד
אם לאחר נזק יורו השמאי והמבטח בכתב לרכוש ציוד משוכלל ו/או משופר מהציוד
שניזוק אשר יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח על מנת להקטין את
הנזק המכוסה על-פי פוליסה זו ,אזי הפרש העלות שאינו מכוסה לפי פרק  1של הפוליסה
יהיה מכוסה על-פי פרק זה .הרחבה זו אינה כפופה לחישוב ביטוח חסר.

.11

התאמת הוצאות העיבוד המפורטות
מובהר בזה כי בכפוף לאמור בסעיף ביטוח חסר של תנאי הפוליסה "הוצאות העיבוד
המפורטות" ברשימה אינן בגדר "רשימה סגורה" וגם עליהן תעשנה אותן התאמות
הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק אלמלא ארע מקרה הביטוח .למניעת ספק
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מובהר בזה כי אם הוצאות העיבוד ,דהיינו ההוצאות המשתנות של העסק ,לא פורטו
ברשימה ,לא יהיה סעיף זה בתוקף.
.12

פיצויים בגין הפרת חוזה
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת.אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף  ,יורחב
הפרק לכסות קנסות ופיצויים שהמבוטח יהיה חייב בתשלומים עפ"י הסכם ,בגין הימנעות
מביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות ,כתוצאה ישירה ובלעדית מאירוע אבדן או
נזק המכוסה עפ"י פרק  1של הפוליסה ,וזאת עד לסך הנקוב ברשימה על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר.

.13

חובות פתוחים )(BOOK DEBTS
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף ,יורחב
הפרק לכסות הפסד למבוטח בגין יתרת חובות פתוחים שלא ניתן להוכיחם עקב נזק פיזי
לאמצעי אגירת המידע שבהם הם מאוחסנים ,עקב מקרה מכוסה .הסכום לתשלום בגין
הפסד זה לא יעלה על הסך המתקבל מיתרת חובות פתוחים ביום הנזק בניכוי תקבולים
שהתקבלו או שאותרו בגין אותם חובות ,ובנוסף ההוצאות הנוספות ההכרחיות שהוצאו
לאיתור וזיהוי החובות והחייבים לאחר הנזק.כל הנ"ל עד לסך המצויין ברשימה ועל בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר .מחישוב תגמולי הביטוח ינוכו סכומים בגין
חובות אבודים ו/או מסופקים שנוצרו במהלך עסקיו הרגיל של המבוטח ושאינם נובעים
מהנזק וכן יילקחו בחשבון תנאים בלתי רגילים שהשפיעו לרעה או היו יכולים להשפיע
לרעה על מצב החובות הפתוחים במהלך עסקיו הרגיל של המבוטח אילולא קרה הנזק.

.14

הוצאות הכנת תביעה
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף,יורחב
הפרק לכסות הוצאות הדרושות לצורך חישוב הנזק להכנת תביעה בגין הפסד המכוסה
עפ"י הפוליסה וזאת עד לגובה הסכום המצויין ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לחישוב ביטוח חסר.

.15

השבת סכום הביטוח לקדמות
מוסכם בזה כי בהמשך לאמור בתנאי הפוליסה ותמורת דמי ביטוח נוספים יושב סכום
הביטוח ו/או גבול אחריות המבטח לקדמותו לאחר קרות אבדן או נזק ,מיום קימום הנזק
בפועל ,למעט גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון שלגביו ההשבה תהיה מקרות
הנזק ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח .מוסכם בזה כי באם
צויין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטח לתקופה )  (LOSSLIMITלא תהיה הרחבה
זו בתוקף.

.16

שיחזור נתונים – אבדן תוצאתי
כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת וכפוף להשתתפות עצמית נפרדת.אם נרשם בדף
הרשימה כי כיסוי זה תקף ,אזי בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסיגיה עד כמה שלא שונו בזה,
תורחב הפוליסה לכסות אבדן תוצאתי הנובע מנזק כמפורט בפרק  2ב' "שיחזור נתונים
מורחב".
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חריגים כלליים

) לכל פר קי הפו ליסה (
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין אבדן ו/או נזק אשר נגרמו ,נבעו או הוחמרו,
במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מאחד הגורמים כדלקמן:
)א(

מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,חבלה וטרור ,מעשה-איבה )בין אם מלחמה ובין אם לאו( ,מטעם
גורם או גורמים העויינים את המדינה או את השלטון במדינה ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהפיכה,
התקוממות ,קשר פוליטי כלשהו ,מחבלים ,מסתננים ,החרמה ,השחתה או גרימת נזק לרכוש
בפקודת הממשלה דה-יורה או דה-פקטו או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
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 עויין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס
רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם
במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

)ב(

חומר גרעיני ) (Any Nuclear Materialכלשהו ,קרינה מייננת או זיהום רדיו-אקטיבי ,תדלוק גרעיני
כלשהו או כל פסולת גרעינית או מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף זה בלבד ,בעירה בכלול תהליך
כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
סייג זה לא יחול על קרני רנטגן ,על שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים וכן על מעבדות מחקר ובתי
חולים ועל ביצוע בדיקות לא הרסניות והשימוש של מתקנים רדיואקטיביים בתעשייה .על אף האמור
לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.

)ג(

מעשה במתכוון או רשלנות רבתי של המבוטח או אחרים בידיעתו.
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תנאים כלליים ) לכל פרקי הפוליסה (
.1
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך
תחילתה של תקופת הביטוח ,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי השער היציג של מטבע הפוליסה בבנק
ישראל ,בתוספת דמי אשראי.
לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור תקופת הפיגור לפי
השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה
בלתי-חוזרת,רשאי המבטח לבטל את הביטוח,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב
לא סילק את הסכום שבפיגורתוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור והפיצוי
המוסכם,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור,וכן את הוצאות המבטח.
חובת זהירות

.2

על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק המכוסים על פי פוליסה זו ולהחזיק
את הרכוש המבוטח במצב תקין ונאות.
3

ביקורת נציגי המבטח
באי-כוח ונציגי המבטח יהיו רשאי לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ,ועל המבוטח
למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.

.4

.5

שינוי בעניין מהותי
א.

המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי בתוך זמן סביר מעת
שנודע לו על כך .לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל את
הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב.

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח.

ג.

באם המבוטח הוא תאגיד ,תחשב כידיעת המבוטח לצורך העניינים המנויים לעיל ,ולכל צורך
אחר לעניין פוליסה זו ,ידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או של האחראי על
נושא הביטוח אצל המבוטח.

הודעה על אבדן או נזק
א.
ב.

על המבוטח להודיע למבטח תוך זמן סביר לאחר שנודע לו ,על קרות אבדן או נזק ועל זכותו
לתגמולי-ביטוח.

על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה לבאי-כוחו של המבטח או
לשמאים שימונו על-ידו.
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.6

הגשת התביעה למבטח
בקרות אבדן או נזק מכוסה ,על המבוטח להמציא את כל המידע והמסמכים ,אשר יידרשו ע"י
המבטח.

.7

.8

בירור חבותו של המבטח וקביעתו
א.

על המבוטח למסור למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.

ב.

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בגין אבדן או נזק ,שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין
בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו
לנקוט.

השתתפות עצמית
סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה ,הינו הסכום שעל המבוטח לשאת מכל אבדן או נזק.
במידה ונגרם נזק למספר פריטים אשר חלה עליהם השתתפות עצמית שונה ,תחול השתתפות
עצמית אחת בלבד  -הגבוהה מביניהם.

.9

זכות קיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל תשלום שהמבוטח
חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת .במקרה של נזק מוחלט לרכוש המבוטח
המכוסה על-פי פוליסה זו ,יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי-הביטוח המגיעים לו ,גם אם טרם
הגיע מועד תשלומם.

.10

ביטוח חסר לעניין פרק 4
היה ובשעת קרות מקרה הביטוח ,סכום הביטוח הכולל יפחת מהסכום המתקבל מהכפלת שיעור
הרווח הגולמי בסכום המחזור השנתי ו/או באם שכר עבודה בוטח בנפרד גם שיעור שכר העבודה
בסכום המחזור השנתי ,יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי ,כיחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי כאמור.
היה ותקופת השיפוי עולה על  12חודש ,תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי.

.11

סעיף מקדמות
מינוי שמאי לטיפול בנזקים ,יעשה ע"י המבטח .השמאי יתבקש למסור למבטח דו"ח ראשוני בהקדם
האפשרי ,כשסכומי האבדן או הנזק מחולקים לפי פרקי הפוליסה.
המבטח מקבל על עצמו ,במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק ,ותוך זיקה לשאלת ביטוח חסר ,לשלם
למבוטח ,מקדמות בשיעורים כדלקמן:
א.

שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל  30% -מסכום אומדן הנזק המכוסה ,כמפורט בדו"ח.

ב.

כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,תשלום משלים בשיעור ) 20%דהיינו ,סך הכל עד 50%
מסכום אומדן הנזק המכוסה( כמפורט בדו"ח.
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במקרה שבדו"חות נוספים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני שלפיו שולמו
המקדמות ,ישולמו המקדמות בהתאם בהקדם.
.12

תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ,ישולמו בתוך  30יום מיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב
לתשלום תגמולי הביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

.13

תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.14

ביטול הביטוח
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי המבטח לבטל
את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח
למבוטח בכתב ובדואר רשום ,לפחות  60ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה
המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
א.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח בדואר-רשום לפחות  15יום לפני התאריך בו יתבטל
הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה
התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות,תבוטל הפוליסה רק
לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה
קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או
חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי(.

ב.

אם המבטח יבטל 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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. 15

הצמדה
א1.

.2
.3
ב.
.1
.2

סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן –
המדד(,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה
לפני קרות מקרה הביטוח.
דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני
תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,תהווה
כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.
הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע , ₪יתווספו על תגמולי הביטוח
הפרשי הצמדה למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף
 1לחוק פסיקת ריבית והצמדה מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו
עליהם או על חלקם לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.

.16

מען אחר בישראל ,עליו הודיע המבטח בכתב למבוטח ולמוטב ,מזמן לזמן.

.17

ביטוח כפל
בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על כך
למבטח בכתב תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.

.18

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981-אלא אם כן הותנה
אחרת בפוליסה זו  ,וככל שהדבר לא נאסר בחוק.

.19

הארכת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על-פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש
למטרה זו.

.20

.21

מוטב שאינו המבוטח
א.

המבוטח לפי פוליסה זו ,לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן ניתנה לו לכך מראש
הסכמת המבטח בכתב והוא הדין לגבי קביעה בלתי-חוזרת של המבוטח של מוטב זולתו.

ב.

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח הפיצוי המגיע לו ,תחייב
קביעה זו גם את המוטב.

תחלוף
א.

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי שלא מכוח חוזה
ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

ב.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג.

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

ד.

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל אדם בשירותו של המבוטח,
מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח ,בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף
משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק .
ויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.
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.21

כללי

בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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רשימה לביטוח כל הסיכונים כספים
שם המבוטח

:

כתובת ראשית :

המוסד לביטוח לאומי

שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים

הביטוח על פי פוליסה זו הנו לכספים בהעברה ובכספת
השתתפות עצמית בכל אירוע :

4000

שינויים בפוליסה
א.

בהגדרת "כספים"  -תוספנה המילים :אמצעי תשלום מכל סוג ותיאור .תלושי שי לרבות תלושי שי

ב.

לאחר קרות נזק יוכל המבוטח ,לפי בחירתו לקבל כל סכום עד למקסימום סכום הביטוח בגין סעיף

אלקטרוניים .

כלשהו עבור:

א .פיצוי על נזק ממשי שנגרם לו )מזומן או שווה ערך מזומן(.
ב .הוצאות ביטול ושיחזור השטרות או אחרים שנפגעו.

בכפוף לתנאים הבאים:

א .בכל מקרה יקבל המבוטח פיצוי רק בעד אבן או הוצאות שיחזור אבדן שהוציא בפועל.

ב .בשום מקרה לא ישלם המבטח ,בעד אחת או שתי האפשרויות הללו יחד יותר מסכום הביטוח

ג.
ד.
ה.
ו.

המתייחס לאותו סעיף".

מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי בכספת יהיה לכל אובדן או נזק בלתי צפוי מראש ומבלי
לגרוע מכלליות האמור כולל גם נזק כתוצאה משימוש במפתח של הכספת או העתקו שהושגו שלא
כדין.
העברת כספים בן סניפי המבוטח תחשב העברה לצורך ביטוח זה.
הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל מקום בו מתנהלת פעילות של המבוטח.
הביטוח על פי פוליסה זו מכסה כספים בהימצאם בארונות ומגירות עד לסך 25,000
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פוליסה לביטוח כל הסיכונים כספים
)מהדורה ביט  2009שקלית (
פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה ו/או במפרט הכלולים

בזה )להלן " -הרשימה"( ,על-ידי המבוטח ששמו נקוב ברשימה,
לידי:

 -חברה לביטוח בע"מ

)להלן" -המבטח"(

ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי מאירוע בלתי צפוי לכספים המבוטחים בעת

המצאם בחצרי המבוטח בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ובעת העברתם לכל

מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ,תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בתנאי

שאינם מוחרגים במפורש בפוליסה ובתנאי כי הסכום שישולם על-ידי המבטח עבור כל סעיף

וסעיף המפורט ברשימה ,לא יעלה על הסכום הרשום בו בצידו ,ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח
הכללי .שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" יחשבו

כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.

סכומי הביטוח הנקובים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
פוליסה זו הוצאה על-ידי המבטח על-סמך הצעת-ביטוח ו/או כל מסמך חליפי אחר שהוגשו למבטח,
והמהווים חלק בלתי-נפרד מפוליסה זו.
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הגדרות
"שעות עבודה"

:

השעות שבהן עסקו של המבוטח מאויש בפועל לצורך ניהול עסקיו,
וכן בזמן הימצאו של כל אחד מעובדיו ,שברשותם הכספים
המבוטחים בחצרי-העסק.

"כספים"

:

מזומנים ,שטרות ,המחאות ,המחאות-דואר ,בטחונות ,תלושי
תשלום ,שטרי-חוב ,שטרי-חליפין ,ניירות-ערך ,בולי-חשבון ודואר
וכן אגרות מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב.

"פריצה"

:

גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח ,ובתנאי מפורש
שהחדירה לחצרים או היציאה מהם בוצעו באלימות ובכוח,
ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום
החדירה או היציאה.

"מזומנים"

:

מטבעות ,מדליות ,שטרי-כסף ,תלושי קניה ,תלושי שי ותלושי דלק.

"חצרי המבוטח"

:

חצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול עסקיו.
דרכי הפיצוי

למבוטח זכות הבחירה בין דרכי הפיצוי הבאות:
א .תשלום בפועל עבור הנזק הממשי שנגרם לכספים
ו /או
ב .שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידו בגין ביטול או שחזור כספים שאינם מזומנים אשר אבדו או
ניזוקו עקב אירוע מכוסה.
מובהר כי האחריות הכוללת של המבטח בגין סעיפים א' ו -ב' ביחד לא תעלה על גבול האחריות הנקוב
ברשימה למקרה.
התניה מיוחדת
לאחר קרות מקרה הביטוח מתחייב המבוטח לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לצמצם את האבדן או הנזק,
לרבות הודעה בכתב למושכי/עושי שטרות ,המחאות ומסמכים סחירים מכל מין וסוג )להלן" :השטרות"(,
במידה שניתן לזהותם ,וכן במידת הצורך ,פרסום ברבים כפי שידרוש זאת המבטח.
הרחבה מיוחדת
המבטח מתחייב לשפות את המבוטח ,מעבר לסכומי הביטוח עבור הוצאות הכרוכות בהודעות ופרסום כנ"ל,
וכן עבור מתן ערבויות מתאימות למושכי/עושי השטרות ,וכן הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מדחיית פירעון
השטרות עקב ביטולם כאמור ,אך בכל מקרה סך כל אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על 20%
מגובה הנזק או  ₪ 100,000הנמוך מבין השניים.

הבהרה
למניעת ספק המחאות ריקות )שלא צויין בהן סכום( לא תחשבנה לכספים לעניין פוליסה זו.
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חריגים
המבטח לא יהיה אחראי ל:
.1

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

.2

אבדן או נזק מתוך כלי-רכב שאינו תחת השגחה.

.3

אבדן או נזק תוצאתי ) (CONSEQUENTIAL LOSSמכל סוג שהוא.

.4

תרמית או מעילה באמון מצד עובד המבוטח ,למעט עובד המשמש כשליח להעברת כספים
אצל המבוטח השולח ידו בכספים ובורח עמם.

.5

אבדן או נזק עקב בלאי ,עש ,כנימה ,חרקים ,התבלות הדרגתית כלשהי או תנאי אקלים.

.6

אבדן או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרמו או נתרמו או נבעו  -במישרין או בעקיפין מקרינה יונית
או מזיהום רדיואקטיבי ,מכל תדלוק גרעיני שהוא או מכל פסולת גרעינית או מבעירת-דלק
גרעיני ,או מחומר גרעיני כלשהו.

.7

אבדן או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין ממלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה-איבה או
פעילות מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה או לא( ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהפיכה,
התקוממות ,קשר-צבאי או נטילת-סמכויות שלטון ,מחבלים ,מסתננים ,החרמה ,הפקעה,
תפישה ,השחתה או גרימת נזק לרכוש המבוטח בפקודת הממשלה דה-יורה או דה-פקטו או
בפקודת כל רשות ציבורית כלשהי ,פעולות חבלה וטרור.
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 העויין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו,
המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.

.8

אבדן או נזק לכספים בהיותם בחצרי המבוטח בגין גניבה שלא תוך כדי פריצה לחצרים הנ"ל.

.9

אבדן או נזק לכספים בהיותם מחוץ לחצרי המבוטח שלא תוך כדי העברה ,למעט עפ"י
האמור בהרחבה  1ל"הרחבות" שלהלן.

.10

אמצעי תשלום אלקטרוני מסוג כלשהו.

.11

זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר.

119

הרחבות

.1

הכיסוי על-פי הפוליסה מורחב לכלול גם כספים הנמצאים בבתי מנהלים
ו/או פקידים בכירים ו/או סוכנים ו/או גובים ו/או אחראים על כספים כדלקמן:
א.בפני סיכון אש ושוד  -במלוא סכומי הביטוח של סעיף "כספים בהעברה".
ב.בפני כל נזק אחר  20% -מסכומי הביטוח של סעיף "כספים בהעברה" אולם לא יותר מ40,000-
.₪

.2

הכיסוי בגין כספים בהעברה מורחב לכלול ממסרים )למעט מזומנים( משורטטים
) ,(CROSSEDבעת העברתם באמצעות :דואר רשום ,מוניות ,אגד או משרדי שליחות
מוכרים.
מוצהר ומוסכם בזה כי:
א .ממסרים המוחזרים ללקוחות עקב אי-פירעון ,לא חייבים להיות משורטטים.
ב .כל העברה ,כמפורט לעיל ,תלווה ברשימה המפרטת את כל נתוני הממסרים המצורפים לה,
והעתק מרשימה זו יישאר אצל המבוטחים .רשימות אלו תעמודנה לרשות המבטח בכל עת
שתידרשנה.

.3

על אף האמור בסעיף "הבהרה" ובניגוד לאמור בחריג  ,11הפוליסה מורחבת לכסות זיוף
המחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח תוך כדי "פריצה" כהגדרתה .אחריות המבטח עפ"י
הרחבה זו לא תעלה על סך של  ₪ 40,000לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
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חובת זהירות
על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות ובטיחות סבירים למניעת אובדן או נזק המכוסים על פי הפוליסה.
תנאי הפוליסה
.1

.2
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

שינוי בעניין מהותי
א.

המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר
מעת שנודע לו על כך .לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב.

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל מסמך חליפי.

ג.

באם המבוטח הוא תאגיד תחשב ידיעת המבוטח כידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים
של המבוטח או של האחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך
תחילתה של תקופת הביטוח ,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי השער היציג של מטבע הפוליסה בבנק
ישראל ,בתוספת דמי אשראי.
לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור
תקופת הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב
שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח,
אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור
תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור והפיצוי
המוסכם ,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

 .3הצמדה
סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד
א1.
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד(,שפורסם לאחרונה
לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני תחילת
.2
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,תהווה כל הגדלה
.3
כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.
הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
ב.
הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע , ₪יתווספו על תגמולי הביטוח הפרשי
.1
הצמדה למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק פסיקת
ריבית והצמדה מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על
.2
חלקם לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.
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.4

ביטוח כפל
בוטח נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על
המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו.

.5

תביעה לתגמולי-ביטוח
בהיוודע למבוטח או למוטב על קרות מקרה העלול להוות עילה לתביעה על-פי פוליסה זו
עליו:

.6

א.

להודיע ,תוך זמן סביר ,למבטח ,בכתב ,לאחר שנודע לו על קרות המקרה.

ב.

אירע המקרה עקב מעשה פלילי ,או חשד למעשה פלילי ,יודיע
עליו תוך זמן סביר ,למשטרה וימציא למבטח אישור בכתב.

ג.

למסור למבטח ,תוך זמן סביר ,את המידע והמסמכים הנדרשים
לבירור חבות המבטח והיקפו ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל
להשיגם.

ד.

לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק .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.

מסמכים נוספים
המבוטח ימציא למבטח ,עד דרישתו הראשונה ,ספרי-חשבונות ,ספרי קופה ,דו"חות מע"מ,
קבלות בנקים ,פנקסים או כל תעודה אחרת ,בין שהיא ברשותו ובין שהיא ברשות אחר ,וניתן
להשיגה על-ידי בקשת מבוטח ,כדי שהמבטח יוכל ,עד כמה שניתן לאמת את תביעת
המבוטח .כמו-כן ,ימציא המבוטח למבטח ,על-פי בקשתו ,תצהיר שבו יכללו כל העובדות
ונסיבות אירוע מקרה הביטוח.

.7

.8

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א.

בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה,
יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל
שרות לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח.

ב.

תגמולי-ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה
למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי-הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר
התגמולים.

השבת סכום הביטוח לקדמותו
אם לא צויין אחרת ברשימה לפוליסה ,יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם לאחר קרות אובדן
או נזק מכוסה החל מיום האובדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת ,אלא אם יורה
המבוטח אחרת .סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על
השבה פעם אחת של מלוא גבול האחריות.
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.9

השתתפות עצמית
המבוטח ישא על עצמו את הסכום הראשוני הנקוב ברשימה מכל אבדן או נזק.

.10

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

.11

ביטול הביטוח
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד
שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום ,לפחות  60ימים לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות
לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום
התקופה המצויינת באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה
קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלק
ממנו ועוד  10%גלובאלי(.
אם המבטח יבטל 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.

א.

ב.

.12

.13

תחלוף
א.

הייתה למבוטח ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי ,שלא מכוח
חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח ,מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים
ששילם.

ב.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה ,באופן שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג.

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

ד.

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל עובד של המבוטח ,מועצת
הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי
שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק ,ויתור זה
לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח עפ"י הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.
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.14

הודעות למבוטח ולמוטב
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב ,בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע
למבטח.

.15

הודעות למבטח
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח לכתובת משרדו הראשי ,המצויין בכותרת
הפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע בכתב למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

.16

תקופת התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי-ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

 .17כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.אין באמור
בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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רשימה לביטוח נאמנות

:

שם המבוטח

כתובת ראשית :

תאריך רטרואקטיבי :

המוסד לביטוח לאומי

שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים
1.1.2001

סכום ביטוח 6,000,000 :
12,000
:
ה"ע
שינויים בפוליסה
 .1הביטוח כולל מקרים שהתרחשו לפני תחילת תקופת הביטוח והתגלו בתקופת הביטוח ,
אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי הרשום לעיל.
 .2היה והפוליסה תבוטל או לא תחודש ,מוסכם בזה כי המבטח חייב
לשפות את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה במשך
שנים עשר חודשים שלאחר תום תקופת הביטוח אצל המבטח וזאת
בגין מקרים שהתרחשו עד למועד הביטול או אי החידוש הנ"ל.
תנאי מוקדם להתחייבות המבטח לשיפוי כאמור הוא כי לא נערך ביטוח אחר המכסה את
חבותו של המבוטח בגין אותן תביעות.
 .3הביטוח כולל מעילות ברכוש המבוטח גם אם נעשה על ידי מי שאינו נחשב לעובד של
המבוטח ובתנאי שמועסק על ידו או עובד עבורו.
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פוליסה לביטוח נאמנות
)מהדורה ביט  2009שקלית (

הואיל והמבוטח אשר שמו ,כתובתו ועיסוקו נקובים ברשימה ו/או במפרט
)להלן "הרשימה( פנה אל:
 ------חברה לביטוח בע"מ

)להלן" :המבטח"(

בבקשה לערוך את הביטוח המפורט בפוליסה זו;
והואיל והמבטח הסכים לערוך את הביטוח ,כאמור ,תמורת התחייבותו של המבוטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה;
על כן הוסכם כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטח באופן ובהיקף המפורטים להלן.
הכיסוי
המבטח מסכים בזה לשפות את המבוטח בסכום שלא יעלה על גבול האחריות המצויין ברשימה ,עבור כל
נזק כספי ישיר אשר יגרם למבוטח ,כתוצאה מכל פעולה או פעולות של הונאה ,מעילה ,העלמה במרמה או
גניבה שנעשו על ידי עובד של המבוטח במהלך עבודתו בשירות המבוטח ,שנעשו תוך כוונה ברורה לגרום
למבוטח נזק ו/או להשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה ,ואשר יתגלה בתקופת הביטוח ,או תוך 6
חודשים לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.
הגדרה
המילה "עובד" בפוליסה זו משמעותה :כל אדם בשרותו של המבוטח שמתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד
בעסק המבוטח אשר התמורה עבור עבודתו משולמת לו ,במשכורת או בשכר על ידי המבוטח ,בעת היותו
מועסק בכל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים על ידה .שטחי ישובים ישראליים וכן שטח
בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום ה"האוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.
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תנאים מיוחדים
.1

מבלי לפגוע ברשום ב"תנאי הפוליסה" שלהלן – אם עסקו של המבוטח יתמזג או יתאחד עם עסק
אחר ,על המבוטח למסור למבטח הודעה בכתב על כך ,והמשך הביטוח על פי פוליסה זה יהיה תלוי
בהסכמת המבטח בכתב וקביעה מחדש של הפרמיה בהתאם לשינוי שחל.

.2

מיד עם גילוי מעשה של הונאה ,מעילה ,תרמית ,העלמה במרמה או גניבה מצד עובד כלשהו או עם
גילוי סיבה לחשד סביר למעשה כזה או לחוסר נאמנות של העובד ,בין אם הם מהווים עילה לתביעה
לפי פוליסה זו או לא ,על המבוטח למסור למבטח הודעה על כך ,ועם מסירתה יהיה המבטח פטור
מאחריות לגבי מעשים נוספים של העובד הנ"ל שנעשו לאחר מסירת ההודעה כאמור.

.3

במקרה של גילוי כלשהו של הונאה ,מעילה ,העלמה במרמה או גניבה על ידי עובד שיהוו עילה
לתביעה לפי פוליסה זו ,על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה .כמו כן על המבוטח למסור למבטח
כל מידע ועזרה שיהיו נחוצים כדי לאפשר לו לתבוע ולקבל שיפוי מאותו עובד או מעיזבונו ,בגין כל
סכום ששולם על ידי המבטח או שהוא בר תשלום לפי פוליסה זו.
מילוי על ידי המבוטח של כל אחת מהחובות הרשומות בתנאים  1,2,3לעיל הינו תנאי מוקדם לחבות
המבטח על פי פוליסה זו.

.4

כל סכום כסף שהיה מגיע מהמבוטח לעובד אלמלא עשה העובד את מעשה ההונאה ,המעילה,
ההעלמה במרמה או הגניבה ,וכן כל סכום כסף של העובד המוחזק בידי המבוטח ,יופחתו מסוכם
השיפוי שעל המבטח לשלם על פי פוליסה זו ,במידה ואין מניעה חוקית לכך.
חריגים

המבטח לא יהיה אחראי לתביעות בקשר למקרים הבאים:
.1

נזק שהתגלה לפני תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

.2

נזק שהתגלה בתקופת הביטוח אך נגרם לפני תחילת הביטוח על פי פוליסה זו או התאריך
הרטרואקטיבי המצוין ברשימה ו/או במפרט )באם צויין ברשימה ו/או במפרט כי הכיסוי כולל
תאריך רטרואקטיבי(.

.3

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

.4

נזק אשר נגרם לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.

.5

נזק שנגרם לפני הפסקת הביטוח או אי חידושו והתגלה לאחר למעלה מ 6 -חודשים לאחר
הפסקת הביטוח או אי חידושו.

.6

נזק תוצאתי מכל סוג.
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תנאי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי
שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפליסה או של הרשימה ,תהיה להם אותה המשעות המיוחדת
בכל מקום שהם מופיעים.
.1

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א ,1981-אלא אם הותנה
אחרת בפוליסה זו ,וככל שהדבר לא נאסר בחוק.

.2

שינוי בעניין מהותי
א .המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,על שינוי בעניין מהותי תוך זמן
סביר מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח
רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.

.3

ב.

עובדה מהותית הינה עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח ו/או כל מסמך אחר
שהוגש למבטח.

ג.

באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל ולכל צורך
אחר על פי פוליסה זו ,מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל
המבוטח.

ביטוח כפל
בוטח הסיכון המכוסה בפוליסה זו ,לטובת המבוטח ,אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על
המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר מעת שנעשה ביטוח הכפל ,או מעת שנודע לו
על כך.

.4

הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.

.5
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים מתאריך תחילתה של
תקופת הביטוח ,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.
לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש,ישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת הביטוח ועד
יום התשלום בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי השער היציג של מטבע הפוליסה בבנק
ישראל ,בתוספת דמי אשראי.
לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,ישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור
תקופת הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה
בלתי-חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב
לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור והפיצוי
המוסכם ,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

 .6הצמדה
סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד
א1.
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד(,שפורסם לאחרונה
לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
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דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,תהווה כל הגדלה
כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.

.2
.3

הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע , ₪יתווספו על תגמולי הביטוח הפרשי
הצמדה למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק פסיקת
ריבית והצמדה מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על
חלקם לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.

ב.
.1
.2

.7

ביטול הביטוח
א.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום ,לפחות
 60ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר
דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

ב.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל
הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה
תחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק
אחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.
ביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים אצלו
תקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור
ל חודש או חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי(.

ג.

.8

אם המבטח יבטל 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.

תביעה לתגמולי ביטוח
א .קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטח לאחר שנודע לו על קרות
רה ועל זכותו לתגמולי הביטוח.
ב .כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ,על פי הפוליסה ,תוגש בכתב על גבי טופס תביעה
ויצורפו אליו כל המסמכים המפורטים לעניין זה בטופס התביעה .להסרת ספק ,מוצהר
בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כתביעה שנמסרה למבטח רק אם ולאחר
שנמסרו למבטח כל המידע וכל המסמכים הנזכרים בטופס התביעה ,שנהוג אצל המבטח.
לעניין זה יכללו המסמכים ,ספרי החשבונות וספרי עסק אחרים ,מאזנים ודו"חות כספיים.
ג.

על המבוטח למסור למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.

ד.

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות
מקרה ביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו
לנקוט.
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השתתפות עצמית

.9

המבוטח ישא בסך ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה ו/או במפרט ,מכל תביעה העומדת
לתשלום.כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח במהלך
טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא
שולמו פיצויים בגינם.
.10

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 מיצוי סכום גבול האחריות המכוסה על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח
לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

.11

תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום גילוי הנזק.

.12

תגמולים שאינם שנויים במחלוקת
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ,ישולמו תוך  30יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב
לתשלום תגמולי ביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

.13

הודעות
הודעות למבוטח ולמוטב:
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע
למבטח.
הודעות למבטח
הודעה של המבוטח או המוטב למבטח תינתן למבטח למען משרדו הראשי ,המצויין בפוליסה ,או בכל
מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח.

.14

כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.

130

רשימה לביטוח תאונות אישיות
בעל הפוליסה
כתובת ראשית :

:

המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים

סכום ביטוח למקרה מוות :
סכום ביטוח למקרה נכות :
פיצוי שבועי באובדן כושר עבודה זמני :
תקופת התשלום באי כושר זמני :
שיפוי בגין הוצאות רפואיות :

40,000
40,000
1000
עד  24חודשים
30,000

השתתפות עצמית באובדן כושר עבודה זמני בלבד  7 :ימים ראשונים
המבוטחים  400 :גמלאי המל"ל העובדים בהתנדבות במל"ל .
הגדרת העסוק הרגיל של המבוטח  :עובד בהתנדבות במל"ל.
שינויים
.1
.2
.3
.4

בפוליסה
הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי בגין הוצאות רפואיות עד לסכום הנקוב לעיל ,עקב מקרה
ביטוח מכוסה על פי תנאי הפוליסה ושאינו מכוסה על פי חוק בריאות ממלכתי .ההשתתפות
העצמית לסעיף זה הנה . ₪ 500
במקרה של אשפוז עקב תאונה ישולם פיצוי שבועי כפול  .תקופת הגמולה על פי סעיף זה מוגבלת
עד  10שבועות .
מניין  3שנות תקופת ההתיישנות לגבי נכות תתחיל מיום שבו נקבע ואושר אחוז הנכות הסופי
והמוחלט על ידי מי שהוסמך לכך .
הכיסוי תקף לגבי בכל העולם ובתנאי שהמקרה קרה בעת עבודה עבור המוסד לביטוח לאומי .
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פוליסה לביטוח תאונות אישיות
הפוליסה מעידה כי בכפוף לכל התנאים ,הסייגים וההוראות שבפוליסה תשלם החברה למבוטח תגמולי
ביטוח בהתאם למקרה הביטוח כהגדרתו וזאת בגובה הסכומים המפורטים ברשימה.
.1

מקרה הביטוח
חבלה גופנית או נפשית כתוצאה מאירוע פתאומי ,בלתי צפוי מראש ,אשר נגרמה למבוטח במישרין
ע"י גורם חיצוני ואשר היוותה את הסיבה לאחר מאלה:
מותו של המבוטח או נכותו  -בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תוך שנים עשר חודשים מתאריך
קרות מקרה הביטוח.

ב.

אי כשרו הזמני של המבוטח לעסוק בעסוק הרגיל של המבוטח המפורט ברשימה ,באורח מלא או
באורח חלקי.

א.
או

הגדרות

.2
נכות:
אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונאלית
של אבר מאברי הגוף.
נכות מלאה צמיתה:
נכות מלאה תמידית שתקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
נכות חלקית צמיתה:
נכות חלקית תמידית שתקבע על-פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
.3

סייגים לחבות החברה

א( איבוד לדעת או ניסיון לכך ,שבר הרניה ,הריון או לידה ,כאבי גב.
ב( השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן ,למעט תאונה בזמן שירותו הצבאי
של המבוטח במילואים שאינה תוצאה של השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות.
ג( הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס שהטסתו אינה כדין או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס
כלשהו.
ד( פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט ,התעסקות בציד ,טיפוס הרים בעזרת מדריך
לטיפוס הרים וגם או חבלים וגם או ציוד עזר אחר ,גלישה מצוקים ,סקי מים ,ספורט חורף הכולל גלישה או
החלקה על שלג או קרח ,צניחה,גלישה או דאייה באויר ,אגרוף או קרב מגע מסוג אחר כלשהו ,צלילה תוך
שימוש במיכלי אויר והשתתפות במרוצי תחרות למיניהם.
ה( נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו.
ו( ליקוי גופני כלשהו שהיה למבוטח קודם למקרה הביטוח.
ז( 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.
ח( חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת 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.
ט( מלחמה ,מעשי חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפיכה.
י( התפרעות שבה השתתף המבוטח מיוזמתו.
יא( הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות.
יב( מחלה כלשהי שחלה בה המבוטח ,לא תיחשב כתאונה.
.4
א(

תשלום תגמולי הביטוח  -תנאים נלווים
מוות
במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח .תשלם החברה 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 ,תשלם החברה במותו של המבוטח רק את ההפרש ,אם יש
כזה,שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות.

ב(

נכות מלאה צמיתה
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה .תשלם החברה את
סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה.
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ג(

נכות חלקית צמיתה
תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו בשיעור אחוז הנכות שתקבע למבוטח,עקב
מקרה הביטוח ,מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה.

ד(

חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה
משנקבעה למבוטח נכות ,נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר
זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח .כל סכום ששולם בשביל תקופה שלאחר התגבשות הנכות
כאמור ייזקף לחשבון הפיצוי הסופי בגין נכות צמיתה.

ה(

חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר לעבודה

)(1

אי כושר מלא זמני
במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא תשלם החברה למבוטח את הסכום הנקוב
ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מהיום השמיני שלאחר קרות מקרה
הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור וזאת בכפוף לתנאי פוליסה 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 תקופת זמן שבה מוגבל כושרו לעבודה בשיעור
העולה על  ,25%תשלם החברה פיצויים שבועיים בשיעור אי כושרו מסכום הפיצוי השבועי הנקוב
ברשימה בגין אי כושר מלא לעבודה.

)(3
א(

התאריך הקובע
לצורך פוליסה זו ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח בתאריך בו נבדק המבוטח לראשונה על ידי
רופא מוסמך.
התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה נ ) (1ו (2)-לעיל ,בין
בנפרד ובין ביחד ,לא תעלה על תקופה של  24חודש רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.
קרה מקרה הביטוח וקבע רופא מוסמך שהמבוטח כשר לחזור לעיסוקיו הרגילים )כהגדרתם
ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי כושר הנובעת חד-משמעית
ממקרה הביטוח ,לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים
כהפסקה ברצף תקופת התביעה ,בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית זו:
תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח
אינו בכושר.
תקופה מרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה
על אף האמור לעיל לא תעלה התקופה המצטברת שבגינה תשלם החברה פיצויים
שבועיים על פי פוליסה זו עקב מקרי ביטוח שיארעו בתקופת הביטוח ,על  24חודשים
בסך הכל ,בין שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני מלא של כושר עבודה ,ובין
שהוא על בסיס אובדן זמני  -חלקי של כושר עבודה.
בדיקות רפואיות
בקרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו.
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא.
קביעת נכות צמיתה ,אם יש כזאת ,תעשה לא יאוחר מעשרים וארבע חודשים מיום קרות מקרה
הביטוח .תקופה זו ניתנת להארכה בהסכמתה המפורשת של החברה.

ב(
ג(

)(4

ו(
)(1
)(2
)(4
.5

היקף הנכות הרפואית
שילמה החברה 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 הכיסוי על פי פרק א'
שלפוליסה זו.

.6
)א(

קביעת הנכות הרפואית
דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו תיקבע ,על פי
המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות
הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(תשט"ז  ,-1956להלן בסעיף זה "המבחנים"
לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח
הלאומי ,תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך על דעת המבוטח והמבטח לפי הפגימה הדומה
לה,בין הפגיעות שנקבעו במבחנים.

)ב(

133

)ג(

הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב קרות מקרה הביטוח,
תחייב הקביעה של מל"ל על פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו בסעיף א' לעיל לגבי שיעור נכותו של
המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו.
הרחבים

א.

שירות מילואים
הביטוח לפי פרק זה מכסה את המבוטח בעת שרות מילואים בצה"ל וכמתנדב במשמר האזרחי,
וזאת בלי לגרוע מתוקף הסייגים כאמור בסעיף  3לעיל.

ב.

סיכון מלחמה פסיבית
ביטוח התאונות מורחב לכלול סיכוני מלחמה פסיביים .אי לכך יכלול מקרה הביטוח כמוגדר בסעיף
 1לעיל  -מוות ,נכות או אי כושר לעבודה בהתאם לעניין וכהגדרות לעיל שייגרמו למבוטח על ידי
מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים ,מעשי חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהומות
אזרחיות ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפכה .סעיף קטן ט' לסייגים בסעיף  3לעיל  -בטל.

סייג :הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או נוטל חלק בכל אירוע כאמור
שבגינו יגרם מותו או נכותו או כושרו לעבודה.
נהיגה ברכב מנועי דו-גלגלי
בטוח התאונות מורחב לכלול נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי ובקרות מקרה הביטוח כתוצאה מנהיגתו של
המבוטח ברכב מנוע דו גלגלי תשלם החברה תגמולי ביטוח בהתאם לסכומים ולתקופת הפיצוי השבועי
הנקובים ברשימה בתנאי מפורש שבקרות מקרה הביטוח היה למבוטח רישיון נהיגה בר תוקף לכלי רכב
כזה.לגבי אי כושר לעבודה  -לא תעלה תקופת הפיצוי לפי הרחב זה על  12חודש מיום קרות מקרה
הביטוח.סעיף קטן ה' לסייגים כמפורט בסעיף  3לעיל  -בטל.
כל תנאי הפוליסה ,הוראותיה וסייגיה יחולו על הרחבה זו  -אלא אם שונו מפורשות.
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תנאים כלליים
.1

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א . 1981

.2
א(

הצמדת סכומי הביטוח
סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -המדד( ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח
לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח ,וזאת שלא
כתוצאה מהצמדה למדד המוסכם ,תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי
ההצמדה שפורטו לעיל ,והבסיס להגדלה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף
ההגדלה.

.3
א(

גילוי ושינוי בעניין מהותי
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח ,בכתב ,על כל השאלות שנשאל בהצעה
ששימשה בסיס לפוליסה זו.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי ,תהיה החברה רשאית
לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותה .זאת בכפוף לחוק חוזה הביטוח התשמ"א -1981
)להלן  -החוק(.
המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך .לא גילה
המבוטח לחברה שינוי כזה תהיה החברה רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותה
על פי הוראות החוק.
עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח.

.4
א(

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לחברה בקשר לפוליסה זו ישולמו כמוסכם בין
הצדדים ,בסכומים ובמועדים שפורטו ברשימה.
לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים לחברה וכן המסים וההיטלים,
הכל לפי הנקוב ברשימה.
לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח לחברה ,ישא אותו סכום
שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה למדד ,גם בריבית פיגורים על פי השיעור הקבוע בסעיף 2א בצו
הריבית )קביעת שעור הריבית המקסימאלי( התש"ל .-1970
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15יום לאחר שהחברה דרשה בכתב
מהמבוטח לשלמו .רשאית החברה להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן .אם נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה
בלתי חוזרת ,רשאית החברה לבטל את הבטוח אם הודיעה בכתב למוטב על הפיגור האמור,
והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15יום מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס
לתקופה שעד לביטול האמור  -וכן את הוצאות החברה.

ב(

ב(
ג(

ב(
ג(
ד(

ה(
.5
א(
ב(
ג(

תביעות
קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך בהקדם האפשרי לחברה.
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש לחברה בכתב ,בצרוף תעודת רופא.
על המבוטח למסור לחברה ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הרפואיים
הדרושים לבירור החבות ,ובכלל זה לעמוד גם בבדיקות רפואיות על פי דרישות החברה ועל
חשבונה.

.6
א(

המועד לתשלום תגמולי הביטוח
תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי החברה והמידע וכל המסמכים,הפרטים
והראיות שנדרשו על ידה לשם בירור חבותה.
תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח
לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.
לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א -1981
מתום שלושים ימים מיום הגשת התביעה.

ב(
ג(
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.7
א(

מקדמות ע"ח תגמולי הביטוח
עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  30ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח ,יהיה
המבוטח ,או המוטב ,הכל לפי העניין ,זכאי לקבל מהחברה מקדמה בתום כל שלושים ימים על
חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהחברה עקב מקרה הביטוח.
סכומים ששולמו למבוטח או למוטב מכח סעיף קטן א' לעיל ,ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים
כשישולמו.
חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם ,מיום תשלום
המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.

.8

זכות קיזוז
החברה תהיה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח שישולמו עקב מקרה ביטוח כל סכום חוב שהמבוטח
חייב לה.
נקבעה למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח נכות צמיתה בין מלאה ובין חלקית או שנגרם מותו עקב
מקרה הביטוח תהיה החברה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח שתשלם את יתר דמי הביטוח
המגיעים לה בגין פוליסה זו גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

.9
א(

ביטול הביטוח
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שההודעה על כך תשלח לחברה בדואר רשום לפחות  15יום לפני התאריך בו יתבטל
הביטוח.
במקרה כזה תשאיר החברה לעצמה את דמי הביטוח הנהוגים אצלה לתקופה קצרה
עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף בניכוי ההוצאות.
מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו,רשאית החברה
לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתה ,ובלבד
שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום  60ימים לפחות לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה,
במקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול
הפוליסה.
החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' ייעשה תוך  30ימים מיום ביטול הפוליסה ,סכום
ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד
שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח.
אם החברה תבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את החברה ,תשלם החברה למבוטח ,בעת החזר
כאמור בסעיף קטן ב' את הסכום שהית דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול,
יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
אין בביטול הביטוח כאמור בסעיף ד' לעיל ,כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם לחברה
את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד ביטול הביטוח.

ב(
ג(

ב(

ג(
ד(
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התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.11

קביעה בלתי חוזרת של מוטב
קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת של החברה
מראש ובכתב.

.12
א(

הודעות
הודעה של החברה למבוטח בכל הקשור לפוליסה ותישלח לפי מענו האחרון הידוע לחברה.
בהעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו ,ייחשב כמענו האחרון הידוע
לחברה המען הרשום ברשימה.
הודעה של המבוטח אל החברה תשלח או תימסר בכתב למשרדי החברה על פי כתובתו המופיעה
על גבי הפוליסה.

ב(
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רשימה לביטוח נזקי טרור
שם המבוטח
כתובת ראשית :

:

המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן מספר 13
ירושלים

הביטוח על פי פוליסה זו הנו עד לסך 4,000,000
השתתפות עצמית  0.1% :מסכום הביטוח מינימום 10,000
הביטוח על פי פוליסה זו הנו מעל כל סכום המתקבל על פי החוק ) חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א –
.( 1961
הביטוח על פי פוליסה זו הנו על בסיס נזק ראשון ללא תת ביטוח.
הביטוח מכסה נזק לרכוש ואובדן דמי שכירות.
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פוליסה לביטוח נזקי טרור )מעל מס רכוש (
)מהדורה ביט  2009שקלי (

פוליסה זו מעידה ,כי תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה ו/או במפרט
הכלולים בזה )להלן " -הרשימה"( לידי:
)להלן" -המבטח"(

 -חברה לביטוח בע"מ

ישפה המבטח את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח המתואר בפרק " 1רכוש" או
לחלק ממנו ו/או אבדן או נזק תוצאתי כמפורט בפרק " 2אובדן תוצאתי" ו/או כמפורט ברשימה ,על ידי פעולת
טרור ,בהתאם לתנאי פוליסה זו ,תוך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת בהסכמת
המבטח שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי-הביטוח שנקבעו תמורת תקופה נוספת זו ,בתנאי
שהסכום שישולם על-ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא
יעלה בכללו על סכום הביטוח או גבול האחריות הכללי הנזכר בה בגין שני הפרקים ביחד או על כל סכום
או סכומים אחרים שיקבעו במקומם על-ידי הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה בחתימת המבטח או
בשמו ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.
פוליסה זו אינה מכסה רכוש כלשהו מחוץ ל"תחום הקו הירוק" ,אלא אם כן צויין במפורש אחרת ברשימה ו/או
בהרחבות הפוליסה.
פוליסה זו הוצאה על-ידי המבטח על-סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח,
המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
הגדרות
"פעולות טרור"-

חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו
שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות ,כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת
הצבור או חלק ממנו ,על ידי איש או אנשים בין אם פועלים בשם או בקשר עם
ארגון כלשהו ובין אם לא ,וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את
ההתקוממות הידועה בשם "אינתיפאדה".

"נזקי טרור"-

אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין או בעקיפין מפעולת טרור כהגדרתה לעיל.
לעניין פוליסה זו יראו כנזקי טרור גם אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין מפעולה
של רשות חוקית מוסמכת למטרת דיכוי או הקטנת או מניעת תוצאות של
פעולת טרור.

חובת ההוכחה שהנזק מכוסה מוטלת על המבוטח.
"חובת ההוכחה"-
רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר
בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין על-ידי
אחת מפעולות אלו ,ישמש הוכחה להיות הנזק מכוסה.
"תחום הקו הירוק"-

שטח מדינת ישראל כפי שהיה ביום .4.6.67
הבהרה  -רכוש מוחשי

נזק לרכוש המכוסה על פי פוליסה זו משמעו נזק פיזי לרכוש מוחשי.
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נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ובפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתכנה
במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם.
אי לכך ,הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי פוליסה זו:
.1

אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות במידע או
בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם ,וכל הפסד
רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.
על אף האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או לתוכנות או למידע שהם תוצאה
ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש מוחשי כן יכוסו.

.2

אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד  ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות
של הנתונים ,התוכנות או המידע או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע
מאובדן או נזק שכזה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור בהבהרה זו בכדי להוסיף על הכיסוי שניתן על פי הפוליסה
אלמלא הכללתה כאמור.
סייגים כלליים לחבות המבטח
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או בעקיפין ע"י:
א.

חומר גרעיני ) (Any Nuclear Materialכלשהו ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי
מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו .למטרת סעיף )1א(
זה בלבד ,בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו.

ב.

מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה
)בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה,
מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או
שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות
או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.

ג.

חומר ביולוגי ו/או כימי כלשהו ,אך למניעת ספק הנזק הפיזי הישיר מפיצוץ
מתקן המכיל חומרים אלו – מכוסה.

ד.

פריצה או גניבה או נזק בזדון תוך כדי פריצה ו/או גניבה.

ה.

החרמה ,הפקעה ,תפיסה או החזקה )חוקית או אחרת( של הרכוש המתואר ברשימה ו/או המקרקעין
בהם הוא נמצא.
פרק  -1ביטוח רכוש

פרק זה מכסה את רכושו של המבוטח כמפורט בפוליסת הרכוש שמספרה מצויין ברשימה.
פוליסה זו כפופה לכל הרחבות פוליסת הרכוש הנ"ל עד כמה שלא שונו בזה במפורש.
מקרה הביטוח :אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח מפעולת טרור.
הגבלת אחריות
אחריות המבטח על פי פרק זה מוגבלת אך ורק לסכום ההפרש שבין ערך הכינון של הרכוש המבוטח כמוגדר
בפוליסת הרכוש הנ"ל ובין הפיצוי שקבל המבוטח ממס רכוש וקרן הפיצויים או המגיע למבוטח ממס רכוש
וקרן הפיצויים על פי החוק ,המבטח לא יהיה אחראי לשלם כל סכום אשר שולם על ידי מס רכוש וקרן
הפיצויים או שהיה משתלם על ידו אך לא שולם בגלל אי קיום הוראה מהוראות החוק ו/או בגלל אי הגשת
תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.
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סייגים לפרק  -1רכוש
.1

ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק לנכסים המפורטים להלן ,אלא אם הותנה
אחרת ברשימה.
א.

)(1

מתכת יקרה ,למעט מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר או מציוד או ממלאי המשמש
ליצור של המפעל המבוטח.

)(2

ליצירה או שאינן נמצאות

יצירות אומנות בסכום העולה על סך של ₪ 20,000
בחצרים המבוטחים.

ב.

אבנים יקרות ,ניירות-ערך ,שטרי-התחייבות ,בולים ,מזומנים ,מטבעות והמחאות.

ג.

כלי רכב מנועי :למעט אם משמש כמלאי עסקי ולמעט מלגזות.

ד.

רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים המצוינים במפורש בפוליסת הרכוש.
הרחבת "רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים" שבפוליסת הרכוש אינה בתוקף
בפוליסה זו.

הרחבת "השבת סכום הביטוח לקדמות" ו"רכוש בהעברה" שבפוליסת הרכוש אינן
בתוקף בפוליסה זו.
.2

נזק תוצאתי
המבטח לא יהיה אחראי עפ"י פרק זה לכל אובדן או נזק תוצאתי
) (conscequential lossשיגרם למבוטח כתוצאה מהסיכונים המבוטחים על-פי הפוליסה.

.3

ביטוח ימי
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח ,אשר בעת קרות
האבדן או הנזק ,הינו מכוסה ובר פיצוי בביטוח ימי שנערך על ידי המבוטח או
לטובתו ,פרט לסכום עודף כלשהו למעלה מסכום הביטוח לפי הפוליסה או
הפוליסות לביטוח ימי .היה והכיסוי על פי הביטוח הימי כאמור יתבטל עקב
ביטוח זה ,יהיה המבטח אחראי לאבדן או לנזק על-פי תנאי הפוליסה.
פרק  -2אבדן תוצאתי

פרק זה מכסה הפסד שיגרם למבוטח במשך תקופת השיפוי הנקובה ברשימה ממקרה הביטוח.
פרק זה כפוף לכל הרחבות פוליסת אבדן רווחים/אובדן תוצאתי של המבוטח עד כמה שלא שונו בזה ,אך
בכל מקרה )אלא אם צויין אחרת ברשימה( לא נרחב מהרחבות פוליסת אובדן תוצאתי ביט .2009
מקרה הביטוח:

נזק פיזי לרכוש המבוטח בפרק  1מפעולת טרור שארעה בתקופת הביטוח ,ואשר
כתוצאה ממנה חלה הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח ואשר ההפסד
בגינם אינו מכוסה עפ"י תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים.
הגבלת אחריות

אחריות המבטח על פי פרק זה מוגבלת אך ורק לסכום ההפרש שבין סך ההפסד שנגרם למבוטח כתוצאה
מההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח ממקרה הביטוח לבין הפיצוי המגיע למבוטח ממס רכוש
וקרן הפיצויים עפ"י החוק בגין אובדן תוצאתי ו/או אובדן רווחים .המבטח לא יהיה אחראי לשלם כל סכום
אשר שולם על ידי מס רכוש וקרן הפיצויים או שהיה משתלם על ידם אך לא שולם בגלל אי קיום הוראה
מהוראות החוק או בגלל אי הגשת תביעה למס רכוש וקרן הפיצויים.
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היקף הכיסוי
הביטוח מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב:
א.
ב.

צמצום המחזור.

הגדלת הוצאות התפעול.

תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:
.1

בגין צמצום המחזור:
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה
הביטוח במשך תקופת השיפוי.

.2

בגין הגדלת הוצאות התפעול:
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות ,אשר הוצאו בלעדית לשם
מניעת או הקטנת הצמצום במחזור ,אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת
השיפוי עקב מקרה הביטוח.
בתנאי מפורש ,כי הסכום שישולם על פי תת-סעיף זה ,לא יעלה לגבי כל
הוצאה כנ"ל על הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו
חלק של המחזור ,שאבדנו נמנע על ידי ההוצאה הנוספת הזו ,בניכוי כל סכום
שנחסך בתקופת השיפוי ,בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק המשולמות
מתוך הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.
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הגדרות
רווח גולמי –
סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח ,בתוספת מלאי
הסגירה בניכוי – סכום הוצאות העיבוד )הבלתי מבוטחות( המפורטות
ברשימה בתוספת מלאי פתיחה.
מחזור –
כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו
ועבור שירותים שניתנו במהלך עסקו של המבוטח.
תקופת השיפוי –
התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר
מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה תקופה
הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
צמצום במחזור -
הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.
שיעור הרווח הגולמי

-

היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת
הכספים שקדמה למועד קרות הנזק.

המחזור השנתי

-

המחזור במשך  12החודשים שקדמו
לתאריך קרות הנזק.

מחזור תקני

-

המחזור באותה תקופה המקבילה
לתקופת השיפוי בתוך  12החודשים
שקדמו למועד קרות הנזק ,מותאם
יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה על
 12חודשים.

אשר עליו תעשינה אותן התאמות
הדרושות בהתאם למגמת התפתחות
העסק ,ובהתאם לשינויים עסק
והנסיבות האחרות המשפיעות על
העסק אלמלא קרה הנזק ,או עלולים
היו להשפיע על העסק אלמלא ארע
הנזק ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו
במידה הסבירה האפשרית את
התוצאות שהיו מושגות בתקופה
היחסית אלמלא הנזק.

מזכר 1
אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר בחצרים בהם ארע הנזק ,בין
ע"י המבוטח או בין על-ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי הכספים ששולמו או שיעמדו
לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת השיפוי.
מזכר 2
באם הוצאה כלשהי המכוסה על פי פוליסה זו שולמה למבוטח על פי פרק  ,1לא ישלם המבטח עבור
אותה הוצאה על פי פרק זה ,למעט הפרשים באם יש כאלו ,בין מה ששולם על פי פרק  1לבין מה שמגיע
על פי פרק זה )אך לא באם הם נובעים מביטוח חסר(.
סייגים לחבות המבטח
.1

פרק זה לא יכסה כל הפסד שאינו נובע מנזק פיזי המכוסה בפרק .1

.2

פרק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מהוצאות עבור שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או קימום
או החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.

.3

פרק זה לא יכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה.
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.4

הרחבות "הפסקת שירותים ציבוריים"" ,ספקים/לקוחות"" ,רכוש
שאינו בבעלות המבוטח"" ,השבת סכום הביטוח לקדמות" מפוליסת
אבדן רווחים.
תנאי הפוליסה

פוליסה זו ,הרשימה ,המפרט וכל מסמך אחר המצורפים לה – יקרא כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוי שיוחסה
להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה או של המפרט – תהא להם אותה משמעות המיוחדת
בכל מקום בו הם מופיעים.
.1

תחולת החוק
הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו,
ככל שיתחייב על-פי העניין ,אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו.

.2

אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכון המבוטח על-פי הפוליסה ,כפי שיוסכם מעת לעת במשך
תקופת הביטוח בכתב ,תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה ו/או ברשימה,
בהתאם למקרה.

.3

ביטוח כפל
בוטח נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח
להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך זמן סביר מעת שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על כך.

.4

הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח,אשר תינתן
במפורש למטרה זו.

.5

תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים
א.

אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח והדמים האחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך  28ימים
מתאריך תחילת תקופת הביטוח ,לפי שער הדולר היציג בבנק ישראל ביום התשלום.

ב.

לא שולמה הפרמיה תוך  28הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים אחרים עליהם הוסכם
במפורש ,יישא כל תשלום בגינה הפרשים מיום תחילת תקופת הביטוח ועד יום התשלום
בפועל .ההפרשים יהיו הפרשי שער הדולר היציג בבנק ישראל ,דמי אשראי.

ג.

לא שולמה הפרמיה במועד/ים המוסכמים ,יישא הסכום שבפיגור אף ריבית עבור תקופת
הפיגור לפי השיעור המקובל אצל המבטח באותה עת.

ד.

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב
לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם
הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן .אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-
חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב
לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
והסכום המוסכם,המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

ה.
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.6

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 נזק כללי )טוטאלי( לרכוש
המבוטח המכוסה עפ"י פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו ,גם אם
טרם הגיע מועד תשלומם.

.7

ביטול הביטוח
א.

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד
שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום ,לפחות  60ימים לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

ב.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול-דעתו,
ובלבד שההודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל
הביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה
התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה
רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה
קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף )דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או
חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי(.

ג.

.8

.9

אם המבטח יבטל 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.

תביעה לתגמולי ביטוח
א.

קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטח תוך זמן סביר מעת שנודע לו ,ועל
המוטב להודיע למבטח תוך זמן סביר מעת שנודע לו ,על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי
ביטוח.

ב.

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על-פי הפוליסה תוגש למבטח על ידי המבוטח בכתב.

ג.

על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח תוך זמן סביר מעת שנדרש לכך ,את
המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח
ככל שיוכל להשיגם.

ד.

לאחר קרות מקרה הביטוח על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים כדי לצמצם את היקף הנזק
היה והמבוטח לא נקט אמצעים סבירים אלה ,רשאי המבטח להקטין את היקף חבותו על-פי
הוראות החוק.

הקטנת סכום הביטוח לאחר נזק
לאחר קרות אבדן או נזק יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטח בגובה תגמולי הביטוח,
לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית ,המגיעים למבוטח בגין האבדן או הנזק.

.10

השתתפות עצמית
המבוטח נושא על עצמו את הסכום הראשוני ,כמופיע במפרט או ברשימה ,מתגמולי הביטוח
העומדים לתשלום עקב אבדן או נזק המכוסים עפ"י הפוליסה.
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.11

זכויות המבטח לניצולת
בקרות אבדן או נזק לרכוש כלשהו המבוטח על-ידי פוליסה זו ,רשאי המבטח:

א.

(1

להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האבדן או הנזק.

(2

לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.

(3

להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו להעבירו,
או לטפל בו בדרך אחרת ,לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי.

(4

למכור ניצולת לצד שלישי בעקבות אבדן או נזק כנ"ל ,וזאת רק
לאחר שלמבוטח תוענק זכות ראשונה לרכשה במחיר של הצד השלישי.

ב.

אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או
יפריע או ימנע את המבטח משימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תקטן חבותו
של המבטח.

ג.

המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו,
בין אם המבטח כבר קיבל אותו לרשותו או לא.

מותנה בזה כי ניצול זכויותיו של המבטח על-פי תנאי זה לא יפגע בניהול
עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.
.12

.13

תחלוף
א.

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכח חוזה
ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים
ששילם.

ב.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג.

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

ד.

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל אדם בשירותו של המבוטח,
מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח ,בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף
משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק.
ויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע.

ביטוח חסר
א.

לעניין פרק  1ביטוח רכוש  -היה ובשעת קרות אבדן או נזק ,סכום הביטוח קטן מ90% -
משוויו של הרכוש המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום
הביטוח לבין  90%משווי הרכוש בשעת קרות האבדן או הנזק.
כל פריט ופריט כפוף לתנאי זה בנפרד.

ב.

לעניין פרק  2אובדן תוצאתי  -היה ובשעת קרות מקרה הביטוח ,סכום הביטוח
הכולל יפחת מהסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום המחזור
השנתי ו/או באם שכר עבודה בוטח בנפרד גם שיעור שכר העבודה בסכום
המחזור השנתי ,יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי ,כיחס שבין סכום הביטוח
לבין הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי כאמור.
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.14

הבסיס לקביעת סכומי הביטוח
הבסיס לקביעת ערך הרכוש המבוטח ולצורך חישובי תגמולי הביטוח יהיה כדלקמן:
עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת
הוצאות שהושקעו ,במועד הקובע.
ערך המכירה בניכוי הרווח במועד הקובע.
ערך ריאלי של הרכוש )חדש בניכוי בלאי ו/או
פחת(.

א.
ב.

בגין חומרי גלם וחומרי אריזה
בגין מוצרים בתהליך

-

ג.
ד.

בגין מוצרים מוגמרים
רכוש אחר המבוטח בערך שיפוי

-

ה.

רכוש אחר המבוטח בסעיף ערך כינון כדלקמן:

.15

סעיף ערך כינון
מוצהר ומוסכם בזה ,כי בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח ,על-פי פרק  1של פוליסה זו,
ישפה המבטח את המבוטח עבור עלות הכינון של אותו רכוש או של רכוש מסוג ,אופי או
טיפוס אחר; )לעניין סעיףזה כינון משמעו :בנזק חלקי – תיקון ,בנזק מלא )טוטאלי( – הקמה
מחדש או חילוף( בתנאי כי אחריות המבטח מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום ,של רכוש
מאותו סוג או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק ,ושאינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה
חדש .אך על אף האמור לעיל ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים ותוספות
הכרחיים שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתנאי שלא נדרשו על-ידם לפני קרות האבדן
או הנזק ,ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות הללו לא יעלה
על  10%מערך הנזק .מובהר בזה כי המבוטח רשאי לכונן הנזק במקום אחר ובאופן וצורה
המתאימים ובתנאי שאחריות המבטח לא תגדל עקב כך.
כל הנ"ל בכפוף להוראות המיוחדות הבאות ולתנאי הפוליסה עד כמה שלא שונו על-ידי האמור
בסעיף זה ,ובכפוף לסכום הביטוח וגבולות האחריות המפורטים ברשימה.
הוראות מיוחדות:
(1

יש להתחיל ולבצע את עבודות הכינון במהירות סבירה ,ובכל אופן יש להשלים אותה תוך 24
חודשים ממועד האבדן או הנזק ,או תוך פרק זמן נוסף כפי שהמבטח ירשה )תוך תקופת
הכינון האמורה( ,אחרת לא יהיה המבטח אחראי לכל סכום העולה על הסכום שהיה מגיע
אלמלא סעיף זה.

(2

כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או ניזוק לא יהא המבטח חייב
בכל תשלום העולה על הסכום שהיה מגיע אילולא סעיף זה; מוסכם כי הזמנת רכוש או
הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק תחשב כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין
בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל.
סעיף זה,

(3

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה ע"י
המרת הסכומים שהוצאו למטבע הפוליסה בהתאם ל"שער/ים"
החל/ים ביום ההוצאה בפועל ע"י המבוטח.

(4

מוסכם כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא בייצור שוטף ,אזי תוגבל אחריות המבטח
לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת שהיה
חדש ,ואינו נופל ממנו.

(5

אם  90%מסכום הכינון ,אילו נהרס כל הרכוש המכוסה על-פי סעיף זה ,עולה בתקופת הכינון
על הסכום המבוטח בזה בעת שארע האבדן או הנזק,אזי ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו
עבור ההפרש שבין סכום הביטוח לבין  90%מסכום הכינון כאמור ,ובהתאם לכך ישא
המבוטח בשיעור היחסי מהאבדן או הנזק.
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. 16
א1.
.2
.3
ב.
.1
.2
.17

סעיף זה לא יהיה בר-תקוף בגין:
א.

מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק.

ב.

רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים מקרות הביטוח )או תוך כל תקופה
נוספת שהמבטח ירשה( ,על כוונתו לבסס את תביעתו כאמור בסעיף זה.

ג.

רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.

למניעת ספק מובהר בזה כי רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון
מכוסה ,אולם הוצא לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש ע"י
הרשויות המוסמכות לכך בעקבות נזק בחצרי המבוטח או בסביבתו
המיידית מסיכון מכוסה ,ייחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מכוסה.

הצמדה
סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו נקובים במטבע  ₪והם ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד(,שפורסם לאחרונה
לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
דמי ההשתתפות העצמית יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד האמור שפורסם סמוך לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,תהווה כל הגדלה
כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל.
הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
הואיל וסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם במטבע , ₪יתווספו על תגמולי הביטוח הפרשי
הצמדה למדד מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק פסיקת
ריבית והצמדה מתום  30ימים מיום מסירת התביעה.
חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על
חלקם לפי העניין הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.
תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח ,למעט
רכוש צד ג' ,לגביו ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח.

.18

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א.

בקרות נזק לרכוש המבוטח על-פי פוליסה זו ,כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים ,יהא
המבוטח זכאי לקבל מן המבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות
לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מן המבטח ,לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח,כאשר חישוב ערך
המקדמה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הצמוד ביום תשלום
תגמולי הביטוח הסופיים.

ב.

מינוי שמאי לטיפול בנזקים ,יעשה על-ידי ועל חשבון המבטח.ימונה השמאי תוך תאום
מלא עם המבוטח .השמאי יתבקש למסור למבטח ,דו"ח ראשוני בהקדם האפשרי,
כשסכומי האובדן או הנזק מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה.
בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל המבטח מקבל על עצמו ,מקרה שהנזק מכוסה ללא ספק,
ותוך זיקה לעניין ביטוח חסר ,לשלם למבוטח מקדמות בשיעורים כדלקמן:
) (1שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל –  30%מסכום אומדן הנזק המכוסה ,כמפורט בדו"ח
הנ"ל.
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) (2כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,תשלום משלים בשיעור ) 20%דהיינו ,סך הכול עד
 50%מסכום הנזק המכוסה( ,כמפורט בדו"ח הנ"ל .במקרה שבדו"חות נוספים ,יתברר
שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני שלפיו שולמו המקדמות ,יושלמו
המקדמות בהתאם בהקדם.
) (3במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח סופיים שיגיעו
למבוטח ,יחזיר המבוטח את ההפרש ,כולל ריבית והצמדה בהקדם.
.19

שינוי בעניין מהותי
א(

המבוטח יודיע בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,על כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר מעת
שנודע לו על כך .לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה
או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

ב(

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל מסמך חליפי.

א(

היה והמבוטח הוא תאגיד תחשב לידיעת המבוטח לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך
פעולה זו לאחר היוודע הדבר לאחד המנהלים בתאגיד או לאחראי על נושא הביטוח בתאגיד.

 .20מבוטח ראשי בפוליסה
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,רשאי הוא לנהל משא ומתן עם המבטח
בשם כל המבוטחים לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס
ההצעה על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח כדי
לחייב את כל המבוטחים .תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו
למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח וכן כל הודעה אשר ישלח המבטח
למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.
.21

.22

מוטב שאינו המבוטח
א(

המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן נתנה לו לכך ,מראש,
הסכמת המבטח בכתב.

ב(

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח והמבוטח הפיצוי המגיע לו ,תחייב
קביעה זו גם את המוטב.

הודעות
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח.
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח – תינתן למבטח למען משרדו ,או לכל מען אחר בישראל
עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

.23

כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי ביטוחי.אין באמור בכדי לגרוע
מכל שאר הוראות הפוליסה.
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