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מבוא
פוליסה זו היא חוזה בין איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן" :איילון")
לבין המבוטח* ששמו ומהות עסקו מפורטים ברשימה ,המצורפת לפוליסה זו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
הואיל והמבוטח ,כאמור לעיל ,פנה אל איילון בהצעת הביטוח ,ובהסתמך
על המידע שנמסר לאיילון בהצעת הביטוח ,ובמסמכים נלווים שהוגשו לו,
והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין
אם הוגשו בנפרד ,הסכימה איילון ,תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי
ביטוח ,לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח ,כהגדרתו בכל פרק לפוליסה
זו ,ובלבד שיארע בתחום הטריטוריאלי המצוין בפוליסה ,תוך תקופת
הביטוח הנקובה ברשימה ועקב הסיכונים המכוסים בפוליסה זו .זאת,
בכפיפות לגבולות אחריות איילון ,להשתתפות העצמית ,לתנאים ,לחריגים
ולהתנאות ,הכלולים בה ,או מצורפים לה ,או שיצורפו לה על ידי תוספת ו/
או נספח.
הביטוח ,לרבות ההרחבות ,תקף אך ורק לגבי אותם סעיפים ,פרקים
וכיסויים ,שהמבוטח ביקש בהצעת הביטוח ושפורטו במפורש ברשימה,
לרבות סכומי הביטוח ,גבולות אחריות איילון וההשתתפות העצמית.
* בכל מקום בו מצוין "המבוטח" בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר כאחד.

.1

.2

.3

הגדרות לכל פרקי הפוליסה
"המבוטח"

כרשום ברשימה

"איילון" ו/או "איילון"

איילון חברה לביטוח בע"מ

"הרשימה" או "המפרט" המסמך המצורף לפוליסה ,והמהווה חלק בלתי
נפרד ממנה והנושא כותרת "הרשימה".
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"הצעת הביטוח"

המסמך ,שהוגש ע"י המבוטח לאיילון ,הכולל מידע
חיתומי ,והמשמש בסיס לקבלת המבוטח לביטוח
על ידי איילון ,וזאת בין אם נעשה לצורך פוליסה זו
ובין אם לצורך אילו שקדמו לה.

"הפוליסה"

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

"השתתפות עצמית"

הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח,
ושינוכה מסך תגמולי הביטוח ובפרקי החבויות –
גם מההוצאות ,בהתאם למפורט בפרקי הפוליסה
וברשימה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,המבוטח ישא
בסכום ההשתתפות העצמית עם המצאת דרישת

איילון לתשלום כנגד הוצאותיו ,גם אם נדחתה
התביעה נגדו ,נמחקה או נסתיימה בפשרה.
במידה והמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין יותר
מפרק אחד לפוליסה זו ,תיגבה ממנו השתתפות
עצמית אחת ,הגבוהה מבין פרקים אלה.
"מקרה ביטוח"

כהגדרתו בכל אחד מפרקי הפוליסה.

"התחום הטריטוריאלי"

שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

"שטחים מוחזקים"

לצורך פוליסה זו הינם שטח  Cוכן שטחי ישובים
ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל
המצויים בשטח .B
למען הסר ספק ,שטח  Aלא נכלל ב"גבולות
הטריטוריאליים" לצורך פוליסה זו.
על אף האמור ,פוליסה זו תחול גם בתחומי
האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין
מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית,
התשנ"ה.1995-

"מדד"

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (כולל ירקות ופרות) או כל גוף שיבוא
במקומה ,או כל מדד אחר המצוין ברשימה.

"העסק"

בית העסק המשמש למטרת עסקו של המבוטח,
כמתואר ברשימה והנמצא בכתובת המצוינת
ברשימה.

במהלך תקופת הביטוח בפוליסה זו חייב המבוטח להביא לידיעת איילון כל דו"ח
ביקורת שנעשה על ידי רשות הכבאות ,הנוגע בצורה כלשהי לנכס המבוטח,
ואשר הובא לידיעתו .מובהר בזאת כי אי קיום חובת הודעה כאמור ,תיחשב
כמניעת מידע מהותי מאיילון ביחס להחמרה בסיכון ,ואיילון תהיה רשאית
בשל כך להפחית משמעותית או לשלול באופן מלא את תגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח כמפורט בסעיפים "( 2גילוי ושינוי בעניין מהותי")
ו( 14 -אמצעים להקלת הסיכון") בפרק "תנאים כללים המתייחסים לכל
פרקי הפוליסה".

סכום ביטוח/גבול אחריות
סכומי הביטוח/גבולות האחריות המצוינים ברשימה מהווים את הסכומים
המרביים לחבות איילון (כולל הרחבות) והם אינם בבחינת סכומי ביטוח
מוסכמים גם אם הם מבוססים על הערכת מעריך מומחה .המבוטח יהיה
חייב להוכיח את נזקו והיקפו בכל מקרה ביטוח.
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הבהרה
מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפרקים התקפים בפוליסה
זו ,הינו אך ורק בגין נזק פיזי לרכוש מוחשי .למניעת ספק מובהר בזאת כי
מידע ממוחשב ,תוכנה או מאגרי נתונים מכל סוג שהוא לא ייחשבו כרכוש
מוחשי לעניין פוליסה זו.
הבהרה זו אינה חלה בהתייחס להוצאות שיחזור מידע ותוכנה כאמור בפרק
 – 14.2פרקים ב' או ג' (במידה והינם בתוקף).
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ביטוח הרכוש
פרק  - 1ביטוח תכולה
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה לידי
איילון ,תשפה איילון את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח
המתואר ברשימה או לחלק ממנו בתקופת הביטוח ,בתחום הטריטוריאלי,
בתנאי שגבול אחריות איילון עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על
הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח
הנזכר בה ,ובשום פנים לא יעלה על סך הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה
הביטוח.
הגדרות:

א.

ב.

תכולת בית העסק:

כל תכולת בית העסק ,המשמשת לצרכי עסקו של
המבוטח ו/או השייכת לאחרים ,הנמצאת במבנה
בית העסק המבוטח בקשר עם העסק המבוטח,
ואשר המבוטח אחראי לה במקרה של אובדן או
נזק המכוסה עפ"י ביטוח זה ,כדלקמן:
 .1רכוש קבוע – משמעו :מכונות נייחות ,ריהוט
וציוד מקובע אחר.
 .2מחשבים וציוד מחשוב היקפי.
 .3מלאי – משמעו :מלאי חומרי גלם ,מלאי בתהליך
עיבוד ,מלאי תוצרת גמורה ,חומרי עזר ואריזה.
 .4תכולה אחרת ,שאינה מוגדרת בסעיפי התכולה
דלעיל ומפורטת בדפי הרשימה.

מקרה הביטוח:

נזק פיזי ,תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי ,שאירע
בתקופת הביטוח לרכוש המבוטח בעת הימצאו
במבנה בית העסק ,בכפיפות למצוין ברשימה,
לסייגים המפורטים בפרק זה ולסייגים ולתנאים
בכל פרקי הפוליסה.

סייגים לחבות איילון
לתכולת בית העסק המבוטחת עפ"י פרק זה ועל פי פרק  – 3ביטוח פריצה
(אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף).
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איילון לא תהיה אחראית בגין ביטוח זה ל:
 .1נכסים המפורטים להלן:
א .ניירות ערך ,ערבויות ,מסמכים סחירים מכל סוג ,מכתבי אשראי,
בולים או מטבעות ,שוברי תשלום ,תלושי שי ותלושים בעלי ערך
כספי.
ב .כספים ,דהיינו :מזומנים מכל סוג שהוא ,כרטיסי חיוג טלפוני,
מדליונים ,מטבעות ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי
התחייבות של כרטיסי אשראי ,ניירות ערך ,המחאות דואר ,בולי
דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה ,אגרות סחירות מכל סוג שהוא –
הכול רכושו של המבוטח או שנמסר לנאמנותו.
ג .מתכת יקרה ואבנים יקרות.
ד .כלי רכב מנועי.
ה .קרקע ,גידולים חקלאיים ,צמחיה ובעלי חיים.
ו .יצירות אומנות בסכום העולה על  1%מסכום ביטוח התכולה (למעט
סעיף המלאי) ויצירות אומנות שאינן נמצאות במשרד בית העסק
המבוטח .בכל מקרה לא יעלה גבול אחריות איילון בגין מקרה ביטוח
ליצירת אומנות על  $ 5,000ליצירת אומנות ולכלל פריטי האומנות.
ז .רכוש שאינו רכוש מוחשי .כמו כן לא יחול הכיסוי על קבצי מידע,
קבצי מחשב ותוכנות מחשב.
 .2נזק שנגרם או כתוצאה מגניבה או כל ניסיון לכך ,או מעילה באמון.
 .3נזק שנגרם כתוצאה מפריצה ,ו/או שוד ו/או כל ניסיון לכך ,אלא אם
נרכש ביטוח פריצה בהתאם לתנאי פרק  3לפוליסה זו וצוין כך במפורש
ברשימה.
 .4היעלמות או חוסר שנתגלה בספירת מלאי ,תיוק או אחסון שגוי של מידע
מחסור באספקת חומרים או חוסר הנובע מטעות או שאין אפשרות
ליחסו למקרה ביטוח.
 .5חוסר כל שהוא ,הנובע מטעות ,מחדל או השמטה וכן נזק הנובע מעייפות
חומר או הנובע מתחזוקה לקויה או מעומס יתר.
 .6נזק הנגרם ע"י או כתוצאה מקלקול חשמלי כהגדרתו להלן :התלקחות
עצמית ,זרם או מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,בידוד חשמלי
לקוי ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא .הגבלה זו תחול רק
על אותה מכונה חשמלית ,המכשיר החשמלי או המתקן החשמלי ,שנפגעו
כנ"ל ,ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני חשמל ,שנהרסו או ניזוקו על ידי
אש ,שפרצה מאותה מכונה ,מכשיר או מתקן חשמלי.
 .7נזק הנגרם ע"י קלקול מכני או כתוצאה משבר מכני וכן פגמים וליקויים
בחומר ,בתכנון ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה ,איזון לקוי,
לחצים ומאמצים בלתי רגילים בהפעלה .סיכה ו/או שימון ו/או קירור
לקויים או בלתי מספיקים ,חימום יתר ,התפוצצות ,קפיאה של נוזל
קירור או של נוזל אחר ,חדירה של גוף זר.
6

 .8א) נזק הנובע מפחת ,בלאי ,השחתה הדרגתית ,חלודה ,שנגרם ע"י
עכברים ו/או מכרסמים אחרים ,מעש ,מחרקים ,מתולעים ,מלחות,
מעובש ,מגורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית ,או מכל פגם
שהוא מטבעו של הרכוש המבוטח.
ב) נזק לדוודים וכלים בלחץ גם עקב התפוצצות עצמית ,הימעכות,
התבקעות או התמוטטות.
 .9נזק הנגרם לרכוש המבוטח בעת היותו בתהליך של יצור ,עיבוד ,ניקוי,
תיקון ,שיפוץ או שירות ,כתוצאה מתהליכים אלה .כמו כן :נזק הנובע
מליקויי תכנון ו/או בניה לקויה ו/או עבודה לקויה.
 .10נזק הנגרם ע"י שבר לאימומים ומבלטים.
 .11נזק הנגרם ע"י שבר לזכוכית מכל סוג ,קרמיקה ,חרסינה.
 .12נזק עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע.
 .13אובדן המידע האגור במסמכים ,מפות ,תכניות ,סרטי הקלטה ,סרטי
צילום ,סרטים ,דיסקים ודיסקטים מגנטיים ושאר אמצעים לאחסנת
מידע ,וזאת בכפוף לסעיף  5בהרחבות.
 .14נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ו/או ירידת ערך הרכוש המבוטח מכל סיבה
שהיא.
 .15נזקים שייגרמו מנוזלים ,לרכוש המבוטח ,אלא בעת הימצאו במבנה סגור,
ונזקים לרכוש המונח על הרצפה או הקרקע( ,וזאת רק לגבי רכוש אשר אין
מטבעו להיות מונח ישירות על הרצפה או הקרקע) ללא משטח הגבהה.
סייג זה מתייחס גם לסעיף  8ולסעיף  9בהרחבות (אם הינן בתוקף).
 .16נזק שנגרם ממי גשמים מכל סוג שהוא ו/או מרעידת אדמה ו/או מנזקי
טבע אחרים ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .17נזק הנובע מתזוזת קרקע ,שקיעת קרקע ,גלישת קרקע.
 .18נזק לסחורה שבקירור ,כתוצאה משינוי טמפרטורה.
 .19נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
הרחבות

ג.

ביטוח התכולה מורחב לכסות:
( )1אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחבה מס'  ,1כדי לשפות
את המבוטח או לפצותו מעבר לסכומי הביטוח המצוינים ברשימה,
בהתייחס לכל סעיף וסעיף.
( )2כל הרחבה שלהלן ,כפופה ,עד כמה שלא שונתה במפורש ,לכל תנאי
הפוליסה ולסייגיה.
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 10%ביטוח נוסף

.1

גבול אחריות איילון יוגדל ב  , 10% -כביטוח נוסף מעל סכום הביטוח הנקוב
ברשימה לגבי התכולה ,כתוצאה מהוספה בתקופת הביטוח ,של ריהוט ,ציוד
וקבועות ,מתקנים ,מכונות ,כלי עבודה או הגדלת מלאי חומרי הגלם ו/או
סחורות ,ו/או כתוצאה מעליית ערך התכולה ,לרבות עליית ערך בקשר עם שינוי
שער המטבע ,עליית מחירי חומרי גלם או סחורות וכן עלייה בערך התכולה,
כתוצאה משינויים בלתי צפויים .הכיסוי הביטוחי עפ"י הרחבה זו יחול רק
בהתייחס לשינוי בערכי הרכוש ,כמצוין לעיל ,אשר אירע בתקופה שעד 30
הימים ,לפני קרות מקרה הביטוח.
אולם אם יתברר בעת קרות מקרה הביטוח ,כי שווי התכולה עולה על
סכום ביטוח התכולה בשיעור הגדול מ 10%-מסכום ביטוח התכולה ,יחול
בעת תשלום תגמולי הביטוח סעיף ביטוח חסר על פי שיעורו המלא וסכום
הביטוח הנוסף בשיעור  10%לא יילקח בחשבון בעת חישוב ביטוח החסר.
האמור לעיל מתייחס לכל סעיף מסעיפי התכולה בנפרד.
רכוש מחוץ למבנה בית העסק המבוטח

.2

רכוש מחוץ למקום המבוטח – תכולה ,הכלולה בסכום ביטוח התכולה ,מכוסה
כנגד נזק ,שנגרם ע"י הסיכונים המבוטחים ,בעת היותה זמנית מחוץ למקום
המבוטח בתחום הטריטוריאלי בלבד ,אך ורק בעת הימצאה בבניינים בבנייה
מאסיבית .זאת לשם שיפוץ ,תיקון ,ניקוי ,חידוש ,עיבוד ,יצור ,אחסנה,
בדיקות או לכל צורך הקשור בעסקו של המבוטח.
גבול אחריות איילון על פי הרחב זה הינו עד לסך המהווה  10%מסכומי
הביטוח לכל סעיף מסעיפי התכולה שבתוקף ,לכל סעיף בנפרד ,לאירוע
אחד ולכל תקופת הביטוח.
רכוש עובדים

.3

אובדן או נזק לבגדים וחפצים אישיים של מנהלים ,שותפים ועובדים (למעט
דברי ערך) ,שנגרם ע"י הסיכונים המבוטחים .גבול אחריות איילון בגין אובדן
או נזק ,המכוסה על פי הרחב זה מוגבל עד לסך  2%מסכום ביטוח התכולה
לכל עובד ולכלל העובדים במשך כל תקופת הביטוח.
שבר תאונתי לשלטים

.4

אובדן או נזק כתוצאה משבר תאונתי לשלטים המצויים בכתובת המבוטח או
באתר המתואר ברשימה .גבול אחריות איילון על פי הרחב זה ,אלא אם צוין
אחרת בדף הרשימה ,מוגבל ל 5% -מסכום הביטוח של תכולת בית העסק
והינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.
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שחזור מסמכים

.5

שחזור מסמכים ,מפות ,תוכניות ,פנקסי חשבונות ,עד לסך  5%מסכום
ביטוח התכולה אלא אם צוין אחרת ברשימה למעט שחזור נתונים האגורים
באמצעי אחסון מגנטיים ,מאגרי מידע ממוחשבים ותוכנות מחשב .הכיסוי
על פי הרחב זה הינו בגין הוצאות סבירות והכרחיות (מוגבל לערך החומרים
ועבודה בלבד) ,בגין שחזור בעקבות נזק פיזי ישיר ,שנגרם לפריטים הנ"ל
ע"י הסיכונים המבוטחים בעת הימצאותם באתר המבוטח עפ"י המפורט
ברשימה .סעיף זה אינו מכסה:
א) את הערך האינפורמטיבי של המסמכים והפריטים הנ"ל.
ב) נזק תוצאתי מסוג כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין.
הוצאות פינוי הריסות

.6

פינוי הריסות – הוצאות עבור פעולות המצוינות להלן ,שיעשו בעקבות נזק,
המכוסה על פי פרק התכולה.
א) הריסה ,ניקוי ופינוי הריסות של ציוד ומלאי.
ב) פעולות הצלה וכיבוי ,לרבות נזק הנגרם על ידי פעולות אלה.
ג) שרותי כבאים ,שהשתתפו בפעולות הכיבוי או בפעולות אחרות שלאחר
הכיבוי.
ד) הוצאות סבירות ,אשר נגרמו ,כתוצאה מפעולות מנע גם אם הרכוש
המבוטח לא ניזוק.
גבול אחריות איילון להרחבה זאת לא יעלה על  10%מסכום ביטוח
התכולה.
הרחבות לכיסוי בגין מחשבים (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת
ברשימה).

.7

ההרחבות המפורטות להלן תהיינה בתוקף ,רק אם צוין במפורש ברשימה
כי הינן בתוקף ותמורת פרמיה נוספת.
א' – שחזור נתונים
איילון תשפה את המבוטח בגין ההוצאות הנחוצות לשחזור הנתונים ,האגורים
באמצעי אגירת הנתונים של ציוד המחשבים ,אשר בוטח עפ"י סעיף א' ()2
להגדרת התכולה המבוטחת בפרק זה ,ואשר אבדו או ניזוקו ,כתוצאה מנזק
לציוד המחשבים עקב נזק ,המכוסה עפ"י פרק זה או עפ"י פרק ( 3פריצה),
אם הינו בתוקף.
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ב' – שחזור נתונים ותוכנה
איילון תשפה את המבוטח בגין ההוצאות הנחוצות לשחזור הנתונים והתוכנה,
האגורים באמצעי אגירת הנתונים של ציוד המחשבים ,אשר בוטח עפ"י סעיף א'
( )2להגדרת התכולה המבוטחת בפרק זה ,ואשר אבדו או ניזוקו ,כתוצאה מנזק
לציוד המחשבים עקב נזק ,המכוסה עפ"י פרק זה או עפ"י פרק ( 3פריצה)
אם הינו בתוקף.
הגדרות ותנאים מיוחדים לשיפוי עפ"י הרחבות א' או ב' לסעיף זה:
א" .שחזור נתונים" משמעם :הזנת נתונים אוטומטית מתוך קבצי גיבוי ולכל
היותר הזנה ידנית של נתונים מתוך מסמכי מקור ותוכנות מקור.
ב .סכום הביטוח עפ"י הרחבה זו המצוין ברשימה ,הינו על בסיס "נזק ראשון"
ומבטא את הסכום המרבי ,העומד לשיפוי בתקופת הביטוח.
ג" .נתונים" משמעם :המידע ,הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים ואשר
נאגר מחוץ לזיכרון הפנימי (יחידת העיבוד המרכזית –  )C.P.Uוהכוללים:
· נתוני מאגרי המידע.
· תוכנת מערכת ( )SYSTEMומערכת ההפעלה.
· תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור שוטפות.
· תוכנות משתמש מתכנות עצמי.
אמצעים להקלת הסיכון

.1

בהתייחס להרחבות הנ"ל:
על המבוטח להחזיק לפחות " 2דורות" של גיבוי יומי ושבועי מלאים לנתונים
דהיינו:
א .העתקי גיבוי המבוצעים אחת ליום ואחת ליומיים לכל תאריך נתון (2
"דורות" של גיבוי יומי).
ב .העתקי גיבוי המבוצעים אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון
(" 2דורות" של גיבוי שבועי).
במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים האמורים במלואם או בחלקם,
תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית משמעותית או לשלול באופן מלא
את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח ,כמפורט בסעיף "( 14אמצעים
להקלת הסיכון") בפרק "תנאים כללים המתייחסים לכל פרקי הפוליסה".
 .2איילון תשפה את המבוטח כנגד הוצאות בפועל ,אשר תהיינה הכרחיות
להחזרת הנתונים והתוכנה המבוטחים עפ"י הרחבה זו למצבם ,כפי
שהיו סמוך לפני קרות מקרה הביטוח ולא יותר מאשר סכום הביטוח,
המצוין ברשימה ,בגין הרחבה זו.
 .3סעיף זה אינו מכסה:
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א .את הערך האינפורמטיבי של הנתונים והתוכנה.
ב .נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,שנגרם במישרין ו/או בעקיפין.
ג' – הוצאות תפעול נוספות
איילון מסכימה לשפות את המבוטח בגין הוצאות התפעול הנוספות ,אשר
יוצאו על ידו בפועל במשך תקופת השיפוי המצוינת ברשימה ואשר נבעו
משימוש באמצעים חליפיים ,כתוצאה מנזק לציוד מחשבים זה עקב נזק,
המכוסה עפ"י פרק זה או עפ"י פרק ( 3פריצה) אם הינו בתוקף ,ואשר
היו הכרחיות על מנת לאפשר את תפעול עסקו של המבוטח .הוצאות
הכרחיות תוגדרנה ,כהוצאות שבלעדיהן לא יתאפשר המשך תפעול עסקו
של המבוטח ,לאחר אותו נזק ,המכוסה ,כאמור לעיל.
סכום השיפוי היומי עפ"י הרחבה זו לא יעלה על סכום השיפוי היומי המצוין
ברשימה וסך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח
הרלוונטי המופיע ברשימה.
סכום השיפוי ייקבע ,כמכפלת ההוצאות הנוספות ,הנחוצות להפעלת
מערכת תחליפית במשך יום אחד ,במספר ימי תקופת השיפוי ,שבהם לא
מתאפשר המשך תפעולו של העסק ,ובניכוי ימי ההשתתפות העצמית,
כמצוין ברשימה .תקופת השיפוי תחל ביום אירוע הנזק ותימשך משך
התקופה ,הדרושה להשבת המצב לקדמותו אך לא יותר ממספר ימי השיפוי
המצוינים ברשימה.
תנאים מיוחדים לשיפוי:
איילון לא תהיה אחראית עבור הוצאות תפעול נוספות שנגרמו כתוצאה מ:
א .הגבלות כל שהן שהוטלו ע"י רשות ציבורית או ממשלתית או עיכובים
התלויים ברשות כזו.
ב .קשיים פיננסיים של המבוטח לשקם או להחליף פריטי רכוש ,שאבדו או
ניזוקו.
ג .שינויים או שיפורים או שיפוצים ,אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת
הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק.
נזקי טבע (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה)

.8

אם צוין במפורש ברשימה כי כיסוי זה תקף ,ושולמו דמי ביטוח נוספים,
תשפה איילון את המבוטח בגין אובדן או נזק ,שייגרמו לרכוש המבוטח ע"י נזקי
טבע.
א) רעידת אדמה
נזק שנגרם על ידי רעידת אדמה ,רעש ו/או התפרצות הר געש ,לרבות
אש שנגרמה על ידם ,אש תת קרקעית ו/או נחשול (טסונאמי) .לעניין
הסיכונים הנ"ל ,ייחשב כאירוע אחד כל אובדן או נזק ,שאירע תוך פרק
זמן של  72שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה או
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מתחילת האובדן או הנזק שנגרם.
ב) נזקי טבע אחרים
לעניין הסיכונים המצוינים להלן ,ייחשב כאירוע אחד כל אובדן או נזק,
שארע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת האובדן או הנזק.
 .1סערה וסופה
נזק שנגרם ע"י רוח ,שמהירותה עולה על  34קשר .הרחבה זו כוללת
גם נזק לתכולה ,שנגרם ע"י מי גשם ו/או חול ,וזאת בעקבות נזק
למבנה ,שנגרם כתוצאה מרוח בעוצמה זו.
הרחבה זו אינה מכסה נזק הנגרם כתוצאה ממרזבים בלתי תקינים
או נזק שנגרם ע"י דליפת מים מבעד לקירות או הגגות.
 .2שלג או ברד
נזק שנגרם על ידי שלג או ברד בעת ירידתם וכן נזק שנגרם עקב
עומס יתר על חלקי מבנה בית העסק ,מחמת הצטברות שלג או ברד.
מובהר כי נזק לתכולה יכוסה רק אם ייגרם בעקבות נזק למבנה ע"י
שלג או ברד .הרחבה זו אינה מכסה נזק הנגרם כתוצאה ממרזבים
בלתי תקינים או נזק שנגרם כתוצאה מדליפת מים ו/או חלחול
מים מבעד לקירות או הגגות.
 .3שיטפון
א .נזק ,שנגרם כתוצאה מעליה על גדותיהם או מעבר לרמתם הרגילה
של :ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי ,באר ,או כל מקווה מים אחר.
ב .נזק שנגרם מהצטברות או זרימה על פני הקרקע ,מתחת להם,
או מעל לפני הקרקע ,של מי גשמים או שלגים ,החורגים מתחום
דרכי זרימתם הרגילות.
אם תוגש תביעה על פי פרק ( 4ביטוח אובדן רווחים) או ( 5ביטוח אובדן הכנסות
בית עסק) או ( 6ביטוח אובדן דמי שכירות) בנוסף לתביעה עפ"י פרק  1ו/או
 2של פוליסה זו (ביטוח תכולה ו/או ביטוח מבנה) ,עקב מקרי ביטוח המכוסים
על פי סעיף  8לעיל ,לא יעלה סכום ההשתתפות העצמית בו ישא המבוטח בגין
כל הפרקים הנ"ל גם יחד ,עקב מקרה ביטוח אחד ,על הסכום המצוין ברשימה,
כסכום המרבי להשתתפותו העצמית של המבוטח בגין אותו סיכון.
המונח "אתר" שבסעיף ההשתתפות העצמית שברשימה ,פירושו לעניין סעיף
 8הנ"ל :חצרים הסמוכים זה לזה ,בשטח אחד רצוף.
נזקי מים

.9

איילון תשפה את המבוטח בגין נזקי מים לרכוש המבוטח ,הנובעים מבלאי או
פחת ,אשר מקורם בדוודים ,צנרת כיבוי אש ,מיכלי מים ,צינורות או מתקני
הסקה .תוספת זו אינה מכסה נזק שנגרם למקור הנזק.
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.10

סעיף ערך כינון לסעיפי התכולה למעט מלאי
(בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה)
לפי בקשת המבוטח ,כפי שנרשמה בהצעת הביטוח ומצוינת ברשימה,
ובהסכמת איילון ,תשפה איילון את המבוטח בקרות מקרה הביטוח ,לפי ערך
הכינון ,כדלקמן:
בקרות אבדן או נזק לתכולה המבוטחת על פי פרק זה (למעט מלאי) (להלן
בסעיף זה" :הרכוש" או "הרכוש המבוטח") ,תשפה איילון את המבוטח עבור
עלות הכינון של אותו רכוש או עלות הכינון של רכוש מסוג ,אופי או טיפוס
אחר ,בתנאי כי אחריות איילון מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום ,של רכוש
מאותו סוג או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק ואינו נרחב מאותו רכוש
בעת שהיה חדש.
לעניין סעיף זה כינון משמעו :בנזק חלקי  -תיקון הרכוש שניזוק ,בנזק מלא
(טוטאלי)  -הקמה מחדש או חילוף.
מובהר בזה כי במקרה של נזק מלא (טוטאלי) ,המבוטח רשאי לכונן את הנזק
במקום אחר ובאופן וצורה המתאימים לו ,בתנאי שאחריות איילון 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:
א .איילון תשלם למבוטח את עלות הכינון בכפוף למפורט להלן בתנאי
שהמבוטח החל בביצוע עבודות הכינון בתוך זמן סביר ומיד לאחר שהתאפשר
הדבר ובכל מקרה ,איילון לא תשלם בעד תקופת כינון העולה על  12חודשים
ממועד קרות מקרה הביטוח אלא אם כן אישרה איילון במפורש ומראש את
חבותה בגין הארכת תקופת הכינון כפי שהסכימה לה.
ב .כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או ניזוק לא
תהא איילון חייבת 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 איילון עד לכינונו בפועל.
ג .מוסכם כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא בייצור שוטף ,אזי תוגבל
אחריות איילון לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס
קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת שהיה חדש ,ואינו נופל ממנו.
ד .אם  90%מסכום הכינון ,אילו נהרס כל הרכוש המכוסה על פי סעיף
זה ,עולה בתקופת הכינון על סכום הביטוח בגין הרכוש כאמור ,אזי
ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש שבין סכום הביטוח
לבין  90%מסכום הכינון כאמור ,ובהתאם לכך יישא המבוטח בשיעור
היחסי מהאבדן או הנזק.
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ה .סעיף זה אינו תקף לגבי:
 )1מלאי
 )2מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק
 )3רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים מקרות מקרה
הביטוח (או תוך כל תקופה נוספת שאיילון התירה) על כוונתו לכונן
את הרכוש הניזוק ,כאמור בסעיף זה
 )4רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.
ו .למניעת ספק מובהר בזה כי רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון
מבוטח ,אולם הוצא לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש על ידי
הרשויות המוסמכות לכך בעקבות מקרה ביטוח בחצרי המבוטח ,ייחשב
כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מבוטח.
אחריות איילון לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה
לגבי כל סעיף תכולה.
.11

סעיף שומא
במקרה של תביעה בגין אובדן או נזק ,בסכום שאינו עולה על  10%מסכום
הביטוח של התכולה תסתפק איילון בהצהרת המבוטח לגבי ערך התכולה,
שלא ניזוקה.

.12

תנאי הצהרה למלאי
אם צוין הדבר ברשימה כי סעיף זה בתוקף ,ומאחר ונגבו דמי ביטוח פיקדוניים,
בכפוף לתנאי ההתאמה ,בתום התקופה עבור ביטוח המלאי ,יהיה המלאי
מכוסה על בסיס תנאי הצהרה ,בכפוף לתנאים הבאים:
א .דמי הביטוח המפורטים ברשימה עבור סעיף המלאי ייחשבו כדמי ביטוח
ארעיים (להלן דמי ביטוח ארעיים) .חישוב דמי הביטוח הארעיים יעשה
כדלקמן:
 .1סכומי הביטוח המצוינים ברשימה עבור המלאי יוכפלו ב( 75%-או
בכל אחוז אחר אשר צוין ברשימה).
 .2תוצאת מכפלה זו תוכפל בשיעור דמי הביטוח ,המצוין ברשימה
לביטוח המלאי (להלן שיעור דמי הביטוח).
דמי הביטוח הארעיים יהיו כפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח.
אי לכך ,המבוטח מתחייב להמציא לאיילון הצהרות בכתב על שווי
המלאי המבוטח בתום כל חודש (או בתום כל תקופה אחרת שצוינה
ברשימה) .ההצהרה תימסר לאיילון בתוך  60יום מתום תקופת
הביטוח ותפרט את ערך המלאי בתום כל חודש שנכלל בתקופה,
האמורה לעיל .באם ההצהרה לא תימסר לאיילון תוך התקופה
האמורה ,תהיה איילון רשאית לנהוג כאילו הצהיר המבוטח על
מלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה ,ולחשב את הפרש דמי הביטוח
הסופיים בהתאם.
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דמי הביטוח הסופיים המגיעים יותאמו בתום תקופת הביטוח ,בכפוף
לתנאים הבאים:
 .1הסכום הכולל של ערכי המלאי בתום כל חודש ,על בסיס הצהרת
המבוטח ,יחולק במספר החודשים שנכללו בתקופת הביטוח.
 .2מנת החלוקה שחושבה לפי סעיף  1לעיל תוכפל בשיעור דמי הביטוח.
אם צוין ברשימה כי הצהרות המבוטח יינתנו על בסיס אחר ,ישונה
חישוב דמי הביטוח הסופיים ,בהתאמה לפי אותו בסיס.
 .3המבוטח מתחייב לשלם לאיילון ואיילון מתחייבת להחזיר למבוטח
(בהתאם למקרה) את ההפרש שבין דמי הביטוח הארעיים לבין
דמי הביטוח הסופיים ,אולם מוסכם כי בכל מקרה לא יפחתו דמי
הביטוח הסופיים מ 50% -מדמי הביטוח הארעיים.
ב .במקרה של ביטול פוליסה זו ,בכפוף לאמור בתנאי ביטול הביטוח בתנאים
הכלליים של הפוליסה ,תיערך התאמה כאמור לעיל ,בגין התקופה
שבה הייתה הפוליסה בתוקף .חישוב ההתאמה יעשה בכפוף לשינויים
המתאימים בדמי הביטוח ,בהתאם לסעיף תנאי הצהרה למלאי ,כאמור
לעיל.
ג .היה והסכום האחרון ,שהוצהר על -ידי המבוטח בסמוך לקרות האובדן
או הנזק ,נמוך מהסכום שהיה על המבוטח להצהיר בהתאם לאמור
לעיל ,אזי תפחת חבות איילון בשיעור היחסי שבין הסכום ,שעליו
הוצהר בפועל לבין הסכום ,שהיה על המבוטח להצהיר .האמור בסעיף
זה לא יחול במקרה של אי מסירת הצהרה ,המעניק לאיילון את הזכות
לראות בכל הצהרה את מלוא סכום הביטוח.
ד .השיפוי המרבי שיעשה על ידי איילון בגין אובדן או נזק למלאי לא יעלה
על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח ,הכפוף לתנאים
אלה ,למעט אם הוגדל סכום הביטוח ,בהתאם לתוספת כתובה לפוליסה.
במקרה כזה תהיה איילון זכאית לדרוש דמי ביטוח נוספים בהתאם.
ה .הבסיס לקביעת ערך המלאי לצורך מתן ההצהרות ולצורך חישוב תגמולי
הביטוח ,יהיה כדלקמן:
 )1בגין חומרי גלם וחומרי אריזה – עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
 )2בגין מוצרים בתהליך – עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת
הוצאות שהושקעו ,במועד הקובע.
 )3בגין מוצרים מוגמרים – עלות הייצור מחדש במועד הקובע.
לעניין סעיף זה המונח המועד הקובע פירושו:
( )1לצורך הצהרה:
היום האחרון של החודש עליו נמסרה ההצהרה.
( )2לצורך חישוב תגמולי ביטוח:
מועד עריכת ההצהרה או מועד הרכישה/הייצור מחדש לאחר קרות
מקרה הביטוח ,בהתאם למקרה ,ובלבד שהרכישה מחדש תתבצע
תוך  180יום מתאריך קרות מקרה הביטוח וסכום התשלום הנוסף
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ו.

.13

עקב רכישה מאוחרת זו לא יעלה על  10%מסכום השיפוי ביום
קרות מקרה הביטוח.
היה סכום הביטוח ,בעת קרות אובדן או נזק ,נמוך משוויו של המלאי
המבוטח ,תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום
הביטוח לבין שוויו המלא של המלאי המבוטח באותה עת.

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

.14

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

.15

שיפור דיור במבנה המוחזק בשכירות
אם לא נרכש כיסוי למבנה בית העסק ,יכלול הביטוח ע"פ הרחבה זו אובדן או
נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים שיגרם להשקעות בשיפורים ,או שינויים
מכל סוג שביצע המבוטח במבנים המוחזקים אצלו בשכירות בתנאי שסכום
ביטוח התכולה כולל השקעות אלה.

.16

הוצאות מיוחדות אחרי נזק
הביטוח ע"פ פרק זה מורחב לכלול:
א .הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות מקרה
הביטוח שלאחריו יש צורך בשמירה מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר,
ושאלמלא אירע הנזק לא היה צורך בקיומה.
ב .הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק כתוצאה ממקרה הביטוח
והמסכן את עובדי המבוטח ו/או את הרכוש המבוטח לאחר נזק.
ג .הוצאות הכרחיות מיוחדות בעבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות
ובחגים עקב מקרה הביטוח.
ד .הוצאות תפעול נוספות סבירות הנחוצות כדי לאפשר את המשך תפקודו
השוטף של העסק המבוטח במשך התקופה הדרושה לביצוע החלפה או
תיקון של הרכוש שניזוק מאירוע מכוסה.
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ה .הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק ,לרכוש
שהחליף את הרכוש שניזוק כתוצאה ממקרה הביטוח.
אחריות איילון בגין סך כל ההוצאות ע"פ סעיף זה לא תעלה על 10%
מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא סעיף זה או על  ₪ 60,000לפי
הנמוך מבין השניים.
.17

הגנה על שם המותג
היה ובעקבות נזק מכוסה למלאי המבוטח ,המבוטח יטען שלשם הגנת שמו
ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את פירטי
המלאי שניזוקו באופן חלקי וטענה זו תאושר ע"י השמאי המטפל ,אזי השיפוי
עבור הפריטים שניזוקו יחושב על בסיס אובדן כללי .לאיילון שמורה הזכות
להחליט על אי השמדת המלאי ובמקרה כזה תהא איילון זכאית לקבל לרשותו
את המלאי הניזוק ולעשות בו שימוש כראות עיניו לרבות מסירתו לאחרים
או שיווקו ובלבד שאיילון מתחייבת לנקוט באמצעים הדרושים שימנעו זיהוי
המותג .אחריות איילון ע"פ הרחבה זו לא תעלה על  15%מסכום הביטוח
למלאי או על  ₪ 75,000לפי הנמוך מבין השניים ,והינה על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח חסר.

.18

שיפוצים
תוקף הביטוח ע"פ פרק זה לא יפגע עקב שהיית פועלים או בעלי מלאכה
במקום המבוטח או בסביבתו למטרות אחזקה וגם או תיקונים ושיפוצים קלים
בהיקף שאינו עולה על .₪ 60,000

.19

רכוש במעבר
הביטוח ע"פ פרק זה מורחב לכסות את הרכוש הנכלל בפרק התכולה מפני
סיכוני אש והתפוצצות בלבד בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי
לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח.
אחריות איילון ע"פ הרחבה זו לא תעלה על  15%מסכום ביטוח התכולה
ולא יותר ב ₪ 40,000 -לפי הנמוך מבין השניים והינה על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח חסר.

.20

שכר אדריכלים ומהנדסים
איילון תשפה את המבוטח בגין הוצאות סבירות בגין שכר אדריכלים ,מהנדסים,
מודדים פקחים ויועצים אחרים עבור תכנון מדידה פיקוח והשגחה לשם כינון
אבדן או נזק עקב מקרה ביטוח .אחריות איילון ע"פ הרחבה זו לא תעלה על
 10%מסך הנזק המכוסה ע"פ פרק זה ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר.
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.21

נזק ללוחות חשמל
על אף האמור בסייג  6בפרק "סייגים לחבות איילון לפרק  "1לעיל ,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.
אחריות איילון על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של  .₪ 75,000סכום זה הינו
על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

.22

רכוש שיצא מכלל שימוש
היה ובקרות אובדן ו/או נזק מכוסה בפוליסה ,הוחלף הרכוש שניזוק ברכוש
אחר ועקב כך רכוש אחר של המבוטח ,המבוטח על פי פרק זה ,שלא ניזוק
הפך לחסר שימוש ,תשפה איילון את המבוטח בערך עלות הרכוש הנ"ל בניכוי
ערך ניצולת בפועל ,כל הנ"ל עד לסך של  ₪ 100,000על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח חסר.
ביטוח חסר

ו.

היה ובעת קרות מקרה הביטוח יפחת סכום הביטוח תכולת בית העסק משווי
תכולת בית העסק ,אזי תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין
סכום הביטוח תכולת בית העסק לבין שווי תכולת בית העסק בשעת קרות
מקרה הביטוח.
כל סעיף וסעיף של הרכוש המבוטח יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
סעיף זה לא יחול על תגמולי ביטוח על פי פרק זה לגביהם צוין במפורש כי
ישולמו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
השתתפות עצמית

ז.

המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח .הכיסוי לפי
פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 2ביטוח מבנה
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה לידי
איילון ,תשפה איילון את המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח ,לרכוש המבוטח
המתואר ברשימה ,או לחלק ממנו ,בתקופת הביטוח ,בתחום הטריטוריאלי,
בתנאי שגבול אחריות איילון עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על
הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח
הנזכר בה ,ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה
הביטוח.
א.

ב.

הגדרות
מבנה בית העסק

המבנים המשמשים לעסקו של המבוטח ,כולל
צמודותיהם.

מקרה ביטוח

נזק פיזי תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי ,שאירע בתקופת
הביטוח למבנה בית העסק המבוטח ,בכפיפות לסייגים
המפורטים בפרק זה ולסייגים ולתנאים לכל פרקי
הפוליסה.

סייגים לחבות איילון לפרק  2ביטוח מבנה ,על נספחיו והרחבותיו.
איילון לא תהיה אחראית בגין ביטוח זה ל:
 .1נזק שנגרם או שהינו תוצאה של :פריצה ,שוד ,גניבה או כל ניסיון לכך.
 .2נזק הנובע מפחת ,מהשחתה הדרגתית ,מבלאי ,מחלודה ,מעכברים ו/
או ע"י מכרסמים אחרים ,מעש ,מחרקים ,מתולעים ,מלחות ,מעובש,
מגורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית ,או מכל פגם שהוא מטבעו
של הרכוש המבוטח.
 .3נזקי מים ,הנובעים מבלאי או פחת ,אשר מקורם בדוודים ,במיכלי
מים ,בצינורות או במתקני הסקה ,למעט כמפורט בהרחבה  8בפרק
ההרחבות לפרק ביטוח תכולה זה.
 .4נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ו/או ירידת ערך הרכוש המבוטח מכל סיבה
שהיא.
 .5נזק הנובע מתזוזת קרקע ,משקיעת קרקע ,מגלישת קרקע.
 .6נזק הנובע מעייפות חומר או הנובע מתחזוקה לקויה או מעומס יתר.
 .7נזק הנובע מליקויי תכנון ו/או מבניה לקויה ו/או מעבודה לקויה.
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.8
.9
.10
.11
.12

.13

.14
.15
.16

ג.

נזק הנגרם ע"י שבר לזכוכית מכל סוג.
נזק עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע או לשיש.
נזק הנגרם לרכוש בעת היותו בתהליך ניקוי ,תיקון ,שיפוץ ,שירות ,או
כתוצאה מתהליכים אלה.
נזק למתקני לחץ צמודי מבנה עקב התפוצצות עצמית ,הימעכות,
התבקעות ,או התמוטטות.
נזק הנגרם ע"י או כתוצאה מקלקול מכני או משבר מכני וכן פגמים
וליקויים בחומר ,בתכנון ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה,
איזון לקוי ,לחצים ומאמצים בלתי רגילים ,סיכה או שימון או קירור
לקויים או בלתי מספיקים ,חימום יתר ,התפוצצות ,קפיאה של נוזל
קירור או נוזל אחר ,חדירה של גוף זר.
נזק הנגרם ע"י או כתוצאה מקלקול חשמלי כהגדרתו להלן :התלקחות
עצמית ,זרם או מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,בידוד חשמלי
לקוי ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא .הגבלה זו תחול
רק על אותה מכונה חשמלית ,המכשיר החשמלי או המתקן החשמלי,
שנפגעו כנ"ל ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני חשמל שנהרסו או
ניזוקו על ידי אש שפרצה מאותה מכונה ,מכשיר או מתקן חשמלי.
נזקי מי גשמים מכל סוג שהוא ו/או רעידת אדמה ו/או נזקי טבע אחרים,
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
נזק לקרקע ,לגידולים חקלאיים ,לצמחיה ולמקורות מים.
נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

הרחבות
( )1אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחבה מס'  ,1כדי לשפות
את המבוטח או לפצותו מעבר לסכומי הביטוח המצוינים ברשימה,
בהתייחס לכל סעיף וסעיף.
( )2כל הרחבה שלהלן ,כפופה ,עד כמה שלא שונה במפורש ,לכל תנאי
הפוליסה ולסייגיה.
 10%ביטוח נוסף

.1

הפוליסה תורחב לכסות סכומי ביטוח נוספים על סכומי הביטוח הנקובים
ברשימה לגבי כלל סעיפי המבנה ,אך לא למעלה מ 10% -לגבי כל סעיף,
עבור או כתוצאה מ:
א) הוספה בתקופת הביטוח של קבועות למבנה.
ב) עליית ערך בתקופת הביטוח של המבנה ,לרבות עליית ערך בקשר עם
שינוי שער המטבע.
הכיסוי הביטוחי עפ"י הרחבה זו יחול רק בהתייחס לשינויים בערכי המבנה
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המבוטח המצוינים לעיל ,אשר אירעו עד  30הימים ,לפני קרות מקרה הביטוח.
אולם אם יתברר בעת קרות מקרה הביטוח כי שווי המבנה המבוטח עולה על
סכום הביטוח בשיעור הגדול מ 10%-מסכום הביטוח של אותו מבנה ,יחול
בעת תשלום תגמולי הביטוח סעיף ביטוח חסר על פי שעורו המלא ,וסכום
הביטוח הנוסף בשיעור  10%לא יילקח בחשבון בעת חישוב ביטוח החסר.
שכר אדריכלים ומהנדסים

.2

איילון תשפה את המבוטח בעת נזק עבור הוצאות שכר מהנדסים ואדריכלים,
מודדים ומפקחים לצורך הכנת תכניות ,מדידות ופיקוח ,במקרה של כינון
לאחר נזק למבנים ,כתוצאה מהסיכונים המבוטחים לפי פרק ביטוח המבנה,
שצוינו במפורש ברשימה .גבול אחריות איילון לפי הרחבה זו לא יעלה על
 10%מסכום השיפוי שישולם עבור המבנה.
הוצאות פינוי הריסות

.3

אם כתוצאה מהרס או נזק לרכוש המבוטח תיווצר פסולת מסוג כלשהו בבית
העסק או בסביבתו הקרובה ,והמבוטח ישא בהוצאות הרחקתה משם ,תחזיר
איילון למבוטח סכומי הוצאות אלה עד לסכום ,שלא יעלה על  10%מסכום
ביטוח המבנה.
על אף האמור לעיל מוצהר ומוסכם כי גבול האחריות בקשר עם הוצאות על
פי סעיף זה בעקבות מקרה ביטוח במבנה הכולל חלקי אסבסט ,כולל נזק
עקב פעולות אלה ,לא יעלה על סך של .₪ 100,000
ערך כינון (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה)

.4

לפי בקשת המבוטח כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין ברשימה,
ובהסכמת איילון ,תשפה איילון את המבוטח בקרות מקרה הביטוח ,לפי ערך
כינון כדלקמן:
בקרות אבדן או נזק למבנה המבוטח על פי פרק זה ,תשפה איילון את המבוטח
עבור עלות הכינון של אותו מבנה או עלות הכינון של מבנה מסוג ,אופי או טיפוס
אחר ,בתנאי כי אחריות איילון מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום ,של מבנה
מאותו סוג או טיפוס של המבנה שאבד או ניזוק ואינו נרחב מאותו מבנה
בעת שהיה חדש.
לעניין סעיף זה כינון משמעו :בנזק חלקי  -תיקון המבנה שניזוק ,בנזק מלא
(טוטאלי)  -הקמה מחדש.
מובהר בזה כי במקרה של נזק מלא (טוטאלי) ,המבוטח רשאי לכונן את הנזק
במקום אחר ובאופן וצורה המתאימים לו ,בתנאי שאחריות איילון 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.
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הוראות מיוחדות:
א .איילון תשלם למבוטח את עלות הכינון בכפוף למפורט להלן בתנאי
שהמבוטח החל בביצוע עבודות הכינון בתוך זמן סביר ומיד לאחר
שהתאפשר הדבר ובכל מקרה ,איילון לא תשלם בעד תקופת כינון
העולה על  12חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח אלא אם כן אישרה
איילון במפורש ומראש את חבותה בגין הארכת תקופת הכינון כפי
שהסכימה לה.
ב .כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של המבנה שאבד או ניזוק לא
תהא איילון חייבת בכל תשלום העולה על הסכום שהיה מגיע אילולא
סעיף זה;
מוסכם כי הזמנת עבודות לצורך כינון המבנה שאבד או ניזוק תחשב
כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה ,בתנאי כי המבנה  /העבודות
המוקמות כאמור ישועבדו לטובת איילון עד לכינון בפועל.
ג .אם  90%מסכום הכינון ,אילו נהרס כל המבנה המכוסה על פי סעיף
זה ,עולה בתקופת הכינון על סכום הביטוח בגין המבנה כאמור ,אזי
ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש שבין סכום הביטוח
לבין  90%מסכום הכינון כאמור ,ובהתאם לכך יישא המבוטח בשיעור
היחסי מהאבדן או הנזק.
ד .סעיף זה אינו תקף לגבי:
 )1מבנה שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים מקרות מקרה
הביטוח (או תוך כל תקופה נוספת שאיילון התירה) על כוונתו לכונן
את המבנה הניזוק ,כאמור בסעיף זה.
 )2מבנה שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.
ה .למניעת ספק מובהר בזה כי מבנה מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון
מבוטח ,אולם הוצא לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש על ידי
הרשויות המוסמכות לכך בעקבות מקרה ביטוח בחצרי המבוטח ,ייחשב
כמבנה שניזוק ישירות מסיכון מבוטח.
אחריות איילון לפי סעיף זה לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.

.5

רכוש רשויות ציבוריות
הגדרת הרכוש המבוטח כוללת גם רכוש של רשויות ציבוריות (כגון משרד
התקשורת ,חברת החשמל ורשויות מקומיות ) הנמצא בחצרי המבוטח ומיועד
לשימוש המבוטח ואשר המבוטח אחראי לו ובתנאי שנכללו בסכום הביטוח.
אובדן דמי שכירות

.6

מבלי להגדיל את סכום הביטוח הנקוב ברשימה ,יכסה פרק זה גם הוצאות
הנגרמות למבוטח עקב נזק המכוסה על פי פרק זה עבור אובדן דמי שכירות
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של המבנים המבוטחים ,אם אלו נעשו בלתי ראויים להפעלה ,כעסקו של
המבוטח ,וכל עוד מבוצעות במקום הנ"ל פעולות תיקון ,שיפוץ ובניה
מחדש ,אולם רק לתקופה הדרושה לקימומם ולתקופה שלא תעלה על 12
חודש .גבול אחריות איילון בגין הרחבה זו לא יעלה על  10%מסכום הביטוח.
דמי השכירות השנתיים (ששולמו ע"י המבוטח בפועל) או שווי ערך השכירות
השנתי (כאשר המבוטח הוא בעל המבנים) ישמשו כבסיס החישוב.
סעיף זה אינו תקף אם פרק  – 6ביטוח אובדן דמי שכירות בתוקף.
נזקי טבע (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה)

.7

אם צוין ברשימה כי כיסוי זה בתוקף ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים,
תשפה איילון את המבוטח בגין אובדן או נזק שייגרמו לרכוש המבוטח ע"י נזקי
טבע.
א) רעידת אדמה
נזק שנגרם על ידי רעידת אדמה ,רעש ו/או התפרצות הר געש ,לרבות
אש שנגרמה על ידם ,אש תת קרקעית ו/או נחשול (טסונאמי) .לעניין
הסיכונים הנ"ל ,ייחשב כאירוע אחד כל אובדן או נזק ,שאירע תוך פרק
זמן של  72שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה או
מתחילת האובדן או הנזק שנגרם.
ב) נזקי טבע אחרים
לעניין הסיכונים המצוינים להלן ,ייחשב כאירוע אחד כל אובדן או נזק,
שארע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת האובדן או הנזק.
 .1סערה וסופה
נזק שנגרם ע"י רוח ,שמהירותה עולה על  34קשר.
הרחבה זו אינה מכסה נזק הנגרם כתוצאה ממרזבים בלתי תקינים
או נזק שנגרם ע"י דליפת מים מבעד לקירות או הגגות.
 .2שלג או ברד
נזק שנגרם על ידי שלג או ברד בעת ירידתם וכן נזק ,שנגרם עקב
עומס יתר מחמת הצטברות שלג או ברד ..הרחבה זו אינה מכסה
נזק ,הנגרם כתוצאה ממרזבים בלתי תקינים או נזק שנגרם
מדליפת מים מבעד לקירות או הגגות.
 .3שיטפון
א .נזק ,שנגרם על ידי עליה על גדותיהם או מעל לגובהם הרגיל של
ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי ,באר ,או מקווה מים אחר.
ב .נזק שנגרם מהצטברות או זרימה על פני הקרקע ,או מתחת לה ,או
מעל לה ,של מי גשמים או שלגים ,מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות.
אם תוגש תביעה על פי פרק ( 4ביטוח אובדן רווחים) או ( 5ביטוח אובדן
הכנסות בית עסק) או ( 6ביטוח אובדן דמי שכירות) בנוסף לתביעה עפ"י פרק
 1ו/או  2של פוליסה זו (ביטוח תכולה ו/או ביטוח מבנה) ,עקב מקרה ביטוח
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המכוסים על פי סעיף  7לעיל ,אזי לא יעלה סכום ההשתתפות העצמית בו
ישא המבוטח בגין כל הפרקים הנ"ל גם יחד ,עקב מקרה ביטוח אחד ,על
הסכום המצוין ברשימה ,כסכום המרבי להשתתפותו העצמית של המבוטח
בגין אותו סיכון.
המונח "אתר" שבסעיף ההשתתפות העצמית שברשימה ,פירושו לעניין סעיף
 7הנ"ל :חצרים הסמוכים זה לזה ,בשטח אחד רצוף.
נזקי מים

.8

איילון תשפה את המבוטח בגין אובדן או נזק ,שיגרמו לרכוש המבוטח בגין נזקי
מים ,הנובעים מבלאי או פחת ,אשר מקורם בדוודים ,צנרת כיבוי אש ,מיכלי
מים ,צינורות או מתקני הסקה.
תוספת זו אינה מכסה נזק שנגרם למקור הנזק.
סעיף שומא

.9

במקרה של תביעה בגין אובדן או נזק שסכומו אינו עולה על  10%מסכום
הביטוח של המבנה ,תסתפק איילון בהצהרת המבוטח לגבי ערך המבנה שלא
ניזוק.
.10

שיפוצים
תוקף הביטוח ע"פ פרק זה לא יפגע עקב שהיית פועלים או בעלי מלאכה
במקום המבוטח או בסביבתו למטרות אחזקה וגם או תיקונים ושיפוצים קלים
בהיקף שאינו עולה על .₪ 40,000

.11

הוצאות מיוחדות אחרי נזק
הביטוח ע"פ פרק זה מורחב לכלול הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש
המבוטח שלא ניזוק ,לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק כתוצאה ממקרה
הביטוח.
אחריות איילון בסך כל ההוצאות ע"פ סעיף זה לא תעלה על  10%מתגמולי
הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא סעיף זה ,או על  ₪ 60,000לפי הנמוך
מבין השניים.

.12

נזק למבנה עקב פריצה
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות נזק למבנה על ידי פריצה או ניסיון לכך,
לרבות גניבת הצמודות או האביזרים שבתוך בית העסק המבוטח ,המהווים
חלק ממנו או המחוברים אליו.
לצורך פרק זה "פריצה" פרושה:
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 .1כניסה ממשית לבית העסק ויציאה מתוכו ,ובתנאי שהכניסה בוצעה תוך
השארת סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח.
 .2שימוש במפתחות בית העסק ,שהושגו שלא כדין.
על המבוטח להקפיד שכל המפתחות והעתקי המפתחות של פתחי
המקום בו נמצאת התכולה המבוטחת ,כספות וחדרי בטחון ,ושל כל
מערכות האזעקה – יורחקו מהמקום המבוטח בלילה ובכל זמן אחר בו
המקום המבוטח סגור לעסקים
במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים האמורים במלואם או בחלקם,
תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית משמעותית או לשלול באופן
מלא את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח ,כמפורט בסעיף 14
("אמצעים להקלת הסיכון") בפרק "תנאים כללים המתייחסים לכל
פרקי הפוליסה".
שוד (כיסוי זה אינו חל בהתייחס לחנויות או בתי מלאכה לצורפות
ולתכשיטים) .לצורך פוליסה זו ,שוד משמעו חדירה לבית העסק המבוטח
וגניבת רכוש ,שנעשו על ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי
המבוטח או מי מעובדיו.
 .3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כניסה לבית העסק בלא קיום סימנים
ממשיים המעידים על שימוש באלימות ובכוח ,גם כאשר הכניסה
נעשתה שלא בדרך הכניסה הרגילה והמקובלת ,לא תיחשב כפריצה
לצורך ביטוח זה.
גבול אחריות איילון בגין אובדן או נזק ,המכוסה על פי הרחב זה לא יעלה על
סך של  ₪ 50,000למקרה ולכל תקופת הביטוח.
.13

קריסה/התמוטטות מבנים
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות נזק אשר נגרם לרכוש המבוטח כתוצאה
מהתמוטטות ו/או קריסה ו/או שקיעה פתאומיים ובלתי צפויים של מבנים
מבנייה מסיבית.
המונח "מבנה מבנייה מסיבית" פרושו לצורך הרחבה זו :מבנה שקירותיו
בנויים בלוקים ו/או בטון ו/או אבן ו/או פלדה אך למעט מבנים הבנויים
מאיסכורית ,מבנים בהקמה ומבנים הבנויים בשיטת ה"פל-קל".
גבול אחריות המבטח בגין אובדן או נזק ,המכוסה על פי הרחב זה לא יעלה על
סכום ביטוח המבנה המבוטח על פי פרק זה או  ₪ 500,000הנמוך מביניהם.
כמו כן מורחב הכיסוי על פי פרק זה לכסות נזק אשר נגרם לרכוש המבוטח
עקב ההתמוטטות ו/או קריסה ו/או שקיעה פתאומיים ובלתי צפויים של
קירות גבס ו/או תקרות אקוסטיות ,ואולם זאת עד לסך של  ₪ 250,000בלבד.
מובהר כי:
א) הרחבה זאת מכסה גם נזק לרכוש המבוטח בפרק ( 1ביטוח תכולה)
ואשר נגרם עקב קריסה ו/או התמוטטות ו/או שקיעה פתאומיים או בלתי
צפויים ,כמפורט בהרחבה זאת.
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ב) גבול אחריות המבטח בגין אובדן או נזק ,המכוסים על פי הרחב זה לא
יעלה על סכום ביטוח המבנה המבוטח על פי פרק זה או ₪ 500,000
הנמוך מביניהם למקרה ולתקופת הביטוח.
ביטוח חסר

ו.

היה ובעת קרות מקרה הביטוח יפחת סכום הביטוח מבנה העסק משווי
מבנה העסק ,אזי תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום
הביטוח מבנה העסק לבין שווי מבנה העסק בשעת קרות מקרה הביטוח.
כל סעיף וסעיף של הרכוש המבוטח יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד
סעיף זה לא יחול על תגמולי ביטוח על פי פרק זה לגביהם צוין במפורש כי
ישולמו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
השתתפות עצמית

ה.

המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 3ביטוח פריצה
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח:
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין גניבת רכוש או נזק
לתכולת בית העסק (להלן:
"פריצה לתכולה") ,אשר נגרמו בתקופת הביטוח על ידי פריצה לתוכו או
ניסיון לכך.
לצורך פרק זה "פריצה" פרושה:
 .1כניסה ממשית לבית העסק ויציאה מתוכו ,ובתנאי שהכניסה בוצעה תוך
השארת סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח.
 .2שימוש במפתחות בית העסק ,שהושגו שלא כדין .על המבוטח להקפיד,
כי כל המפתחות והעתקי המפתחות של בית העסק בו נמצאת התכולה
המבוטחת ,הכספות וחדרי הביטחון ,ושל כל מערכות האזעקה –מבית
העסק המבוטח בלילה ובכל זמן אחר בו בית העסק ,בו נמצא הרכוש
המבוטח ,סגור לעסקים.
במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים האמורים במלואם או בחלקם,
תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית משמעותית או לשלול באופן
מלא את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח ,כמפורט בסעיף 14
("אמצעים להקלת הסיכון") בפרק "תנאים כללים המתייחסים לכל
פרקי הפוליסה".
 .3שוד (כיסוי זה אינו חל בהתייחס לחנויות או בתי מלאכה לצורפות
ולתכשיטים) .לצורך פוליסה זו ,שוד משמעו חדירה לבית העסק המבוטח
וגניבת רכוש ,שנעשו על ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי
המבוטח או מי מעובדיו.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כניסה לבית העסק בלא קיום סימנים
ממשיים המעידים על שימוש באלימות ובכוח ,גם כאשר הכניסה
נעשתה שלא בדרך הכניסה הרגילה והמקובלת ,לא תיחשב כפריצה
לצורך ביטוח זה.
א.

הרחבות
ביטוח פריצה לתכולה מורחב לכסות (בכפוף להסתייגויות דלהלן)-:
( )1אין בהרחבות המפורטות להלן ,כדי לשפות את המבוטח או לפצותו
מעבר לסכומי הביטוח המצוינים ברשימה ,בהתייחס לכל סעיף וסעיף
המפורטים בה.
( )2כל הרחבה שלהלן ,כפופה ,עד כמה שלא שונה בה במפורש ,לכל תנאי
הפוליסה ולסייגיה.
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רכוש עובדים

.1

אובדן או נזק לבגדים וחפצים אישיים של מנהלים ,שותפים ועובדים (למעט
דברי ערך) ,שנגרם ע"י הסיכונים המבוטחים .גבול אחריות איילון בגין
אובדן או נזק ,המכוסה על פי הרחב זה מוגבל עד לסך  ₪ 1,000לכל עובד
ו ₪ 10,000-לכלל העובדים במשך כל תקופת הביטוח.
שחזור מסמכים

.2

שחזור מסמכים ,מפות ,תוכניות ,פנקסי חשבונות עד לסך  5%מסכום ביטוח
התכולה (אלא אם צוין אחרת ברשימה) ,למעט שחזור נתונים האגורים
באמצעי אחסון מגנטיים ,מאגרי מידע ממוחשבים ותוכנות מחשב .הכיסוי
על פי הרחב זה הינו בגין הוצאות סבירות והכרחיות (מוגבל לערך החומרים
והעבודה בלבד) ,בגין שחזור בעקבות נזק פיזי ישיר ,שנגרם לפריטים הנ"ל
ע"י הסיכונים המבוטחים בעת הימצאותם במקום המבוטח עפ"י המפורט
ברשימה .סעיף זה אינו מכסה:
א) את הערך האינפורמטיבי של המסמכים והפריטים הנ"ל.
ב) נזק תוצאתי מסוג כלשהו הן במישרין והן בעקיפין.
הוצאות פינוי הריסות

.3

פינוי הריסות – הוצאות עבור פעולות המצוינות להלן ,שיעשו בעקבות נזק
המכוסה על פי פרק התכולה.
א) הריסה ,ניקוי ופינוי הריסות של ציוד ומלאי.
ב) פעולות הצלה וכיבוי ,לרבות נזק הנגרם כתוצאה מפעולות אלה.
ג) שרותי כבאים ,שהשתתפו בפעולות הכיבוי או בפעולות אחרות שלאחר
הכיבוי.
ד) הוצאות סבירות ,אשר נגרמו ,כתוצאה מפעולות מנע גם אם הרכוש
המבוטח לא ניזוק.
גבול אחריות איילון להרחבה  3לעיל לא יעלה על  10%מסכום ביטוח
הפריצה המופיע בדף הרשימה.
סעיף ערך כינון לסעיפי כיסוי פריצה לתכולה (למעט מלאי ואם סעיף ערך
כינון כלול):

.4

לפי בקשת המבוטח ,כפי שנרשמה בהצעת הביטוח וצוינה ברשימה,
ובהסכמת איילון ,תשפה איילון את המבוטח בקרות מקרה הביטוח ,לפי ערך
הכינון ,כדלקמן:
בקרות אבדן או נזק לתכולה המבוטחת על פי פרק זה (למעט מלאי) ובגבול
האחריות המפורט ברשימה (להלן בסעיף זה" :הרכוש" או "הרכוש המבוטח"),
תשפה איילון את המבוטח עבור עלות הכינון של אותו רכוש או עלות הכינון
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של רכוש מסוג ,אופי או טיפוס אחר ,בתנאי כי אחריות איילון מוגבלת לעלות
הכינון באותו מקום ,של רכוש מאותו סוג או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק
ואינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש.
לעניין סעיף זה כינון משמעו :בנזק חלקי  -תיקון הרכוש שניזוק ,בנזק מלא
(טוטאלי)  -הקמה מחדש או חילוף.
כל הנ"ל בכפוף להוראות המיוחדות הבאות ולתנאי הפוליסה ,עד כמה שלא
שונו על ידי האמור בסעיף זה ,ובכפוף לגבול האחריות המפורט ברשימה.
הוראות מיוחדות:
א .איילון תשלם למבוטח את עלות הכינון בכפוף למפורט להלן בתנאי
שהמבוטח החל בביצוע עבודות הכינון בתוך זמן סביר ומיד לאחר
שהתאפשר הדבר ובכל מקרה ,איילון לא תשלם בעד תקופת כינון העולה
על  12חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח אלא אם כן אישרה איילון
במפורש ומראש את חבותה בגין הארכת תקופת הכינון כפי שהסכימה
לה.
ב .כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או ניזוק לא
תהא איילון חייבת 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 איילון עד לכינונו בפועל.
ג .מוסכם כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא בייצור שוטף ,אזי תוגבל
אחריות איילון לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס
קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת שהיה חדש ,ואינו נופל ממנו.
ד .סעיף זה אינו תקף לגבי:
 )1מלאי.
 )2מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק.
 )3רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים מקרות מקרה
הביטוח (או תוך כל תקופה נוספת שאיילון התירה) על כוונתו לכונן
את הרכוש הניזוק ,כאמור בסעיף זה.
 )4רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.
תנאי הצהרה למלאי

.5

אם צוין הדבר ברשימה כי סעיף זה בתוקף ,ומאחר ונגבו דמי ביטוח פיקדוניים,
בכפוף לתנאי ההתאמה ,בתום התקופה עבור ביטוח המלאי ,יהיה המלאי
מכוסה על בסיס תנאי הצהרה ,בכפוף לתנאים הבאים:
א .היה והסכום האחרון ,שהוצהר על -ידי המבוטח בסמוך לקרות האובדן
או הנזק ,נמוך מהסכום שהיה על המבוטח להצהיר בהתאם לאמור
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לעיל ,אזי תפחת חבות איילון בשיעור היחסי שבין הסכום ,שעליו
הוצהר בפועל לבין הסכום ,שהיה על המבוטח להצהיר .האמור בסעיף
זה לא יחול במקרה של אי מסירת הצהרה ,המעניק לאיילון את הזכות
לראות בכל הצהרה את מלוא סכום הביטוח.
ב .השיפוי המרבי שיעשה על ידי איילון בגין אובדן או נזק למלאי לא יעלה
על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח ,הכפוף לתנאים
אלה ,למעט אם הוגדל סכום הביטוח ,בהתאם לתוספת כתובה לפוליסה.
במקרה כזה תהיה איילון זכאית לדרוש דמי ביטוח נוספים בהתאם.
ג .הבסיס לקביעת ערך המלאי לצורך מתן ההצהרות ולצורך חישוב תגמולי
הביטוח ,יהיה כדלקמן:
 )1בגין חומרי גלם וחומרי אריזה – עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
 )2בגין מוצרים בתהליך – עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת
הוצאות שהושקעו ,במועד הקובע.
 )3בגין מוצרים מוגמרים – עלות הייצור מחדש במועד הקובע.
לעניין סעיף זה המונח המועד הקובע פירושו:
( )1לצורך הצהרה:
היום האחרון של החודש עליו נמסרה ההצהרה.
( )2לצורך חישוב תגמולי ביטוח:
מועד עריכת ההצהרה או מועד הרכישה/הייצור מחדש לאחר
קרות מקרה הביטוח ,בהתאם למקרה ,ובלבד שהרכישה
מחדש תתבצע תוך  180יום מתאריך קרות מקרה הביטוח
וסכום התשלום הנוסף עקב רכישה מאוחרת זו לא יעלה על
 10%מסכום השיפוי ביום קרות מקרה הביטוח.
ד .היה סכום הביטוח ,בעת קרות אובדן או נזק ,נמוך משוויו של המלאי
המבוטח ,תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום
הביטוח לבין שוויו המלא של המלאי המבוטח באותה עת.
הוצאות מיון וסידור המלאי

.6

הוצאות לשם מיון ,סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא שנגרמו
במישרין עקב פריצה ולאחר שהוצאה כזו אושרה מראש ע"י השמאי
המטפל בנזק.
סייגים לחבות איילון

ב.

ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק:
 .1שייגרמו ע"י בני משפחתו של המבוטח ו/או ע"י אדם הנמצא באופן
חוקי בבית העסק ו/או בשירותו של המבוטח ו/או בשיתוף פעולה איתם.
 .2לרכוש המבוטח בעת הימצאו בחצר ,בסככות או בצריפים מעץ ,ו/או
מכל בנייה קלה אחרת ,או בחלון ראווה ,הנמצא מחוץ למבנה בית העסק.
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.13

ג.

שניתן לבטחו לפי פרק ביטוח שמשות של פוליסה זו.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ו/או לרבות ירידת ערך הרכוש המבוטח
מכל סיבה שהיא.
לנכסים המפורטים להלן:
א .ניירות ערך ,ערבויות ,מסמכים סחירים מכל סוג ,מכתבי אשראי,
בולים או מטבעות ,שוברי תשלום ,תלושי שי ותלושים בעלי ערך
כספי.
ב .מזומנים מכל סוג שהוא ,כרטיסי חיוג טלפוני ,מדליונים ,מטבעות,
המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי התחייבות של כרטיסי
אשראי ,המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה,
אגרות סחירות מכל סוג שהוא.
ג .מתכת יקרה ואבנים יקרות.
ד .כלי רכב מנועי.
ה .גידולים חקלאיים ,צמחיה ובעלי חיים.
ו .יצירות אמנות בסכום העולה על  1%מסכום ביטוח התכולה (למעט
סעיף המלאי) ,אולם לא יותר מאשר סך של  ,$ 5000וכן ליצירות
אמנות שאינן נמצאות במשרד בית העסק המבוטח ,ובכל מקרה
לא יותר מאשר סך של  $ 5000לכלל פרטי האומנות.
ז .רכוש שאינו מוחשי וכן קבצי מידע ,קבצי מחשב ותוכנות מחשב.
נזק שנגרם או שהינו תוצאה של גניבה או כל ניסיון לכך ,או מעילה באמון.
היעלמות או חוסר שנתגלו בעת ספירת מלאי או צריכתו ,או שאין
אפשרות ליחסו למקרה ביטוח.
חוסר הנובע מטעות ,מחדל או השמטה וכן נזק הנובע מעייפות חומר
או נובע מתחזוקה לקויה או עומס יתר.
הנגרם על ידי שבר לכל אימום או מבלט.
עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע.
אבדן מידע האגור במסמכים ,מפות ,תכניות ,סרטי הקלטה ,סרט יצילום,
סרטים ,דיסקים ודיסקטים מגנטיים ושאר אמצעים לאחסנת מידע.
לסחורה שבקירור ,כתוצאה משינויי טמפרטורה ,שנגרמו בשל פריצה.
נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

אמצעים להקלת הסיכון
אם בבית העסק מותקנת מערכת אזעקה ,או אם תדרוש איילון את
התקנתה ,יחולו התנאים הבאים במצטבר:
א) על המבוטח להקפיד כי במקום המבוטח מותקנת מערכת אזעקה
תקינה ,אשר הותקנה ע"י חברה שעיסוקה בכך.
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ב) מערכת האזעקה תהיה מבוקרת ומוחזקת במצב פעולה תקין ע"י
חברה המוסמכת לכך במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו ,והיא
תנוסה ותופעל לפני שבית העסק המבוטח נסגר .כל קלקול או פגם
במערכת האזעקה יתוקנו מיד.
בכל מקרה של תקלה במערכת האזעקה יש להציב שמירה במקום עד
ביצוע התיקון והחזרת המערכת לתקינות מלאה.
במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים האמורים במלואם או בחלקם,
תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית משמעותית או לשלול באופן מלא
את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח ,כמפורט בסעיף "( 14אמצעים
להקלת הסיכון") בפרק "תנאים כללים המתייחסים לכל פרקי הפוליסה".
ביטוח חסר

ד.

היה ובעת קרות מקרה הביטוח יפחת סכום הביטוח תכולת בית העסק משווי
תכולת בית העסק ,אזי תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין
סכום הביטוח תכולת בית העסק לבין שווי תכולת בית העסק בשעת קרות
מקרה הביטוח.
כל סעיף וסעיף של הרכוש המבוטח יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
סעיף זה לא יחול על תגמולי הביטוח על פי פרק זה אם צוין במפורש ברשימה
כי תגמולי הביטוח על פי פרק זה ישולמו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לביטוח חסר.
השתתפות עצמית

ה.

המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 4ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מסיכון מבוטח
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
א.

סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין הפסד בפועל
שייגרם בתקופת השיפוי הנקובה ברשימה בשל מקרה ביטוח שאירע
בתקופת הביטוח הקבועה ברשימה ,שעבורה שילם המבוטח או הסכים
לשלם את דמי הביטוח.
תנאי מוקדם לביטוח על פי פרק זה :
תגמולי ביטוח שולמו על ידי איילון (למעט תשלום לפנים משורת הדין) לפי
פרקים  1ו/או  2לפוליסה (ביטוח תכולה ו/או מבנה) עבור אובדן או נזק פיזי,
אלא אם התשלום לא נעשה על ידי איילון בשל סכום ההשתתפות העצמית
לגבי הנזק לרכוש.
מקרה הביטוח

ב.

נזק פיזי לרכוש המבוטח בפרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק ( 2ביטוח מבנה),
הנובע מהסיכונים המכוסים בהם ,ואשר אינם מוחרגים עפ"י הסייגים
הכלליים וסייגי פרק זה ואשר כתוצאה ממנו חלה הפרעה או הפסקה במהלך
עסקו של המבוטח.
סכום הביטוח

ג.

סכום הביטוח הבסיסי לפרק זה 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.
היקף הכיסוי

ד.

 .1רווח 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:
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א .בגין צמצום המחזור:
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב
מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי.
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.
 .2שכר 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:
( )1תקופת שיפוי מלא
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור
במשך אותו החלק מתקופת השיפוי המתחיל עם קרות מקרה
הביטוח ומסתיים לא יאוחר מתום מספר השבועות שצוין ברשימה
כשבועות בהם יהיה שיפוי מלא ,בניכוי כל חיסכון בשכר העבודה
עקב מקרה הביטוח במשך אותה תקופה.
( )2תקופת שיפוי חלקי
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך
יתרת תקופת השיפוי והכפלת סכום זה ב %-שכר העבודה המצוין
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:
( )3אפשרות 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 המצוין ברשימה ,וזאת במקום תקופת השיפוי
החלקי כמפורט בסעיף א' ( )2לעיל ,בניכוי כל חיסכון שנחסך בשכר
העבודה ושנוכה כחיסכון ובהתאם לאמור בסיפא של סעיף א' ()1
הנ"ל.
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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 איילון לא תעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ב"רשימה" לגבי כל
סעיף המוזכר בה ובסה"כ על סכום הביטוח לפי פרק זה.
הגדרות

ה.

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 ,וכן על-פי פרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק 2
(ביטוח מבנה).
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 בתוך
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 אשר עליו תעשינה
אותן התאמות
למחזור בשנת הכספים
הדרושות בהתאם
שקדמה למועד קרות
למגמת התפתחות
הנזק.
היחס שבין שכר העבודה העסק ,ובהתאם
למחזור במשך שנת הכספים לשינויים בעסק
שקדמה למועד קרות הנזק והנסיבות האחרות

שיעור שכר העבודה -
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ו.

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 12
חודשים.

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.

תנאים מיוחדים:
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.
באם הוצאה כלשהי המכוסה על פי פרק זה שולמה למבוטח על פי פרק
( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק ( 2ביטוח מבנה) ,לא תשלם איילון עבור אותה
הוצאה על פי פרק זה ,למעט הפרשים באם יש כאלו ,בין מה ששולם על פי
פרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק ( 2ביטוח מבנה) ,לבין מה שמגיע על פי
פרק זה (אך לא באם הם נובעים מביטוח חסר).

ז.

סייגים לחבות איילון:
.1
.2
.3
.4

ח.

פרק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מהשיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת
תיקון או קימום או החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.
פרק זה לא יכסה כל הפסד שמקורו בפריצה ו/או גניבה ,כהגדרתם
בפרק ( 2ביטוח מבנה) ובפרק ( 3פריצה) לפוליסה זו.
פרק זה אינו מכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה.
פרק זה אינו מכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהעברה ,העולה על 10%
מהרווח הגולמי המבוטח או  ,₪ 10,000הנמוך מהשניים.

הרחבות
( )1הוצאת הכנת תביעה (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה)
אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף ,יורחב הפרק לכסות הוצאות
הכנת תביעה כהגדרתן בפרק ההגדרות של הפוליסה וזאת עד לגובה
הסכום המצוין ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב
ביטוח חסר.
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( )2הרחבות הרשומות מטה הינן בלא תוספת פרמיה ויחולו רק אם
המבוטח רכש כיסוי לפרק  4אובדן רווחים:
חלוקה מחלקתית

.1

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 (י) ביטוח חסר.
מכירת ניצולת

.2

אם כתוצאה מאובדן או נזק המכוסה על פי פרק התכולה או על פי פרק
המבנה ,יערוך המבוטח בתוך תקופת השיפוי ,מכירת ניצולת ,אזי לעניין
מכירת הניצולת ישתנה נוסח סעיף ד' (היקף הכיסוי) כדלקמן:
לגבי צמצום המחזור – הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי
בסכום ההפרש שבין המחזור הסטנדרטי לבין המחזור הממשי (המופחת)
בתקופת השיפוי ,שנוצר כתוצאה מהאובדן או הנזק לרכוש פחות המחזור
שהופק ממכירת הניצולת.
מניעת גישה

.3

הביטוח מורחב לכסות הפרעה במהלך עסקו של המבוטח ,שתגרם כתוצאה
מנזק ע"י אובדן או נזק פיזי לרכוש השכן לחצרי המבוטח ,שנגרם ע"י סיכון
המכוסה על פי פרק התכולה או פרק המבנה לעיל .ואשר כתוצאה ממנו תימנע
הגישה או יכולת השימוש ברכוש המבוטח .אחריות איילון על פי הרחבה זו לא
תעלה על  10%מסכום הביטוח של פרק זה או על  ₪ 250,000לפי הסכום
הנמוך מבין השניים.
מכירה מתוך המלאי

.4

אם בתקופת השיפוי ,תדחה או תמנע ירידה במחזור ע"י מכירה ממלאי צבור
ע"י המבוטח ,יילקח הדבר בחשבון בעת חישוב תגמולי הביטוח וזאת אך ורק
אם לא ניתן להשלים את המלאי החסר בתקופת השיפוי ונגרם למבוטח הפסד
בפועל עקב כך.
הפסקת שירותים ציבוריים

.5

מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עיסוקו
של המבוטח עקב הפסקה בלתי מתוכננת באספקת זרם החשמל הציבורי או
באספקת מים לעסקו של המבוטח ו/או באספקת שירותי תקשורת הניתנים
ע"י רשות ציבורית כלשהי הנגרמת עקב מקרה הביטוח אחריותה של איילון
ע"פ הרחבה זו מוגבלת עד ל 10% -מסכום הביטוח או  - ₪ 250,000הנמוך
מבניהם ,בגין אירוע אחד ובסך הכל לתקופת הביטוח.
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הוצאות נוספות שונות

.6

הביטוח מורחב לכסות הוצאות נוספות שונות אשר הוצאו ע"י המבוטח במהלך
תקופת השיפוי אשר אינן בגדר הוצאות תפעול כמוגדר בפרק אולם הן היו
הכרחיות כדי להחזיר את מצב העסק לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח.
כל הנ"ל עד לסך השווה ל 5% -מסכום הביטוח של פרק זה או ₪ 50,000
 הנמוך מבניהם ,בגין אירוע אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.הרחבת ספקים/לקוחות

.7

בכפוף לאמור בסעיף זה להלן ,מורחב פרק זה לכלול כיסוי בגין אובדן רווח
גולמי הנובע מצמצום המחזור או הגדלת הוצאות תפעול ,עקב הפסקה
בתפעול שהיא תוצאה של אי אספקת חומרי גלם
על ידי ספקים ישירים של המבוטח ו/או תוצאה של אי רכישת מוצרים מוגמרים
על ידי לקוחות ישירים של המבוטח ,עקב נזק פיזי לרכוש ספקים ו/או לקוחות
כתוצאה ממקרה ביטוח כהגדרתו בפרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או בפרק ( 2ביטוח
מבנה) ,ואשר בגינם נמנע מהם לספק למבוטח או לרכוש ממנו.
למען הסר ספק ,הרחבה זו אינה חלה בגין נזקי טבע (לרבות רעידת אדמה)
לרכוש ספקים ו/או לקוחות מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.
הרחבה זו מותנת בכך כי מידת השפעתם של ספקים ו/או לקוחות אלה על
המחזור של המבוטח אינה עולה על  ,25%אלא אם נרשם ברשימה אחרת.
תקופת השיפוי להרחבה זו תחול מרגע השפעת הנזק על המבוטח ולא מרגע
קרות הנזק אצל הספק או הלקוח .גם מניין ימי ההשתתפות העצמית יחול
מרגע השפעת הנזק על המבוטח.
אחריותו של המבטח ע"פ הרחבה זו מוגבלת עד ל 10% -מסכום הביטוח
או  ₪ 250,000הנמוך מבניהם ,בגין אירוע אחד ובסך הכל לתקופת הביטוח.
ט.

התאמה
מוסכם בזאת כי הפרמיה לפרק זה הנקובה ברשימה הינה ארעית וכפופה
להתאמה בתום תקופת הביטוח .המבוטח ימציא לאיילון ,בתוך  90יום מתום
תקופת הביטוח ,אישור מאת רואה-החשבון המטפל בענייניו של המבוטח ,בו
יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה (כמוגדר בהגדרות הפרק),
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) ,תחזיר איילון למבוטח פרמיה
בהתאם ,בכל מקרה ,סך ההחזר לא יעלה על  40%מהפרמיה הארעית .באם
בתקופת 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
תשלם איילון תגמולי ביטוח.
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ביטוח חסר

י.

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.
יא.

השתתפות עצמית
היה ולעניין פרק זה ההשתתפות העצמית נקובה במספר ימים ,ישא
המבוטח בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר
הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על סכום הביטוח והיקף
הכיסוי הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 5אובדן הכנסות בית העסק
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,מעידה פוליסה זו ,כי אם יהא המבוטח זכאי על
פי תנאיה לקבל תגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח
המכוסה על פי פרק ( 1ביטוח תכולה) או על פי פרק ( 2ביטוח מבנה) ואשר
הביטוח לגביו לפי פרקים אלה בתוקף ,ואם עסקו של המבוטח יסבול הפסקה
בתפעול ,כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח כזה ,אזי תשלם איילון למבוטח
סכום ,שלא יעלה על מכפלת ימי העבודה של ההפסקה בפועל בסך הפיצוי
היומי הנקוב ברשימה ,ועד לתקרה של  100ימי עבודה בסה"כ ,ובלבד ש:
א .סכום הפיצוי היומי לא יעלה על סכום הביטוח המצוין ברשימה
בהתייחס לפרק זה כאשר הוא מחולק ב.100-
ב .לא יכוסו שני ימי העבודה התכופים הבאים לאחר יום קרות מקרה
הביטוח.
ג .לא יכוסו למעלה מ 10-ימי עבודה הסמוכים ותכופים ליום קרות מקרה
הביטוח ,אם הפסקת התפעול נגרמה מחמת נזק למלאי בלבד ,לאחר
ניכוי האמור עפ"י סעיף ב' לעיל.
המונח "הפסקה בתפעול" פירושו :הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת
מוצרים או נתינת שירותים ,לפי העניין ,בין במקום המבוטח ובין במקומות
אחרים .הוצאו הוצאות נוספות כלשהן ,הנחוצות והסבירות להפעלת בית
העסק במקום המבוטח או במקום אחר ,שאלמלא הוצאו הייתה נגרמת
הפסקה בתפעול ,תשפה איילון את המבוטח בסכום הוצאות אלה ,ובלבד
שאחריות איילון לא תעלה על סך הפיצוי שהיה מגיע ,לולא הוצאו הוצאות
נוספות אלה .אין באמור לעיל כדי להגדיל את סכום השיפוי על פי פרק זה.
הרחבת מניעת גישה
הביטוח מורחב לכסות הפסקה מלאה של מהלך עיסקו של המבוטח,
שתגרם כתוצאה מנזק ע"י אובדן או נזק פיזי לרכוש השכן לחצרי המבוטח,
שנגרם ע"י סיכון המכוסה ע"פ פרק התכולה או פרק המבנה לעיל ,ואשר
כתוצאה ממנו תימנע הגישה או יכולת השימוש ברכוש המבוטח .אחריות
איילון ע"פ הרחבה זו לא תעלה על  10ימי עבודה (בניכוי  4ימי השתתפות
עצמית) ממועד הפסקת הפעילות העסקית כתוצאה ממניעת הגישה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה ו/או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 6ביטוח אובדן דמי שכירות
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח עבור אבדן דמי
שכירות של המקום בו נמצא הרכוש המבוטח עקב קרות מקרה ביטוח לרכוש
המבוטח על פי פרקים  1ו 2-לפוליסה (ביטוח תכולה וביטוח מבנה) ואשר
הביטוח לגביו לפי פרקים אלה בתוקף ,אם הוא נעשה בלתי ראוי להפעלה,
כעסקו של המבוטח ,וכל עוד מבוצעות במקום הנ"ל פעולות תיקון ,שיפוץ
ובניה מחדש ,כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח והמכוסה
בפרק ביטוח התכולה או המבנה לפי העניין .כל זאת ,בהתייחס רק לתקופה
הדרושה לקימומו של העסק המבוטח ועד לתקופה מרבית של  12חודשים.
"בסיס החישוב" – תגמולי הביטוח בגין דמי השכירות אשר ישולמו למבוטח
יחושבו ביחס שבין התקופה בה היה המבנה בלתי ראוי להפעלה ,כמצוין לעיל,
ובין דמי השכירות השנתיים כדלקמן:
 .1כאשר המבוטח הוא השוכר ,דמי השכירות השנתיים ,ששולמו בפועל על
ידו.
 .2כאשר המבוטח הוא בעל המקום ,שווי ערך השכירות השנתית.
 .3בכל מקרה לא יעלו דמי השכירות ושווי ערך השכירות על דמי השכירות
וערך השכירות למבנה דומה בסוג ,בגודל ומבחינת האזור בו ממוקם
העסק ,למבנה ,שניזוק.
השתתפות עצמית
מתגמולי הביטוח לפי פרק זה ינוכו סכומים המשקפים את דמי השכירות
במשך מספר הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים
ברשימה.
ביטוח חסר
היה ובשעת קרות מקרה הביטוח ,סכום הביטוח בגין פרק זה הנקוב ברשימה
נמוך מגובה דמי השכירות השנתיים כמצוין לעיל ,תפחת חבות איילון
בשיעור יחסי ,לכדי היחס שבין סכום הביטוח המצוין ברשימה ,ובין גובה דמי
השכירות השנתיים.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  7-ביטוח תכולת מקרר חשמלי
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין קלקול תכולת
מקרר חשמלי בבית העסק ,שהתקלקלה כתוצאה מ:
 .1נזק למקרר החשמלי כתוצאה ממקרה ביטוח ,המכוסה בפרק ביטוח
התכולה ,שאירע בתקופת הביטוח.
 .2שבר מכני או קלקול חשמלי למקרר חשמלי ,שאירע בתקופת הביטוח.
מוסכם ומוצהר בזה כי איילון לא תהיה חייבת לשפות ,בגין  25%מכל נזק,
שאירע במהלך שבתות או מועדי ישראל ,מכניסת השבת או המועד עד
שעת יציאת השבת או המועד ,למעט במקרים הבאים:
 .1אדם מוסמך ,בין אם מנהל ובין אם עובד בכיר ,מבקר את מתקני הקירור
במהלך שבתות ובמועדי ישראל כנ"ל ,שני ביקורים יומיים ,בין השעות
 06:00עד  24:00ורושם ממצאי ביקורו בדבר הפעלה תקינה וטמפרטורה
של המקרר במחברת מעקב מיוחדת;
או
 .2מותקן חייגן אוטומטי ,המודיע על שינוי טמפרטורה .חייגן זה יהיה קשור
ל 2-מספרי טלפון של בעל העסק ושל אדם מוסמך מטעמו ,בין אם מנהל
בכיר ובין אם עובד בכיר ,המתחייבים לפעול מיד למניעת או להקטנת
הנזק האפשרי.
א.

סייגים לחבות איילון
הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה נזק שייגרם:
 .1במשך  24השעות הראשונות מרגע קרות הנזק.
 .2כתוצאה מהפסקת זרם החשמל ,ע"י חברת החשמל.
 .3כתוצאה מאחסון לקוי או אריזה לקויה או חומרי אריזה לקויים.
 .4נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
ביטוח חסר

ב.

הכיסוי בגין אובדן או נזק בגין פרק זה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר .תגמולי הביטוח המרביים שישולמו במשך כל תקופת
הביטוח לא יעלו במצטבר על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
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השתתפות עצמית

ג.

המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה ,מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  8-ביטוח סחורה בהעברה
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין אובדן או נזק,
שיגרמו בתקופת הביטוח לסחורות ,המפורטות ברשימה (להלן" :הרכוש
המבוטח") ,בעת היותן מועברות בהובלה ישירה מחצרי מקום המוצא או
בסמוך אליהם ועד חצרי מקום היעד או בסמוך אליהם ,בתחום הטריטוריאלי,
בכלי רכב מנועי ,כתוצאה מהסיכונים הבאים:
אש ,ברק ,התפוצצות ,התהפכות או התנגשות של כלי הרכב נושא הסחורה,
וכן נזקי מים ,כולל ממי גשם ,בתנאי שהעברה בוצעה בכלי רכב בעל תא
מטען סגור סגירה מסיבית (להלן" :מקרה הביטוח").
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי העברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא
תיחשב כהעברה לצורך פוליסה זו.
א.

הרחבות
 .1פריצה ( תכוסה רק בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה)
אם צוין ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ,ותמורת פרמיה נוספת ,מורחב
הביטוח לכסות מקרה ביטוח ,שנגרם לרכוש המבוטח כתוצאה מ:
א) פריצה לכלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח .למטרת כיסוי זה
פירוש המונח "פריצה" הינו :גניבת הרכוש המבוטח מתוך כלי הרכב,
שבוצעה לאחר חדירה לתוכו ,ובתנאי שהחדירה בוצעה באלימות או
בכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי גניבת רכוש מתוך חלקים של כלי הרכב,
שאינם ניתנים לנעילה ,לא תיחשב כפריצה לצורך הרחבה זו ולא
תכוסה על פי סעיף זה.
ב) שוד .למטרת כיסוי זה ,פירוש המונח "שוד" הינו :חדירה לכלי הרכב
בו מועבר הרכוש המבוטח וגניבת רכוש ,שנעשו על ידי שימוש
באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח או מי מעובדיו.
ג) גניבת כלי הרכב בו הועבר הרכוש המבוטח ,ואשר לא נמצא בתקופה
שעד ל 29 -יום ממועד גניבתו.
מובהר כי נזק כתוצאה מגניבת כלי הרכב שהושאר ללא השגחה
כאשר המפתח בפנים לא תכוסה על פי סעיף זה.
כיסוי זה יהיה בתוקף אך ורק בכפוף לכל התנאים המצטברים דלקמן:
 .1הפריצה או השוד אירעו בשעות היום.
המונח "שעות היום" משמעו החל מזריחת החמה ועד שקיעתה.
 .2כלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח יהיה בעל תא מטען סגור
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ונעול ומוגן במערכת אזעקה נפחית תקינה ,המופעלת כל אימת,
שהרכב אינו מאויש.
תא המטען סגור – משמעו כל מקום ברכב בו נמצאת הסחורה
והסגור סגירה מסיבית.
נזק כתוצאה מעצירת פתע
עצירת פתע של הרכב המוביל אשר הייתה הכרחית לשם מניעת תאונת
דרכים ,וזאת בתנאי מפורש שהרכוש המבוטח היה מוחזק או קשור או
מעוגן היטב על ואל כלי הרכב המוביל בכל האמצעים המקובלים או
המחייבים ע"פ דין הענף התובלה לסוג כזה של מטען ואשר נועדו למנוע
מקרה כזה של נפילה.
נזק כתוצאה מנפילה מקרית
נזק לרכוש המבוטח מנפילה מקרית של הרכוש ,כולו או מקצתו תוך כדי
נסיעה מתוך כלי הרכב המוביל ,וזאת בתנאי מפורש שהרכוש המבוטח
היה מוחזק או קשור או מעוגן היטב על ואל כלי הרכב המוביל ,בכל
האמצעים המקובלים או המחייבים ע"פ דין בענף התובלה לסוג כזה של
מטען ואשר נועדו למנוע מקרה כזה של נפילה.
פריקה וטעינה
מקרה ביטוח ,שייגרם לסחורות המבוטחות בעת הימצאותן בכלי הרכב או
לידו בעת הטענתן עליו או בעת פריקתן ממנו.
חישוב השיפוי
תגמולי-הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו כדלקמן:
א .מלאי חומרי גלם – לפי ערך רכישה מחדש ביום הנזק.
ב .מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים – לפי ערך עלות
ביום הנזק
ג .רכוש אחר – לפי "ערך שיפוי" דהיינו על פי הערך ריאלי של הרכוש
(חדש בניכוי בלאי ו/או פחת) ביום הנזק.
מודגש כי לא יכוסו נזקים מעבר לשוויו הממשי של הרכוש המבוטח
ותוספת ערך כינון לא תחול על הכיסוי לפי פרק זה.
הגנה על שם המותג
היה ובעקבות נזק מכוסה למלאי המבוטח ,המבוטח יטען שלשם הגנת
שמו ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את
הסחורות שניזוקו באופן חלקי וטענה זו תאושר ע"י השמאי המטפל ,אזי
השיפוי עבור הסחורות שניזוקו יחושב על בסיס אובדן כללי .לאיילון שמורה
הזכות להחליט על אי השמדת המלאי ובמקרה כזה תהא איילון זכאית
לקבל לרשותה את המלאי הניזוק ולעשות בו שימוש כראות עיניה לרבות
מסירתו לאחרים או שיווקו ובלבד שאיילון מתחייבת לנקוט באמצעים
הדרושים שימנעו זיהוי המותג .אחריות איילון ע"פ הרחבה זו לא תעלה
על  25%מגבול האחריות בפרק זה או על  ₪ 50,000לפי הנמוך מבין
השניים ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

סייגים לחבות איילון

ב.

הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק שייגרם:
 .1לחומרים מסוכנים ,לרבות חומרי נפץ ,חומרים דליקים ,או חומרים
החשופים לסכנת התפוצצות בעת טלטולם ,ו/או אובדן או נזק לסחורות
המבוטחות בהעברה ,שיגרם כתוצאה מהחומרים הנ"ל.
 .2על ידי תסיסה עצמית או התלקחות עצמית של הסחורות המועברות
המבוטחות.
 .3אובדן או נזק במצבים הבאים :
א .כאשר כלי הרכב אינו מתאים או אינו מיועד להובלת הסחורות
המבוטחות ,או כאשר כלי הרכב מוטען מעל המותר על פי רישיון
הרכב.
ב .כאשר כלי הרכב נהוג בידי אדם ,שאינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגת
כלי רכב כזה ,או כאשר הנהג הינו תחת השפעת סמים.
ג .כאשר הרכב המוביל נמצא בבדיקה ,ניסוי או מבחן.
 .4לאחר שהסחורה עם כלי הרכב או בלעדיו ,ננטשה על ידי המוביל.
 .5במהלך שימוש ברכב שלא למטרות בית העסק.
 .6ליצירות אמנות ,כסף ,שטרות ,מטבעות ,מסמכים ,אבנים יקרות
ותכשיטים.
 .7לשבר חרסינה ,זכוכית וקרמיקה.
 .8לבעלי חיים.
 .9ע"י או כתוצאה מנזילה מכל מיכל העשוי מחומר שביר.
 .10לסחורה ו/או רכוש ,המאוחסנים דרך קבע ברכב.
 .11נזק תוצאתי מכל סוג שהוא לרבות ירידת ערך.
 .12כל נזק הנובע מתרמית או מעילה באמון מצד כל שותף ,מנהל או עובד
של המבוטח.
 .13לנכסים המפורטים דלקמן:
א .ניירות ערך ,ערבויות ,מסמכים סחירים מכל סוג ,מכתבי אשראי,
בולים או מטבעות ,שוברי תשלום ,תלושי שי ותלושים בעלי ערך
כספי.
ב .כספים ,דהיינו :מזומנים מכל סוג שהוא ,כרטיסי חיוג טלפוני,
מדליונים ,מטבעות ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי
התחייבות של כרטיסי אשראי ,ניירות ערך ,המחאות דואר ,בולי
דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה ,אגרות סחירות מכל סוג שהוא –
הכול רכושו של המבוטח או שנמסר לנאמנותו.
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ביטוח חסר

ג.

הכיסוי בגין אובדן או נזק בגין פרק זה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר.
תגמולי הביטוח המרביים ששולמו במשך כל תקופת הביטוח לא יעלו על
סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
אמצעים להקלת הסיכון

ד.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14בפרק תנאים כלליים המתייחסים לכל
פרקי פוליסה ("אמצעים להקלת הסיכון")
על המבוטח להקפיד כי:
 )1אמצעי המיגון הכלולים במסגרת פוליסת ביטוח המקיף של הרכב יהיו
תקינים ומופעלים בכל עת.
 )2אריזת הסחורות המועברות תיעשה בהתאם למקובל בקשר עם
סחורות אלה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אי ביצוע הנ"ל עלול לגרום לביטול הכיסוי
הביטוחי על פי פרק זה או להפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח בקרות
מקרה הביטוח.
השתתפות עצמית

ה.

המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה ,מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 9ביטוח שמשות
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין שבר שמשות
(להלן" :מקרה הביטוח") ,שאירע בתקופת הביטוח ,כמתואר ברשימה.
בקרות מקרה הביטוח ,תשפה איילון את המבוטח על פי שיקול דעתו (של
איילון) באמצעות תשלום בפועל ,או במתן שמשה חדשה ,זהה ככל האפשר
לשמשה השבורה ,אך בכל מקרה לא יקרה ממנה ,ויתקין אותה על חשבונו
במקום השמשה השבורה .אם לא ניתן יהיה להשיג שמשה זהה או דומה
לשמשה השבורה ,תשפה איילון את המבוטח בתשלום השווה לערך השמשה
השבורה בתוספת הוצאות התקנתה.
א.

סייגים לחבות איילון
ביטוח זה אינו מכסה:
 .1נזק למסגרות של השמשות.
 .2מקרה ביטוח שייגרם בעת העברתה של השמשה או בעת ביצוע
עבודות או שינויים בה או במסגרות בה היא מותקנת ,פרט לנזק
כתוצאה מפעולת ניקוי שגרתית.
 .3מקרה ביטוח ,שייגרם על ידי אש או התפוצצות או כתוצאה מהן ,וכן
על ידי שיטפון ,טייפון ,הוריקן ,סערת ברד ,התפרצות הר געש ,רעידת
אדמה או הפרעה אטמוספרית אחרת.
 .4שמשה ,שעם תחילת הביטוח הייתה סדוקה או לקויה באופן אחר.
 .5שמשה דקורטיבית ,שמשה כפופה או מעוגלת ,או מצופה בחומר
מוכסף.
 .6כתובות ועיטורים על פני השמשה ,אלא אם צוין במפורש אחרת
ברשימה.
 .7נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
הגדרה

ב.

לצורך פרק זה תהיה למונח "שבר" המשמעות הבאה :שבר העובר דרך כל
עובי השמשה ולא שום השחתה או נזק אחר.
ביטוח חסר

ג.

הכיסוי בגין אובדן או נזק בגין פרק זה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר.
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תגמולי הביטוח המרביים ששולמו במשך כל תקופת הביטוח לא יעלו
בסה"כ ,על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
השתתפות עצמית

ה.

המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה ,מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה כפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 10ביטוח נזקי טרור (מעל מס רכוש)
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
אם צוין במפורש ברשימה ,הכיסוי (אם נרכש) לפי פרק ( 1ביטוח התכולה)
פרק ( 2ביטוח המבנה) ופרק  4או פרק ( 5אובדן רווחים או הכנסות בית
העסק) לפוליסה מורחב לכלול גם נזקים ,שייגרמו בתקופת הביטוח לרכוש
המבוטח כתוצאה מפעולת טרור.
סעיף הביטוח
תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי -הביטוח הנקובים ברשימה לידי
איילון ,תשפה איילון את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי ,שיגרם לרכוש המבוטח
המתואר בחלק א' לפרק זה או לחלק ממנו (ביטוח רכוש) ו/או אבדן או נזק
תוצאתי כמפורט בחלק ב' לפרק זה (אובדן תוצאתי) כתוצאה מפעולת טרור
בתקופת הביטוח הקבועה ברשימה או בכל תקופה נוספת הכפופה להסכמת
איילון ,שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי -הביטוח שנקבעו
תמורת תקופה נוספת זו ,בתנאי שהסכום שישולם על-ידי איילון 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 החלקים לפרק זה ביחד או
על כל סכום או סכומים אחרים שיקבעו במקומם על-ידי הוספה בפרק זה או
בתוספת אליו ,בחתימת איילון או בשמה ,ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם
למבוטח כתוצאה מאירוע שגרם לאובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח.
פרק זה אינו מכסה רכוש כלשהו מחוץ ל"תחומי מדינת ישראל בגבולות הקו
הירוק" ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת ברשימה ו/או בהרחבות לפרק זה.
מודגש ,כי הכיסוי אינו חל על אובדן או נזק הנגרם ביהודה ,שומרון ,חבל עזה,
רמת הגולן וירושלים המזרחית ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת ברשימה.
הגדרות:
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"פעולות טרור" -

חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי פרק זה,
שבוצעה באלימות המכוונת 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 ,כולל מעשים שנעשו על מנת
לקדם את ההתקוממות/יות הידועות בשם "אינתיפאדה"
או שבוצעו על ידי או בשם ארגון עוין.

"נזקי טרור"-

אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין או בעקיפין מפעולת
טרור כהגדרתה לעיל .לעניין פרק זה 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"-

חובת ההוכחה שהנזק מכוסה מוטלת על המבוטח.
רק אישור מפורש ובכתב ,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 לכיסוי הנזק המתואר
באישור לרכוש המבוטח.

"תחום הקו הירוק" -שטח מדינת ישראל כפי שהיה עד ליום .4.6.67
״ארגון עוין״

ארגון ,ישות ,אדם או קבוצת אנשים המעורבים בפעולות
טרור ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כולל ישויות
המוכרות כ :״חמאס״ ,״חיזבאללה״ ,״אל קעידה״ "הג'יאד
האיסלמי'"" ,דעאש" ודומיהם.

סייגים כלליים לחבות איילון על פי פרק זה:
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או
בעקיפין על-ידי:
א .חומר ביולוגי ו/או כימי כלשהו ,אך למניעת ספק הנזק הפיזי הישיר
כתוצאה מפיצוץ מתקן המכיל חומרים אלו בחצרי המבוטח -מכוסה.
ב .פריצה או גניבה או נזק בזדון תוך כדי פריצה ו/או גניבה ,או נזק בזדון
תוך כדי פריצה ו/או גניבה ,אלא אם ארעו בסמוך לאחר ובעקבות מקרה
ביטוח מכוסה על פי פרק זה.
ג .החרמה ,הפקעה ,תפיסה או החזקה (חוקית או אחרת) של הרכוש
המתואר ברשימה ו/או המקרקעין בהם הוא נמצא.
ד .נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
ה .מוצהר ומוסכם בזה כי "סיכונים ימיים" דהיינו-כל רכוש שנמצא בים
הפתוח ו/או באגמים או מקווי מים פנימיים ,שאינו מעוגן או מחובר לקרקע
או לחוף ,או רכוש כלשהו שמעוגן או מחובר לקרקע או לחוף ומשתרע אל
תוך הים ,כגון מסוף ימי-יבשתי וכדומה  -מוגדרים כ"סיכון ימי" ומוחרגים
מהכיסוי על פי פוליסה זו  .קווי צינורות המשתרעים אל או מתוך הים,
מוגדרים כ"סיכון ימי" מעבר לשסתום הראשון המצוי על הקרקע ,או
מעבר לתחנת השאיבה הראשונה שעל קרקע החוף או היבשה ,או מעבר
לתחנת ההפצה הראשונה שעל קרקע היבשת ו/או על החוף ו/או העוגן
הראשון על קרקע החוף ,מוחרגים מהכיסוי על פי פוליסה זו.
ו .מוצהר ומוסכם בזה כי סיכונים הקשורים לפעילות בחלל ,כגון כל הקשור
בשיגור לוויינים ,חלליות ,בפעילות עם כלי שיגור ורכיביהם העיקריים,
החל ממועד העברתם לאתר השיגור ,אינם מכוסים על פי פוליסה זו.
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חלק א'  -ביטוח רכוש
חלק זה מכסה את רכושו של המבוטח כמפורט בפרקים (1ביטוח תכולה) ו
( -2ביטוח מבנה) לפוליסה זו .חלק זה כפוף לכל הרחבות פרקי הרכוש הנ"ל
עד כמה שלא שונו להלן במפורש.
מקרה הביטוח :אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח מפעולת טרור.
הגבלת אחריות
אחריות איילון על פי חלק זה מוגבלת אך ורק לסכום ההפרש שבין סכום הביטוח
של הרכוש המבוטח ,כמוגדר בפרקי הרכוש הנ"ל ,שהינו בערך שיפוי (אלא אם
צוין במפורש ברשימה ,שערכו יחושב לפי ערך כינון) ,ובין הפיצוי שקיבל המבוטח
ממס רכוש וקרן הפיצויים ,או המגיע למבוטח ממס רכוש וקרן הפיצויים על
פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א( 1961-להלן" :החוק") .איילון לא
תהיה אחראית 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
מחמת אי הגשת תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פרק זה לא ייחשב כפוליסת ביטוח במובן
החוק ותקנותיו ,וכי בכל דבר ועניין ,המכוסה על -פי החוק ותקנותיו ,אין
המבוטח מכוסה בפרק זה ואין פוליסה זו מחליפה את הכיסוי לפי החוק
ותקנותיו.
בסיס השיפוי בגין חלק א' לפרק זה
השיפוי על -פי חלק זה ,יחושב בהתאם להגדרת השיפוי בפוליסה או ברשימה
המתייחס לפרק  1לפוליסה (ביטוח תכולה) או פרק ( 2ביטוח מבנה) .אם צוין
ברשימה כי השיפוי על פי אחד הפרקים או שניהם ייעשה לפי ערך כינון יבוצע
השיפוי על פי חלק זה לרכוש המבוטח על פי כל פרק ,ובהתאמה לו ,בערך כינון.
סייגים לחלק א' – רכוש
 .1ביטוח 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 בתהליך הייצור של המפעל המבוטח.
 )2יצירות אומנות בסכום העולה על סך של  ₪ 20,000ליצירה או
שאינן נמצאות בחצרים המבוטחים.
ב .אבנים יקרות ,ניירות-ערך ,שטרי-התחייבות ,בולים ,מזומנים,
מטבעות והמחאות.
ג .כלי רכב מנועי ,אלא אם הוא משמש כמלאי עסקי ,למעט מלגזות.
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ד .רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים המצוינים במפורש בפרקים  1ו–2
(ביטוח תכולה וביטוח מבנה) לפוליסה.
ה .הרחבת "רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים" שבפרקים אלה אינה
בתוקף בפרק זה.
 .2נזק תוצאתי
איילון לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק תוצאתי (consequential
 )lossשיגרם למבוטח כתוצאה מהסיכונים המבוטחים על-פי פרק זה.
 .3ביטוח 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 ,תהיה איילון אחראית לאבדן או לנזק
על-פי תנאי פרק זה.
ביטוח חסר
היה ובעת קרות מקרה הביטוח יפחת סכום הביטוח תכולת בית העסק
ומבנה העסק משווי תכולת בית העסק ומבנה העסק ,אזי תפחת חבות
איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי ,כאמור לעיל,
בשעת קרות מקרה הביטוח.
כל סעיף וסעיף של הרכוש המבוטח יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
סעיף זה לא יחול על תגמולי הביטוח על פי פרק זה אם צוין במפורש ברשימה
כי תגמולי הביטוח על פי פרק זה ישולמו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לביטוח חסר.
השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה ,מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
מודגש ,כי במידה וסכום הביטוח אשר נרכש עבור פרק זה ("ביטוח טרור")
נקבע על בסיס נזק ראשון שלא כפוף לביטוח חסר ,תגמולי הביטוח המרביים
שישולמו במשך כל תקופת הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב
ברשימה ,והם יתייחסו הן לכיסוי על פי חלק א – ביטוח רכוש ,והן לכיסוי על
פי חלק ב' – ביטוח אובדן תוצאתי ,יחדיו.
הכיסוי לפי חלק א' לפרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
53

חלק ב' – אבדן תוצאתי
הכיסוי הביטוחי עפ"י חלק זה הינו בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
חלק זה מכסה הפסד בפועל ,שייגרם למבוטח במשך תקופת השיפוי הנקובה
ברשימה כתוצאה ממקרה הביטוח .חלק זה כפוף לכל הרחבות פרקים  4או
( 5אובדן רווחים או הכנסות בית העסק) של המבוטח עד כמה שלא שונו בזה.
מקרה הביטוח :נזק פיזי לרכוש המבוטח בחלק א' לפרק זה כתוצאה מפעולת
טרור שאירעה בתקופת הביטוח ,ואשר כתוצאה ממנה חלה הפרעה או
הפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,ואשר ההפסד בגינם אינו מכוסה עפ"י
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים.
הגבלת אחריות
אחריות איילון על פי פרק זה מוגבלת אך ורק לסכום ההפרש שבין ההפסד,
שנגרם למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח לבין הפיצוי המגיע למבוטח ממס
רכוש וקרן הפיצויים עפ"י חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א1961-
(להלן" :החוק")( ,אם רכש המבוטח ביטוח לפי פרק  4לפוליסה  -ביטוח
אובדן רווחים) ,או להפרש בין ההפסד שנגרם למבוטח עקב הפסקה
בתפעול ,כתוצאה ישירה של מקרה הביטוח ,לבין הפיצוי המגיע למבוטח
ממס רכוש וקרן הפיצויים עפ"י החוק( ,אם רכש המבוטח ביטוח לפי פרק
 5לפוליסה – ביטוח אובדן הכנסות).
איילון לא תהיה אחראית 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.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פרק זה לא ייחשב כפוליסת ביטוח במובן
חוק מס רכוש ותקנותיו ,וכי בכל דבר ועניין ,המכוסה על -פי חוק מס רכוש
ותקנותיו ,אין המבוטח מכוסה תחת פרק זה.
היקף הכיסוי
במידה ונרכש פרק  4לפוליסה – ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מסיכון מבוטח:
א.

סעיף הביטוח
חלק זה מכסה הפסד שיגרם למבוטח ממקרה הביטוח במשך תקופת
השיפוי הנקובה ברשימה ,בגין אובדן הרווח הגולמי המצוין ברשימה ,בין
אם הרווח הגולמי המלא ו/או על בסיס נזק ראשון  ,הכול כמפורט ברשימה
סכום הביטוח

ב.

סכום הביטוח הבסיסי לחלק זה הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק ,כולל
שכר עבודה .אם תקופת השיפוי קצרה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את
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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.
היקף הכיסוי

ג.

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 השיפוי.
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.
הגדרות

ד.

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
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זה ,וכן על-פי פרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק 2
(ביטוח מבנה).

ה.

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 בתוך
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.

שיעור שכר העבודה -

היחס שבין שכר העבודה
שנת
במשך
למחזור
הכספים שקדמה למועד
קרות הנזק.

המחזור השנתי -

12
במשך
המחזור
החודשים 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 בעסק
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.

תנאים מיוחדים
 .1אם 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.
 .2באם הוצאה כלשהי המכוסה על פי חלק זה שולמה למבוטח על פי
פרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק ( 2ביטוח מבנה) ,לא תשלם איילון
עבור אותה הוצאה על פי פרק זה ,למעט הפרשים באם יש כאלו ,בין
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מה ששולם על פי פרק ( 1ביטוח תכולה) ו/או פרק ( 2ביטוח מבנה),
לבין מה שמגיע על פי פרק זה (אך לא באם הם נובעים מביטוח חסר).
הרחבת הוצאת הכנת תביעה (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת
ברשימה)

ו.

אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף ,יורחב הפרק לכסות הוצאות הכנת
תביעה כהגדרתן בפרק ההגדרות של הפוליסה וזאת עד לגובה הסכום המצוין
ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר.
סייגים לחבות איילון

ז.

.1
.2
.3
.4

ח.

חלק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מהשיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת
תיקון או קימום או החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.
חלק זה לא יכסה כל הפסד שמקורו בפריצה ו/או גניבה ,כהגדרתם
בפרק ( 3ביטוח פריצה) ו/או פרק ( 2ביטוח מבנה) לפוליסה זו.
חלק זה אינו מכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה.
חלק זה אינו מכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהעברה ,העולה על 10%
מהרווח הגולמי המבוטח או  ,₪ 10,000הנמוך מהשניים.

ביטוח חסר
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 .סעיף זה לא יחול על תגמולי הביטוח על פי פרק זה אם צוין במפורש
ברשימה כי תגמולי הביטוח על פי פרק זה ישולמו על בסיס נזק ראשון ,שאינו
כפוף לביטוח חסר.

ט.

השתתפות עצמית
היה ולעניין חלק זה ההשתתפות העצמית נקובה במספר ימים ,ישא
המבוטח בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר
הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על סכום הביטוח והיקף
הכיסוי הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
מודגש ,כי במידה וסכום הביטוח אשר נרכש עבור פרק זה ("ביטוח טרור")
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נקבע על בסיס נזק ראשון שלא כפוף לביטוח חסר ,תגמולי הביטוח המרביים
שישולמו במשך כל תקופת הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב
ברשימה ,והם יתייחסו הן לכיסוי על פי חלק א – ביטוח רכוש ,והן לכיסוי על
פי חלק ב' – ביטוח אובדן תוצאתי ,יחדיו.
הכיסוי לפי חלק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
היקף הכיסוי – ביטוח טרור לאובדן הכנסות בית העסק
במידה ונרכש פרק  5לפוליסה – ביטוח אובדן הכנסות בית העסק:
אם יהא המבוטח זכאי על פי תנאי הפוליסה לקבל תגמולי ביטוח עקב
מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח המכוסה על פי חלק א' לפרק (ביטוח
רכוש) ואשר הביטוח לגביו בתוקף ,ואם עסקו של המבוטח יסבול הפסקה
בתפעול ,כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח כזה ,אזי תשלם איילון למבוטח
סכום ,שלא יעלה על מכפלת הפסקת ימי העבודה בפועל בסך הפיצוי היומי
הנקוב ברשימה ,ועד לתקרה של  100ימי עבודה בסה"כ ,ובלבד ש:
א .סכום הפיצוי היומי לא יעלה על סכום הביטוח המצוין ברשימה
בהתייחס לפרק זה כאשר הוא מחולק ב.100-
ב .לא יכוסו שני ימי העבודה התכופים הבאים לאחר יום קרות מקרה
הביטוח.
ג .לא יכוסו יותר מ 10 -ימי עבודה התכופים ליום קרות מקרה הביטוח,
אם הייתה הפסקת התפעול מחמת נזק למלאי בלבד ,לאחר ניכוי
האמור עפ"י סעיף ב' לעיל.
המונח "הפסקה בתפעול" פירושו :הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים
או נתינת שירותים ,לפי העניין ,בין במקום המבוטח ובין במקומות אחרים .הוצאו
הוצאות נוספות כלשהן ,הנחוצות והסבירות להפעלת בית העסק במקום
המבוטח או במקום אחר ,שאלמלא הוצאו הייתה נגרמת הפסקה בתפעול,
תשפה איילון את המבוטח בסכום הוצאות אלה ,ובלבד שאחריות איילון לא
תעלה על סך הפיצוי שהיה מגיע ,לולא הוצאו הוצאות נוספות אלה .אין
באמור לעיל כדי להגדיל את סכום השיפוי על פי פרק זה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
מודגש ,כי במידה וסכום הביטוח אשר נרכש עבור פרק זה ("ביטוח טרור")
נקבע על בסיס נזק ראשון שלא כפוף לביטוח חסר ,תגמולי הביטוח
המרביים שישולמו במשך כל תקופת הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח
הנקוב ברשימה ,והם יתייחסו הן לכיסוי על פי חלק א – ביטוח רכוש ,והן
לכיסוי על פי חלק ב' – ביטוח אובדן תוצאתי ,יחדיו.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 11ביטוח כספים
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין מקרה ביטוח,
שאירע בתקופת הביטוח בכספי העסק המבוטח בכפיפות לתנאי פרק זה.
א.

הגדרות
כספי המבוטח:

מזומנים מכל סוג שהוא ,כרטיסי חיוג טלפוני ,מדליונים,
מטבעות ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי
התחייבות של כרטיסי אשראי ,ניירות ערך ,המחאות
דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה ,אגרות
סחירות מכל סוג שהוא – הכול רכושו של המבוטח או
שנמסר לנאמנותו.

שעות העבודה:

השעות שבהן בית העסק מופעל לצורך ניהול עסקו של
המבוטח וכן הזמן בו נמצאים בבית העסק – המבוטח
ו/או כל אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו ,המופקדים על
הכספים המבוטחים.

מקרה הביטוח:

אובדן או נזק לכספי המבוטח מכל סיבה שהיא ,שאינה
מוצאת מכלל הכיסוי ואינה מסויגת להלן.

השתתפות עצמית :הסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום בו יישא המבוטח.
סכומי הביטוח:

.1
.2

.3

.4
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בעת הימצא כספי המבוטח בבית העסק בשעות
העבודה – הסכום הנקוב ברשימה.
בעת הימצא כספי המבוטח בבית העסק מחוץ
לשעות העבודה:
א .כאשר הם נמצאים מחוץ לכספת נעולה – 15%
מהסכום הנקוב ברשימה.
ב .כאשר הם נמצאים בכספת נעולה – הסכום
הנקוב ברשימה.
בעת הימצא כספי המבוטח בבית מגוריו של
המבוטח או של כל אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו
–  15%מהסכום הנקוב ברשימה בגין כספי העסק
הנמצאים בבית אחד ,כאמור ,ואם נמצאו כספים
אלה בכל בתי מגורים אלה יחד  -עד לסכום הנקוב
ברשימה.
בזמן העברה ישירה בשעות העבודה של כספי
המבוטח אל עסקו ,או אל או ממקומות בקשר עם

עסקו של המבוטח – הסכום הנקוב ברשימה.
סייגים לחבות איילון

ב.

איילון לא תהיה אחראית בגין:
 .1כל נזק הנובע מירידת ערך או שינוי שער החליפין.
 .2כל נזק הנובע מתרמית או מעילה באמון מצד כל שותף ,מנהל או עובד
של המבוטח ,וכן גניבה שאינה מלווה בסימני פריצה חיצוניים וגלויים
לעין במקום הימצאות הכספים.
 .3כל נזק שנגרם ע"י טעות מחדל או השמטה או היעלמות כספים ,שלא
ניתן להסבירה ולהוכיח את סיבתה בצורה סבירה.
 .4נזק לכספים המבוטחים בעת הימצאותם בכלי רכב בעת שהמבוטח או
אחד מעובדיו אינו נמצא בו בפועל.
 .5נזק ,שייגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
 .6נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .7נזק או אבדן לכספים שנגרם עקב התנהגות של המבוטח החורגת
מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר ,וכשהתנהגותו לוותה במצב
נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.
 .8נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
 .9אמצעי תשלום אלקטרוני מסוג כלשהו.
 .10זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
 .11נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת הסיכון

ג.

על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת הביטוח ו/
או ברשימה ו/או בפוליסה ,להחזיקם במצב תקין במהלך תקופת הביטוח,
ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש (להלן" :נקיטת אמצעי מיגון").
על המבוטח לנקוט באמצעים המינימליים הבאים ,לצורך מניעת הנזק ו/או
צמצומו:
 .1מחוץ לשעות העבודה ,המפתחות לכל הכספות ,שבהן מוחזקים
הכספים המבוטחים ,יילקחו מבית העסק ע"י המבוטח ,או כל אדם
המורשה לכך על ידו ,ויוחזקו על ידם במקום מבטחים עד לפתיחת בית
העסק מחדש.
 .2הכיסוי לפי סעיף א' (( )3בתי מגורים) מותנה בהימצא אדם בדירה,
שגילו לפחות  17שנה ,או לחילופין ,באחסון הכספים בכספת.
 .3הכיסוי לפי סעיף א' (( )4העברה) מותנה בכך ,שההעברה תבוצע על
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ידי אדם המועסק בבית העסק וכי גילו לא יפחת מ 17-שנים.
 .4על המבוטח לנהל ספרי חשבונות וספרי קופה.
 .5ביטול המחאות
על המבוטח לנקוט בכל הצעדים הדרושים לשם ביטולם של המחאות,
שטרות ,שוברי תשלום של כרטיס אשראי ,ניירות ערך ואגרות סחירות
מוגבלת לנזק הכספי הממשי מיד לאחר אובדנם ,גנבתם או נזק להם.
כן על המבוטח לוודא כי כל ההמחאות יהיו משורטטות (מסומנות בשני
קווים מקבילים ובאמצעות המילים "למוטב בלבד").
מודגש ,כי אחריות איילון לגבי נזק להמחאות ,שטרות ,שוברי תשלום
של כרטיס אשראי ,ניירות ערך ואגרות סחירות מוגבלת לנזק הכספי
הממשי הנגרם למבוטח לאחר ביטולם של הנ"ל.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים
האמורים במלואם או בחלקם ,תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית
משמעותית או לשלול באופן מלא את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח,
וזאת כמפורט בסעיף  14לפרק "תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה" .
ביטוח חסר

ה.

הכיסוי בגין אובדן או נזק בגין פרק זה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר .תגמולי הביטוח המרביים שישולמו במשך כל תקופת
הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
השתתפות עצמית

ו.

המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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ביטוח הרכוש סיכונים הנדסיים
פרק  – 12ביטוח שבר מכני
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין מקרה הביטוח
שייגרם בתקופת הביטוח ,כתוצאה משבר מכני לרכוש המבוטח המתואר
ברשימה ,ובכפוף לתנאים המפורטים להלן ,בתנאי שהסכום ,שישולם על
ידי איילון עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על ערכו הכספי הממשי
ולא יעלה בסך הכול על גבול אחריות איילון .בכל מקרה לא יעלה הסכום
שישולם על גובה הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.
א.

מקרה הביטוח
נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי ,שיצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח,
הנמצא בכתובת המבוטחת ,בכל מצב שהוא ,לרבות בפעולה או בתנוחה,
בתהליך של פירוק ,הרכבה או הצבה מחדש ,שנעשו לשם ניקוי ,תיקון ,שיפוץ
כללי ,והנובע מ:
א .פגמים וליקויים בחומר ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה ,איזון
לקוי ,לחצים או מאמצים בלתי רגילים ,סיכה לקויה או בלתי מספקת ,זרם
או מתח יתר ,בידוד חשמלי לקוי ,קצר חשמלי ,חימום יתר.
ב .שגיאות ,היעדר מיומנות ,רשלנות או מעשי זדון מטעם עובדי המבוטח או
צד שלישי.
ג .נפילה ,מכה ,התנגשות ו/או אירועים דומים ,ו/או חדירת גופים זרים.
ד .התפוצצות (פרושה :התרסקות פתאומית של חלק מהרכוש המבוטח
כתוצאה מלחץ פנימי של קיטור ,נוזלים ,אוויר או מהתפוצצות גזי שריפה).
ה .כל סיבה אחרת ,אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי.
הרכוש המבוטח

ב.

המכונות והציוד ,המפורטים בהצעת הביטוח וברשימה ,בפרק שבר מכני,
כולל הוצאות הובלה ,הקמה והיטלי מכס.
סכום הביטוח

ג.

סכום הביטוח לפרק זה ,ייקבע ,על פי עלות החלפה של הרכוש המבוטח
ברכוש חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה .עלות זו כוללת דמי הובלה,
הוצאות הקמה ,היטלי מכס ומע"מ (אם יחולו).
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אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי עפ"י פרק זה .חישוב השיפוי
ייעשה בהתאם לתנאי סעיף ד' להלן.
חישוב השיפוי  -תגמולי הביטוח

ד.

.1

.2

.3
.4
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נזק הניתן לתיקון
במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ,תשלם איילון את כל
ההוצאות ,שתהיינה הכרחיות ,כדי להחזיר את הפריט בתוך זמן סביר
למצב פעולה ,כפי שהיה מצבו מיד לפני קרות הנזק ,ללא ניכוי בלאי בגין
חלקים שהוחלפו .בנוסף ,תשלם איילון את ההוצאות של הפירוק ושל
ההקמה מחדש ,שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ,וכן את דמי ההובלה
הרגילים לבית המלאכה והיטלים ,אם יחולו כאלה ואינם ברי החזרה .אם
התיקונים יבוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח ,תשלם איילון את
עלות החומרים ושכר העבודה ,שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת
אחוזים סבירים משכר העבודה עבור התיקונים ,לכיסוי ההוצאות
הכלליות .למרות האמור לעיל ,במקרה והעלות של החזרה למצב פעולה
תקין תגרור אחריה החלפה של ליפוף חשמלי ,או של חלפים המתבלים
עקב שימושם ,ייעשה ניכוי מתאים עבור בלאי .איילון לא תשלם עבור
שינויים ,תוספות ,שיפורים ,או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת
ביצוע תיקונים המכוסים בפרק זה .המבוטח ישא על חשבונו בעלות
תיקונים ארעיים כלשהם ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים
הסופיים המכוסים ע"י פרק זה.
אובדן מוחלט
במידה ופריט של הרכוש ,הושמד כליל (להלן "אובדן מוחלט") ,תשלם
איילון את ערכו הממשי הכספי של הפריט ,כפי שהיה סמוך לפני קרות
מקרה הביטוח ,בתוספת הוצאות הובלה הקמה והיטלי מכס .ערך כספי
ממשי זה יחושב באמצעות ניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט
כחדש ,ביום קרות מקרה הביטוח .ערכה של הניצולת הניתנת לשימוש
על ידי המבוטח יופחת מהשיפוי שעל איילון לשלם .כ"אובדן מוחלט"
של הפריט מפריטי הרכוש המבוטח ,ייחשב המקרה בו עלות התיקונים
של הפריט על פי חישוב השיפוי ,כמפורט בפסקה  1לעיל עולה על – או
שווה לערך הממשי של הפריט מיד לפני קרות מקרה הביטוח.
תגמולי הביטוח לא יכללו את עלות ההובלה או ההעברה של הרכוש
המבוטח או כל רכוש או עובדים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
לא תשולמנה כל הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף ,שעות נוספות
או עבודה בשבתות או בחגים.
פריט בפרק זה ,משמעו :פריט הנזכר ברשימה ו/או ברשימת המכונות
ו/או הציוד המצורפים לפוליסה ברשימת הפריטים המבוטחים ו/או
פריט המצוין בדוח הסקר שנערך אצל המבוטח ,כפריט המיועד לביטוח
נפרד.

סייגים לחבות איילון

ה.

הביטוח לפי פרק זה לא יחול בגין אובדן או נזק:
 .1שיגרמו במישרין או בעקיפין עקב:
א .הסיכונים המכוסים או הניתנים לכיסוי על פי פרק  1ו/או  2ו/או 3
של פוליסה זו.
ב .גניבה או ניסיון גניבה.
ג .התמוטטות מבנה.
ד .גלישה או שקיעה ,של קרקע ו/או סלעים.
ה .התפוצצות כימית.
 .2שיגרמו לרכוש המבוטח עקב שינויים ,ניסיונות ועומס יתר ,שהופעל
על הרכוש המבוטח ,שלא למטרות להן נועד.
 .3שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח ,או סיפק אותו או
ביצע בו תיקונים – בין שאחריותו של זה נובעת מכוח חוזה או אחרת.
חלק הלה על אחריותו ,תשלם איילון את דמי האובדן או הנזק ,בתנאי
שהמבוטח חייב יהיה להסב לאיילון את תעודת האחריות שברשותו,
יחד עם כל זכות חוזית שתעמוד לו כלפי היצרן ,הספק ו/או המתקן.
 .4שייגרמו לפריט מפריטי הרכוש המבוטח ,בהיותו מופעל לראשונה אצל
המבוטח ,בטרם חלפה לגביו תקופת ההרצה המקובלת לגבי רכוש
מסוגו ,והנזק ארע בתקופת ההרצה.
 .5שיגמרו במישרין או בעקיפין כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו
קיימים במועד תחילת תוקפו של פרק זה ,אלא אם לא היו ידועים
למבוטח באותו מועד.
 .6שיגרמו לאחד או יותר מהמפורט להלן:
א) יסודות ובניה מכל סוג שהוא ,אלא אם כן נכללו אלה במפורש
ובמפורט ברכוש המבוטח ,כפי שהוא מתואר ברשימה.
ב) אביזרים ברי חילוף ,כגון תבניות ,מקדחים ,מבלטים ,משוריות
וגלילים וכן רצועות ,חגורות ,חבלים ,כבלים ,שרשרות ,מצברים או
סוללות חשמל ,צמיגים ,מברשות ,חומרי הפעלה (כגון שמן סיכה,
דלק ,ממריצים) .חומרי קירור (בין אם כנוזל ובין אם כגז).
ג) חומרים בלתי מתכתיים ,זולת אלה העשויים מחומר פלסטי קשיח.
ד) תנורים וציוד אלקטרוני ,אלא אם נכללו במפורש ומפורטים ברשימה.
 .7ישיר של התבלות ,חלודה ,שיתוך (קורוזיה) או אבנית של כל חלק
מהרכוש המבוטח ,שיגרמו או ינבעו באורח טבעי כתוצאה משימוש רגיל
או מעבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית ,או שיגרמו על
ידי שריטות בשטחים צבועים או ממורקים .סייג זה מוגבל לאותו חלק
שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
 .8לחומרים במהלך יצורם או עיבודם ,לרבות אובדן שימוש ואובדן עקיף
הנובע מנזק כזה.
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.9
.10
.11
.12
.13

ו.

לפריט מפריטי הרכוש המבוטח ,כתוצאה ישירה של המשך הפעלתו
לאחר נזק ,שלא תוקן או שתיקונו לא אושר ע"י איילון.
עקב שביתות או השבתות.
לרכוש כלשהו ,כאשר המקום המבוטח איננו תפוס ו/או או הינו נטוש
למעלה מ 30-יום רצופים בתוך תקופת הביטוח.
נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
תוצאתי או נזק נגרר מכל סוג שהוא ,העלולים להיגרם למבוטח,
כתוצאה מהסיכונים המבוטחים לפי פרק זה .מבלי לפגוע בכלליות
האמור לא תהא איילון אחראית בין השאר לנזק בגין:
א) הפסד רווח ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.
ב) אובדן שוק.
ג) הפסקת עבודה.
ד) השהיה או עיכוב כלשהו.
ה) קלקול כלשהו.
ו) החזרה יזומה של סחורה (. )RECALL
ז) ירידת ערך מכל סיבה שהיא.

תנאים מיוחדים
 .1שמירת והפעלת הרכוש המבוטח ,אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת
הסיכון
א .על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק
את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין ,ולוודא שאף פריט של הרכוש
המבוטח ,לא יהא נתון במכוון ,לתנאים של עומס יתר ,או בחריגה
מעומס ומתח מקובלים.
ב .כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מוסמך,
ובאם הדבר נדרש עפ"י החוק – גם על ידי בעל רישיון תקף.
ג .על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ,ולהצטייד
בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד ,אם ובמידה ודו"ח כזה נדרש על
פי החוק.
ד .על המבוטח למלא בדייקנות אחרי הוראות היצרן ,אלא אם כן
הסכימה איילון אחרת מראש.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים
האמורים במלואם או בחלקם ,תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית
משמעותית או לשלול באופן מלא את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח,
וזאת כמפורט בסעיף  14לפרק "תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה".
 .2ביקורת נציגי איילון
באי כוח ונציגי איילון יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל
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עת סבירה ועל המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים
להערכת הסיכון.
 .3בדיקה לאחר הנזק
על המבוטח לשמור על הפריטים שניזוקו ,ולהמציא אותם לבאי כוח איילון
או לשמאי שימונה על ידו לבדיקה .בכל מקרה חייבת להינתן האפשרות
לבאי כוח איילון לבדוק את הנזק ,לפני שיעשו תיקונים כלשהם ,אלא אם
כן הסכימה איילון אחרת מראש.
ביטוח חסר

ז.

היה בעת קרות מקרה הביטוח ,הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח לגבי
פרק זה ,קטן מסכום העלות והחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש,
יוקטנו תגמולי הביטוח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סכום הביטוח הנקוב
ברשימה לגבי פרק זה לבין עלות ההחלפה הנ"ל.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הציוד בנפרד.
ח.

השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה ,או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 13ביטוח אובדן רווחים משבר מכני
הכיסוי לפרק זה יהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה.
תנאי מיוחד:
הכיסוי לגבי פרק זה בתוקף אך ורק אם פרק ביטוח שבר מכני הינו בתוקף
לגבי הרכוש המבוטח.
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין הפסד הכנסה או
הוצאות מוגדלות שייגרמו מכל הפסקה או הפרעה במהלך עסקו של המבוטח
אשר נגרמו ,כתוצאה מנזק מבוטח ,אשר הביטוח לגביו בתוקף עפ"י פרק
 - 12ביטוח שבר מכני (להלן" :מקרה הביטוח").
מסכום השיפוי יופחתו:
א .כל חסכון בהוצאות בית העסק כתוצאה מההפסקה או ההפרעה
האמורה.
ב .כל הכנסה המתקבלת בעת תקופת השיפוי והנובעת ממכירת מוצרים
או מתן שירותים ,בין אם ע"י המבוטח ובין אם ע"י אחרים עבורו ,שיהיו
לתועלת העסק.
תנאי מוקדם לביטוח על פי פרק זה :שישולמו תגמולי הביטוח על ידי
איילון (למעט תשלום לפנים משורת הדין) לפי פרק  12עבור אובדן או נזק
פיזי ,אלא אם התשלום לא בוצע על ידי איילון בשל גובה סכום ההשתתפות
העצמית המתייחס לסך הנזק שנגרם לרכוש.
א.
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הגדרות
 .1הכנסה –

כספים אשר שולמו או שישולמו למבוטח במהלך
תפעול עסקו לאחר ניכוי עלויות הרכישות לצרכי
עסקו.

 .2הכנסה רגילה –

הכנסות בית העסק הצפויות למשך  12חודשים
מיום תחילת הביטוח.

 .3תקופת השיפוי –

תקופה בה מושפעות תוצאות בית העסק ממקרה
הביטוח ,המתחילה ביום קרות מקרה הביטוח
ומסתיימת לא יאוחר מ 12-חודשים לאחריו
(אלא אם צוין אחרת ברשימה).

 .4הפסד הכנסה –

ההפרש בין ההכנסה הרגילה לבין ההכנסה בפועל
במהלך תקופת השיפוי.

 .5הוצאות מוגדלות –

ב.

הוצאות נוספות סבירות אשר הוצאו למטרת
מניעה או הקטנה של הפסד הכנסה ,בתנאי
שאותן ההוצאות הנוספות לא תעלנה על הפסד
ההכנסה ,שהיה נגרם ,אלמלא הוצאו הוצאות
אלו.

הרחבה
פרק זה כולל שכר סביר עד לסכום של  5%מסכום הביטוח של פרק זה,
המשתלם לרואי חשבון המכינים ומחשבים את הפרטים הנדרשים ע"י איילון,
לצורך הוכחת ההפסד על פי תנאי הפוליסה.
סייגים לחבות איילון

ג.

ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק שייגרם על ידי או כתוצאה מ:-
 .1פירוק העסק ו/או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים.
 .2חיסול גמור של פעילות העסק.
 .3נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .4הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח,
אשר יגרמו כתוצאה מאירועים יוצאים מגדר הרגיל אשר אירעו תוך
תקופת השיפוי ,לרבות:
א .הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית
כלשהי.
ב .העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם קיום או תיקון רכוש אשר
ניזוק או נהרס.
ג .שינויים ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון או
החלפת הרכוש המבוטח אשר ניזוק או נהרס.
ד .חוסר ,השחתה ,או אובדן חומרי הגלם ,תוצרת גמורה בחלקה,
תוצרת בעיבוד או חומרים הדרושים לתפעול ,או כל רכוש אחר
אשר אינו מכוסה על פי פרק ביטוח התכולה.
ביטוח חסר

ד.

הייתה הכנסת המבוטח הנקובה ברשימה קטנה מההכנסה בפועל בתקופה
של  12חודש שלפני קרות האובדן או הנזק ,יוקטנו באותו יחס תגמולי
הביטוח המשתלמים על ידי איילון.
היה ותקופת השיפוי עולה על  12חודש ,תוגדל מכפלת המחזור השנתי
באופן יחסי.
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שיעור ההשפעה של פריט

ה.

אם נקבע במפרט הציוד המבוטח הכלול ברשימה של הפוליסה" ,שיעור
השפעה" לגבי פריט מסוים ,יוגבל הביטוח לפי פרק זה לאובדן הכנסה,
כתוצאה מנזק לאותו פריט עד לשיעור זה בלבד.
השתתפות עצמית

ו.

המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה מכל תביעה
העומדת לתשלום או באובדן במשך ימי העבודה הראשונים ,הנקובים
ברשימה ,כימי השתתפות עצמית( ,לפי המקרה) בגין כל מקרה ביטוח
בנפרד.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 14.1ביטוח ציוד אלקטרוני
חלק א' – ביטוח רכוש
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
איילון תשפה את המבוטח ע"י תשלום ,השבה לקדמות או תיקון בגין נזק ו/
או אובדן פיזי ,בלתי צפויים ופתאומיים ,שאינם ניתנים לכיסוי עפ"י פרק
( 1ביטוח תכולה) ,ופרק ( 3ביטוח פריצה) לפוליסה ,אשר ייגרמו במהלך
תקופת הביטוח המצוינת ברשימה לפריטים או לחלקים המפורטים ברשימה,
מסיבה כלשהי ,אלא אם כן נקבע בפוליסה זו כי לסיבה זו אין כיסוי (להלן:
מקרה הביטוח") ,ובתנאי שהסכום ,שישולם על ידי איילון עבור כל פריט
המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה בצידו ,ולא יעלה בכללו
על גבול אחריות איילון ,ובכל מקרה לא יעלה על גובה הנזק שנגרם למבוטח
בשל מקרה הביטוח.
ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה ,לרבות תוספות נלוות ,בעת
הימצאו בכל מקום ,המפורט ברשימה ,בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק,
למטרות ניקוי או שיפוץ כללי או בשעה שהציוד מועבר ממקום למקום בתוך
חצרי המבוטח (פרט לציוד נייד) או במהלך הקמה מחדש בעקבות הפעולות
המפורטות לעיל ,אולם ,בכל מקרה ,אך ורק לאחר גמר הרצתו (להלן :הרכוש
המבוטח").
חריגים מיוחדים לחלק א'
איילון לא תהיה אחראית עבור:
 .1אובדן או נזק אשר נגרמו ,ע"י גניבה ,או היעלמות או שכחה של הרכוש
המבוטח.
 .2אובדן 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.
 .3אובדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין מכשל או אי סדירות
בשרות באותו מועד או באספקת חשמל ציבורית.
 .4אובדן או נזק ישיר של התבלות ,בלאי ,שיתוך (קורוזיה) ,חלודה של
כל חלק מהרכוש המבוטח ,או שנבעו באורח טבעי משימוש רגיל או
עבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית ,או שיגרמו על
ידי שריטות בשטחים צבועים או ממורקים .חריג זה מוגבל לאותו חלק
שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
 .5כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים או
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.6

.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13

בהרחקתם ,פרט לליקויים שנוצרו כתוצאה מאובדן או נזק אחר המכוסה
תחת פוליסה זו.
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקת פריטי הרכוש המבוטח,
המופיעים ברשימה .חריג זה חל גם על חלקים שהוחלפו במסגרת
פעולות אחזקה.
אובדן או נזק ,שעבורם אחראי כדין ,מי שייצר את הרכוש המבוטח ,או
סיפק אותו ,או ביצע בו תיקונים – בין שאחריותו של זה נובעת מכוח
חוזה או אחרת .חלק היצרן או הספק או המתקן דלעיל על אחריותו,
תשלם איילון את דמי האובדן או הנזק ,בתנאי שהמבוטח חייב יהיה
להסב לאיילון את תעודת האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש
לו כלפי היצרן ,הספק או המתקן.
אובדן או נזק לציוד נייד או נישא.
אירוע שהתרחש מחוץ לחצרי המבוטח כמוגדר ברשימה.
אובדן או נזק מסיבה כלשהי ,בעת שהרכוש המבוטח מורכב על ו/או
נישא בכלי טיס או בכלי שיט או בכלי רכב.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
אובדן או נזק לנורות ,שפורפרות ,סרטים מגנטיים ואחרים.
נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

תנאים לחלק א'
חישוב השיפוי
סכום הביטוח

.1

סכום הביטוח לפרק זה ייקבע על פי עלות החלפה של הרכוש המבוטח
ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת :דמי הובלה,
הוצאות הקמה ,היטלי מכס ומע"מ (אם יחולו) שאינם ברי החזרה.
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי עפ"י פרק זה .חישוב השיפוי
ייעשה בהתאם לתנאי סעיף  '3להלן.
חישוב דמי הביטוח

.2

דמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו על פי הסכום שנקבע כסכום הביטוח ,כמוגדר
בתנאי מס'  1לעיל בתוספת דמי ביטוח תמורת הרחבות אחרות לכיסוי,
שעליהן יוסכם.
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חישוב השיפוי

.3

א .נזק הניתן לתיקון
במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ,תשלם איילון את כל
ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הפריט בתוך זמן סביר למצב
פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק ,ללא ניכוי עבור פחת או שימוש.
בנוסף ,תשלם איילון את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש ,שהוצאו לשם
ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה והיטלים,
אם יחולו כאלה ואינם ברי  -החזרה .אם התיקונים יבוצעו בבית מלאכה
שבבעלות המבוטח ,תשלם איילון את עלות החומרים ושכר העבודה,
שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה
עבור התיקונים ,לכיסוי ההוצאות הכלליות .איילון לא ישלם עבור שינויים,
תוספות ,שיפורים ,או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע
תיקונים.
ב .אובדן מוחלט
אם פריט של הרכוש המבוטח הושמד כליל (להלן "אובדן מוחלט"),
תשלם איילון את ערכו הממשי הכספי של הפריט ,כפי שהיה סמוך לפני
קרות האובדן .ערך ממשי יחושב על ידי ניכוי בלאי מתאים מערכו של
הפריט כחדש ביום קרות מקרה הביטוח  .כ"אובדן מוחלט" של פריט
מפריטי הרכוש המבוטח ,ייחשב המקרה בו עלות התיקונים של הפריט
על פי חישוב השיפוי כמפורט בפסקה א' לעיל עולה על – או שווה אל -
הערך הממשי של הפריט מיד לפני קרות האירוע שגרם לאובדן.
ביטוח חסר

.4

היה בעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח נמוך
מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בתנאי מס' ,1
תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה
כסכום הביטוח לבין עלות ההחלפה ,כנדרש בתנאי מס' .1
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.
סייגים לשיפוי:
 .1השיפוי הניתן על-פי פרק זה ,לא יכלול את עלות ההובלה או ההעברה של
הרכוש המבוטח ו/או כל רכוש ו/או עובדים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
 .2לא תשולמנה כל הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף ,שעות נוספות,
או עבודה בשבתות או חגים.
 .3ערכה של הניצולת יופחת מהשיפוי שעל איילון לשלם.

72

הרחבה לציוד נייד או נישא (בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת
ברשימה)
אם צוין מפורשות ברשימה ,יורחב הכיסוי לכלול ציוד נייד או נישא .ציוד זה
חייב להיות בהגדרתו ,בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך טלטול מחוץ
לחצרים .כיסוי פריצה לציוד נייד או נישא מחוץ לחצרים יותנה בכך ,שהציוד
המבוטח נמצא בכל עת ,באחת מחלופות אלה ,לפי העניין:
· במבנה סגור ונעול ומוגן במערכת אזעקה תקינה בכל שעות
היממה,ופעילה בהתאם להתניות המיגון בדף הרשימה ,המופעלת בכל
עת ,שהמבנה אינו מאויש.
· בתוך תא המטען של כלי רכב סגור ונעול ,המוגן במערכת אזעקה,
הנדרכת לפעולה ,בכל עת ,שכלי הרכב אינו מאויש.
· בצמוד למבוטח.
הכיסוי על פי הרחבה זו מוגבל לתחום הטריטוריאלי בלבד.
השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בחלק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
חלק ב' – אמצעים חיצוניים לאגירת נתונים
(חלק זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח
לפי חלק א' לפרק זה בתוקף)
סעיף הביטוח
איילון תשפה את המבוטח עבור:
א .אובדן או נזק לאמצעים חיצוניים לאגירת מידע ,המפורטים ברשימה ,אשר
הסיבה לנזק מכוסה על פי חלק א' לפרק  – 14.1ביטוח ציוד אלקטרוני
לפוליסה זו (להלן" :מקרה הביטוח").
ב .הוצאות שחזור המידע האגור באמצעים הנ"ל ,אשר אבד או ניזוק כתוצאה
מקרות מקרה הביטוח ,כאמור בסעיף א' לעיל ,ובתנאי ששחזור כזה
בוצע בפועל בתוך  12חודש מיום קרות מקרה הביטוח או בתוך תקופה
ארוכה יותר ,לה הסכים איילון במפורש ובכתב ,אולם מובהר בזאת כי
הערך האינפורמטיבי של המידע אינו מכוסה.
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סכום הביטוח
סכום הביטוח לעניין חלק זה נקבע על בסיס נזק ראשון ויתייחס לסה"כ
ההוצאות המרביות ,הדרושות להחלפת הציוד לאגירת נתונים ולהוצאות
הדרושות לשחזור המידע ,האגור באמצעים אלו.
אחריותו של איילון בגין כל פריט מהפריטים המפורטים ברשימה לחלק ב',
לא תעלה על הסכום הנקוב בצידו.
אחריות המבוטח בגין כל הרכוש המבוטח לפי חלק ב' לא תעלה על סכום
הביטוח הכללי הנקוב ברשימה.
בסיס השיפוי
איילון תשפה את המבוטח כנגד הוצאות בפועל ,אשר תהיינה הכרחיות
להחזרת הרכוש המבוטח על פי פרק זה למצבו ,כפי שהיה סמוך לפני קרות
מקרה הביטוח .היה שחזור המידע האגור באמצעים הנ"ל מכוסה על פי פרק
זה ,תשפה איילון את המבוטח גם עבור ההוצאות שהוצאו בפועל לשחזור
המידע שאבד או ניזוק.
חריגים מיוחדים לחלק ב'
איילון לא תהיה אחראית עבור:
 .1כל הוצאה הנובעת מלקויים בתכנות ,בתכנון ,בניקוב ,במיון ,בשליפה,
בהקמה וכן משינויים בהחלפה ו/או/וגם מביטול של רשומות וקבצים.
 .2כל הוצאה הנגרמת ממחיקת מידע.
 .3נזק תוצאתי או חבות של המבוטח מכל סוג שהוא.
 .4נזק שנגרם על ידי בלאי או קלקול הדרגתי.
 .5נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .6נזק שהיה יכול להימנע או להצטמצם אילו היה המבוטח מחזיק
גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל פי נהלים ,שיקבע איילון.
אם לא נקבעו ע"י איילון נהלים לגיבוי ,הרי שעל המבוטח לנהוג לפי
נוהל הגיבויים הבא:
א .ביצוע גיבוי יומי מלא בשני דורות.
ב .ביצוע גיבוי שבועי מלא בשני דורות (בסט נפרד מהגיבוי היומי).
השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
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תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

חלק ג' – הוצאות תפעול נוספות
(חלק זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח
לפי חלק א' לפרק זה בתוקף)
סעיף הביטוח
איילון תשפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות ,שהוצאו בפועל
במשך תקופת השיפוי המצוינת ברשימה ,ואשר נבעו משימוש באמצעים
חלופיים ,כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש המבוטח ,המכוסה לפי חלק א' לפרק
 – 14.1ביטוח ציוד אלקטרוני לפוליסה 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 בחלק ג' של הרשימה.
סכום הביטוח
סכום הביטוח יקבע כמכפלת ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת
חלופית במשך יום אחד ,במספר ימי תקופת השיפוי הנקובים ברשימה.
השיפוי
 .1כמועד תחילת השיפוי יחשב מועד תחילת השימוש במערכת החלופית.
 .2בכל תביעה ישא המבוטח בהוצאות מספר ימי השתתפות העצמית
המוסכמים הראשוניים מתוך תקופת השיפוי בפועל ,הנקובה בחלק ג'
ברשימה.
 .3בכל תביעה ,תשלם איילון לכל יום מתקופת השיפוי ,את סכום ההוצאות
היומיות הנוספות בפועל שנשא בהן המבוטח ,או את סכום הביטוח היומי
כפי שצוין בחלק ג' ברשימה ,הנמוך משניהם.
תקופת השיפוי
התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב נזק המכוסה לפי פוליסה
זו ,אך בכל מקרה לא יותר מהתקופה המרבית ,שנקבעה ברשימה לפוליסה
זו .תקופת השיפוי מסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה התקופה הנקובה
ברשימה כתקופת השיפוי.
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חריגים מיוחדים לחלק ג'
איילון לא תהיה אחראית עבור הוצאות תפעול נוספות שנגרמו כתוצאה מ:
הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כל שהיא ,או
עיכובים התלויים ברשות ציבורית כלשהי.
שינויים ,שיפורים ,או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת
הרכוש המבוטח אשר ניזוק או נהרס.
נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות) להפקה,
ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

.1
.2
.3

השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
היה ולעניין חלק זה ההשתתפות העצמית נקובה במספר ימים ,ישא
המבוטח בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר
הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בחלק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
הכיסוי לפי פרק זה ,לרבות כל חלק ,שבוטח על פיו ,הינו בכפוף לסייגים
ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 14.2גיבוי פלוס
ביטוח מאגרי מידע ומערכות מחשב הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם
צוין במפורש ברשימה
חלק א' – ביטוח החומרה
סעיף הביטוח

.1

איילון תשפה את המבוטח על-ידי תשלום ,השבה לקדמות או תיקון ,בגין אובדן
או נזק פיזי ,תאונתי ובלתי צפוי ,שאינו ניתן לכיסוי עפ"י פרק ( 1ביטוח תכולה)
ופרק ( 3ביטוח פריצה) של הפוליסה ,אשר ייגרם מסיבה כשלהי במשך תקופת
הביטוח הנקובה ברשימה ,למחשבים ולציודם ההיקפי המפורטים ברשימה,
אלא אם כן נקבע בפוליסה זו ,כי לאובדן או נזק כאמור אין כיסוי כמוגדר להלן
בסעיף "מקרה הביטוח" .ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה ,בהיות
הציוד בעבודה ,או כשאינו מופעל ,או בשעה שהציוד מועבר ממקום למקום
בתוך חצרי המבוטח ,ובכל מקרה אך ורק לאחר גמר הרצתו.
הגדרות לחלק א':

.2

סכום הביטוח:

סכום הביטוח לפרק זה הינו עלות החלפה של
הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו
כושר תפוקה -עלות זו כוללת :דמי הובלה,
הוצאות הקמה ,היטלים ומיסים (אם יחולו)
שאינם ברי החזרה.
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי
פרק זה .חישוב השיפוי ייעשה לפי סעיף  4לפרק
זה (המצוין להלן).
אם לא קיים יותר בשוק רכוש חדש הזהה לרכוש
המבוטח ,סכום הביטוח יהיה ,המחיר האחרון
שנקבע לרכוש המבוטח על ידי הנציג המוסמך
של היצרן בארץ.

2.1

אובדן מוחלט

כאובדן מוחלט של פריט מבוטח ייחשב אחד
מהמקרים הבאים:
 הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שתיקונואינו אפשרי.
 הפריט אבד כתוצאה מאירוע אחר המכוסהבפרק זה.
 עלות תיקון הפריט שניזוק עולה על או שווהלערך פריט זהה או דומה שניתן לרכוש במקומו.

		
		

2.2
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2.3

.3

אובדן חלקי:

נזק הניתן לתיקון ושעלות תיקונו נמוכה מאובדן
מוחלט.

חריגים לחלק א':
איילון לא תהיה אחראית לגבי אובדן ו/או נזק אשר נגרמו ,נבעו או הוחמרו
במישרין או בעקיפין על ידי:
א .גניבה או היעלמות או שכחה של הציוד המבוטח.
ב .פגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה
זו ,אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.
ג .כשל או אי סדירות בשירות או באספקת חשמל ציבורית ,אלא אם כן
צוין במפורש ,בכפוף לשימוש באל-פסק ( )UPSמתאים.
ד .שחיקה ,בלאי ,שיתוך (קורוזיה) ,חלודה של כל חלק מהרכוש המבוטח,
שנגרמו או שנבעו באורח טבעי משימוש רגיל או במהלך עבודה רגילה,
או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית ,או שייגרמו על ידי שריטות
בשטחים צבועים או ממורקים .חריג זה מוגבל לאותו חלק ,שאבד או
ניזוק ,כתוצאה מגורמים אלו.
ה .כל סיבה ,אובדן או נזק ,שעבורם אחראי כדין (מכוח החוק או מכוח
חוזה או אחרת) מי שייצר את הרכוש המבוטח ,או סיפק אותו ,או
ביצע בו תיקונים ,או אחראי לתקינותו על פי חוזה אחזקה מקיף (להלן:
"האחראי כדין").
במידה ולמבוטח אין חוזה אחזקה מקיף ,יוחרגו אובדן או נזק ,שהיו
עשויים להיות מכוסים על פי חוזה אחזקה מקיף ,כאילו היה חוזה שכזה
בידי המבוטח בעת קרות הנזק.
כפר מי ,שאחראי כדין על אחריותו ,תשלם איילון את דמי האובדן או
הנזק ,בתנאי שהמבוטח יהיה חייב להסב לטובת איילון את תעודת
האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן ,הספק ו/או
המתקן ו/או המתחזק.
לעניין סעיף זה חוזה "אחזקה מקיף" משמעו בדיקה שגרתית ורגילה
של הציוד והחלפת חלקים ורכיבים מתכלים ,על מנת להקטין את
האפשרות של כשל ציוד (אחזקה מונעת) ,ולהבטיח ,שאובדן והפרעות
פונקציונאליות ,המתרחשים במהלך עבודה רגילה וללא השפעה
חיצונית כלשהי (אחזקה מתקנת) ,יתוקנו ויוחלפו כנדרש.
ו .אירוע שהתרחש מחוץ לחצרים המוגדרים ברשימה.
ז .אובדן או נזק לציוד נייד או נישא.
ח .פגיעה בציוד המורכב בכלי רכב ,בכלי שיט או בכלי טיס.
ט .נזק תוצאתי מסוג שהוא.
י .נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
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תנאים לחלק א':

.4

4.1

4.2

4.3

4.4

.5

שיפוי במקרה של אובדן חלקי:
במקרה של אובדן חלקי ,תשלם איילון את כל ההוצאות ,שתהיינה
הכרחיות כדי להחזיר את הפריט שניזוק ,בתוך זמן סביר למצב פעולה,
כפי שהיה מיד לפני קרות מקרה הביטוח ,ללא ניכוי עבור פחת או
שימוש .בנוסף ,תשלם איילון את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש,
שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ,וכן את דמי ההובלה המקובלים
למעבדת השרות ,והיטלים ,אם יחולו כאלה .אם התיקונים יבוצעו
במעבדת שירות שבבעלות המבוטח ,תשלם איילון את עלות החומרים
ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים
משכר העבודה עבור התיקונים ,לכיסוי ההוצאות הכלליות .איילון לא
תשלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר
יבוצעו בעת ביצוע התיקונים.
מסך העלויות המפורטות לעיל ,תנוכה ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה.
שיפוי במקרה של אובדן מוחלט:
במקרה של אובדן מוחלט תשלם איילון את עלות רכישתו של פריט זהה
או דומה לפריט שאבד או ניזוק ,ואולם לא יותר מאשר סכום הביטוח
הנקוב ברשימה לגבי הפריט הנ"ל ,ובניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה.
ניצולת:
ערכה של הניצולת יופחת מסכום השיפוי שעל איילון לשלם.
לחילופין ,רשאי איילון עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לבחור לקבל את
הניצולת לרשותו ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.
הוצאות שאינן נכללות בשיפוי:
השיפוי ,הניתן עפ"י פוליסה זו ,לא יכלול הוצאות תיקון והחלפה,
הכוללות תשלום בעבור שעות נוספות ,עבודה בשבתות וחגים,
משלוחים מיוחדים ,משלוחים אוויריים והוצאות טיסה של מהנדסי/
טכנאי שירות ,ויועצים ,אלא אם כן נרשם אחרת ברשימה ושולמה
פרמיה נוספת עבור סיכונים אלה.

ביטוח חסר
היה בעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח ,כמוגדר
בפרק זה ,נמוך מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש ,תפחת
חבות איילון בשיעור יחסי ,ותהא ,כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כסכום
הביטוח לבין עלות ההחלפה.
סעיף זה חל על כל פריט ברשימת הציוד בנפרד.
הרחבה לציוד נייד או נישא (בתוספת פרמיה למעט אם נרשם אחרת ברשימה)
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אם צוין מפורשות ברשימה ,יורחב הכיסוי לכלול ציוד נייד או נישא .ציוד זה
חייב להיות בהגדרתו ,בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך טלטול מחוץ
לחצרים .כיסוי פריצה לציוד נייד או נישא מחוץ לחצרים יותנה בכך ,שהציוד
נמצא באחת מחלופות אלה:
· במבנה סגור ונעול ומוגן במערכת אזעקה בכל שעות היממה.
· בתוך תא המטען של כלי רכב סגור ונעול המוגן במערכת אזעקה .כיסוי זה
יחול בשעות היום בלבד( .בשעות הלילה – אין כיסוי ביטוחי).
· צמוד למבוטח.
הכיסוי עפ"י הרחבה זו מוגבל לתחום הטריטוריאלי.
השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בחלק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
חלק ב' – הוצאות שחזור נתונים ותוכנה עקב נזק פיזי לחומרה
(חלק זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח
לפי חלק א' לפרק זה בתוקף)
סעיף הביטוח

.1

איילון תשפה את המבוטח עבור הוצאות שחזור נתונים
ותוכנה ,האגורים באמצעי אגירת הנתונים של הציוד הנקוב ברשימה ,ואשר
אבדו או ניזוקו ,כתוצאה מאובדן או נזק ,המכוסים על פי חלק א' לפרק 14.2
(ביטוח מאגרי מידע ומערכות מחשב) לפוליסה ,ושנגרמו לרכוש המבוטח
בחלק א' הנ"ל (להלן" :מקרה הביטוח") .ב"שחזור נתונים" הכוונה להזנת
נתונים אוטומטית מתוך קבצי גיבוי ,ולכל היותר הזנה ידנית של נתונים מתוך
מסמכי מקור ותוכנות-מקור.
מובהר בזאת כי הערך האינפורמטיבי של הנתונים והתוכנה אינו מכוסה.
הגדרות לחלק ב':

.2

א.
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סכום הביטוח:

סכום הביטוח לעניין פרק זה נקבע על בסיס
"נזק ראשון" ויבטא את הסכום המרבי
העומד לשיפוי במשך תקופת הביטוח.

			סכום הביטוח מבוסס על עלויות החלפה או
עלויות שיחזור של תוכנה ,בתוספת עלויות
הנחוצות לשחזור הנתונים האבודים.

.3

ב.

נתונים:

נתונים הם :מידע הניתן לקריאה באמצעות
מיכון מתאים ואשר נאגרים מחוץ לזיכרון
הפנימי (יחידת העיבוד המרכזית )CPU -
וכוללים:
 נתוני מאגרי המידע. תוכנת מערכת ( )SYSTEMומערכותההפעלה.
 תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנהמסדרות ייצור שוטפות.
 -תוכנות משתמש מתכנות עצמי.

ג.

מסמכי מקור
()SOURCE DOCUMENTS

כל המסמכים הכוללים סוג של מסמכי מקור,
המהווים את הבסיס להזנת הנתונים למחשב,
לרבות חשבוניות ,הזמנות ,קבלות ,רשימת
תוכנות ,רשימות נתונים וכיוצא בזה.

חריגים לחלק ב':
איילון לא תהיה אחראית עבור הוצאות שיחזור שנגרמו ,נבעו או הוחמרו,
במישרין או בעקיפין על ידי:
א .כל אובדן ו/או נזק אשר נגרמו ,נבעו או הוחמרו ,במישרין או בעקיפין
על ידי האירועים המפורטים בפרק החריגים בחלק א' לפרק זה.
ב .ליקויים ,שמקורם בתכנות ,בניקוב ,במיון ,בשליפה ,בהקמה וכן כתוצאה
משינויים ,מהחלפה או מביטול רשומות.
ג .נזק שהיה יכול להימנע או להצטמצם אילו היה המבוטח מחזיק גיבויים
לנתונים ולתוכנה כדלקמן:
אי אחזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל פי נהלים שיקבע
איילון ,ואם לא נקבעו ע"י איילון נהלים לגיבוי ,על המבוטח לנהוג לפי
הנוהל הבא :על המבוטח להחזיק " 2דורות" של גיבוי יומי ושבועי
מלאים לנתונים ,דהיינו:
· העתקי גיבוי של אחת ליום ואחת ליומיים לכל תאריך נתון (2
"דורות" של גיבוי יומי).
· העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון (2
"דורות" של גיבוי שבועי).
תנאים לחלק ב':

.4

4.1
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השיפוי:

4.2
4.3

איילון תשפה את המבוטח כנגד הוצאות בפועל אשר תהיינה הכרחיות
להשבת הנתונים והתוכנה ,המבוטחים על פי פרק זה ,למצבם ,כפי
שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח ,ובלבד שגבול אחריות איילון
לא יעלה על סכום הביטוח המפורט ברשימה ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה.
ביטוח חסר
ביטוח חסר איננו בתוקף בהתייחס לפרק זה.
השיפוי לפי פרק זה מותנה בכך ששחזור הנתונים ו/או התוכנה
בוצע בפועל תוך  12חודש לאחר קרות מקרה הביטוח.

השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בחלק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
חלק ב' (–)1הוצאות שחזור נתונים מורחב
(חלק זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח
לפי חלק א' לפרק זה בתוקף)
מובהר בזאת כי הערך האינפורמטיבי של הנתונים והתוכנה אינו מכוסה.
.1

סעיף הביטוח
איילון תשפה את המבוטח עבור הוצאות שחזור נתונים ותוכנה ,האגורים
באמצעי אגירת הנתונים של הציוד הנקוב ברשימה ,ואשר אבדו או ניזוקו,
כתוצאה מאובדן או נזק:
המכוסים על פי חלק א' לפרק ( 14.2ביטוח מאגרי מידע ומערכות
1.1
מחשב) לפוליסה ,ושנגרמו לרכוש המבוטח בחלק א' הנ"ל.
שהתבטאו בעיוות ,השחתה ,מניפולציה ,מחיקה או אובדן נתונים אשר
1.2
אירעו עקב:
א .טיפול לקוי (כולל יישום לקוי של תוכנות).
ב .אובדן מכוון על ידי צד שלישי ,חבלה ,כוונת זדון (כולל מניפולציה של
תוכנות ,או נתונים כגון תוכנות חדירה מושתלות ( )HACKERSו/
או וירוסים וכדומה).
ג .טעינה אלקטרוסטטית הפרעות אלקטרומגנטיות.
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ד .כוח עליון ,השפעות ברקים.
ה .ליקוי ,כשל או נזק:
· למערכת עיבוד נתונים אלקטרונית (ׂ )EPDאו
· למערכת שירות ,או
· לציוד היקפי למחשבים ,או לקווי נתונים המשמשים לתקשורת
נתונים.
ו .כשל באספקת מתח ,מתח יתר ותת מתח ,ובתנאי שאמצעי
אגירת הנתונים חובר לרשת החשמל באמצעות אל-פסק
( .)UPSבשחזור נתונים ותוכנה הכוונה להזנת נתונים אוטומטית
מתוך קבצי גיבוי ,ולכל היותר הזנה ידנית של נתונים מתוך
מסמכי -מקור( .להלן" :מקרה הביטוח")
הגדרות לחלק ב'(:)1

.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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סכום הביטוח:
סכום הביטוח לעניין פרק זה נקבע על בסיס "נזק ראשון" ויבטא את
הסכום המרבי העומד לשיפוי במשך תקופת הביטוח.
סכום הביטוח מבוסס על עלויות החלפה או עלויות שיחזור של תוכנה,
בתוספת העלויות הנחוצות לשחזור הנתונים האבודים.
נתונים:
נתונים  -הם מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים ואשר נאגרים
מחוץ לזיכרון הפנימי (יחידת העיבוד המרכזית –  )CPUוכוללים:
 .1נתוני מאגרי המידע.
 .2תוכנת מערכת ( )SYSTEMומערכות ההפעלה.
 .3תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור שוטפות.
 .4תוכנות משתמש מתכנות עצמי.
מסמכי מקור (:)SOURCE DOCUMENTS
מסמכים הכוללים כל סוג של מסמכים מקוריים ,המהווים את הבסיס
להזנת הנתונים למחשב ,לרבות חשבוניות ,הזמנות ,קבלות ,רשימת
תוכנות ,רשימות נתונים וכיוצא בזה.
מערכות שירות:
לרבות :יחידות מיזוג אוויר ,מחוללי זרם אשר משמשים כמקור מתח
בלתי תלוי ( – UPSמכשירי אל-פסק) ,יחידות מתח לחירום ,מחליפי
תדר ,וכן כל יחידה ,אשר עוזרת לשמור על מצב העבודה של היחידה
האלקטרונית.
תוכנות בלתי חוקיות:
תוכנות ,שהועתקו ללא הרשאת יוצריהם ,וכן העתקה ללא הרשאה של
תוכנות מתוך ספריות תוכנה (תוכנות ברשות הציבור –

(.)SOFTWARE PUBLIC DOMAIN
חריגים לחלק ב'(:)1

.3

3.1

3.2

3.3

3.4

.4

התוכנות והנתונים שלהלן אינם מכוסים:
א .נתונים האגורים ביחידת הזיכרון של המחשב ( )CPUותוכנות
נתונים ,שאינן מוזכרות בהגדרות.
ב .נתונים ,שאבדו עקב שימוש בתוכנה ,שטרם נסתיימה כתיבתה,
וטרם הושלם שלב תיקון השגיאות בה.
ג .נתונים שהתקבלו מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות
(כלומר :תוכנות גנובות או מועתקות).
ד .תוכנות משחק.
אובדן או נזק שאינם מכוסים:
עיוות ,השחתה ,מניפולציה ,מחיקה או אובדן נתונים ,שאירעו באופן
ישיר או עקיף ,או שתרמו או שנבעו מאובדן או נזק עקב:
א .ניקוי לא מספיק וטיפול לא הולם באמצעי אגירת הנתונים או
אחסנה לא מתאימה שלהם.
ב .יישום שגוי ,אשר טרם שווק ,או תוכנות שאינן חוקיות (כלומר:
תוכנות גנובות או מועתקות).
ג .נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או
אחרות) להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש
אחרת ברשימה.
עלויות מוחרגות:
א .נתונים או אמצעי אגירת נתונים מבוטחים ,אשר נעשה בהם
שינוי או שיפור מכל סוג שהוא לאחר קרות מקרה הביטוח.
ב .ניקוי תוכנה משגיאות.
ג .תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית.
מגבלות אחרות לכיסוי:
א .איילון אינו אחראי לכל עיוות ,השחתה ,מניפולציה ,מחיקה ,או
אובדן נתונים אשר היה ידוע למבוטח או נציגיו בזמן כניסתו
לביטוח זה ואשר לא דווח עליו לאיילון.
ב .אובדן או נזק מכוסים אך ורק אם נתגלו במהלך תקופת הביטוח,
אלא אם כן הוכיח המבוטח כי האובדן אירע בתוך תקופת הביטוח.
כל אובדן אשר דווח עליו לאיילון  6חודשים לאחר תום תקופת
הביטוח אינו מכוסה במסגרת פוליסה זו.

תנאים לחלק ב'(:)1
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4.1

4.2
4.3

.5

איילון תשפה את המבוטח בגין הוצאות בפועל אשר תהינה הכרחיות
להחזרת הנתונים והתוכנה המבוטחים על פי פרק זה למצבם ,כפי שהיה
סמוך לפני קרות מקרה הביטוח ובלבד שלא תעלנה על סכום הביטוח
המפורט ברשימה ,בניכוי ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה.
סעיף ביטוח חסר איננו בתוקף בהתייחס לפרק זה.
השיפוי לפי פרק זה מותנה בכך ששחזור הנתונים ו/או התוכנה
בוצע בפועל בתוך  12חודש לאחר קרות מקרה הביטוח.

אמצעים להקלת הסיכון
על המבוטח להחזיק ולהפעיל בכל עת גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל
פי נהלים שנקבעו על ידי איילון.
אם לא נקבעו ע"י איילון נהלים לגיבוי ,על המבוטח לנהוג לפי הנוהל הבא:
על המבוטח להחזיק " 2דורות" של גיבוי יומי ושבועי מלאים לנתונים ,דהיינו:
· העתקי גיבוי של אחת ליום ואחת ליומיים לכל תאריך נתון (" 2דורות"
של גיבוי יומי).
· העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון (2
"דורות" של גיבוי שבועי) בסט גיבוי נפרד מהגיבוי היומי.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,במקרה שבו לא עמד המבוטח בתנאים
האמורים במלואם או בחלקם ,תהיה איילון רשאית בשל כך להפחית
משמעותית או לשלול באופן מלא את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח,
וזאת כמפורט בסעיף  14לפרק "תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה".
השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ,ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בחלק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
חלק ג' – הוצאות תפעול נוספות והוצאות מיוחדות
(חלק זה בתוקף רק אם הדבר צוין במפורש ברשימה ורק בתנאי שהביטוח
לפי חלק א' לפרק זה בתוקף)
סעיף הביטוח

.1

איילון תשפה את המבוטח ,בגין הוצאות תפעול נוספות והוצאות מיוחדות,
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ההכרחיות ,על מנת לאפשר את תפעול עסקו של המבוטח" .הוצאות
הכרחיות" תוגדרנה ,כהוצאות ,שבלעדיהן לא יתאפשר המשך תפעול עסקו
של המבוטח לאחר קרות מקרה הביטוח לרכוש המבוטח ,המכוסה על פי
חלק א' לפרק ( 14.2ביטוח מאגרי מידע ומערכות מחשב) לפוליסה  .במיוחד,
תכוסינה הוצאות נוספות הנובעות:
· משימוש במערכות חיצוניות.
· מיישום של נוהלי עבודה ושיטות ייצור אחרות (שונות מאלו של המבוטח).
· משכירות של ציוד חלופי.
· משימוש בשירותים של צד שלישי.
· מהוצאות שימוש בכוח אדם נוסף.
הגדרות לחלק ג':

.2

2.1

2.2

2.3

2.4

.3

סכום שיפוי יומי:
הסכום המרבי שישולם עבור כל יום בו ייגרמו הוצאות תפעול נוספות,
המכוסות עפ"י פוליסה זו ,כפי שנקבע ברשימה.
תקופת השיפוי:
התקופה שבה חל הכיסוי כאמור בסעיף א' לחלק זה ,אך בכל מקרה
לא יותר מהתקופה המרבית שנקבעה ברשימה ,בניכוי תקופת
ההשתתפות העצמית.
סכום הביטוח:
סכום הביטוח לחלק ג' יקבע כמכפלת השיפוי היומי במספר הימים
של תקופת השיפוי הנקובים ברשימה.
תקופת ההשתתפות העצמית:
התקופה המתחילה ביום מסירה הודעה לאיילון על נזק ומסתיימת
בתום ימי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה.

חריגים לחלק ג':
איילון לא תהיה אחראית עבור הוצאות תפעול נוספות שנגרמו כתוצאה מ:
א .כל אובדן ו/או נזק אשר נגרמו ,נבעו או הוחמרו ,במישרין או בעקיפין
על ידי האירועים המפורטים ברשימת החריגים בחלק א' לפרק זה.
ב .הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כל שהיא,
או עיכובים התלויים ברשות ציבורית כזו.
ג .קשיים פיננסיים של המבוטח לשקם או להחליף פריטים אבודים ,או
לתקן פריטים שניזוקו.
ד .שינויים ,שיפורים ,או שיפוצים כלליים ,שיבוצעו בעת תיקון או החלפת
הרכוש המבוטח ,אשר ניזוק או נהרס.
ה .שחזור של נתונים או תוכנה ,שאבדו או ניזוקו.
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ו.

.4

נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות (פוטו – וולטאיות או אחרות)
להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

תנאים לחלק ג':
4.1

4.2

4.3

השיפוי:
השיפוי יקבע על פי ההוצאות בפועל בהן נשא המבוטח בניכוי
ההשתתפות עצמית הנקובה ברשימה .אם ההוצאות הממשיות
לכל יום תהיינה שונות מהשיפוי היומי ,יצטבר השיפוי היומי באופן
שסה"כ השיפוי (השיפוי היומי כפול תקופת השיפוי) יוגבל לסך
סכום הביטוח הנקוב בחלק ג' לפרק זה של הרשימה.
תחילת תקופת השיפוי:
תקופה זו מתחילה במועד המוקדם ביותר בו התגלה האובדן הפיזי ,או
הנזק ,על ידי המבוטח ,בכפוף לתנאים הטכניים התקניים ,ולכל המאוחר
במועד בו נוצרות הוצאות נוספות המכוסות על פי הפוליסה.
ביטוח חסר:
סעיף ביטוח חסר איננו בתוקף בהתייחס לפרק זה.

השתתפות עצמית
המבוטח יישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
היה ולעניין חלק זה ההשתתפות העצמית נקובה במספר ימים ,ישא
המבוטח בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר
הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
הכיסוי לפי פרק זה ,לרבות כל סעיף ,שבוטח על פיו ,בכפוף לסייגים ולתנאים
הכלליים של פוליסה זו.
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תנאים כלליים המתייחסים לפרקי ביטוח הרכוש בלבד
חישוב השיפוי

.1

אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה או בפוליסה ,יחושב השיפוי כאמור
בסעיף זה.
א .איילון תוכל ,על פי שיקול דעתה ,לבחור באחת או יותר מדרכי השיפוי
האלה:
 )1תשלום ערך האובדן או הנזק ,כאמור בסעיף קטן ב' דלקמן.
 )2תיקון הרכוש שניזוק והבאתו למצב הדומה למצבו ערב קרות מקרה
הביטוח.
 )3החלפת הרכוש שניזוק או אבד או חלקים ממנו בפרטים מאותו סוג
ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו.
ב .תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי
הרכוש שאבד או ניזוק ,כפי שהיה בעת קרות האובדן או הנזק ,למעט
אם צוין במפורש אחרת ,אולם לא יותר מסכום הביטוח של רכוש זה .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף ביטוח חסר של פוליסה זו.
ג .מובהר בזאת כי הסכומים המופיעים בצד פרטי הרכוש ברשימה הינם
סכומי ביטוח מרביים בלבד ,וכי שיעור השיפוי על פי פוליסה זו אינו
מוסכם ,ועל המבוטח להוכיח לאיילון באופן סביר את סכום נזקו ,היקפו
ושיעורו.
ד .למען הסר ספק מובהר כי כל הערכה שהוגשה לאיילון לגבי שווי הרכוש
המבוטח ,בין שהוזמנה על ידי המבוטח ובין שהוזמנה על ידי איילון ,לא
תהווה שיפוי מוסכם כמשמעו בסעיף (56ד') לחוק חוזה הביטוח ואיילון
תהא אחראית לשפות את המבוטח רק בסכום שוויו הממשי של הפריט
הניזוק ביום קרות מקרה הביטוח ועד תקרת גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה.
ה .תגמולי הביטוח ישולמו לפי ערך שיפוי – אלא אם נקבע ברשימה או
בפרק כסוי מסוים כי תגמולי הביטוח ישולמו לגבי מקרה ביטוח מסוים
בערך כינון ,ובמקרה כזה ,ישולמו תגמולי הביטוח לפי אותו פרק ולגבי
אותו מקרה הביטוח (בלבד) – בערך כינון.
ערך כינון

.2

תשלום תגמולי ביטוח לפי ערך כינון כפוף לתנאים המיוחדים הבאים ,אלא
אם נאמר במפורש אחרת בפרקי הפוליסה הרלוונטיים או ברשימה:
א .על המבוטח לבצע במהירות סבירה את התיקון ,הכינון ,החילוף ברכוש
חדש ואת הבניה מחדש (אפילו יעשה זאת במקום אחר ובכל צורה ואופן
המתאימים לדרישות המבוטח ,בתנאי שהיקף חבות איילון לא יגדל על
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ידי כך) תוך  12חודשים ממועד קרות האובדן או הנזק ,או אם תרשה
איילון בכתב - ,במשך  12חדשים אלה – בפרק זמן נוסף;
ב .עלה סכום התיקון ,הכינון ,החילוף ,הרכוש החדש והבניה מחדש – על
ערך הרכוש המבוטח כנקוב ברשימה – יופחתו תגמולי הביטוח בגין
האובדן או הנזק בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח ובין שוויו של הרכוש
כחדש (לאחר הקמתו ,בנייתו ,תיקונו וחילופו);
ג .נגרם אבדן או נזק מוחלט לציוד עקב "שבר מכני" – תשלם איילון תגמולי
ביטוח עד לסכום השווה לערכו הממשי (כמשומש) של הפריט הניזוק
בתוספת הוצאות פירוק ,ואולם:
( )1מתגמולי ביטוח אלה ינוכה סכום הניצולת
( )2חישוב שווי פריט ניזוק יעשה ע"י ניכוי פחת מתאים משווי פריט
כזה כשהוא חדש;
( )3נזק מוחלט ייחשב – אם הוצאות תיקונו שוות או עולות על ערך
הפריט הניזוק (כמשומש);
ד .לא ישולמו תגמולי ביטוח עפ"י ערך כינון:
( )1כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות התיקון ,הכינון ,החילוף והבניה
מחדש;
( )2אם לא הושלמה מלאכת התיקון ,הכינון ,החילוף והבניה מחדש
במשך הזמן כאמור בפסקה א' לעיל;
( )3אם המבוטח לא יוכל או לא ירצה לכונן ,לחלף ולבנות מחדש את
הרכוש שאבד או ניזוק;
( )4אם המבוטח לא יודיע בכתב לאיילון תוך  6חודשים ממועד קרות
האובדן או הנזק ,או תוך תקופה נוספת כפי שאיילון עשויה
להרשות – על כוונתו לכונן ,לחלף ,לבנות מחדש את הרכוש
שנהרס או ניזוק;
( )5לאובדן או לנזק מוחלט שנגרם ע"י "שבר מכני";
( )6לאובדן או לנזק במוצבה חשמלית כלשהי.
ה .הוצאות הובלה דחופה ,שכר שעות נוספות ,תשלומים מיוחדים עבור
עבודה בימי שבת ,בחגים ובלילות – לא ישולמו ע"י איילון ,אלא אם
הסכימה לכך איילון.
השבת סכום הביטוח לקדמותו

.3

א .בכפוף לשיקול דעת איילון ,לאחר קרות אובדן או נזק המכוסים בפוליסה
זו ,יוחזרו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות איילון בגובה האובדן או הנזק,
אלא אם ביקש המבוטח אחרת.
ב .לאחר תשלום תגמולי הביטוח ישלם המבוטח את דמי הביטוח תמורת
השבת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות לקדמותם מתאריך קרות
האובדן או הנזק ועד תום תקופת הביטוח .לצורך חישוב דמי הביטוח שעל
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המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח ו/או גבול אחריות לקדמותו
יילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם איילון בפועל
זכויות איילון לניצולת

.4

בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח ע"י פוליסה זו ,רשאית איילון:
א) להיכנס לבנין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
ב) להחזיק כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו
בדרך אחרת לכל מטרה סבירה ,או למכור כל רכוש כזה או לעשות בו
כראות עיניה.
ג) אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות איילון או
יפריע או ימנע את איילון משימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תוקטן חבותו
של איילון ואיילון לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול
היה למנוע או להקטין ,בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת
אמצעים סבירים או אמצעים שאיילון הורה לו לנקוט.
ד) המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת איילון רכוש כלשהו,
בין אם איילון כבר קיבלה אותו לרשותה או לא.
ה) אין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד איילון משום הכרה
באחריותה לגבי התביעה ,כולה או חלקה.
קימום

.5

א)

ב)

ג)

ד)

.6

איילון רשאית לפי רצונה לכונן או להחליף את הרכוש הניזוק או הנשמד,
או חלק ממנו ,במקום לשלם את סכום האובדן או הנזק ,או רשאית
להשתתף עם מבטח אחר כלשהו או עם מבטחים אחרים כלשהם לעשות
זאת ,אולם איילון לא תהיה מחויבת לכונן באופן מדויק או שלם אלא רק
כפי שהנסיבות תרשינה ובאופן מתקבל על הדעת.
אם איילון תבחר לקומם או להחליף רכוש כלשהו ,על המבוטח להמציא
לאיילון את כל אותן התכניות ,הפירוטים ,המידות ,כתבי הכמויות וכל
פרט אחר ,לפי דרישת איילון.
אם לא תוכל איילון לקומם או לתקן את הרכוש המבוטח מחמת מניעה
חוקית כלשהי ,תחויב איילון במקרה כזה ,רק באותו סכום שהיה דרוש
לקימום רכוש כזה או לתיקונו אילו מותר היה על פי החוק לקוממו
למצבו הקודם.
איילון לא תשלם עבור הקימום יותר משהיה עולה לקומם את הרכוש
המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח.

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א) בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים
המבוטחים לפיה ,יהא המבוטח זכאי לקבל מאיילון מקדמה או התחייבות
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כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים
שיגיעו מאיילון לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח .חישוב
הניכוי ייעשה תוך הצמדת סכום המקדמה ששולמה למדד המחירים
לצרכן מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.
ב) תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מהיום
שנמסרה לאיילון תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח ,והם ניתנים
לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

ביטוח חסר

.7

היה בשעת קרות מקרה הביטוח סכום הביטוח פחות משוויו של הרכוש
המבוטח ,תפחת חבות איילון בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין סכום הביטוח
לבין שווי הרכוש המבוטח בשעת כריתת חוזה הביטוח .כל סעיף וסעיף של
הרכוש המבוטח יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
סעיף זה לא יחול על תגמולי ביטוח המשולמים על בסיס נזק ראשון שאינו
כפוף לביטוח חסר.
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ביטוח חבויות בית העסק
פרק  – 15ביטוח חבות כלפי צד שלישי
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה עד
לגבולות האחריות הנקובים ברשימה בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה
חייב לשלם בתור פיצויים על פי חוק ,בשל חבותו כלפי צד שלישי ,כתוצאה
ממקרה ביטוח ,שאירע בתקופת הביטוח תוך כדי פעילותו בעסקו ,כמפורט
ברשימה ,בכל מקום בתחום הטריטוריאלי .בנוסף ,תשפה איילון את המבוטח
בגין הוצאות משפט סבירות לשם הגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.
הגדרות למטרות הביטוח לפי פרק זה:
"חוק"-

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח.1968-

"מקרה ביטוח"-

אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי שגרם לצד
שלישי ל:
 .1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני,
נפשי או שכלי.
 .2נזק פיזי לרכוש מוחשי.

"נזק"-

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

"השתתפות עצמית"-

הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי
וההוצאות שישולמו על ידי איילון עקב מקרה
ביטוח המכוסה על פי פרק זה ,לגבי מקרה ביטוח.
סכום ההשתתפות העצמית יחול על המבוטח,
גם לגבי הוצאות שהוציא איילון במהלך טיפול
בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או
הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה ,וזאת
אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.

"הוצאות משפט סבירות" -איילון תשפה את המבוטח בגין הוצאות משפט
סבירות שהוצאו לשם ההגנה בפני תביעה לפיצוי
בגין מקרה ביטוח וזאת אף מעל לגבול האחריות.
היה ולסילוק התביעה יידרש סכום העולה על
גבולות האחריות המכוסים ,תוגבל אחריות איילון
להוצאות אלו ביחס שבין גבול האחריות המכוסה
לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה (ללא
הוצאות משפט)
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סייגים לחבות איילון

ב.

מותנה בזה כי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:
 .1חבות של המבוטח כלפי עובדיו (בתנאי שחבות זו נובעת מעבודתם
עבורו
 .2א .חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב:כלי רכב
מנועי ,מנוף ,מכשיר הרמה ,רכבת ,כלי טיס ,כלי שיט ,כולל טעינת
סחורות עליהם ו/או פריקתן .לרבות חבות הנובעת מהיזק גופני,
מוות ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או
עקב תאונת דרכים בחו"ל (מחוץ לשטח מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים) ,היה והפוליסה הורחבה לכסות פעילות בחו"ל.

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.10
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ב .חבות בגין נזק ,הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ,שהינו בחזקת
כלי רכב מנועי ,כהגדרתו בפקודת התעבורה ,גם אם אין חובה חוקית
לבטחה.
כלבים המוגדרים כמסוכנים בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים,
התשס"ג  2002 -והרחבותיו מעת לעת.
חבות כלשהיא שיכולה לחול על המבוטח והנובעת מ:
א .מוצרים ,שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו והורכבו או יובאו
לישראל למטרות מסחריות על ידי המבוטח או בקשר עימו או ע"י
כל איש שבשרותו.
ב .אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשרותו.
ג .יעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או כל איש שבשרותו.
ד .זיהום מים ,או גזים ,או כל חומר מזהם אחר ,או נזק שנגרם על
ידי ליקוי במערכות ביוב ,אלא אם קרה נזק שכזה כתוצאה מאירוע
תאונתי פתאומי ובלתי צפוי.
ה .חבות כדירקטור ו/או כנושא משרה.
נזק הנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו של
המבוטח.
נזק לרכוש ,שהמבוטח ,או כל איש בשרותו ,פועלים או פעלו בו בעת
קרות מקרה הביטוח .סייג זה מוגבל לאותו פריט בו פעלו.
נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו או בן משק ביתו של המבוטח.
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו
אלמלא קיומו של החוזה.
סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא
מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר לאיילון כל סכום
ששילם איילון ויכול היה לגבותו ,בהעדר הסכם כזה.
נזק שנגרם בעת ביצוע בניה ,למעט בעת ביצוע עבודות אחזקה שוטפות
בבית העסק ובחצריו.

.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17
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ג.

שביתה או השבתה.
חבות הנובעת או קשורה בצורנית ( )SILICOSISאו אסבסט
()ASBESTOSאו כל חומר אשר מכילו בכל כמות או צורה שהיא.
פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
נזק כספי טהור ,שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי
שניזוק.
חבות כלשהי ,הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטיים.
חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח עקב נזק או מקרה ביטוח
שנגרם על ידו בזדון ו/או כאשר התנהגותו של המבוטח חורגת
מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר ,וכשהתנהגותו לוותה במצב
נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.
חבות בקשר עם בעלות ,אחזקה ו/או שימוש באופניים חשמליים,
סאגוואי ,קורקינט חשמלי ו/או כלי רכב דו או תלת גלגלי אחר שאין
חובה חוקית לבטחו והמונע באמצעות מנוע עזר.
חבות כלשהי הקשורה או נובעת ממערכות סולריות (פוטו – וולטאיות
או אחרות) להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת
ברשימה.

הרחבות :
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול את :
 .1חבותו של המבוטח כלפי עובדים ארעיים ,דהיינו ,עובדים המועסקים ע"י
המבוטח מעת לעת ,שלא באופן קבוע ,ואשר על המבוטח לא חלה חובת
תשלום דמי ביטוח לאומי עבורם ,והם ייחשבו כצד שלישי בעת היותם
מועסקים כאמור
 .2חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודת הרחבה ,שיפור
ושיפוץ בית העסק ,בתנאי ששווי העבודות לא יעלה על .₪ 40,000
הרחבה זו אינה חלה על הקבלנים ומבצעי העבודה.
 .3אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל
אדם או גוף הפועל מטעמו ,בקשר לפעילויות בית העסק המבוטח.
 .4עובדי המבוטח ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת
השתתפותם באירועים חברתיים וספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח
הכיסוי לגבי עובדי המבוטח ע"פ סעיף זה יחול אך ורק אם מקרה הביטוח
לא יוכר כתאונת עבודה ע" המוסד לביטוח לאומי.
 .5הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות את חבותו האישית של כל אדם
המועסק ע"י המבוטח (למעט קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם) ,בגין
מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו
בפעילויות של העסק המבוטח ,למעט אם נגרם עקב מעשה זדון.
 .6חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני
משנה מטעמו.
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חבותו של המבוטח כלפי כל מי שאינו נכלל ברשימת השכר של המבוטח
לצורך פרק זה יחשב אדם זה לצד שלישי ובלבד שהמבוטח אינו חייב
לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי.
אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ,תרנים ושלטים בתחום חצרי המבוטח
או בסמיכות מידית להם.
חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק על ידו או על ידי
מי מעובדיו וזאת בתנאי כי בזמן האירוע היה מחזיק הנשק בעל רישיון בר
תוקף לנשיאת כלי הנשק.
על אף האמור בהגדרת מקרה ביטוח בפרק זה ,מוצהר בזה ,כי הביטוח
על פי פרק זה מורחב לכסות חבות בגין פגיעה אישית ()Personal Injury
הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח;
לעניין הרחבה זאת "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של
הרצון ,חבות בשל חדירה
לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות) ,לשון הרע ,העלבת אדם ,מעצר
שווא ,וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות.
אולם "פגיעה אישית" לא תכלול חבות כלשהי בקשר עם זכויות קניין
רוחני והטרדה מינית.
אחריות איילון בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של  ₪ 200,000לנזק
אחד ולכל הנזקים שאירעו במשך תקופת הביטוח.
על אף האמור בהגדרת מקרה ביטוח בפרק זה ,מוצהר בזה כי הביטוח על
פי פרק זה מורחב לכסות חבות בגין מניעת גישה לחצרי צד שלישי ו/או
לרכושו ו/או אבדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש
של המבוטח ו/או לרכוש שבאחריותו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי.
אחריות איילון בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של  25%מגבול האחריות
למקרה ביטוח כמצוין ברשימה של הפוליסה.
על אף האמור בסעיף (4א) לסייגים לחבות המבטח על פי פרק זה,
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו המבוטח בגין הרעלה
ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו.
בניגוד לאמור בהגדרת התחום הטריטוריאלי ,בפרק ה"הגדרות לכל פרקי
הפוליסה" ,הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בגין
סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בגין נזק שנגרם מחוץ
לגבולות הטריטוריאליים על ידי מי שנשלח מטעם המבוטח באופן זמני
ולתקופה שלא תעלה על  60ימים רצופים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
הרחבה זאת כפופה באופן מפורש לדין ולשיפוט ישראלי.
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת
מהיזק גופני ,מוות ,פגיעה או ליקוי גופני  ,נפשי או שכלי שנגרם במהלך
ו/או עקב תאונת דרכים.
אחריות איילון בגין הרחבה זו ,למקרה ולתקופת הביטוח ,לא תעלה על
גבול האחריות לפרק זה או  ,₪ 2,000,000הנמוך מביניהם.

 .14הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט
בהליכים פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח
המבוטח על פי פרק זה ,באופן ובהיקף כדלקמן:
איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך
דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים או הליכים מנהליים,
שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה כל פי פרק זה ,ושאירע
בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי
מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית
האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או
הליכים מנהליים ויישא גם בהוצאות הערעור.
מינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים
מנהליים ,בשלב הערעור כאמור ,מותנים בקבלת 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 שתעמיד לרשותו איילון,
רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ,תשפה איילון
את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל
בכפוף לתת גבול אחריות איילון להרחבה זו.
איילון תשלם את הוצאות המשפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/
או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או המנהליים או הערעור,
הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים או הליכים מנהליים
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית ,לרבות חקירת סיבת מוות
ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,נגד המבוטח או מי
מעובדיו.
הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים (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 או הליכים מנהליים ,כולל ערעור על
פסק דין ,אך לא כל קנס ,עיצום ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.
סייגים לעניין הרחבה זו:
איילון לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום
כלשהו במקרים הבאים:
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א .ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג
מפורשות בפרק זה ו/או על פי החריגים הכללים לכל פרקי הפוליסה.
ב .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.
ג .ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או
קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
תת גבול אחריות איילון על פי הרחבה זו לא יעלה על  ₪ 150,000למקרה
ולסך כל המקרים בתקופת הביטוח.
אחריות צולבת
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי
הפוליסה ,על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו
בלבד ,לרבות תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם
של המבוטחים האחרים .זאת בכפוף לכך ,שגבול אחריות איילון לשפות את
כל יחידי המבוטח יחדיו ,לא יעלה על גבול אחריות איילון למקרה ביטוח
ולתקופת הביטוח ,כנקוב ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות משפט הסבירות.
מתגמולי הביטוח תופחת ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או בפרק
זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 16ביטוח חבות מעבידים
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה עד
לגבולות האחריות הנקובים ברשימה ,בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה
חייב לשלם בתור פיצויים על פי ה"חוק" ,בשל חבותו כלפי עובדיו ,כתוצאה
ממקרה ביטוח ,שאירע בתקופת הביטוח תוך כדי פעילותו בעסקו כמפורט
ברשימה ,בכל מקום בתחום הטריטוריאלי .בנוסף תשפה איילון את המבוטח
בגין הוצאות משפט סבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה
ביטוח.
הגדרות למטרת הביטוח לפי פרק זה
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"חוק"-

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח – .1968
חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ (.)1980

"מקרה הביטוח"-

נזק גופני ,נפשי או שכלי או מוות ,כתוצאה
מתאונה או מחלה ,לאחד/ת או יותר מעובדי
המבוטח ,המתוארים ברשימה ושהוא/היא הם/
הן בשרותו הישיר של המבוטח והמקבל/ת
שכרו ממנו ,שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו/ה
עבודתם/ן בעסק המבוטח בתקופת הביטוח.

"עובד המבוטח"-

כל העובדים/ות המועסקים על ידו בעסק המבוטח,
ומקבלים/ות שכרם/ן ממנו.

"שכר"

סך כל המשכורת ,השכר ,העמלה ,ההשתכרות
וההטבות האחרות הניתנים ע"י המבוטח לעובדים,
בתוספת ההוצאות הנלוות המפורטות בטופס
 126או חליפו.

"מספר העובדים"

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

"השתתפות עצמית"-

הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי
וההוצאות שישולמו על ידי איילון עקב מקרה ביטוח
המכוסה על פי פרק זה ,ולגבי תביעות בגין מחלת
עבודה/מחלת מקצוע ,בגין כל תובע בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי הוצאות
שהוציא איילון במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה

לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול
לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים
בגינם.
"הוצאות משפט סבירות" -איילון תשפה את המבוטח בגין הוצאות משפט
סבירות שהוצאו לשם ההגנה בפני תביעה לפיצוי
בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעל לגבול האחריות .
היה ולסילוק התביעה יידרש סכום העולה על
גבולות האחריות המכוסים ,תוגבל אחריות איילון
להוצאות אלו ביחס שבין גבול האחריות המכוסה
לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה (ללא
הוצאות משפט).
החלת הביטוח על בעלי שליטה
אחריות איילון לפי פרק זה תחול גם לגבי מנהלים בעלי שליטה ,שהם עובדים
שכירים ,ובתנאי כי מולאו כל התנאים להלן במצטבר:
 .1שמות מנהלים בעלי השליטה ,שהם עובדים שכירים ,נמסרו לאיילון ע"י
המבוטח ופורטו ברשימה של הפוליסה.
 .2כל הוראות הפוליסה ,בשינויים המחויבים לפי העניין ,יקוימו במלואן.
איילון לא תהיה אחראית לפי פרק זה לגבי בעלי שליטה ,שהם עובדים
שכירים ,אלא אם הם מופיעים ברשימת העובדים של המבוטח לצורך
ניכויים למס הכנסה ,תשלומי ביטוח לאומי וכד' ,ובתנאי שמקרה
הביטוח אינו נובע ממעשה או מחדל של הנפגע עצמו.
סייגים לחבות איילון
איילון לא תהיה אחראית לפי פרק זה ל:-
 .1חבות איילון כלפי או בגין קבלן או קבלן משנה ,או עובד של קבלן משנה
כזה ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה .
 .2כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו
אלמלא קיומו של החוזה .
 .3סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא
מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר לאיילון כל סכום
ששילם איילון ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה.
 .4א) סכום כלשהו הנתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.
סייג זה לא יחול לגבי תביעות אשר עילתן נובעת ממחדל שחדל
המבוטח בתום לב ובהסתמכו על חוות דעת משפטית שהומצאה
לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.
ב) סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חב בו בקשר עם מקרה הביטוח
או שהמוסד חב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום הוראה בחוק הביטוח
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הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח 1968-או בתקנותיו או מחמת שלא
הוגשה לו דרישה כלל .אולם ,סייג זה לא יחול אם המחדל בקיום
הוראות החוק או בהגשת הדרישה נעשו בתום לב מצד המבוטח,
ובהסתמך על חוות דעת משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום
דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת הדרישה.
ג) סכום כלשהו בו יחויב המבוטח עקב מקרה ביטוח שבגינו יידרש
לפצות עובד שלגביו לא חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח
לאומי .איילון יפצה את המבוטח בגין תביעות אלה רק בסכום
העודף על הסכום שישתלם או שעשוי היה להשתלם על ידי המוסד
לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
תשכ"ח.1968-
חבות הנובעת או קשורה בצורנית ( )SILICOSISאו אסבסט
( )ASBESTOSאו כל חומר אשר מכילו בכל כמות או צורה שהיא.
חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון ובפתיונות מורעלים בגפרת
התליום ובסטריכנין.
חבות כלשהי כלפי נוער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים,
וגם או התקנות בדבר העסקת נוער ,שלא בהתאם להן.
חבות המבוטח כלפי עובדיו ,שהינם תושבי השטחים המוחזקים ,בעת
העסקתם בשטחים המוחזקים ,שאינם כלולים בתחום הטריטוריאלי
עליו חל החוק הישראלי.
חבות כלשהי ,הנובעת משביתה או השבתה.
כלי רכב מנועי ותאונת דרכים
א .חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות
גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב
מנועי.
ב .מקרה ביטוח שנגרם עקב תאונת דרכים מחוץ לגבולות
הטריטוריאליים ,היה והפוליסה הורחבה לכסות פעילות בחו"ל או
אם חלה הרחבה ב' לפוליסה לגבי שהות זמנית בחו"ל.
חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח עקב נזק או מקרה ביטוח
שנגרם על ידו בזדון ו/או כאשר התנהגותו של המבוטח חורגת
מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר ,וכשהתנהגותו לוותה במצב
נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.
חבות בקשר עם בעלות ,אחזקה ו/או שימוש באופניים חשמליים,
סאגוואי ,קורקינט חשמלי ו/או כלי רכב דו או תלת גלגלי אחר שאין
חובה חוקית לבטחו והמונע באמצעות מנוע עזר.
חבות כלשהי הקשורה או נובעת ממערכות סולריות (פוטו – וולטאיות
או אחרות) להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת
ברשימה.

תנאי התאמת הפרמיה והיקף חבות איילון
.1

.2

.3

.4

דמי הביטוח המצוינים ברשימה בגין ביטוח עפ"י פרק זה הינם פקדוניים
ומזעריים והם חושבו בהתאם להצהרתו של המבוטח על סך כל שכר
העבודה המשוער או בהתאם למספר העובדים המועסקים על ידו.
על המבוטח למסור לאיילון בתוך  30יום מיום שתחול הגדלה בסך כל
שכר העבודה (מעבר להגדלת השכר הנובעת מתוספת יוקר או מהפרשי
שער החליפין של הדולר) או במספר העובדים השונה מזה אשר צוין
ברשימה ,ודמי הביטוח יותאמו בהתאם להגדלה כזו.
המבוטח מתחייב כי בתום תקופת הביטוח ,ולא יאוחר מ 30 -יום מתוך
תקופת הביטוח ,ימציא לאיילון אישור מאומת ע"י רואה חשבון על סך כל
השכר בפועל ,כפי שדווח על ידו לרשויות המתאימות ,אשר שולם על ידו
לעובדיו הנכללים במסגרת ביטוח זה .לחילופין ,ימציא המבוטח לאיילון
את ההעתקים המאומתים מדיווחיו לרשויות המתאימות.
דמי הביטוח יותאמו בהתאם ,בכפוף לפרמיה הפקדונית המזערית,
שצוינה ברשימה ,והמבוטח מתחייב לשלם את יתרת דמי הביטוח
בתוך  30יום ,מיום ביצוע התאמת דמי הביטוח ע"י איילון ,כאמור.
מספר העובדים או שכר העבודה (לפי העניין) מהווים עובדות מהותיות
לשם אומדן הסיכון של איילון.
היה ויתברר בעת קרות מקרה הבטוח כי מספרם של העובדים,
שהועסקו על ידי המבוטח ,או כי שכר העבודה השנתי המשולם על ידי
המבוטח לעובדיו -לפי העניין – גבוה מזה שצוין ברשימה ,וכי לא נערך
דיווח ביחס לשינוי זה בתוך  30ימים ממועד השינוי ,כמפורט בסעיף 2
לעיל ,תפחת חבותו של איילון לכדי היחס שבין מספרם של העובדים,
המצוינים ברשימה ,לבין מספרם בפועל ,או לכדי היחס שבין שכר
העבודה ,כפי שצוין ברשימה לבין שכר העבודה השנתי בפועל.

סיכון מתמשך
כאשר מקרה הביטוח ממנו נובעת חבות המבוטח נגרם בשל חשיפת העובד
לסיכון מתמשך ו/או לאירוע מתמשך או לצירוף אירועים מצטברים (להלן
"גורם הנזק") תוך כדי ועקב עבודה בעסקו של המבוטח ,ישא איילון בחלק
יחסי של החבות ,לפי היחס שבין תקופת החשיפה של העובד לגורם הנזק
בתקופת הביטוח של פוליסה זו ,לבין תקופת החשיפה לגורם הנזק בכל
תקופת עבודתו של המבוטח אצל המבוטח.
הרחבות:
א .הרחבת פעילויות חברתיות וספורטיביות
פרק זה חל בכל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח לרבות בעת
הפסקת עבודה ,בעת הימצאו בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום
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העבודה אחר 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 ,אך
למעט פעילות "ספורט אתגרי" כהגדרתה באתר האינטרנט של איילון,
ובלבד שלעניין פעילויות ספורטיביות ו/או חברתיות מקרה הביטוח הוכר
ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
ב .הרחבת פעילויות זמנית של עובדים בחו"ל
פרק זה מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו ,המועסקים
בתחום הטריטוריאלי בעת שהותם הזמנית ,שלא תעלה על  60ימים
רצופים מחוץ לתחום הטריטוריאלי ,בתנאי מפורש כי כל תביעה המוגשת
מכוח הרחבה זו  ,תוגש נגד המבוטח ע"פ דיני מדינת ישראל ובפני בית
המשפט של מדינת ישראל.
ג .עובדים על פי חוזים מיוחדים
פרק זה מכסה גם עובדים המועסקים ע"י המבוטח ע"פ חוזים מיוחדים
אשר משכורתם משתלמת ע"י אחרים ו/או אשר המבוטח אינו משלם
את שכרם .למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסייג
 4בפרק הסייגים בתנאי מפורש שגם אם ביטוח לאומי לא חייב בפיצויים
ביחס לעובדים אלה ,יופחת מתגמולי הביטוח של לשלם בהתאם לפרק זה.
סכום השווה לפיצוי שהיה משתלם ע"י הביטוח הלאומי (או היוונו) אילו
היה העובד זכאי לקבל פיצוי זה.
סכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ"ל ע"י גוף כלשהו יכלל
בהצהרת המשכורות השנתיות אשר המבוטח מוסר לאיילון למטרת
הביטוח של פרק זה.
ד .חבות אישית
הכיסוי על פי פרק זה יחול גם ביחס לחבותם האישית של עובדי המבוטח
בגין אירוע שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח
ה .חבות בגין אחזקת כלי נשק
הכיסוי על פי פרק זה חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע
מאחזקת כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו .זאת בתנאי כי כל המחזיק
בנשק החזיקו באישור המבוטח ובקרות מקרה הביטוח היה בעל רישיון בר
תוקף לנשיאת כלי נשק.
ו .הרחבת עובדים בדרך
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו,
כמוגדר בפרק זה גם בדרכם הישירה מביתם למקום עבודתם וחזרה.
ז .הרחבת עובדים תושבי השטחים
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח על פי הדין
כלפי עובד שהינו תושב השטחים המוחזקים המועסק על ידי המבוטח.
למען הסר ספק האמור בסייג  4ברשימת הסייגים לפרק זה על סעיפיו
הקטנים (חריג ביטוח לאומי) יחול בגין עובדים אלה.
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הכיסוי על פי הרחבה זאת כפוף לתנאים הבאים:
 )1גבולות האחריות המירביים לחבות איילון הינם  ₪ 300,000בגין כל
מקרי הביטוח שיארעו בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
 )2ההשתתפות העצמית בה ישא המבוטח בגין כל נפגע במקרה
ביטוח אחד תהא כפל ההשתתפות העצמית שנקבעה בפוליסה.
ההשתתפות עצמית זו תחול על כל סכומי הפיצוי ו/או ההוצאות
העומדים לתשלום לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
הוצאות שהוציאה איילון במהלך הטיפול בתביעה וזאת ,אף אם
לא הוטלה חבות על איילון וגם אם לא שולמו פיצויים בגינה.
 )3במידה ויקבע על ידי בית משפט ישראלי כי על נסיבות האירוע לא
חל הדין הישראלי תורחב הפוליסה לכסות את חבות המבוטח כלפי
עובדים אלה אך ורק לפי הדין החל בשטחים.
ח .הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט
בהליכים פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח
המבוטח על פי פרק זה ,באופן ובהיקף כדלקמן:
איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך
דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים או הליכים מנהליים,
שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה כל פי פרק זה ,ושאירע
בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי
מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית
האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או
הליכים מנהליים ויישא גם בהוצאות הערעור.
מינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים
מנהליים ,בשלב הערעור כאמור ,מותנים בקבלת 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 שתעמיד לרשותו איילון,
רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ,תשפה איילון
את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל
בכפוף לתת גבול אחריות איילון להרחבה זו.
איילון תשלם את הוצאות המשפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/
או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או המנהליים או הערעור,
הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים או הליכים מנהליים
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או
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מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,נגד המבוטח או מי מעובדיו.
הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים (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 או הליכים מנהליים ,כולל ערעור על
פסק דין ,אך לא כל קנס ,עיצום ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.
סייגים לעניין הרחבה זו:
איילון לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום
כלשהו במקרים הבאים:
א .ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג
מפורשות בפרק זה ו/או על פי החריגים הכללים לכל פרקי הפוליסה.
ב .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.
ג .ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או
קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
תת גבול אחריות איילון על פי הרחבה זו לא יעלה על  ₪ 150,000למקרה
ולסך כל המקרים בתקופת הביטוח.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות משפט הסבירות.
מתגמולי הביטוח תופחת ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או
בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח ,ולגבי תביעות בגין מחלת עבודה ,בגין כל
תובע בנפרד.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  – 17ביטוח אחריות המוצר
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח – על בסיס הגשת התביעה
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה ,עד
לגבולות אחריות איילון הנקובים ברשימה ,בגין חבותו של המבוטח על
פי חוק בשל מקרה הביטוח המוגדר להלן ,עקב תביעה כלשהי או תביעות
כלשהן אשר יוגשו לראשונה נגד המבוטח עקב מקרה הביטוח ,במשך תקופת
הביטוח הנקובה ברשימה.
כמו כן תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות המשפט הסבירות שייעשו
להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.
א.

מקרה הביטוח
נזק שנגרם עקב פגם במוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,יובאו או הופצו על
ידי המבוטח במהלך עסקיו ,שאירע אחרי התאריך הקובע המצוין ברשימה –
בתנאי שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של המבוטח ,בעת שאירע הנזק
כאמור ,והנזק אירע בתחום הטריטוריאלי.

ב.

הגדרות
"חוק"-

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

"מוצר"-

רכוש מוחשי בהתאם לרשום בהצעה ,שנמסרה
לאיילון ,או הרשום ברשימה ,לרבות רכיבים ואריזה
של מוצר המיוצר על ידי המבוטח.

"ייצור"-

כולל תיקון ,טיפול ,הרכבה וכן יבוא לישראל
למטרות מסחריות ,לרבות שיווק בכל צורה שהיא.

"נזק"-

אירוע תאונתי בתחום הטריטוריאלי ,שגרם ל-
א .מוות ,היזק גופני ,מחלה ,פגיעה גופנית או
נפשית.
ב .נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי
לרבות אובדן גרר הנובע מכך.

"תביעה"-

קבלה על ידי המבוטח של תביעה ו/או דרישה ו/או
הודעה אחרת בכתב מצד שלישי כלשהו בגין נזק
המיוחס למבוטח.

"התחום הטריטוריאלי" -כהגדרתו בפרק ה"הגדרות לכל פרקי הפוליסה"
(אלא אם צוין אחרת ברשימה).
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"השתתפות עצמית"-

הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום השיפוי
וההוצאות שישולמו ע״י איילון עקב נזק המכוסה
לפי פוליסה זו ,לגבי כל נזק בנפרד .כמו כן יחול
סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות
חיצוניות שהוציאה איילון במהלך טיפול בתביעה
ו /או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע
העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו
פיצויים בגינם.

"הוצאות משפט סבירות"  -איילון תשפה את המבוטח בגין הוצאות משפט
סבירות שהוצאו לשם ההגנה בפני תביעה לפיצוי
בגין מקרה ביטוח ושאת אף מעל לגבול האחריות.
היה ולסילוק התביעה יידרש סכום העולה על
		
גבולות האחריות המכוסים ,תוגבל אחריות איילון
להוצאות אלו ביחס שבין גבול האחריות המכוסה
לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה (ללא
הוצאות משפט).
ג.

התאריך הרטרואקטיבי
מותנה בזה כי הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בגין כל תביעה או
תביעות שיוגשו נגדו עקב מקרה ביטוח שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי,
המצוין ברשימה.

ד.

תנאי מיוחד
סעיף האחדת נזקים :אם הפגם במוצרים ו/או חלקיהם שגרמו נזקים לגוף או
לרכוש למספר תובעים ,נובע מסדרת ייצור אחת ,אזי ייחשבו כל הנזקים הללו
כנזק אחד לעניין פוליסה זו.

ה.

סייגים לחבות איילון
מותנה בזה – אלא אם הוסכם בכתב אחרת – כי הביטוח לפי פרק זה אינו
מכסה במישרין או בעקיפין או בהקשר כלשהו את חבותו של המבוטח בגין
או בקשר עם:
 .1נזק לגופו של כל אדם הנגרם תוך כדי ועקב העסקתו על ידי המבוטח.
 .2חבות של המבוטח כלפי קבלנים או קבלני משנה ועובדיהם או כלפי
כל אדם הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא ,המקנה
למבוטח מעמד של מעסיק כלפיו.
 .3כל אחד מהנזקים המנויים להלן :נזק כלשהו למוצרים עצמם ו/או עלות
תיקונם או החלפתם של כל אחד מהמוצרים ,וכל הוצאה או הפסד
הכרוכים בהחזר מוצרים פגומים על פי ההתנאה של הפסקת ייצור
והשבת מוצרים פגומים (סעיף ו' להלן).
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.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15
.16
.17
.18
.19

.20

ה.

א) כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת
עליו אלמלא קיומו של החוזה.
ב) סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו והוא
מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר לאיילון כל סכום
ששילמה איילון ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה.
נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו או בהשגחתו של
המבוטח.
נזק שנגרם כתוצאה מפרסום מטעה ע"י המבוטח ,שלא בתום לב.
נזק שנגרם כתוצאה מהוראות שימוש לא נכונות או הוראות השונות
מהוראות היצרן המקורי ,שהוספו ע"י המבוטח.
נזק שנגרם כתוצאה מפגם במוצר ,שיוצר בניגוד להוראות כל דין,
דרישות תקן או הוראות שפורסמו כדין על ידי רשות מוסמכת.
תביעה הנובעת מהיות המוצר בלתי מתאים לייעודו .חריג זה לא יחול
על נזק שנגרם עקב פגם באותו מוצר.
מוצר בייצור ראשוני ( )PROTOTYPEאו הנמצא בשלבי ייצור והרצה.
פיצוי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
נזק כספי טהור שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי
שניזוק.
זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,אולם למעט זיהום שהינו
תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש .אם צוין ברשימה
כי הפוליסה הורחבה לכלול אירועים בארה"ב או בקנדה או התדיינות
בבתי משפט בארה"ב או בקנדה ,תהא לשון חריג זה כדלקמן" :זיהום
אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע".
אסבסט ( )ASBESTOSו/או צורנית ( )SILICOSISאו כל חומר אשר
מכילם בכל כמות או צורה שהיא.
כלי רכב וחלקיהם ,כלי טיס וחלקיהם.
נזק שנגרם במישרין או בעקיפין משימוש במוצר שיוצר ו/או נלקח
מגוף האדם או משימוש במוצר המשלב הנדסה גנטית.
קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים.
מחלת ה"פרה המשוגעת" (.).B.S.E
חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח עקב נזק או מקרה ביטוח
שנגרם על ידו בזדון ו/או כאשר התנהגותו של המבוטח חורגת
מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר ,וכשהתנהגותו לוותה במצב
נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.
חבות כלשהי הקשורה או נובעת ממערכות סולריות (פוטו – וולטאיות
או אחרות) להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש אחרת
ברשימה.

תחום שיפוט ופרשנות הפוליסה
 .1איילון לא תהיה חייבת לשלם תגמולי ביטוח בעד כל סכום שהמבוטח
יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין ,שיינתן נגדו ע"י בית משפט שמקום
מושבו מחוץ לתחום שיפוט של בתי משפט ישראליים (להלן "פסק דין
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זר") או בעד כל סכום שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין של
בית משפט ישראלי הנותן תוקף לפסק דין זר או שמבוסס במישרין או
בעקיפין על פסק דין זר ,שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח.
אם יהיה המבוטח חייב בתשלום פיצויים לפי פסק דין ,שניתן נגדו על ידי בית
משפט ישראלי ,ובית משפט זה אימץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה
הנהוגות מחוץ לישראל ,לא תהיה איילון חייבת לשלם תגמולי ביטוח בגין
הסכום העודף על גובה הפיצויים שהיו נפסקים כנגד המבוטח ,לו היה
בית המשפט מאמץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה הנהוגות ישראל.
 .2על אף האמור לעיל ו/או בסעיף  16בפרק "תנאים כלליים לכל פרקי
הפוליסה" ,אם צוין במפורש ברשימה ,מורחב הכיסוי עפ"י פרק זה בכדי
לכסות את המבוטח גם בגין תביעות שתוגשנה נגדו בכל בית משפט בכל
העולם ,אולם למעט בארה"ב ו/או בקנדה.
 .3אם צוין ברשימה כי הפוליסה הורחבה לכלול נזקים בארה"ב ו/או בקנדה ,או
התדיינות בבתי משפט בארה"ב ו/או בקנדה ,מותנה בזאת כי לעניין הליך
המתנהל בפני בתי המשפט של ארה"ב ו/או קנדה יחולו ההוראות הבאות:
 .iסעיף " 12זיהום" ברשימת הסייגים מבוטל ויקרא כדלקמן
לעניין אירועים בארה"ב ובקנדה אם נכללו בכיסוי :זיהום אויר או
זיהום מים או זיהום קרקע לעניין אירועים בכל מקום אחר :זיהום
אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,אולם למעט זיהום שהינו
תוצאה של אירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש.
 .iiהביטוח אינו מחסה חבות כלשהי בגין כלי רכב או חלקיהם בגין נזק
שארע ו/או תביעה שהוגשה בארה"ב ו/או קנדה.
 .4היה והורחבה הפוליסה ,כמפורט בסעיפים  2ו/או  3לעיל לכלול כיסוי בכל
העולם למעט ארה"ב ו/או קנדה ,ו/או בכל העולם כולל ארה"ב וקנדה,
יחולו ההוראות הבאות:
 .iההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני כל תביעה או דרישה
לפיצוי ,תהיינה אף מעבר לגבול האחריות ,כאשר ההוצאות
המשפטיות תיבחנה בהתאם להוצאות הנהוגות בבתי משפט
בישראל ובהתאם לדין הישראלי בלבד.
 .iiלמען הסר ספק ,כל תביעה או ברור או חילוקי דעות בין המבוטח
לאיילון בקשר עם פרשנות הפוליסה ,יידונו אך ורק בבתי משפט
בישראל ועפ"י דיני מדינת ישראל בלבד.
הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים

ו.

נוכח המבוטח או הובא לידיעתו – כי מוצר גרם או עלול לגרום לנזק כתוצאה
מפגם כלשהו ,יפסיק המבוטח מיד את ייצורו ,מכירתו ואספקתו .על המבוטח
לנקוט באמצעים סבירים להחזיר לידיו כל מוצר פגום כזה שיצא משליטתו
ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו.
הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהחזר מוצרים כאמור יהיו על חשבון
המבוטח.
מילוי הוראות סעיף זה ושמירתו על ידי המבוטח יהוו תנאי מוקדם לביטוח
פרק זה.
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התאמת דמי הביטוח

ז.

דמי הביטוח עבור פרק זה חושבו על סמך מחזור שנתי משוער בעסקו של המבוטח
על פי הצהרתו לאיילון (מחזור לצורך סעיף זה :סך התקבולים של המבוטח ,הנובעים
ממכירה ,אספקה או שירותים של המוצרים) .המבוטח יהיה חייב לנהל פנקס
רישום מדויק ,המכיל את כל הפרטים הנוגעים לנ"ל ,ומוטלת עליו החובה להרשות
לאיילון לבדוק בכל זמן פנקס זה .המבוטח ימציא לאיילון במהלך תקופת הביטוח או
תוך חודש ימים מגמר תקופת הביטוח את כל המידע הנדרש על ידי איילון .על סמך
הנתונים הנ"ל יתואם החישוב הסופי של דמי הביטוח בעד כל תקופת הביטוח .עודף
דמי ביטוח יוחזר למבוטח ,ויתרת חוב תשולם לאיילון ,הכול כפי שהמקרה יחייב,
וזאת בכפיפות לסעיף דמי הביטוח המינימאליים כמצוין ברשימה.
ח.

אמצעים להקלת הסיכון ולמניעת מקרה הביטוח
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14בפרק "תנאים כללים לכל פרקי הפוליסה",
על המבוטח למלא אחר כל חובה חקוקה ,שנועדה להגן על הציבור מליקויי
בטיחות ,הנובעים מפגמים במוצרים שהמבוטח מייצר ,מוכר או משווק,
ולנקוט בכל האמצעים הסבירים ,כדי להבטיח כי המוצרים אשר יוצרו ,תוקנו,
טופלו ,נמכרו או שווקו על ידו ,הינם תקינים ובטוחים .כן עליו להחזיק במצב
תקין את חצריו ,ציודו וכל דבר או חפץ שבשימוש בעסקו ,ולהעסיק אך ורק
עובדים מיומנים או ,אם נדרש ע"י החוק ,עובדים מוסמכים או מורשים.

ט.

שינוי מהותי בסיכון
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2לתנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי פוליסה
("גילוי ושינוי בעניין מהותי") על המבוטח להודיע לאיילון על כוונתו לייצר ,למכור
או לשווק מוצרים שלא יצר ,מכר או שווק קודם לכן או שלא הודיע לאיילון על
ייצורם ,מכירתם או שיווקם .אי דיווח ,כאמור ,ייחשב כהחמרת הסיכון ואיילון
רשאי להקטין את חבותו בהתאם להוראות החוק ובמגבלות הקיימות בו.

י'.

הרחבת הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט
בהליכים פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח
המבוטח על פי פרק זה ,באופן ובהיקף כדלקמן:
איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך
דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים או הליכים מנהליים ,שיוגשו
נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה כל פי פרק זה ,ושאירע בתקופת
הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו
עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על
הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או הליכים מנהליים
ויישא גם בהוצאות הערעור.
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מינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים,
בשלב הערעור כאמור ,מותנים בקבלת 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 שתעמיד לרשותו איילון,
רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ,תשפה איילון את
המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף
לתת גבול אחריות איילון להרחבה זו.
איילון תשלם את הוצאות המשפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/או
הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או המנהליים או הערעור ,הכל לפי
העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים או הליכים מנהליים
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או
מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,נגד המבוטח או מי מעובדיו.
הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים (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 או הליכים מנהליים ,כולל ערעור על
פסק דין ,אך לא כל קנס ,עיצום ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.
סייגים לעניין הרחבה זו:
איילון לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום
כלשהו במקרים הבאים:
א .ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג
מפורשות בפרק זה ו/או על פי החריגים הכללים לכל פרקי הפוליסה.
ב .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.
ג .ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או
קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
תת גבול אחריות איילון על פי הרחבה זו לא יעלה על  ₪ 150,000למקרה
ולסך כל המקרים בתקופת הביטוח.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון הנקוב
ברשימה למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות משפט הסבירות.
מתגמולי הביטוח תופחת ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או בפרק
זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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תנאים כלליים המתייחסים לפרקי ביטוח החבויות בלבד
.1

חובת הודעה על הליכים
א)

ב)

ג)

ד)

ה)

.2

קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך לאיילון מיד לאחר שנודע
לו ,ועל המוטב להודיע לאיילון מיד לאחר שנודע לו על כך .בנוסף ,יעביר
המבוטח לאיילון מיד עם קבלתם ,כל הזמנה לדין ,הודעה על דיון ,צו ,הליך
כלשהו או מכתב בקשר עם תביעה לתגמולי ביטוח עקב מקרה הביטוח.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המבוטח יודיע לאיילון ,בהקדם האפשרי ,על כתב
אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה משטרתית או אחרת או על חקירת
סיבות מוות או כל חקירה אחרת המתנהלת או עומדת להתנהל נגדו ,בקשר
עם כל מקרה ביטוח ,העלול להוות עילה לתביעה על פי פוליסה זו.
באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל
מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל
המבוטח.
לכל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פרקי החבויות בפוליסה יצורפו
כל המסמכים הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח וגובה הנזק או
החבות ,לפי העניין.
על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לאיילון,
ככל שיוכל להשיגם.

הכשלה של בירור החבות
א) לא קויימה חובה לפי סעיף  1במועדה ,וקיומה היה מאפשר לאיילון להקטין
חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו
קויימה החובה;
ב) הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 .iהחובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
 .iiאי קיומה או איחורה לא מנע מן איילון את בירור חבותו ולא הכביד על
הבירור.
ג) עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן איילון
את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין איילון חייב בתגמולי ביטוח אלא
במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר

.3

מרמה בתביעת תגמולים
הופרה חובה לפי סעיף  1או שנעשה דבר כאמור בסעיף (2ג) או שהמבוטח או
המוטב מסרו לאיילון עובדות כוזבות ,או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה
הביטוח או בנוגע לחבות איילון ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטורה איילון
מחובתה.
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.4

טיפול בתביעות
א) הכירה איילון בחבותה על פי הפוליסה ,תהיה רשאית לפי שיקול דעתה,
ליטול לידיה ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה ,לרבות
יישובה של כל תביעה בגין כל מקרה ביטוח ובלבד שהודיע על כך בכתב
למבוטח  30יום מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו ,וכן תשא
איילון בכל ההוצאות המשפטיות הסבירות הכרוכות בכך .בנוסף ,רשאי
תאיילון לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ודמי נזק.
לאיילון יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול הליכים או בנוגע לסידור או יישוב
כל תביעה .איילון תעשה כמיטב יכולתה לפעול בתיאום עם המבוטח כדי
שלא לפגוע בשמו הטוב.
ב) על המבוטח לשתף פעולה עם איילון ו/או בא – כוחה בכל דרך שיתבקש,
לרבות מסירת כל המידע שיש לו ,חתימה על ייפוי כוח ,תצהירים ,וכל
מסמך רלוונטי אחר הדרוש לשם ניהול הגנה או תביעה ,והתייצבות בבית
המשפט למתן עדות.
ג) איילון תוכל להיכנס באמצעות כל גורם המורשה מטעמו לכל המקומות
המבוטחים שבהם אירע מקרה הביטוח בכל זמן מתקבל על הדעת
למטרות חקירה או בדיקה לכל מטרה הקשורה בו ,והמבוטח ישתף פעולה
בהתאם לנדרש .איילון יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח
כדי שלא לפגוע בשמו הטוב.

.5

תשלום גבול האחריות
א) לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר עם כל תביעה או
תביעות כלפי המבוטח ,רשאי איילון לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול
אחריותו למקרה הביטוח ,בהפחתת כל סכום אשר המבוטח חייב לאיילון
לפי פוליסה זו ובניכוי כל סכום שכבר שולם בתור תגמולי ביטוח .חישוב
הניכוי ייעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד מיום התשלום החלקי
ועד ליום תשלום גבול האחריות.
לסכום זה יתווספו הוצאת משפט סבירות שהוצאו לשם הגנה בפני
תביעה כאמור ,כאשר אחריות החברה להוצאות אלו תהיה ביחס שבין
גבול האחריות המכוסה לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה.
ב) לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות בתוספת לכך ,יהא
איילון פטור מכל אחריות נוספת בגין אותו מקרה ביטוח.

.6

איסור הודאה ()ADMISSION
שום הודאה ,הצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא יעשו ולא יינתנו
ע"י המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של איילון ,הנ"ל אינו חל
על מסירת פרטי תאונה במשטרה או אצל כל גורם שהוחלט עליו על פי דין ולא
על מתן עדות במשפט פלילי.
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ביטוח תאונות אישיות
פרק  – 18ביטוח תאונות אישיות
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם תוך תקופת הביטוח ,שצוינה ברשימה ,ייפגע המבוטח ממקרה ביטוח
כתוצאה ישירה ,מיידית ויחידה מתאונה ,כהגדרת מונח זה בפרק זה ,אזי,
בכפיפות לחריגים ,לתנאים ולהתנאות בפרק זה או שצורפו או יצורפו אליו
על ידי תוספת או נספח ,תשלם איילון למבוטח ,או למבוטחים או למוטבים,
כמפורט בפרק זה ,תגמולי ביטוח ,בהתאם לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה.
פרק זה מכסה את המבוטח בגין מקרה ביטוח בתחום הטריטוריאלי המצוין
בו ובכל מקום בעולם למעט במדינות ערב אשר אין עימן הסכם שלום
ולמעט הרחבת מחלות (אם נרכשה וצוינה ברשימה) ,החלה רק בתחום
הטריטוריאלי.
א.

הגדרות למטרת פרק זה:-
.1

"מקרה הביטוח" –
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פגיעה גופנית ,מקרית ובלתי צפויה ,כתוצאה
ישירה ,מיידית ויחידה מתאונה ,אשר נגרמה
למבוטח על ידי גורם חיצוני גלוי לעין ,אשר
ללא תלות בגורם אחר ,היוותה את הסיבה
הבלעדית לאחד מאלה:
א .מותו של המבוטח או נכותו.
ב .אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק
בעבודתו ,או במשלח ידו המפורט
ברשימה ,באורח מלא או באורח חלקי,
בשיעור של  25%לפחות.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי מקרה
ביטוח שהינו תוצאה של אלימות מילולית
ו/או לחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו
פיסי ,לא ייחשב כמקרה ביטוח שנגרם
בשל תאונה ולא יכוסה על-פי פרק זה.
נכות תמידית (חלקית או מלאה) ,הנובעת
מהצטברות של תאונות רבות קטנות
(מיקרו-טראומות) ,לא תחשב "כ"מקרה
ביטוח" ,גם אם כל מקרה כשלעצמו נופל
בהגדרת מקרה הביטוח.
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.2

"תאונה"-

היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם במישרין
על ידי אמצעי אלימות פיזיים ,חיצוניים
וגלויים לעין ,אשר מהווה ,ללא תלות בכל
סיבה אחרת ,את הסיבה היחידה ,הישירה
והמיידית למקרה הביטוח.

.3

נכות –

אובדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף
או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו
הפונקציונאלית של איבר מאברי הגוף.

.4

נכות מלאה תמידית – נכות מלאה תמידית ,שתקבע בהתאם לטבלת
מבחני הנכות של המוסד לביטוח לאומי ,מכוח
חלק א' אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות
הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,תשט"ז –  ,1956להוציא תקנות 15
ו – ( 16להלן :המבחנים").

.5

נכות חלקית תמידית – נכות חלקית תמידית ,שתקבע בהתאם
למבחנים.

.6

אי כושר מלא זמני –

אי כושר מלא זמני לעסוק במקצועו של
המבוטח או במשלח ידו או להתמסר להם
בצורה כלשהי.

.7

אי כושר חלקי זמני  -אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו,
במקצועו או במשלח ידו המפורט ברשימה ,או
להתמסר להם בצורה כלשהי ,באורח מלא או
חלקי ,וזאת בשיעור של  25%לפחות .תשלום
הפיצוי למבוטח יהיה בשיעור אי הכושר החלקי
הזמני מהסכום הנקוב ברשימה כסכום הפיצוי
לאי כושר מלא זמני ובכפוף לנאמר לעיל.

.8

רופא מוסמך -

מי שהוסמך לעסוק ברפואה על-ידי
הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל,
בהתאמה למדינה בה הוא עוסק ברפואה,
לרבות פיזיותרפיסט ,כירופרקט ,פסיכולוג
או פסיכיאטר בעל תואר  MDולרבות מי
שהוסמך על ידי השלטונות במדינה בה הוא
פועל במקצועו ,כמומחה בתחום רפואי
מסוים ומחזיק במספר רישיון מומחה ,ולמעט
רופאים או מרפאים מורשים או שאינם
מורשים ,ברפואה בלתי קונבנציונאלית ו/או
אלטרנטיבית ו/או משלימה.

.9

תקופת אכשרה -

תקופה ,הנקובה בימים או בחודשים ,בפרק
זה זו או ברשימה ,אשר תחילתה במועד

תחילת הביטוח ,וכאשר במהלכה אירע
מקרה הביטוח ,אין איילון אחראי לתשלום
על פי תנאי פרק זה בתקופת הביטוח.
מקרה ביטוח ,שאירע בתקופת האכשרה
דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת
תקופת הביטוח.

ב.

.10

תקופת המתנה -

תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח
ומסתיימת לאחר הימים ,שצוינו כתקופת
המתנה בפרק זה או ברשימה ,שרק לאחריה
יהיה המבוטח זכאי לתשלום תגמולי הביטוח.

.11

תחום טריטוריאלי –

כהגדרתו בפרק ה"הגדרות לכל פרקי
הפוליסה".

.12

הדין –

דיני מדינת ישראל.

הרחבות (בתוספת פרמיה)
אם צוין במפורש ברשימה ובתוספת תשלום דמי ביטוח ,תכסה הפוליסה
את ההרחבות שפורטו ברשימה ,והמפורטות דלקמן:
אין בהרחבות אלה כדי להוסיף על גבול אחריות איילון ,אלא אם צוין במפורש
אחרת.
 .1הרחבת כל המחלות – אי כושר מלא זמני ואי כושר חלקי זמני גם אם
יגרמו על ידי איזו מחלה שהיא ,אולם תקופת ההמתנה בהרחבה זו תהיה
ארבעה עשר ימי המחלה הראשונים .אחריות איילון לפי סעיף זה תהיה
מוגבלת אך ורק למחלה שחלה בה המבוטח בתחום הטריטוריאלי
כמוגדר בהגדרה  11לעיל.
תקופת האכשרה לכל המחלות היא  30יום מתחילת הביטוח ואינה
בתוקף לגבי תקופות ביטוח נוספות (חידושי הביטוח) הבאות ברציפות
לאחר תקופת הביטוח הראשונה בה נרכש כיסוי זה.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
 .2סיכון מלחמה פסיבי -במקרה מוות או נכות מלאה וקבועה תמידית,
כהגדרתם בפרק ההגדרות סעיף  1לעיל ושייגרמו במישרין או בעקיפין על
ידי מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה ,פעולות מלחמתיות( ,בין
אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו) ,מעשי חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים,
התקוממות ,מהפכה ,מרד ,מרי ,פרעות ,שביתות ,שלטון צבאי או שלטון,
שתפשוהו שלא כדין ,תשלם איילון למבוטח ,או במקרה מותו למוטבים,
כמצוין ברשימה ,את סכום הביטוח הנקוב ,וזאת בתנאי שהמבוטח לא
השתתף באופן פעיל בפעולות כלשהן הקשורות בסיכונים המנויים
בסעיף זה ,כל זאת בכפוף ,בין היתר ,לסעיף  13לחריגי הפרק.
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כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
כפל פיצוי לאי כושר במקרה אשפוז עקב מקרה ביטוח
במקרה בו אושפז המבוטח עקב תאונה המכוסה על פי פרק זה ,יוכפל
סכום הפיצוי הנקוב ברשימה למקרה אי כושר מלא וזמני לעבודה.
תקופת ההמתנה תהיה  7ימים בגין תאונה ו  14 -יום בגין מחלה באם
נרכשה הרחבת מחלות ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה .תקופת
התשלום לא תעלה על התקופה המרבית בה ישולמו תגמולי ביטוח
בגין אי כושר ,כאמור בסעיף ד'( )3להלן.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
כפל פיצוי לאי כושר
לאחר  21יום מהתאונה או  42ימי מחלה (באם נרכשה הרחבת כל
המחלות) יוכפל סך הפיצוי השבועי הנקוב ברשימה למקרה אי כושר
מלא וזמני לעבודה ,ובתנאי שהמבוטח עדיין באי כושר בתקופה זו
ועד לתקופה המרבית בה ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר ,כאמור
בסעיף ד'( )3להלן.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
הרחבה לביטוח גן ילדים
א .הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לילדי הגן ,השוהים בגן בשעות
המקובלות בהן מתקיימת פעילות בגן.
הכיסוי יהיה למוות או נכות בלבד.
ב .על המבוטח לנהל רישום מדויק של כל הילדים השוהים בגן/בגנון.
פיצוי יחסי:
במקרה של תביעה בו יעלה מספר הילדים על האמור בהצעה ו/או
ברשימה תשלם איילון פיצוי למוטבים אשר יופחת בהתאם ליחס בין
מספר הילדים ,כפי שדווח לאיילון ,כאמור ,לבין כלל הילדים הנמצאים בגן.
כיסוי זהבתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
כיסוי ביטוחי למשפחה בעלות מופחתת ללא כיסוי תאונת דרכים
הביטוח על פי פוליסה זו מכסה את בני המשפחה ,שפרטיהם מפורטים
ברשימה והמתגוררים דרך קבע בכתובת שפורטה בה.
תמורת הנחה בדמי הביטוח ,כמפורט ברשימה ,מוצהר ומוסכם בזה
כי הביטוח לא יחול על מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מפגיעת כלי רכב
כלשהוא או מתאונת דרכים.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת דמי
ביטוח מופחתים ,כמפורט בה.

 .7הרחבת מלחמה אקטיבית
למרות האמור בחריג  13להלן ובסיפא של הרחבה  2לעיל ,יכוסו מוות או
נכות בלבד ,כהגדרתם בפוליסה היה ואירעו למבוטח המשרת שרות סדיר
או בשרות מילואים בצבא או במשטרה או בכוחות הביטחון ,או מועסק על
ידם בשכר ו/או המשתתף בפעולה צבאית ,פעולת מלחמה או פעולת איבה
כלשהי .סכום הפיצוי יהיה כנקוב ברשימה .למען הסר ספק מובהר בזאת
כי הרחבה זו אינה חלה על אובדן כושר מלא או חלקי זמני לעבודה.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
 .8תוספת לסכום הביטוח (במוות או נכות)
במקרה בו גרם מקרה הביטוח למותו או לנכותו של המבוטח ,בתוך
שלושה חודשים מתחילת הביטוח ,תשלם איילון למבוטח או למוטב ,לפי
העניין ,פיצוי נוסף בסך של  ₪ 20,000בנוסף לתגמולי הביטוח שצוינו
ברשימה .הפיצוי ישולם פעם אחת בלבד ובגין מקרה ביטוח אחד.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
 .9ביטוח לחיילים בחופשה ו/או לחיילים בשירות חובה
למרות האמור בסעיף  13לחריגי פרק זה ,יכוסה מקרה ביטוח שגרם
לנכות או מוות בלבד למבוטח שהינו חייל בחופשה או הינו משרת בשירות
חובה וחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ס( 1959-נוסח משולב) חל
עליו ,ובתנאי כי:
א .מקרה הביטוח אירע בשטח מדינת ישראל בלבד.
ב .מקרה הביטוח לא אירע עקב השירות הצבאי ,כמוגדר בחוק הנכים
(תגמולים ושיקום (תשי"ט ) 1959 -נוסח משולב.
ג .לא יכוסה מקרה ביטוח שגרם לאי כושר מלא או חלקי זמני לעבודה.
כיסוי זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר ברשימה במפורש ותמורת
תוספת דמי ביטוח.
ג.

חריגים
פרק זה אינו מכסה מקרה ביטוח שיגרם במישרין או בעקיפין על ידי או
כתוצאה מאחד או יותר מהאירועים הבאים:
 .1איבוד לדעת או ניסיון לכך ,פעולה או השפעה של סמים או תרופות,
למעט תרופות לפי מרשם רופא ולמעט תרופות הנמכרות בבתי מרקחת
ללא מרשם רופא ,שבר (הרניה) ,טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם
הטיפול היה הכרחי בשל מקרה ביטוח) ,הריון ,לידה ,מחלות מין.
 .2קרינה מייננת או קרינה רדיואקטיבית מכל סוג שהוא.
 .3הימצאות המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס שאינו רב מנועי או בכלי
טיס שהטסתו אינה כדין וכן כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו מכל
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סוג ,או בכלי טייס שאינו טס טיסת קו או טיסת שכר במסגרת חברת
תעופה אזרחית מוכרת.
פעילות של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט (כולל בליגה
למקומות עבודה) או כתוצאה מפעילות בציד ,טיפוס הרים ,ספורט
חורף ,סקי מים ,צלילה תוך שימוש במיכלי אויר ,גלישה מצוקים,
צניחה ,דאייה ,אגרוף ,קרב מגע מכל סוג ,השתתפות במרוצי תחרות,
טביעה בשעת שחיה/רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות
הרשות ,ו/או כל פעילות ספורט אתגרי הנכללת ברשימת הפעילויות
המפורטת באתר האינטרנט של איילון  ,www.ayalon-ins.co.ilכפי
שתתעדכן מעת לעת.
זעזוע מוח או מחלת עצבים או התמוטטות עצבים ,אלא אם נגרמו על
ידי מקרה ביטוח ,המכוסה בפוליסה זו .
כל נזק שנגרם במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו מרצון של
המבוטח בפעילות בלתי חוקית או כל הפרה או ניסיון להפר חוק כלשהו,
התפרעות שבה השתתף המבוטח או התנגדות למעצר.
נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי ,בטרקטורון ,באופנוע ים ,באופניים
חשמליים ,סאגוואי ,קורקינט חשמלי ו/או כלי כלים אחרים המונעים
באמצעות מנוע עזר.
תאונה או מחלה שארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי
ביטוח על פי פוליסה זו ושנגרמה כתוצאה מאי הכושר שבגינו זכאי
המבוטח לתגמולי הביטוח ,כאמור.
הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות .
היעלמו של המבוטח ,אלא אם הומצאו ראיות ,באופן סביר ,כי מדובר
במותו של המבוטח ,עקב מקרה ביטוח ,המכוסה בפוליסה זו.
פגיעה גופנית שהינה תוצאה של אלימות מילולית או פסיכולוגית או
אמוציונאלית שאינה כרוכה בפגיעה בכוח פיזי בגוף המבוטח.
מוות או נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו על ידי או כתוצאה מפעילות,
תרגילים או אימונים צבאיים או טרום צבאיים מכל סוג שהוא שאירעו
בשעה שהמבוטח משרת בשרות צבאי וחוק הנכים (תגמולים ושיקום)
התשי"ס( 1959-נוסח משולב) חל עליו.
"מלחמה" ו"טרור" (בכפוף להרחבת סיכון מלחמה פסיבי בפרק זה):
מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעילות מסוג
מלחמה (בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא הוכרזה) ,מלחמת
אזרחים ,פרעות ,שביתות מסכנות ו/או הכרוכות באלימות,
התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,פעילות איבה ,מרד ,מרידה,
מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו 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.
פעולות חבלה וטרור – לצורך סייג זה "חבלה" ו"טרור" משמעו:
השימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות השימוש באלימות

שמטרתו היא להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או
אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
חריגים א' ו-ב' לעיל חלים גם בגין מקרה הנגרם או הקשור בכל
ג.
פעולה שנעשתה לשם מניעה ,דיכוי או השתלטות על פעולות
כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים.
 .14כל מחלה המהווה את הסיבה הקרובה במישרין למוות ,נכות או אי
כושר עבודה ,אלא אם נרכשה הרחבת מחלות ,ובכפוף לתנאיה.
ד.
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מבלי לגרוע מהחריגים לפרק זה ,כמפורט בפרק ג' לעיל ,איילון תהא
פטורה מתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה בשל מקרה ביטוח ,אשר
גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם ,ואשר ארע
למבוטח בתקופה שבה חל הסייג בדבר מצב רפואי קודם.
לעניין חריג זה " :מצב רפואי קודם" משמעו מערכת נסיבות רפואיות
שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה
או תאונה; "אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת ,או
בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד
ההצטרפות לביטוח;
תוקף החריג בגין מצב רפואי קודם יהיה מוגבל בזמן בהתאם לגילו של
המבוטח במועד תחילת הביטוח כדלקמן:
א .היה גיל המבוטח פחות מ 65-שנה עם הצטרפותו לביטוח  -שנה
אחת מיום תחילת הביטוח.
ב .היה גיל המבוטח מעל ל 65 -שנה עם הצטרפותו לביטוח  -חצי
שנה מיום תחילת הביטוח.
על אף האמור בסעיף  2לעיל ,סייג לחבות איילון או להיקף הכיסוי בשל
מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח ,יהיה תקף
לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.
הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם ,ואיילון לא סייגה במפורש את המצב
הרפואי הקודם בדף פרטי הביטוח ,יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות
מכל מין וסוג שהוא לעניין מצבו הרפואי הקודם עליו הודיע המבוטח.
אין באמור לעיל כדי לפטור את .המבוטח מחובת גילוי לפי חוק חוזה
הביטוח לגבי מצב רפואי קודם.
איילון תהא פטורה מחבותה בשל מצב רפואי קודם ,כאמור לעיל,
ונתבטל חוזה הביטוח ,ומבטחת סבירה לא הייתה מתקשרת באותו
חוזה ביטוח ,אף בדמי ביטוח גבוהים יותר ,אילו ידעה במועד כריתת
חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח.
במקרה כזה תחזיר איילון למבוטח את דמי הביטוח ששילם המבוטח
בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח ,בניכוי החלק היחסי של דמי
הביטוח עבור כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח.

על דמי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה ,כאמור בחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א – .1981
ה.

הכיסוי הביטוחי והיקף אחריותה המרבי של איילון
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7

.8

.9
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בדיקה ע"י רופא
במקרה של פגיעה כלשהי ,ייבדק המבוטח בהקדם האפשרי על ידי רופא
מוסמך ויפעל על פי הוראותיו.
המבוטח ,ככל שיידרש ,יעבור בדיקה רפואית על פי הוראות איילון ועל
חשבונה ,בגין כל פגיעה גופנית ,שאירעה לו לטענתו.
תקופת ההמתנה לאי כושר מלא זמני ולאי כושר חלקי זמני תהיה בת
 8ימים (שבעה ימים לאחר קרות מקרה הביטוח).
תגמולי הביטוח בגין אי כושר מלא זמני ואי כושר חלקי זמני  ,ישולמו ,בין
בנפרד ובין ביחד ,החל מהתאריך בו נבדק המבוטח לראשונה על ידי רופא
מוסמך ,ובתנאי שהתקופה עבורה ישולמו תגמולי הביטוח לפי סעיפים
אלה לא תעלה על  104שבועות מיום קרות מקרה הביטוח למבוטח שגילו
ביום קרות מקרה הביטוח מתחת ל 65-שנים ,ולא תעלה על  52שבועות
למבוטח שגילו ביום קרות מקרה הביטוח מעל  65שנים.
התקופה בה ישולמו תגמולי הביטוח בגין כל המחלות ,אם נרכשה הרחבה
זו ,לא תעלה על  52שבועות מיום קרות מקרה הביטוח ,אם לא צוין אחרת
ברשימה.
במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות מלאה תמידית ,תשלם איילון
למבוטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה תמידית.
במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות חלקית תמידית ,תשלם איילון
למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שנקבע למבוטח ,עקב מקרה
הביטוח ,מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה תמידית.
משנקבעה למבוטח נכות תמידית חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד
לפיצוי על בסיס אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח .כל סכום
ששולם בגין תקופה שלאחר קביעת הנכות התמידית ,כאמור ,ייזקף
לחשבון הפיצוי הסופי בגין נכות תמידית.
אם המבוטח היה נכה לפני קרות מקרה הביטוח ,יחושבו תגמולי הביטוח
בגין הנכות המלאה או החלקית התמידית בניכוי אחוזי הנכות שהיו
למבוטח בזמן קרות מקרה הביטוח.
אם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה תמידית או נכות חלקית
תמידית ,תשלם איילון במות המבוטח רק את ההפרש ,אם יש כזה ,בין
הסכום המגיע בגין מוות ,לבין הסכום ששולם בגין הנכות התמידית .אם
שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בגין אי כושר עבודה זמני ,מלא או חלקי,
תשלם איילון במות המבוטח רק את ההפרש ,אם יש כזה ,בין הסכום
המגיע בגין מוות ,לבין הסכום ששולם בגין אי כושר העבודה הזמני ,כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי סך כל תגמולי הביטוח לא יעלה על
גבול אחריות איילון הנקוב ברשימה בגין מוות.

 .10המוטבים לגבי מקרה מוות ,יהיו היורשים החוקיים או כפי שצוין ברשימה.
 .11תגמולי הביטוח בגין אי כושר מלא זמני או אי כושר חלקי זמני שבועיים
לא יעלו על  75%מסכום משכורתו/הכנסתו החודשית הממוצעת של
המבוטח כפי שהייתה במשך  12החודשים שקדמו לאירוע התאונה,
כשהיא מחולקת לארבע.
קביעת נכות

ו.

.1

.2
.3

.4

ז.

דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פרק
זה תיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון
בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת
דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז –  ,1956להוציא תקנות  15ו – 16
(להלן" :המבחנים") .אין בקביעת נכות ,כאמור ,כדי להחיל על פוליסה זו
הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.
לא פורטה הפגיעה במבחנים לעיל ,תיקבע דרגת הנכות על ידי רופא
מוסמך לפי הפגיעה הדומה לה ,מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים.
הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור
נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח ,תחייב קביעה זו גם את
הצדדים לפוליסה זו ,אולם למעט קביעה לפי תקנה  15ו 16-לתקנות
המוסד לביטוח לאומי ולמעט קביעת הקשר הסיבתי בין הנכות ,כולה
או מקצתה ,ובין מקרה הביטוח.
מובהר בזאת כי עצם הגשת תביעה מצד המבוטח לביטוח הלאומי ,לא
יהיה בה כדי לעכב את בירור תביעת המבוטח לאיילון לקבלת תגמולי
ביטוח ,אלא אם כן הסכימו איילון והמבוטח בכתב לחכות לקביעת הביטוח
הלאומי כאמור וכל עוד התביעה לא התיישנה.
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי קביעת הנכות לפי פרק זה ,לא תושפע
מדרגת הנכות שתיקבע למבוטח לפי חיקוק אחר ,מלבד התקנות לפי
חוק המוסד לביטוח לאומי המוגדרות לעיל ,ובכפוף לאמור בפרק זה.

תחום טריטוריאלי
הכיסוי על פי פרק זה הינו בתוקף בכל מקום בעולם ,למעט במדינות ערב
אשר אין עימן הסכם שלום או אם צוין אחרת במקום אחר בפוליסה או
בדף הרשימה ,ולמעט הרחבת כל המחלות ,אם נרכשה ,החלה רק בתחום
הטריטוריאלי כמפורט בהגדרה  11לעיל.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,שטחים שנמסרו לשליטת הרשות הפלשתינאית
באופן חלקי או מלא (ואשר לא נכללו בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק
יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית,
התשנ"ה )1995-לא ייחשבו ככלולים בתחום הטריטוריאלי.

ח.
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תנאים מיוחדים לפרק  – 18ביטוח תאונות אישיות

 .1גילוי ושינוי בעניין מהותי
סעיף  2לתנאים הכלליים לכל חלקי הפוליסה יוחלף לעניין פרק זה
בסעיף זה:
א) הציגה איילון למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת
ביטוח ואם בדרך אחרת בכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על
נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים
שבו (להלן" :עניין מהותי") ,על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה
מלאה וכנה.
ב) פרק זה הוצא על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב לאיילון על
כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפרק זה או בכל דרך
אחרת כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתה של איילון שהמבוטח גילה לה
את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
ג) לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח,
כאמור בס"ק (2א') לעיל  -יחולו ההוראות הבאות:
( )1איילון רשאית ,תוך  30ימים מהיום שנודע לה על כך ,וכל עוד לא קרה
מקרה הביטוח ,לבטל את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.
( )2ביטלה איילון את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,תחזיר למבוטח את
דמי הביטוח ,ששולמו לה בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח,
בניכוי הוצאות איילון ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה .לא
ביטלה איילון את החוזה ,רואים אותה כמסכימה להמשך קיומו.
( )3קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין
איילון חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא
כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי
המצב לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והיא פטורה כליל
בכל אחת מאלה:
(א) התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה לאיילון על
החמרת הסיכון נעשו בכוונת מרמה.
(ב) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח
מרובים יותר ,אילו ידע את המצב לאמיתו .במקרה זה ,זכאי
המבוטח להחזר דמי הביטוח ,ששילם בעד התקופה שלאחר
קרות מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות איילון.
( )4איילון אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיף זה בכל אחת מאלה,
אלא אם התשובה של המבוטח לא הייתה מלאה וכנה או ניתנה
בכוונת מרמה ,אם:
(א) איילון ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת
כריתת החוזה או שהיא גרמה לכך שהתשובה לא הייתה
מלאה וכנה.
(ב) העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה
להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על
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מקרהו ,על חבות איילון או על היקפה.
ד) הנושאים המפורטים להלן ייחשבו כעובדות מהותיות לצורך ביטוח
זה ,ובלבד שהמבוטח נשאל עליהם בהצעת הביטוח ו/או בכתב בכל
דרך אחרת:
( )1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר
ששימש בסיס לפוליסה זו.
( )2תיאור ו/או שינוי בעיסוקו ,מקצועו ומשלח ידו של המבוטח.
( )3פעילותו של המבוטח בספורט או תחביב.
( )4מצב בריאותו של המבוטח.
( )5תאונות ומחלות שאירעו למבוטח בחמש שנים אחרונות.
( )6פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול ביטוח של
המבוטח בעבר ,אי חידושו על ידי מבטח כלשהו ,דחיית הצעת
הביטוח של המבוטח בעבר או התנאתה בתנאים מיוחדים.
 .2שינויים במהלך תקופת הביטוח  -שינוי מקצוע ,עיסוק או תחביב
א) המקצוע והעיסוק של המבוטח ,כמפורט בהצעה משמשים יסוד
לביטוח זה ,במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק ,או אם יעסוק
המבוטח בעיסוק או בתחביב מסוכנים יותר משהיו בעת עריכת
ביטוח זה  -חייבים בעל הפוליסה או המבוטח להודיע לאיילון בכתב
על השינוי ,העיסוק הנוסף ,או התחביב כאמור בתוך  21יום ממועד
השינוי .איילון תהיה רשאית לקבוע תנאי ביטוח חדשים או אף לבטלם,
בכפוף להוראות הדין.
ב) לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמה הפרמיה המתאימה כפי
שנקבעה ע"י איילון ,תקטן חבות איילון באופן יחסי או תתבטל
לחלוטין בכפוף להוראות הדין.
ג) אם שינה המבוטח את מקצועו או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת
עריכת ביטוח זה ,הוא יהיה זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או
ההודעה .זאת  -רק בתנאי שהפרמיה קודם לכן כללה תוספת עקב
העובדה שהמבוטח עסק במקצוע ,עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון
גבוה מהרגיל.
 .3ביטול הביטוח
סעיף  5לתנאים הכלליים לכל חלקי הפוליסה יוחלף לעניין פרק זה
בסעיף זה:
א .המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הביטוח בהודעה בכתב לחברה
והביטול יכנס לתוקפו תוך  3ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול
לאיילון .במקרה כזה תשאיר איילון לעצמה את דמי הביטוח הנהוגים
אצלה לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף בשיעור של
 10%ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו ,בו הייתה הפוליסה
בתוקף ,בתוספת שיעור של  10%מדמי הביטוח ,שהיו משתלמים
בגין מלוא תקופת הביטוח.
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ב .איילון רשאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח,
התשמ"א.1981 -
ג .ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין
מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור.
 .4תביעות וחובת שיתוף פעולה
סעיפים  6ו –  13לתנאים הכלליים לכל חלקי הפוליסה יוחלפו לעניין
פרק זה בסעיף זה:
א .יש להודיע לאיילון ללא דיחוי על קרות מקרה הביטוח ולציין בהודעה
את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר הפוליסה ,אם ניתנה
הודעה בכל פה – תינתן הודעה בכתב לאיילון סמוך ככל האפשר
לקרות מקרה הביטוח .כל המידע והמסמכים ,כנדרש על ידי איילון,
יומצאו לה על ידי המבוטח או על ידי נציגיו האישיים החוקיים ,או
על ידי המוטב ,ועל חשבונם .אם המידע והמסמכים אינם ברשותם,
עליהם לעזור לאיילון ,ככל שיוכלו ,להשיגם.
ב .כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על גבי
טופס תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו לאיילון ,ויצורפו
אליו כל המסמכים הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח.
ג .תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי איילון המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבותה ,אולם תגמולי ביטוח שאינם
שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מיום מסירת התביעה
לאיילון ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
ד .לא קוימה חובה לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר להקטין
חבותה של איילון ,אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהייתה
חייבת בה אילו קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 )1החובה לא קוימה ,או קוימה באיחור ,מסיבות מוצדקות.
 )2אי קיומה או איחורה לא מנע מאיילון את בירור חבותה ולא
הכביד על הבירור.
ה .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מאיילון את בירור
חבותה או להכביד עליה ,אין איילון חייבת בתגמולי ביטוח ,אלא אם
כן הייתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
הופרה חובה לפי סעיף זה ,או שהמבוטח או המוטב מסרו לאיילון
ו.
עובדות כוזבות ,או שהעלימו ממנה עובדות בנוגע לחבותה ,והדבר
נעשה בכוונת מרמה -פטורה איילון מחבותה.
 .5תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי הביטוח ,היא שלוש שנים מיום
קרות מקרה הביטוח .היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח
ממחלה או תאונה ,תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח
זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח.
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תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות איילון
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו ,עד כמה
שלא שונו במפורש בפרק "תנאים מיוחדים לפרק  – 18תאונות אישיות".
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פרק  – 19ביטוח חבות סייבר
פרק  – 19.1ביטוח נזקי סייבר (צד ראשון)
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת תשפה איילון את המבוטח לפי
פרק זה עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה בגין:
אובדן או נזק סייבר
א.
הוצאות סבירות ודרושות ,כמפורט להלן ,שהוצאו ע"י המבוטח לצורך
שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח
כתוצאה מגישה בלתי מורשית ,הדבקה בווירוס מחשבים ,מתקפת
מניעת שירות או שגיאה תפעולית שיתרחשו במהלך תקופת הביטוח
על פי פרק זה.
הכיסוי חל על הוצאות שהוצאו בפרק זמן של עד  12חודשים לאחר
שנודע למבוטח לראשונה אודות הגישה הבלתי מורשית ,הדבקה
בווירוס מחשבים ,מתקפת מניעת השירות או השגיאה התפעולית.
היה ויבקש המבוטח בכתב  -להתחיל את תקופת  12החודשים עד 3
חודשים לאחר המועד בו נודע לו לראשונה על מקרה הביטוח ,יאשר
המבטח את דחיית תקופת כיסוי ההוצאות.
הפרעה למהלך העסקי והוצאות נוספות
ב.
 הפחתה בהכנסות עסקיות שתגרם למבוטח במהלך תקופתהשיקום ,ו-
 הוצאות סבירות ודרושות ,מעבר להוצאות התפעול הרגילות שלהמבוטח שייגרמו למבוטח במהלך תקופת השיקום על מנת
להמשיך או לשקם את הפעילות העסקית של המבוטח ,הנובעים
מגישה בלתי מורשית ,הדבקה בווירוס מחשבים או מתקפת
מניעת שירות לרשת המבוטחת ,שאירעו במהלך תקופת הביטוח
על פי פרק זה.
תקופת השיקום תחל במועד בו הפעילות העסקית תופרע
לראשונה ותסתיים בראשון מבין:
 המועד בו הפעילות העסקית הושבה לרמה שהייתה קיימת לפניההפרעה; או
  120ימים לאחר שהפעילות העסקית תופרע לראשונה.היה ויבקש המבוטח בכתב  -להתחיל את תקופת  120הימים
בעד  90יום שלאחר המועד בו נודע לו לראשונה על מקרה הביטוח,
יאשר המבטח את דחיית תקופת כיסוי ההוצאות.
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ג.

ד.

גניבת סייבר
 אובדן או שינוי בכספים או אמצעי תשלום עקב הוצאה או העברהשאינם מורשים של הכספים ואמצעי התשלום הנ"ל; ו-
 אובדן טובין של המבוטח עקב מסירה בלתי מורשית של הטובין,הנובעים משידור מידע באמצעות או אל הרשת של המבוטח
הנגרמת ע"י מקור חיצוני במהלך תקופת הביטוח על פי פרק זה .
סחיטת סייבר
הוצאות או דמי סחיטה ששולמו ע"י המבוטח בדבר סכנה מהותית
וסבירה של:
 אובדן או נזק לרשת של המבוטח אובדן כספים או אמצעי תשלום של המבוטח אובדן ,חשיפה או שימוש בלתי מורשה במידע סודי של המבוטחאו מידע סודי של אחרים הנתון להשגחת המבוטח; או
 השחתת אתר האינטרנט של המבוטח.עקב איום שסביר להניח שהוא ממשי ,שהופנה כלפי המבוטח ע"י
סחטן ,במהלך תקופת הביטוח על פי פרק זה .

ואשר נגרמו כתוצאה מנזק לרשת של המבוטח או לנתונים השמורים
ברשת של המבוטח כתוצאה מ:
 גישה בלתי מורשית הדבקה בווירוס מחשבים מתקפת מניעת שירות שגיאה בתפעול שיגור נתונים באמצעות ואל הרשת המבוטחת שנוצר ונגרם ע"י מקורחיצוני
 איום ממשי בסחיטה או סדרה כלשהי של אירועים מהסוג הנ"ל הנובעתאו מקורה מגורם יחיד המבוטח במסגרת כיסוי סייבר צד ראשון ,ובלבד
שאירוע הנזק או סדרת האירועים כאמור ,אירעו במהלך תקופת
הביטוח ודווחו לאיילון במהלך תקופת הביטוח המפורטת ברשימה.
הגדרות
ההגדרות הבאות יחולו בקשר עם הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה:
השתתפות עצמית:

הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום השיפוי
וההוצאות שישולמו ע"י איילון עקב מקרה ביטוח
המכוסה לפי פרק זה – לגבי כל מקרה ביטוח
בנפרד.
כמו כן יחול סכום השתתפות עצמית לגבי הוצאות
חיצוניות שהוציא איילון במהלך טיפול בתביעה ו/או
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דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום
לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.
תקופת המתנה:

תקופת ההמתנה המפורטת ברשימה תחול בדבר
כל תקופת השיקום המייצגת את מספר השעות
שבהן תתקיים הפרעה לפעילות העסקית של
המבוטח לפני שאיילון תהא חבה לראשונה לפצות
את המבוטח עבור אובדן או נזק בהתאם לפרק זה.

מתקפת מניעת שירות :מתקפה המתבצעת על גבי רשת אחת או יותר
באינטרנט והמיועדת ומתוכננת במיוחד להפריע
לפעולת הרשת של המבוטח.
מקור חיצוני:

אדם שאינו עובד ,מנהל ,דירקטור ,נושא משרה או
שותף של המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח או
ששימש ככזה במהלך  12החודשים שקדמו למועד
קרות מקרה הביטוח.

עובד:

 אדם המועסק על פי חוזה עבודה או התמחותאצל המבוטח;
 עובד המועסק באמצעות חשבונית מס או אדםהמועסק אצל המבוטח באמצעות חברת כח אדם,
והמצוי תחת שליטה ופיקוח של המבוטח.
עובד אינו כולל כל מנהל ,דירקטור ,נושא משרה
או שותף של המבוטח.

טובין:

 רכוש פיסי ממשי אשר הינו : בעל ערך כספי. מוחזק ע"י המבוטח במלאי לצורך מכירה אונשלח ע"י המבוטח ללקוחותיו בהובלה יבשתית,
בים או באויר.
 נמכר או מוחלף ע"י המבוטח במסגרת סחר אומסחר.

הרשת של המבוטח:
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מערכת אלקטרונית ,אלחוטית ,אינטרנטית או
אחרת ,פנימית או חיצונית ,כולל חומרת מחשב,
תוכנה והתקני מדיה אלקטרונית המשמשים
לאחסון ועיבוד טלקומוניקציה באינטרנט ,נתונים
ומידע בפורמט אנלוגי ,דיגיטלי או אלחוטי ,דואר
אלקטרוני ,כולל ,אך לא מוגבל למחשבים ,שרתים,
התקני אחסון נתונים ,ציוד רשת ,ציוד היקפי חוטי
ואלחוטי ,אמצעי גיבוי אלקטרוניים וספריות מדיה
בבעלות ,תפעול ושליטת המבוטח או מופעלים

ע"י ספק שירותי תהליך עסקי או ספק שירותי
טכנולוגית מידע עבור המבוטח.
אובדן:

נזק כספי ישיר שנגרם למבוטח עקב מקרה ביטוח.

מקרה ביטוח:

אובדן עקב האירועים בסעיף הכיסוי.

כסף:

פירושו אחת מהאפשרויות הבאות אך רק במידה
שהן קיימות אך ורק בפורמט דיגיטאלי או אלקטרוני:
 מזומנים ,מטבע ,שטרות ,המחאות רשומות,העברות כספים.
 תיעוד של אשראי המוחזק בידי גוף אחר בחשבוןהמבוטח.
 -תיעוד של סכום שגוף אחר חייב למבוטח.

שגיאה תפעולית:

כל פעולה מקרית או בלתי מכוונת או פעולה
רשלנית ,טעות או השמטה מצד עובד או גוף
שלישי ,המספק שירותים למבוטח לצורך תפעול
הרשת המבוטחת ,המוביל לאבדון ,השמדה או
שינוי נתונים.

הפחתה בהכנסה

הסכום שיקבע ע"י איילון כהפרש בין ההכנסה,
אשר המבוטח צופה באופן סביר שאיבד במישרין
כתוצאה מגישה בלתי מורשית ,הדבקה בווירוס
מחשבים או מתקפת מניעת שירות ,בניכוי
העלויות שהמבוטח היה עשוי להוציא – אך חסך
– בגין הפרעה לעסקיו.
איילון תבסס את חישוביה על סך ההכנסה
שנוצרה וההוצאות שהוצאו מידי חודש בפרק הזמן
של  12חודשים לפני קרות מקרה הביטוח אשר
גרם להפחתה בהכנסה העסקית ,וכן צפי סביר
של הכנסות והוצאות עתידיות ,המביא בחשבון
שינויים מהותיים בתנאי השוק ואשר סביר היה כי
ישפיעו על ההכנסה העסקית של המבוטח.

אמצעי תשלום:
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מסמכים או חוזים סחירים ושאינם סחירים כולל
מטבע סמלי ( ,)Tokenכרטיסים ,בולי הכנסה
ובולים אחרים הנמצאים בשימוש נוכחי ,שטרות,
תעודות סטוק ,תעודות ,התחייבות ,אגרות חוב,
כתבי אופציה ,מכתבי אשראי ,קבלות מחסן שטרי
מטען סחירים ,בעלות על רכב מנועי וכן הוכחות
בדבר חובות שהונפקו בנוגע לכרטיסי אשראי שלא
הונפקו ע"י המבוטח – כולל שווה ערך דיגיטאלי או
אלקטרוני של כל הנ"ל.

גישה בלתי מורשית:

כל כניסה לרשת של המבוטח או למידע השמור
ברשת של המבוטח ע"י אדם בלתי מורשה או
אדם מורשה אך באופן בלתי מורשה ,כולל גניבת
אמצעי אחסון נתונים המשמש לאחסון ,אחזור או
העברת נתונים.

מדד:

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (כולל ירקות ופירות) או כל גוף שיבוא
במקומה או כל מדד אחר המצוין ברשימה.

העסק:

בית העסק המשמש למטרת עסקו של המבוטח,
כמתואר ברשימה והנמצא בכתובת המצוינת
ברשימה.

חריגים
הביטוח על פי פרק זה איננו מכסה אובדן או נזק בקשר עם:
.1
.2

.3
.4

.5

.6

.7
.8
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מקרה ביטוח שארע לפני תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.
כל מקרה ביטוח שהיה צריך להיות מדווח בצורה סבירה במסגרת
פוליסת ביטוח קודמת או הקשור בנסיבות שהיו ידועות למבוטח לפני
כניסת הכיסוי על פי פרק זה לתוקף.
פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
הוצאות לשחזור או תיקון של הרשת של המבוטח או של המידע
שנשמר ברשת של המבוטח ברמה שהינה משודרגת לעומת המצב
שהיה קיים לפני קיומה של התביעה וזאת אך ורק לגבי הוצאות
שהן מעבר לנדרש על מנת להשיב את המצב לקדמותו .היה וייקבע
כי אין דרך אחרת אלא לשחזר או לתקן את הרשת לרמה שמעבר
לנדרש ישפה המבטח את המבוטח במלא עלות השחזור או התיקון.
חבות כלשהי של המבוטח ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל
אובדן או נזק עקב פגיעה ,נזק או הרס של רכוש מוחשי ,פציעה
גופנית ,מחלה ,חולי או מוות( ,לרבות פגיעה רגשית או עגמת נפש).
אספקת שירותי אינטרנט או שירותי אירוח ( )hostingאו שירותי
ענן או אספקת שירותי טכנולוגיית מידע או אספקת שירותי עיבוד
תשלומים (מלבד כאשר שירותים אלה הם לצורך ביצוע מכירות
של המבוטח עצמו) או אספקת שירותי בנקאות ,שירותי מוסד
פיננסי ,או שירותי מסחר מקוון במניות/ניירות ערך/שערי מטבעות,
פתרונות או שירותים לצבא או אספקת שירותי בית חולים מכל סוג
או תיאור.
כל שיקום של הרשת של המבוטח או נתונים השמורים ברשת לרמה
מעבר לזו שהייתה קיימת לפני התרחשות האובדן.
כל פעולה מכוונת ,פלילית ,בלתי ישרה ,פעולת רמאות או זדונית,
או הפרה ביודעין של חוק שבוצעה ע"י כל דירקטור ,נושא משרה,
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שותף או נאמן של המבוטח ,בין אם יפעל לבדו או בשיתוף פעולה
עם אחרים.
הימורים ,פרסים ,זכיות ,קופונים או פורנוגרפיה.
פעולה כלשהי של רשות ממשלתית כולל כל עיכוב שייגרם עקב
מגבלה או דרישות שתאכוף רשות ממשלתית כלשהי בגין התרמה,
הפקעה ,חילוט ,הרס או נזק לכל חומר או ציוד על פי צו של ממשלה
או של כל רשות ציבורית מכל סיבה שהיא.
זכויות הקניין הרוחני ,הסודות המסחריים או מוניטין
נטילה בלתי מורשית כלשהי  -בפועל או נטענת  -של סודות
מסחריים ע"י המבוטח או עובד של המבוטח שחרג מסמכותו.
תקלה אשר גרמה לקריסה של הרשת של המבוטח עקב כל סיבה
שהיא למעט כתוצאה מגישה בלתי מורשית ,הדבקה בווירוס
מחשבים ,מתקפת הפסקת שירות או שגיאה תפעולית.
הפרה ממשית או נטענת של זכויות פטנטים.
נזק פיזי כלשהו לרשת של המבוטח.
כל תביעה שהייתה צריכה להיות מדווחת בצורה סבירה במסגרת
פוליסת ביטוח קודמת או הקשורה בנסיבות שהיו ידועות למבוטח
לפני כניסת הכיסוי על פי פרק זה ו/או פוליסה זו לתוקף.
כל שגיאות התכנות הקשורות בתכנון ,מבנה הרשת של המבוטח,
או שימוש בתוכנות שטרם אושרו לשימוש.
כל הפרעה ,הפסקה או ניתוק חשמל ,שירותים ,לוויינים וטלקומוניקציה,
כולל זרם נמוך או גבוה ,הפרעות אלקטרומגנטיות והצטברות חשמל
סטטי ,אלא אם הם נתונים לשליטתו הבלעדית של המבוטח.

הרחבת הוצאות בדבר הודעה ללקוח
בכפוף להסכמת איילון מראש ובכתב ולתשלום תוספת פרמיה כמפורט
ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות סבירות והכרחיות
הנדרשות על פי דין בקשר עם הודעה לנפגע בדבר מקרה הביטוח בעקבות
חשיפה  -ממשית או חשודה  -של מידע אישי שאינו ציבורי בגינה אחראי
המבוטח או עלול להיות אחראי על פי דין ושאירעה במהלך תקופת הביטוח על
פי פרק זה ,בגינה נשלחה הודעה לאיילון בהתאם לתנאים הכלליים.
גבול האחריות לעניין הרחבה זאת הינו בהתאם למפורט ברשימה ,והינה
למקרה ולתקופת הביטוח על בסיס נזק ראשן שאינו כפוף לביטוח חסר.
תנאים כלליים לפרק זה
.1

131

הודעה על מקרה ביטוח
במקרה שאירוע או הוצאות ,שעשויים להיות מבוטחים במסגרת כיסוי
חבות סייבר צד ראשון יתרחש  /יוצאו  /סביר שיתרחש  /סביר שיוצאו,
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במהלך תקופת הביטוח ,על המבוטח לשלוח לאיילון הודעה בהקדם
האפשרי ,במהלך תקופת הביטוח המפורטת ברשימה ,ולהעביר מיד
לאיילון כל מידע שבידי המבוטח או שיקבל בדבר אירוע או מקרה
שיוביל להוצאות ,כולל פרטים מדויקים בדבר אופי האירוע או המקרה
שיוביל להוצאות.
על המבוטח לפרט בכתב את הסכומים הנתבעים על ידו במקרה של
אירוע כולל פרטים בדבר הרכב הסכומים הנתבעים ,במקרה של אירוע
או בדבר הוצאות.
יש להגיש את המסמכים בדבר האובדן במהירות סבירה ,אך בכל
מקרה לא יאוחר מ 6-חודשים לאחר מועד משלוח ההודעה הראשונה,
כמפורט לעיל ,בדבר האובדן או המקרה המוביל להוצאות ,או פרק זמן
נוסף שיוסכם עם איילון במהלך  6החודשים הנ"ל.
איילון תשלם למבוטח את סכום האובדן תוך  60ימים לאחר קבלת
הסכמתה הרשמית בדבר הסכומים שנתבעו בהוכחה לאובדן.
אין איילון חייבת בתגמולי ביטוח בגין אבדן או נזק ,שהמבוטח יכול
היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת
אמצעים סבירים או אמצעים שאיילון הורתה לו לנקוט.
מיזוגים ורכישות
במקרה שהמבוטח יתמזג עם אדם או חברה אחרת או יירכש ע"י
אדם או חברה אחרת ,במהלך תקופת הביטוח על פי פרק זה ,יסתיים
הכיסוי הביטוחי ולא יחול עוד ,החל מתאריך המיזוג או הרכישה,
אלא אם הכיסוי אושר הדבר בכתב ע"י איילון ,והמבוטח ייתן הסכמתו
לתנאים ולכיסוי.
המחאה
המחאת או העברת הכיסוי על פי פרק זה ו/או פוליסה זו או זכויות
כלשהן של המבוטח לא יהיו תקפות ללא קבלת הסכמה בכתב
מאיילון חברה לביטוח.
ביטוח כפל
בוטח הסיכון אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,יודיע על כך
המבוטח לאיילון בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו .המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי
היחס שבין גבולות האחריות בפוליסות שנערכו לכיסוי סיכון זה.
הונאה
אם יתברר שתביעה המוגשת במסגרת פרק זה מבוססת על מרמה
או שהינה מופרזת ,או אם המבוטח או אדם כלשהו הפועל בשם
המבוטח ישתמש באמצעים או התקנים המבוססים על מרמה
לקבלת הטבה כלשהי במסגרת פרק זה ,או אם נזק כלשהו נגרם
כתוצאה ממעשה מכוון או במסגרת מזימה של המבוטח ,איילון
תהא פטורה מחבותה על פי פרק זה וכל זכויות המבוטח יחולטו ולא
יחולו.
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זכות תחלוף
סעיף  10בפרק "תנאים כללים לכל פרקי הפוליסה" ("תחלוף")
יוחלף לעניין פרק זה בסעיף זה:
בכל מקרה של תשלום עקב תביעה על-פי פרק זה ,תעבור לאיילון
כל זכות לשיפוי של המבוטח כלפי כל אדם או גוף אחר ,אך איילון
מתחייבת שלא להפעיל כל זכות כזו כלפי כל אדם הנמצא בשירותו
של המבוטח או הפועל מטעמו ,אלא אם אותה תביעה נגרמה או נבעה
שלא מתום לב.

בטוח חסר
הכיסוי בגין אבדן או נזק לפי פרק זה הינו על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי
ביטוח חסר .תגמולי הביטוח המרביים שישולמו במשך כל תקופת הביטוח
לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  - 19.2נספח לביטוח נזקי סייבר (כלפי צד שלישי)
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה עד
לגבולות האחריות הנקובים ברשימה לתביעה ולתקופת הביטוח בגין חבות
המבוטח על-פי הדין ,בשל תביעה בגין נזק שנגרם כתוצאה ממקרה הביטוח,
ובכפוף לקיום כל התנאים המצטברים הנקובים להלן:
א .התביעה נגד המבוטח הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח.
ב .התביעה נמסרה לאיילון במהלך תקופת הביטוח.
ג .מקרה הביטוח אירע במהלך תקופת הביטוח או אם צוין ברשימה,
בתקופה הקודמת לתקופת הביטוח אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי
המצוין ברשימה ,אם צוין (להלן :התאריך הרטרואקטיבי).
מותנה בזה במפורש כי בכל מקרה לא תחול על איילון אחריות כלשהי לפי
פרק זו ,בגין תביעה או תביעות כלשהן שתוגשנה נגד המבוטח והנובעות
ממקרה ביטוח שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה ,אם
צוין.
בהעדר ציון לתאריך רטרואקטיבי ברשימה יחול הכיסוי הביטוחי עפ"י פרק
זה רק בגין מקרה ביטוח שאירע לאחר יום תחילת הביטוח המצוין ברשימה.
בנוסף ,תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות המשפט הסבירות ,שייעשו
בהסכמתה ,להגנה בפני תביעה בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעל לגבולות
האחריות.
השיפוי ייעשה על ידי איילון בכפיפות להשתתפות העצמית ,לתנאים,
לחריגים ולהתנאות הכלולים בפוליסה או מצורפים לה ,או שיצורפו לה על-
ידי תוספת ו/או נספח.
חבות המבוטח
הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין
עקב תביעה בגין:
חבות מדיית סייבר ()Cyber Media
א.
השמצה; הוצאת לשון הרע; הוצאת דיבה; גניבה ספרותית; גניבת עין;
השמצה לגבי מוצר; פגיעה במוניטין של צד שלישי; הפרת זכויות קניין
רוחני (מלבד פטנטים) או קישור-עמוק או מסגור (deep -linking or
 ,)framingשנגרמו מפרסום באמצעות אתר האינטרנט של המבוטח,
המיילים של המבוטח או הפעילות של המבוטח ברשתות חברתיות.
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ב.

ג.

ד.

חבות בדבר פרטיות
 .1הפרת זכות הפרטיות של אדם או חשיפה מעוולת של מידע אישי;
או
 .2הפרת מדיניות הפרטיות של המבוטח ,כולל הפרת כל חוק החל
על סודיות ,שלמות או נגישות של מידע אישי שאינו ציבורי ,כולל
כשל כלשהו של המבוטח לספק הודעה בדבר חשיפת עוולה-
ממשית או אפשרית  -של מידע אישי שאינו ציבורי.
הפרת סודיות
חשיפת מידע תאגידי חסוי או סודות מסחריים הנמצאים ברשותו של
המבוטח ,כולל כשל כלשהו של המבוטח לספק הודעה בדבר חשיפה
מעוולת  -ממשית או אפשרית  -של מידע חסוי ששייך לתאגיד.
חבות אבטחה – סייבר ()Cyber Security
כשל מצד המבוטח במניעת גישה בלתי מורשית גניבה אובדן
או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי שניתן
לזיהוי הנמצא בתוך הרשת של המבוטח ,הדבקה בווירוס מחשבים או
מתקפת מניעת שירות ( )denial of service attackהגורמים:
 .1חוסר יכולת של אחרים לגשת לרשת של המבוטח; או
 .2נזק לרשתות שאינן הרשת של המבוטח; או
 .3אובדן או נזק לנתונים של אחרים השמורים ברשת של המבוטח.

בתנאי שהמעשה ,טעות או ההשמטה של המבוטח אשר הובילו לתביעה
מתרחשים במהלך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי וכן
שהתביעה הוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח בתוך
התחום הטריטוריאלי ,ושהודעה נשלחה לאיילון במהלך תקופת הביטוח
ובהתאם לסעיף הכיסוי ולתנאים הכלליים בפרק זה ובפוליסה.
הגדרות
השתתפות עצמית:

הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום השיפוי
וההוצאות שישולמו ע"י איילון עקב מקרה ביטוח
המכוסה לפי פוליסה זו – לגבי כל מקרה ביטוח
בנפרד.
כמו כן יחול סכום השתתפות עצמית לגבי הוצאות
חיצוניות שהוציאה איילון במהלך טיפול בתביעה
ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול
לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים
בגינם.

דין תביעה:
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דיני מדינת ישראל
 דרישה בכתב בדבר נזקים כספיים או סעדשאינו כספי.

 הליך אזרחי בבית משפט או הליך שנפתחבאמצעות הגשת כתב תביעה או טופס תביעה
או מסמך דומה.
 בוררות שנפתחת עם קבלת בקשה ,דרישהאו הזמנה בכתב להשתתף בבוררות או פנייה
דומה.
 הזמנה להשתתף בהליך פתרון מחלוקותחלופי.
 הליכים פליליים או מנהליים ע"י רשותממשלתית אולם רק בדבר כיסוי על פי פרק
 - 2ביטוח חבות סייבר כלפי צד שלישי ,כולל,
כאשר הדבר רלוונטי ,כל ערעור על הליך זה.
הוצאות ועלויות הגנה:

הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת
לצורך הגנתו וזאת אף מעבר לגבול האחריות.

מתקפת מניעת שירות :מתקפה המתבצעת על גבי רשת אחת או יותר
באינטרנט והמיועדת ומתוכננת במיוחד להפריע
לפעולת הרשת של המבוטח.
עובד:

 אדם המועסק על פי חוזה עבודה או התמחותאצל המבוטח;
 עובד המועסק באמצעות חשבונית מס או אדםהמועסק אצל המבוטח באמצעות חברת כח
אדם ,והמצוי תחת שליטה ופיקוח של המבוטח.
עובד אינו כולל כל מנהל ,דירקטור ,נושא משרה
או שותף של המבוטח.
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הרשת של המבוטח:

מערכת אלקטרונית ,אלחוטית ,אינטרנטית או
אחרת ,פנימית או חיצונית ,כולל חומרת מחשב,
תוכנה והתקני מדיה אלקטרונית המשמשים
לאחסון ועיבוד טלקומוניקציה באינטרנט ,נתונים
ומידע בפורמט אנלוגי ,דיגיטלי או אלחוטי ,דואר
אלקטרוני ,כולל ,אך לא מוגבל למחשבים ,שרתים,
התקני אחסון נתונים ,ציוד רשת ,ציוד היקפי חוטי
ואלחוטי ,אמצעי גיבוי אלקטרוניים וספריות מדיה
בבעלות ,תפעול ושליטת המבוטח או מופעלים
ע"י ספק שירותי תהליך עסקי או ספק שירותי
טכנולוגית מידע עבור המבוטח.

אובדן:

 .1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני,
נפשי או שכלי

 .2היזק ו/או אובדן לרכוש
 .3נזק כספי ישיר ואשר נגרם לצד שלישי כתוצאה
ממקרה ביטוח .
מקרה ביטוח:

אובדן עקב האירועים המנויים בסעיף הביטוח

כסף:

פירושו אחת מהאפשרויות הבאות אך רק
במידה שהן קיימות אך ורק בפורמט דיגיטאלי או
אלקטרוני:
 מזומנים ,מטבע ,שטרות ,המחאות רשומות,העברות כספים.
 תיעוד של אשראי המוחזק בידי גוף אחר בחשבוןהמבוטח
 -תיעוד של סכום שגוף אחר חייב למבוטח
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מידע אישי

מידע שאינו עומד לרשות הציבור ושבאמצעותו
ניתן לזהות אדם ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,שמו של האדם ,כתובת ,מספר טלפון,
מספר תעודת זהות ,מספרי חשבון בנק ,יתרות
בחשבון ותיעוד פעולות עבר בחשבון ,כסף ,מספר
כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום דומה.

אמצעי תשלום:

מסמכים או חוזים סחירים ושאינם סחירים כולל
מטבע סמלי ( ,)Tokenכרטיסים ,בולי הכנסה
ובולים אחרים הנמצאים בשימוש נוכחי ,שטרות,
תעודות סטוק ,תעודות ,התחייבות ,אגרות חוב,
כתבי אופציה ,מכתבי אשראי ,קבלות מחסן שטרי
מטען סחירים ,בעלות על רכב מנועי וכן הוכחות
בדבר חובות שהונפקו בנוגע לכרטיסי אשראי שלא
הונפקו ע"י המבוטח – כולל שווה ערך דיגיטאלי או
אלקטרוני של כל הנ"ל.

גישה בלתי מורשית:

כל כניסה לרשת של המבוטח או למידע השמור
ברשת של המבוטח ע"י אדם בלתי מורשה או
אדם מורשה אך באופן בלתי מורשה ,כולל גניבת
אמצעי אחסון נתונים המשמש לאחסון ,אחזור או
העברת נתונים.

התחום הטריטוריאלי:

כהגדרתו בפרק "הגדרות לכל פרקי הפוליסה".

התאריך הרטרואקטיבי:

התאריך הרטרואקטיבי המפורט ברשימה.

גבולות אחריות:

א .גבול האחריות המפורט ברשימה יהיה סך גבול
אחריותה של איילון לפי פרק זה.

ואולם ,לגבול האחריות יתווספו גם הוצאות
הגנה סבירות שעל המבוטח לשאת בשל
חבותו ,אף מעל לגבול האחריות לפרק זה.
מובהר כי היה ולסילוק התביעה יידרש סכום
העולה על גבולות האחריות המכוסים ,תוגבל
אחריות איילון להוצאות הגנה אלו ביחס שבין
גבול האחריות המכוסה לבין סך כל הסכום
ששולם לסילוק התביעה (ללא הוצאות ההגנה
הסבירות).
ב .כל התביעות הנובעות מאותו מקרה ביטוח
או סדרת מקרי ביטוח ייחשבו כתביעה אחת,
ולגביהן יחול גבול אחריות אחד.
כל התביעות הללו תחשבנה כאילו הוגשו במועד
בו הוגשה התביעה הראשונה מביניהן ,וכל
התביעות הללו תחשבנה כאילו אירעו במועד
האירוע הראשון שאירע כאמור.
סייגים
מובהר ומוסכם בזאת כי ביטוח זה איננו מכסה חבות בקשר עם או הנובעת
מ:
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7

.8
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כל תביעה בקשר עם מקרה ביטוח שארע לפני התאריך הרטרואקטיבי
שנקבע ברשימה  ,או בהעדר ציון "תאריך רטרואקטיבי" – מועד תחילת
הכיסוי על פי פרק זה.
כל תביעה שהייתה צריכה להיות מדווחת בצורה סבירה במסגרת
פוליסת ביטוח קודמת או הקשורה בנסיבות שהיו ידועות למבוטח
לפני כניסת פוליסה זו לתוקף.
זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע.
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם
כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר
הסכם כזה.
פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על-פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
כל הפרה של דיני הגבלים עסקיים ,הגבלת מסחר ,תחרות בלתי
הוגנת ,ניהול מסחר באופן שיקרי ,מטעה או לא הוגן ,הפרה של חוק
הגנת הצרכן או פרסום כוזב או מטעה שנעשה בפועל.
כל כשל של לווין או כשל חשמלי או הפסקה לרבות אך לא רק הפרעה
חשמלית ,נחשול מתח או הפסקת חשמל וכל הפסקה או הפרעה
באספקת :חשמל ,שירותי תשתית ציבורית או שירותי טלקומוניקציה
אלא אם הם מצויים בלעדית בשליטת המבוטח.

.9

.10
.11

.12
.13

.14

.15
.16

.17
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חדלות הפירעון של המבוטח או חדלות הפירעון של כל גורם אחר
לרבות אך לא רק ,חוסר היכולת ,חוסר הנכונות או אי ביצוע תשלומים
בשל חדלות הפירעון.
אובדן הנגרם ישירות מבלאי או התיישנות של ציוד אלקטרוני או רכוש
אחר שנעשה בו שימוש על ידי המבוטח.
הוצאות לשחזור או תיקון של הרשת של המבוטח או של המידע
שנשמר ברשת של המבוטח ברמה שהינה משודרגת לעומת המצב
שהיה קיים לפני קיומה של התביעה וזאת אך ורק לגבי הוצאות שהן
מעבר לנדרש על מנת להשיב את המצב לקדמותו  .היה וייקבע כי אין
דרך אחרת אלא לשחזר או לתקן את הרשת לרמה שמעבר לנדרש
ישפה המבטח את המבוטח במלא עלות השחזור או התיקון.
מסחר בלתי מורשה או יעוץ פיננסי בלתי מורשה אשר ניתן על ידי
המבוטח.
פגיעה ,נזק או הרס של רכוש מוחשי ,פציעה גופנית ,מחלה ,חולי או
מוות( ,למעט פגיעה רגשית או עגמת נפש) ,מלבד נזק כאמור אשר
נגרם ישירות כתוצאה מאירוע או חבות בקשר עם מידע ,תוכנה,
חומרה ומערכות מידע טכנולוגיות של המבוטח המכוסה על פי פרק
זה.
אספקת שירותי אינטרנט או שירותי אירוח ( )hostingאו שירותי ענן או
אספקת שירותי טכנולוגיית מידע או אספקת שירותי עיבוד תשלומים
(מלבד כאשר שירותים אלה הם לצורך ביצוע מכירות של המבוטח
עצמו) או אספקת שירותי בנקאות ,שירותי מוסד פיננסי ,או שירותי
מסחר מקוון במניות/ניירות ערך/שערי מטבעות ,פתרונות או שירותים
לצבא או אספקת שירותי בית חולים מכל סוג או תיאור.
כל שיקום של הרשת של המבוטח או נתונים השמורים ברשת לרמה
מעבר לזו שהייתה קיימת לפני התרחשות האובדן.
תביעות שיוגשו ע"י או מטעם כל:
 מבוטח חברת אם או חברה-בת של בעל הפוליסה אדם או גוף המחזיקים בזיקה כספית ,מנהלית או זיקת שליטהבבעל הפוליסה; או
 גוף בו למבוטח זיקה כספית כלשהיכל פעולה מכוונת ,פלילית ,בלתי ישרה ,פעולת רמאות או זדונית,
או הפרה ביודעין של חוק שבוצעה ע"י כל דירקטור ,נושא משרה,
שותף או נאמן של המבוטח ,בין אם יפעל לבדו או בשיתוף פעולה עם
אחרים .אולם חריג זה לא יחול על חבות המבוטח מעשים שבוצעו על
ידי עובדים ללא ידיעה מראש של דירקטור ,נושא משרה או שותף של
המבוטח.
למען הסר ספק חבותו האישית של המבוטח ו/או העובד אשר ביצע

.18
.19

.20

.21
.22

.23
.24
.25

את המעשה כאמור לא תכוסה.
הימורים ,פרסים ,זכיות ,קופונים או פורנוגרפיה.
פעולה כלשהי של רשות ממשלתית כולל כל עיכוב שייגרם עקב
מגבלה או דרישות שתאכוף רשות ממשלתית כלשהי בגין התרמה,
הפקעה ,חילוט ,הרס או נזק לכל חומר או ציוד על פי צו של ממשלה
או של כל רשות ציבורית מכל סיבה שהיא.
זכויות הקניין הרוחני ,הסודות המסחריים או מוניטין ,למעט בהתאם
להיקף הכיסוי המפורט בסעיף א בפרק "חבות" בפרק זה (תחת
הגדרת "חבות מדיית סייבר (.)")Cyber Media
נטילה בלתי מורשית כלשהי  -בפועל או נטענת  -של סודות מסחריים
ע"י המבוטח או עובד של המבוטח שחרג מסמכותו.
תקלה אשר גרמה לקריסה של הרשת של המבוטח עקב כל סיבה
שהיא למעט כתוצאה מגישה בלתי מורשית ,הדבקה בווירוס מחשבים,
מתקפת הפסקת שירות או שגיאה תפעולית.
הפרה ממשית או נטענת של זכויות פטנטים.
כל שגיאות התכנות הקשורות בתכנון ,מבנה הרשת של המבוטח ,או
שימוש בתוכנות שטרם אושרו לשימוש.
כל הפרעה ,הפסקה או ניתוק חשמל ,שירותים ,לוויינים וטלקומוניקציה,
כולל זרם נמוך או גבוה ,הפרעות אלקטרומגנטיות והצטברות חשמל
סטטי ,אלא אם הם נתונים לשליטתו הבלעדית של המבוטח.

הרחבות
א.

ב.
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הוצאות יחסי ציבור
לפי בקשת המבוטח ,כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין ברשימה,
ובהסכמת איילון ,ותמורת תשלום תוספת דמי ביטוח תשפה איילון
את המבוטח גם בדבר הוצאות סבירות ונחוצות הדרושות על מנת
להגיב לפרסומים או התייחסות תקשורתית שלילית או לא אוהדת,
הנובעים מהמעשה ,טעות או השמטה שהובילו לתביעה המכוסה
על פי פרק זה ,ואשר הוצאו תוך  12חודשים מהמועד בו המבוטח
הודיע לאיילון בדבר התביעה , ,וזאת עד לגבול האחריות להרחבה זו
המפורט ברשימה.
הוצאות בדבר הודעה ללקוח
לפי בקשת המבוטח ,כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין ברשימה,
ובהסכמת איילון ,ותמורת תשלום תוספת דמי ביטוח תשפה איילון
את המבוטח גם בדבר הוצאות סבירות והכרחיות הנדרשות על פי
דין בקשר עם הודעה לנפגע בדבר מקרה הביטוח בעקבות חשיפה
 ממשית או חשודה  -של מידע אישי שאינו ציבורי בגינה אחראיהמבוטח או עלול להיות אחראי על פי דין ושאירעה במהלך תקופת
הביטוח על פי פרק זה ,בגינה נשלחה הודעה לאיילון בהתאם לתנאים

ג.

ד.

ה.

141

הכלליים ,וזאת עד לגבול האחריות להרחבה זו המפורט ברשימה.
אופציה לרכישת תקופת דיווח מורחבת
במקרה שאיילון  -מטעמים שאינם תרמית בתביעת ביטוח ,אי
תשלום פרמיה או הפרת חובת הגילוי – תבטל או תסרב לחדש ביטוח
זה ,המבוטח יהיה רשאי לרכוש תקופת דיווח מורחבת של  180ימים.
במקרה שתקופת דיווח מורחבת נרכשת ,איילון תישא בשם המבוטח
כל אובדן והוצאות ועלויות הגנה שיוצאו כתוצאה מתביעה אשר תוגש
לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הדיווח המורחבת והמכוסה
על פי פרק זה ,בתנאי שהמעשה ,טעות או השמטה שהובילו לתביעה
התרחשו לפני מועד הביטול או אי-החידוש או בתקופה המאוחרת
לתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה.
לצורך מימוש זכותו של המבוטח לרכישת הרחבה זאת ,על המבוטח:
 להעביר לאיילון בקשה בכתב לרכישת הרחבת תקופת הדיווחהמורחבת לא יאוחר מ 10-ימים לאחר התאריך האפקטיבי של
הביטול או אי-החידוש ,ו-
 לשלם לאיילון פרמיה נוספת השווה ל 50% -מהפרמיה השנתיתהאחרונה לא יאוחר מ 30-ימים לאחר מועד הפסקת או פקיעת
תקופת הפוליסה.
חבות אישית
הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות את חבותם האישית של עובדי
המבוטח ו/או חברי הנהלה בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו
של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו בפעילויות של העסק המבוטח,
למעט אם נגרם עקב מעשה זדון .למען הסר ספק מובהר כי הכיסוי
על פי פרק זה איננו כולל את חבותם של קבלנים של המבוטח,
קבלני משנה ו/או עובדיהם.
הגנה בהליכים פליליים או מנהליים
הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה מורחב לכסות גם הוצאות הגנה
בהליכים פליליים ,כמפורט להלן:
הכיסוי הביטוחי עפ"י הרחבה זו אינו חל על מבוטחים נוספים,
שצורפו לפוליסה בהיותם נותני שירותים למבוטח ו/או מזמיני
העבודה ו/או קבלני משנה של המבוטח.
הגדרה מיוחדת להרחבה זו
א.
הוצאות הגנה והוצאות ערעור לרבות אגרות ,דמי ביול
מסמכים ,העתק פרוטוקולים ,שכר עדים ו/או שכר מומחים
שהמבוטח יישא בהם בקשר להליכים הפליליים או להליכי
ערעור ,אולם למעט קנסות ,פיצויים או תשלומי עונשין,
המוטלים בגזר הדין.
כל מכתב ,תביעה פלילית ,הזמנה או הודעה משפטית,
ב.
יישלחו לאיילון בהקדם לאחר קבלתם על ידי המבוטח .כן

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

תינתן לאיילון הודעה בכתב מיד כשייוודע למבוטח כי הליכים
משפטיים פליליים ,חקירה משפטית או חקירת סיבת המוות,
עומדים להתקיים בקשר למקרה כלשהוא ,העלול לגרום
לתביעה על פי פוליסה זו.
איילון תעמיד למבוטח על חשבונו עורך דין ,לשם מתן הגנה
משפטית בהליכים פליליים )לרבות חקירת סיבות מוות)
שהוגשו נגד המבוטח בעקבות מקרה ביטוח ,המכוסה עפ"י
פוליסה זו ,ויישא גם בהוצאות ההגנה בקשר להליכים אלה.
איילון תעמיד למבוטח על חשבונו עורך דין לשם הגשת
ערעור וייצוגו בו עד לערכאה הסופית האפשרית ותישא בכל
ההוצאות הדרושות לכך ,ובלבד שאיילון תקבל חוות דעת
מנומקת מאת עורך הדין שייצג את המבוטח בערכאה ,שעל
החלטתה מבקשים לערער ,כי יש בסיס עניני וסיכוי סביר
להצלחת הערעור האמור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשרותיו של עורך הדין שהעמידה
לרשותו איילון ,רשאי המבוטח לפנות לעו"ד לפי בחירתו.
במצב כזה תשפה איילון את המבוטח בהוצאות הגנה סבירות
ששולמו ע"י המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות איילון
להרחבה זאת.
איילון לא תהא חייבת להעמיד עורך דין או לשאת בתשלום
כלשהו על פי הרחבה זו אם בעת קרות מקרה הביטוח פעל
המבוטח מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
אחריותה הכוללת של איילון על פי הרחבה זו לא תעלה על
 10%מגבול האחריות בפרק זה ,אך לא יותר מ₪ 50,000 -
בגין מקרה ביטוח אחד ובמשך תקופת הביטוח .
היה והמבוטח יורשע בהליך הפלילי יוחזרו על ידו כל הסכומים
אשר הוצאו ע"י איילון בהתייחס למקרה זה מיד עם הדרישה
לכך ע"י איילון.

מודגש ,כי:
( )1אין בהרחבות המפורטות לעיל כדי לשפות את המבוטח או לפצותו
מעבר לגבולות האחריות המצוינים ברשימה ו/או בפוליסה בהתייחס
לכל סעיף וסעיף .כמו כן אין בהן כדי להגדיל את גבולות האחריות
המצוינים ברשימה ביחס לכל אחד מפרקי פוליסה זאת.
( )2הכיסוי על פי הרחבות אלה ,כפוף ,עד כמה שלא שונה במפורש ,לכל
תנאי הפוליסה ולסייגיה.
תנאים כלליים
.1
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הודעה על מקרה ביטוח
סעיף  1בפרק "תנאים כללים המתייחסים לפרקי החבויות בלבד"
("חובת הודעה על הליכים") יוחלף לעניין פרק זה בסעיף זה:

א.

ב.

ג.

ד.

ה.
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הודעה בגין נסיבות
במקרה שנסיבות כלשהן יגיעו לידיעת המבוטח במהלך
תקופת הפוליסה ,על המבוטח לשלוח הודעה בכתב לאיילון
חברה לביטוח לפני פקיעת תקופת הפוליסה .על הודעה זו
לכלול את הסיבות לצפיית התביעה ,כולל פרטים מלאים,
כולל אך ללא הגבלה:
 הנסיבות המדויקות התאריכים ובני האדם המעורבים זהות תובעים צפויים או אפשריים הנסיבות בהן נודע למבוטח לראשונה אודות התביעההאפשרית; ו-
במקרה שהודעה מסוג זה תוגש ואיילון תקבל את ההודעה
כהודעה בדבר נסיבות אז כל תביעה שתוגש לאחר מכן כנגד
המבוטח ותדווח לאיילון תיחשב כאילו הוגשה במועד בו
איילון קיבלה את ההודעה הכתובה הנ"ל.
הודעה בדבר תביעה
על המבוטח להגיש הודעה בכתב בגין כל תביעה לאיילון
בהקדם האפשרי וכמפורט ברשימה ,במהלך תקופת
הפוליסה או כל תקופת דיווח מורחבת ,אם הדבר רלבנטי .על
המבוטח לשלוח מייד לאיילון את כל המסמכים המתקבלים
בנוגע לתביעה.
הודעה על הליכים
המבוטח יודע לאיילון 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
ע"פ פוליסה זו .באם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה
של המבוטח על העניינים המנויים לעיל מרגע שנודע לאחד
ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא אצל המבוטח.
העברת מסמכים מהמבוטח למבטח
המבוטח יעביר לאיילון ,מיד עם קבלתם כל מכתב הזמנה
לדין ,צו והודעה על דיון או הליך כלשהו בקשר עם תביעת-
פיצויים עקב קרות מקרה -הביטוח.
איסור הודעה
שום הודעה ( )ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או
פיצוי כלשהו לא יעשו ולא ינתנו ע"י מבוטח או מטעמו ,בלי
הסכמתו מראש ובכתב של איילון .אין הוראות סעיף זה חלות
על מסירת עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך
ע"פ כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על מתן עדות במשפט פלילי.

.2

.3

.4

.5
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בירור חבותה של איילון וקביעתה
ו.
על המבוטח למסור לאיילון בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך,
את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם
ברשותו ,עליו לעזור לאיילון ככל שיוכל להשיגם.
מיזוגים ורכישות
במקרה שהמבוטח יתמזג עם אדם או חברה אחרת או יירכש ע"י
אדם או חברה אחרת ,הכיסוי תחת פוליסה זו יסתיים בתאריך המיזוג
או הרכישה ,אלא אם הכיסוי הורחב בכתב ע"י איילון והמבוטח ייתן
הסכמתו לתנאים ולכיסוי.
המחאה
המחאת או העברת פוליסה זו או זכויות כלשהן של המבוטח לא יהיו
תקפות ללא קבלת הסכמה בכתב מאיילון.
גבול טריטוריאלי ושיפוט
אלא אם צוין אחרת ברשימה ,הכיסוי המוענק לפי הרחבה זו יחול על
תביעות בגין אירועים שארעו בכל מקום בעולם ,אך התביעה בגינם
הוגשה בישראל בלבד.
הדין החל וסמכות השיפוט הבלעדית הרחבה זו תפורש ותהיה כפופה
לדיני מדינת ישראל ,לכל צורך ועניין  .במקרה של כל סכסוך על פי
פוליסה זו ,איילון והמבוטח מסכימים להיות כפופים לסמכות הבלעדית
של בתי המשפט בישראל וסמכות השיפוט של מדינת ישראל.
טיפול בתביעות
סעיף  4בפרק "תנאים כללים המתייחסים לפרקי החבויות בלבד"
("טיפול בתביעות") יוחלף לעניין פרק זה בסעיף זה:
הכירה איילון בחבותה על פי פרק זה רשאית איילון ,לשלם לצד
השלישי את תגמולי הביטוח שאיילון חייב למבוטח על פ פרק זה,
ובלבד שהודיעה על כך בכתב למבוטח  30ימים מראש והמבוטח
לא התנגד תוך תקופה זו .אולם כל טענה שאיילון יוכלה לטעון כלפי
מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.
סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעת איילון לתשלום תגמולי
הביטוח לצד השלישי ,לא תשלם איילון סכום הגבוה מהסכום בו היתה
נושאת אלמלא סירובו של המבוטח.
לאיילון תהא הזכות ליטול לידיה ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי
כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח
שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי נזק .לאיילון יהיה שיקול דעת 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 איילון
תעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע
בשמו הטוב או לגרום לו נזק.

.6

.7

היה וסף התביעה חורג מגבולות האחריות של איילון יפעלו איילון
והמבוטח תוך תאום הדדי ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור תנתן למבוטח
זכות להשתקף בניהול ההגנה באופן פעיל.
ביטוח כפל
בוטח הסיכון אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,יודיע על כך
המבוטח לאיילון בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו .המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי
היחס שבין גבולות האחריות בפוליסות שנערכו לכיסוי סיכון זה.
זכות תחלוף
סעיף  10בפרק "תנאים כללים לכל פרקי הפוליסה" ("תחלוף")
יוחלף לעניין פרק זה בסעיף זה:
בכל מקרה של תשלום עקב תביעה על-פי פוליסה זו ,תעבור לאיילון
כל זכות לשיפוי של המבוטח כלפי כל אדם או גוף אחר ,אך איילון
מתחייב שלא להפעיל כל זכות כזו כלפי כל אדם הנמצא בשירותו של
המבוטח או הפועל מטעמו ,אלא אם אותה תביעה נגרמה או נבעה
שלא מתום לב.

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה סבירות.
מתגמולי הביטוח תופחת ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או בפרק
זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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סייגים ותנאים לכל פרקי הפוליסה
סייגים נוספים לחבות איילון – החלים על כל פרקי הפוליסה
סייגים אלה יחולו בנוסף ומעבר לסייגים ,שפורטו בסעיף החריגים בכל פרק
בנפרד.
פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק או הוצאות מכל סוג שהוא ,שנגרמו
במישרין או בעקיפין ע"י כל אחד מהגורמים הבאים או שנבעו או הקשורים
עמם ,וזאת ללא התחשבות בגורם אחר ,גם אם היה גורם אחר או סיבה אחרת
אשר תרמו ,בין אם בו זמנית ובין אם בהמשך לכך ,לאותו אובדן או נזק:
 .1מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעילות מסוג מלחמה
(בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא הוכרזה) ,מלחמת אזרחים ,מרי,
מרד ,מרידה ,מהפכה ,הפיכה צבאית התקוממות צבאית או עממית,
שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו 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 .חריג זה לא יחול במקרה הרחבת סיכון
מלחמה פסיבי בפרק תאונות אישיות ,אם נרכש ,ובכפוף להוראותיו.
 .2פעולות חבלה וטרור ,אלא אם נרכש כיסוי לפי פרק  10לפוליסה ובכפוף
להוראותיו .חריג זה לא יחול במקרה הרחבת סיכון מלחמה פסיבי בפרק
תאונות אישיות ,אם נרכש ,ובכפוף להוראותיו.
לצורך סייג זה "טרור" משמעו פעולה ,לרבות שימוש בכוח ו/או באלימות
ו/או באיום בשימוש בכוח או באלימות ,ע"י כל אדם או קבוצת בני אדם,
בין אם פועלים בעצמם או בשם או מטעם או בקשר עם כל ארגון או
ממשלה ,המבוצעת למטרות או ממניעים פוליטיים ,לרבות כוונה
להשפיע על כל ממשל ו/או להפחיד את הציבור או חלק ממנו.
 .3אירוע כלשהו שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים על פי חוק מס רכוש
וקרן פיצויים תשכ"א 1961-גם אם זכות זו נמנעה ממנו עקב אי קיום
הוראה כלשהי מהוראות החוק הנ"ל.
 .4חומר גרעיני כלשהו ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני
כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ,מבעירת דלק גרעיני .למטרת
סעיף זה בלבד ,בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל
עצמו.
 .5אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,שנגרם בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
 .6הביטוח לפי הפוליסה אינו מכסה אובדן או נזק המכוסה 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,
תהיה איילון אחראית לאובדן או נזק על פי תנאי פוליסה זו .למען הסר ספק
אין אחריות איילון לפי סעיף זה חלה על נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
 .7הביטוח לפי הפוליסה אינו מכסה אובדן או נזק ו/או חבות בקשר עם
כדלקמן:
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.8

.9

.10

.11
.12

א) חומרי נפץ ותחמושת או כתוצאה מהם.
ב) רכוש כלשהו כאשר המקום המבוטח אינו תפוס או נטוש למשך
תקופה של למעלה משלושים ימים רצופים.
ביטוח זה אינו מכסה נזק שנגרם במישרין או בעקיפין מזיהום ,למעט
אם נגרם נזק לרכוש המבוטח בשל זיהום ,שהינו תוצאה של אירוע תאונתי
פתאומי ובלתי צפוי מראש ,מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פי
הפוליסה.
נזק ו/או אובדן ו/או חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח עקב נזק
או מקרה ביטוח על ידי מעשה זדון של המבוטח או בסיועו ו/או כאשר
התנהגותו של המבוטח חורגת מסטנדרט התנהגות שלמבוטח סביר,
וכשהתנהגותו לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.
נזק שנגרם ע"י פעולת שביתה ו/או השבתה ,שאינה פעולה המוגדרת
עפ"י סעיפים  1ו 2-לעיל ואשר תוצאותיה הינם מעצם הפסקת
עבודה ,כללית או חלקית ,או מהאטה או מהפסקה מוחלטת או חלקית
של תהליך או פעילות כל שהם.
אבדן ,נזק או חבות מכל סוג שהוא שנגרמו בשל מערכות סולריות
(פוטו – וולטאיות או אחרות) להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,ו/או להן.
אובדן או נזק ו/או חבות כלשהיא הנובעים מהתמוטטות של מבנה
בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו אשר נבנה בשיטת "הפל-קל" ,אלא
אם הוכיח המבוטח כי אין קשר סיבתי בין שיטת בנייה זו לאובדן ,לנזק
או לחבות ,לפי העניין .תוקף חריג זה הינו לכל פרקי הכיסוי שנרכשו ע"י
המבוטח וצוינו במפורש ב"רשימה".
אולם החריג האמור לעיל לא יחול במידה ויקוימו התנאים הבאים:
א .יציקת הפל-קל אינה מועמסת בעומס דינמי כדוגמת ציוד המפעיל
מאמצי עומס מחזוריים (כגון מכבשים ,אולמות ריקודים וכיו"ב).
ב .לאחר הוספת חיזוקים לבנייה המקורית ,העומס הסטטי המירבי לא
יעלה על  500ק"ג/מ"ר.
בהעדר תוספת חיזוקים כאמור ,העומס הסטטי המירבי לא יעלה
על  250ק"ג/מ"ר;
הנ"ל מותנה בקבלת אישור לכך ממהנדס אזרחי המתמחה
בקונסטרוקציה ,על יסוד דו"ח בדיקת אל-הרס של מעבדה שהוסמכה
ע"י מכון התקנים הישראלי או ע"י הטכניון מכון טכנולוגי בישראל.
ג .האמור בסעיף ב' לעיל לא יחול לעניין עומס סטטי של יציקת
הפל-קל בקומות צמודות קרקע (למעט לרצפות תלויות) ,ללא
מרתפים מתחתן.

תנאי כללי לפוליסה
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 ,תהיה להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.
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תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי פוליסה
.1

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

.2

גילוי ושינוי בעניין מהותי
א)

ב)

ג)

ד)

ה)
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הציגה איילון למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת ביטוח
ואם בדרך אחרת בכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של
מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן" :עניין
מהותי") ,על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב לאיילון על
כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך
אחרת כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתו של איילון שהמבוטח גילה לו את
כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
נודע למבוטח שחל שינוי מהותי (להלן" :החמרת הסיכון") ,עליו להודיע
על כך מיד לאיילון בכתב.
"שינוי מהותי" פירושו כל אחד מאלה:
( )1שינוי בעניין מהותי ,ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה,
ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה.
( )2שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח ,בנושא שצוין בה במפורש
כעניין מהותי.
( )3כל מידע המגלה ,שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה,
ויש בכך כדי להחמיר את סיכון איילון החמרה של ממש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במהלך תקופת הביטוח של פוליסה זו חייב
המבוטח להביא לידיעת איילון כל דו"ח ביקורת שנעשה ע"י רשות
הכבאות הנוגע בצורה כלשהי לנכס המבוטח ,ואשר הובא לידיעתו.
מובהר בזאת כי אי קיום חובת הודעה כאמור ,תיחשב כמניעת מידע
מהותי מאיילון ביחס להחמרה בסיכון,
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח,
כאמור בס"ק (2א') לעיל ,או לא גילה לאיילון שינוי מהותי בנסיבות
המהוות החמרת הסיכון המבוטח ,כאמור בס"ק (2ג') ו/או (2ד') -
יחולו ההוראות הבאות:
 )1איילון רשאית ,תוך  30ימים מהיום שנודע לו על כך ,וכל עוד לא קרה
מקרה הביטוח ,לבטל את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.
 )2ביטלה איילון את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,תחזיר למבוטח
את דמי הביטוח ,ששולמו לו בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח,

בניכוי הוצאות איילון ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה .לא
ביטלה איילון את החוזה ,רואים אותו כמסכים להמשך קיומו.
 )3קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין איילון
חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין
דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו ,לבין
דמי הביטוח המוסכמים ,והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:
א) התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה לאיילון על
החמרת הסיכון נעשו בכוונת מרמה.
ב) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח
מרובים יותר ,אילו ידע את המצב לאמיתו .במקרה זה ,זכאי
המבוטח להחזר דמי הביטוח ,ששילם בעד התקופה שלאחר
קרות מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות איילון.
ו) עובדות מהותיות לצורך ביטוח זה ,ייחשבו ,בין היתר:
 )1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר
ששימש בסיס לפוליסה זו.
 )2תיאור ו/או שינוי בעיסוקו ,מקצועו ומשלח ידו של המבוטח /או
הפעילות בחצרי המבוטח.
 )3תיאור הרכוש המבוטח ,תנאי החזקתו ומיקומו.
 )4זהות הבעלים וגם או המחזיקים ברכוש המבוטח.
 )5תיאור השימוש ברכוש המבוטח.
 )6אמצעי בטיחות שקיימים בחצרי המבוטח.
 )7נזקים שאירעו לרכוש המבוטח תוך  3השנים האחרונות כתוצאה
מסיכונים הכלולים בביטוח זה.
 )8תביעות נזיקין שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין חבות.
 )9כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.
 )10כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.
 )11שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח.
 )12פעילותו של המבוטח בספורט או תחביב.
 )13מצב בריאותו של המבוטח.
 )14שינוי בשיטות הייצור.
 )15שינוי במוצרים.
 )16פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול ביטוח של
המבוטח בעבר ,אי חידושו על ידי מבטח כלשהו ,דחיית הצעת
הביטוח של המבוטח בעבר או התנאתה בתנאים מיוחדים.
ז) איילון אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיף זה בכל אחת מאלה ,אלא
אם התשובה של המבוטח לא הייתה מלאה וכנה וניתנה בכוונת מרמה,
אם:
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( )1איילון ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת
החוזה או שהיא גרמה לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה.
( )2העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים
לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו ,על חבות
איילון או על היקפה.
.3

ביטוח כפל
בוטח נכס או חבות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,על המבוטח להודיע על כך לאיילון בכתב מיד לאחר שנעשה
ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו ,בכפוף להוראות סעיף  59לחוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א – .1981

.4

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א)
ב)
ג)
ד)

ה)

ו)
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דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לאיילון בקשר
לפוליסה ישולמו במלואם ,כמפורט ברשימה.
אם דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח בתוך  30יום מתחילת הביטוח ,ינוכו
דמי האשראי המצוינים ברשימה.
אם צוינו דמי הביטוח בדולר ארה"ב יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי
השער היציג ביום התשלום.
לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ניתן יהיה לשלמם
במועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש כדלקמן:
( )1לגבי פוליסה הנקובה בשקלים – בתוספת הפרשי הצמדה עבור
תקופת האשראי מיום תחילת הביטוח אשר ישולמו לאיילון בעת
סילוק כל חלק מדמי הביטוח .ההצמדה הינה למדד יוקר המחיה
והמדד היסודי יהיה המדד הידוע ביום תחילת הביטוח.
( )2לגבי פוליסה הנקובה בדולר ארה"ב – לפי השער היציג ביום תשלום
כל חלק מדמי הביטוח.
לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם ,ישא הסכום שבפיגור בנוסף
להפרשי הצמדה כמפורט לעיל ,הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור לפי
השער המפורט ברשימה ,ובהעדר ציון שער כאמור ,לפי שיעור הריבית
המרבי בהתאם לחוק הריבית ,התשי"ז– ..1957הפרשי ריבית אלה
ישולמו לאיילון בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.
לא שולם הסכום שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שאיילון דרש
מהמבוטח לשלמו ,רשאי איילון להודיע למבוטח כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן .ואם
נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת  -רשאי
איילון לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור,
והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו
ההודעה האמורה.

ז) אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק
את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור.
ח) ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין
מקרה ביטוח שארע קודם לביטול הביטוח.
.5

ביטול הביטוח
א) המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח לאיילון בדואר
רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה ישאיר
איילון לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו
היה הביטוח בתוקף בשיעור של  10%ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש
או חלקו ,בו הייתה הפוליסה בתוקף ,בתוספת שיעור של  10%מדמי
הביטוח ,שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח.
ב) מבלי לגרוע בזכויות איילון על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי
בפוליסה ,איילון רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום
תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח
בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה
כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לאיילון בעד התקופה
שלאחר ביטול הביטוח.
ג) אם איילון יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח יבוצע חישוב החזר
דמי הביטוח בגין תקופת הביטוח שנותרה עד ליום הביטול כדלקמן:
 )1במקרה בו עילת הביטול אינה שהמבוטח הפר את תנאי הפוליסה או
ניסה להונות את איילון – תשלם איילון למבוטח את הסכום שהיתה
דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה
שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
 )2במקרה בו עילת הביטול הינה שהמבוטח הפר את תנאי הפוליסה
(כולל אי תשלום דמי הביטוח במועדם) או ניסה להונות את איילון –
יבוצע החישוב על בסיס תקופה קצרה ,כאמור בס"ק א' לעיל.

.6

תביעה לתגמולי ביטוח
א) קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך לאיילון מיד לאחר שנודע
לו ,ועל המוטב להודיע לאיילון מיד לאחר שנודע לו ,על קרות המקרה ועל
זכותו לתגמולי ביטוח עקב מקרה הביטוח.
ב) ארע מקרה הביטוח עקב מעשה פלילי או חשד למעשה פלילי ,על
המבוטח להודיע מיד למשטרה ,ולהמציא לאיילון אישור על כך.
ג) כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על גבי טופס
תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו לאיילון ,ויצורפו אליו כל המסמכים
הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח וגובה האבדן ,הנזק או החבות,
לפי העניין .למען הסר ספק מוצהר בזאת כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח

151

תחשב כתביעה שנמסרה לאיילון רק אם ולאחר שנמסרו לאיילון כל המידע
וכל המסמכים הנזכרים בטופס התביעה הנהוג אצל איילון.
ד) בנוסף ,יעביר המבוטח לאיילון מיד עם קבלתם ,כל הזמנה לדין ,הודעה
על דיון ,צו ,הליך כלשהו או מכתב בקשר עם תביעה לתגמולי ביטוח עקב
מקרה הביטוח.
ה) על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לאיילון,
ככל שיוכל להשיגם.
ו) אין איילון חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או
להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים שאיילון
הורה לו לנקוט.
.7

מקרה ביטוח שנגרם בכוונה
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטורה איילון מחבותה.

.8

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

.9

הצמדת סכומי ביטוח וההשתתפות העצמית
א)

ב)

ג)

ד)
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סכומי הביטוח או גבול אחריות איילון ,סכום ההשתתפות העצמית
ותגמולי הביטוח ,המפורטים ברשימה יהיו צמודים למדד ,בין המדד
שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך
לפני קרות מקרה הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,שלא על פי
סעיף קטן א' לעיל ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים
תנאי הצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהיה המדד
הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.
ההצמדה בפרקי ביטוח החבויות תחושב כדלקמן:
גבולות האחריות ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני
תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך לפני תשלום תביעה
על פי הפוליסה.
למען הסר ספק מוצהר בזה כי חישוב הצמדת גבולות האחריות
ייעשה מתאריך תחילת הביטוח כפי שצוין ברשימה ולא מהתאריך
הרטרואקטיבי אם צוין כזה.

ה) היו הסכומים נקובים במטבע חוץ יהיו סכומי הביטוח צמודים לשינויים
שחלו במטבע זה מיום תחילת הביטוח ועד יום תשלום תגמולי הביטוח.
.10

תחלוף
א)

ב)

ג)

ד)

.11

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד
שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו לאיילון מששילמה למוטב
תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
איילון אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן
שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל
לתגמולים שקיבל מאיילון.
קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לאיילון
לפי סעיף זה ,עליו להעבירו לאיילון .עשה פשרה ,ויתור או פעולה
אחרת הפוגעת בזכות שעברה לאיילון ,עליו לפצותו בשל כך.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם,
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה
או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

קביעת מוטב זולת המבוטח
א) המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן ניתנה
לו לכך מראש הסכמת איילון בכתב ,והוא הדין לגבי קביעה בלתי חוזרת
של המבוטח של מוטב זולתו.
ב) נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין איילון למבוטח הפיצוי
המגיע לו ,תחייב קביעה זו גם את המוטב.

.12

הודעות
א) הודעה של המבוטח תינתן לאיילון לפי כתובת משרדו של המבוטח,
כמצוין בפוליסה או כל כתובת אחרת בישראל עליה יודיע איילון בכתב,
למבוטח ולמוטב ,מזמן לזמן.
ב) הודעה של איילון למבוטח תשלח לפי מענו המצוין ברשימה או למענו
האחרון הידוע לאיילון כפי שנמסר בכתב מטעם המבוטח.
הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתוך  72שעות ממועד מסירתה
למשלוח בדואר בבית הדואר.

.13

שיתוף פעולה
על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור לאיילון ,תוך זמן סביר לאחר
שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות איילון ,ואם אין
ברשותו ,עליו לעזור לאיילון ,ככל שיוכל ,להשיגם.
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א) לא קוימה חובה לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר להקטין
חבותו של איילון ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב
בה אילו קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 )1החובה לא קוימה ,או קוימה באיחור ,מסיבות מוצדקות.
 )2אי קיומה או איחורה לא מנע מן איילון את בירור חבותו ולא
הכביד על הבירור.
ב) עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן איילון את בירור
חבותו או להכביד עליו ,אין איילון חייב בתגמולי ביטוח ,אלא אם כן היה
חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
ג) הופרה חובה לפי סעיף זה ,או שהמבוטח או המוטב מסרו לאיילון עובדות
כוזבות ,או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע לחבות איילון ,והדבר נעשה
בכוונת מרמה -פטור איילון מחבותו.
.14

אמצעים להקלת הסיכון
א)

ב)

ג)

ד)
ה)
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על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת הביטוח
ו/או ברשימה ו/או בפוליסה ,להפעילם ולהחזיקם במצב תקין במהלך
תקופת הביטוח ,ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש (להלן" :נקיטת
אמצעי מיגון").
כמו כן על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכון כמפורט
בהצעת הביטוח ו/או ברשימה ו/או בפוליסה (להלן" :נקיטת אמצעי
להקלת הסיכון") ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור יוודא המבוטח בחירת
עובדים ואנשים הכפופים לו כעובדים ואנשים מהימנים ולנקוט אמצעי
זהירות לשם מניעת תאונות ולקיים ולעקוב אחר ביצוע כל דין.
על המבוטח לנקוט באמצעים נאותים לאחזקה נאותה של המקום
המבוטח ,דרכי הגישה ,המתקנים וכל הציוד שבו .עם גילוי סיכון שהוא,
יעשה המבוטח את הצעדים הדרושים לסילוקו.
על המבוטח חלה חובה להודיע לאיילון מיד ובכתב על אי נקיטת אמצעי
מיגון או על אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכון.
לא קיים המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגון או באמצעי להקלת
הסיכון ,רשאי איילון ,בתוך  30ימים מהיום שנמסרה לו הודעה על כך
או מהיום שנודע לו על כך בדרך אחרת ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח,
לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
 .1ביטל איילון את החוזה מכוח סעיף זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי
הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול ,זולת אם פעל
המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל איילון את החוזה ,רואים אותו
כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.
 .2קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,חייב
איילון בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין
דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שבו לא

ננקטו אמצעי מיגון או אמצעי להקלת הסיכון לבין דמי הביטוח
המוסכמים.
ואולם איילון יהיה פטור כליל מתשלום על פי פוליסה זו בכל אחת
מאלה:
 )1לא ניתנה הודעה לפי סעיף קטן (ג) ,והדבר נעשה בכוונת מרמה.
 )2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח
מרובים יותר ,אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי;
במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד
התקופה שלאחר השינוי.
ו) איילון לא תהיה זכאית לתרופות האמורות בסעיף (ה)(ב) ()2( – )1
לעיל בכל אחת מאלה:
 )1אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון לא השפיעה
על קרות מקרה הביטוח או על חבות איילון או היקפה;
 )2אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון היא תוצאה של
אמצעי שננקט על דעת איילון.
 )3אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון הינה תוצאה
של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש ,ובלבד
שהמבוטח הודיע לאיילון בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר
שנקט אותו או שנודע לו עליו.
ז) במקרה ומבנה ו/או רכוש כלשהו אחר המבוטח בפוליסה זו ,יעבור שיפוץ
או תיקון למשך יותר מחודש ימים ,יהיה המבוטח חייב להודיע על כך
לאיילון .בהעדר הסכמת איילון מראש ובכתב לא יחול כיסוי ביטוחי
במשך תקופת שיפוץ או תיקון זו.
.15

תחום טריטוריאלי
התחום הטריטוריאלי הינו כמוגדר בפרק ההגדרות הכללי לפוליסה זו ,עד כמה
שלא שונה באחד מפרקי הפוליסה או ברשימה במפורש .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי ,בהתייחס לפרק ( 10ביטוח טרור) – הכיסוי אינו חל על אובדן או נזק
הנגרם ביהודה ,שומרון ,חבל עזה ,רמת הגולן וירושלים המזרחית.

.16

שיפוט
א) פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד.
ב) כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו אך
ורק באחד מבתי המשפט בישראל ועל פי הדין בישראל.
ג) בביטוחי חבויות:
בגין חבויות המבוטח המכוסות על פי פוליסה זו ,עד כמה שלא שונה
ברשימה במפורש ,איילון לא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח בעד כל
סכום שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין ,שיינתן נגדו ע"י בית
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משפט שמקום מושבו מחוץ לתחום שיפוט של בתי משפט ישראליים
(להלן "פסק דין זר") או בעד כל סכום שהמבוטח יהיה מחויב לשלם
לפי פסק דין של בית משפט ישראלי הנותן תוקף לפסק דין זר או
שמבוסס במישרין או בעקיפין על פסק דין זר ,שניתן בקשר לתביעה
נגד המבוטח.
אם יהיה המבוטח חייב בתשלום פיצויים לפי פסק דין ,שניתן נגדו על ידי
בית משפט ישראלי ,ובית משפט זה אימץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות
מידה הנהוגות מחוץ לישראל ,לא יהיה איילון חייב לשלם תגמולי ביטוח
בגין הסכום העודף על גובה הפיצויים שהיו נפסקים כנגד המבוטח ,לו
היה בית המשפט מאמץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות מידה הנהוגות
ישראל.
.17

הארכת תקופת הביטוח
א .כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבוטח
ושל איילון ,אשר תינתן במפורש למטרה זו.
ב .מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו
וכי הארכת הביטוח תיעשה אך ורק בדרך של הסכמת איילון בכתב,
כאמור ,ולא בכל דרך אחרת ,אף אם הציע המבוטח לאיילון בצורה
ובמועד כלשהם ,להאריכו.
ג .הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש הפוליסה תהווה ההצעה לביטוח
חלק בלתי נפרד אף מהפוליסה החדשה .הייתה פוליסה זאת חידוש של
פוליסה קודמת יראו את ההצעה לביטוח המקורי כחלק בלתי נפרד ממנה.

.18

תקופת ההתיישנות
א .תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח בביטוחי רכוש ובתאונות
אישיות ,הן מול איילון והן בפנייה לערכאות ,היא שלוש שנים מיום
קרות מקרה הביטוח.
ב .בביטוח בהתאם לפרקי החבויות בפוליסה זו ,אין התביעה לתגמולי ביטוח
מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

.19

המועד לתשלום תגמולי ביטוח
א .תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי איילון המידע וכל
המסמכים ,הפרטים והראיות שנדרשו על ידו לשם ברור חבותו .תגמולי
ביטוח ,שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך  30יום מהיום שבו
נמסרה התביעה לאיילון ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
ב .הפרשי הצמדה
 )1על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,תשכ"א ,1961-מיום קרות מקרה הביטוח וריבית
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צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק האמור לעניין ההגדרה
"הפרשי הצמדה וריבית" מתום  30ימים מיום מסירת התביעה; אין
בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור.
 )2חושבו תגמולי הביטוח ,או חלקם ,כערכם בתאריך שלאחר קרות
מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם או על חלקם ,לפי הענין ,הפרשי
הצמדה מאותו תאריך בלבד.
הוראות סעיף קטן ( )1לא יחולו על תגמולי ביטוח המשולמים במטבע
חוץ או במטבע ישראלי המחושב לפי ערכו של מטבע חוץ ,ואולם על
תגמולים כאמור תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי סעיף (4א) לחוק
פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,1961-החל בתום  30ימים מיום
מסירת התביעה לאיילון.
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נספח גילוי נאות לפרק ביטוח תאונות אישיות
בפוליסת "הכול בה" לעסקים מהדורת 2016
נושא

סעיף

תנאים

כללי

 .1שם הפוליסה

פרק  – 18ביטוח תאונות אישיות
בפוליסת "הכול בה" לעסקים מהדורת 2016

 .2הכיסויים בפוליסה

א .מוות מתאונה
ב .נכות מלאה/חלקית צמיתה מתאונה
ג .אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו,
או במשלח ידו המפורט ברשימה ,באורח מלא או
באורח חלקי ,בשיעור של  25%לפחות

 .3הרחבות הניתנות לרכישה .1
בתוספת פרמיה
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
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אי כושר מלא/חלקי זמני עקב מחלה בה חלה
המבוטח בתחום הטריטוריאלי (הרחבת כל
המחלות).
סיכון מלחמה פסיבי.
כפל פיצוי לאי כושר במקרה אשפוז עקב מקרה
ביטוח.
כפל פיצוי לאי כושר מלא וזמני באם נרכשה
הרחבת כל המחלות.
הרחבה לביטוח גן ילדים.
כיסוי ביטוחי למשפחה בעלות מופחתת ללא
כיסוי תאונת דרכים.
הרחבת מלחמה אקטיבית (מות ונכות בלבד).
תוספת לסכום הביטוח (במוות או נכות) במקרה
בו גרם מקרה הביטוח למותו או לנכותו של
המבוטח ,בתוך שלושה חודשים מתחילת הביטוח.
ביטוח לחיילים בחופשה ו/או לחיילים בשירות
חובה.

 .4משך תקופת הביטוח

לשנה ,וכפי שמצוין בדף הרשימה.

 .5תנאים לחידוש אוטומטי

אין

 .6תקופת אכשרה

 30ימים לכיסוי על פי הרחבה (1מחלות)

 .7תקופת המתנה

 14 .1ימים לכיסוי על פי הרחבה ( 1מחלות).
.2
 7 .3ימים בגין תאונה ו  -14יום בגין מחלה לכיסוי
על פי הרחבה ( 3כפל פיצוי לאי כושר במקרה
אשפוז עקב מקרה ביטוח.
 8 .4ימים לכיסוי אי כושר מלא/חלקי זמני.

 .8השתתפות עצמית

אין

שינוי
תנאים

 .1שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת הביטוח

החברה תהיה זכאית לשנות את תנאי הפוליסה
באישור המפקח על הביטוח.

פרמיות

 .2גובה הפרמיה

דמי הביטוח כפי שמצוין בדף הרשימה

 .3מבנה הפרמיה

פרמיה קבועה .דמי הביטוח צמודים למדד המחירים
לצרכן.

 .4שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח

לא רלבנטי.

 .5תנאי ביטול הפוליסה ע"י
המבוטח

המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הביטוח בהודעה
בכתב לחברה והביטול יכנס לתוקפו תוך  3ימים
מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לאיילון .במקרה
כזה תשאיר איילון לעצמה את דמי הביטוח הנהוגים
אצלה לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח
בתוקף בשיעור של  10%ממלוא דמי הביטוח בגין כל
חודש או חלקו ,בו הייתה הפוליסה בתוקף ,בתוספת
שיעור של  10%מדמי הביטוח ,שהיו משתלמים בגין
מלוא תקופת הביטוח.

תנאי
ביטול

 .6תנאי ביטול הפוליסה ע"י איילון רשאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות
חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981 -
חברת הביטוח
חריגים

 .7החרגה בגין מצב רפואי איילון יהיה פטור מתשלום תגמולי ביטוח או תשלום
תגמולי הביטוח יהיו מופחתים בשל מקרה ביטוח
קיים
אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של "מצב
רפואי קודם" ,אשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל
החריג.
תוקף החריג  -לתקופה שלא תעלה על שנה אחת
מיום תחילת הביטוח למבוטח ,שגילו במועד תחילת
הביטוח פחות מ 65-שנים .לתקופה שלא תעלה על
חצי שנה מיום תחילת הביטוח למבוטח ,שגילו 65
שנים או יותר.
ראה פרק ד – חריג מצב רפואי קודם
 .8סייגים לחבות חברת
הביטוח
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חריגים כמפורט בפרק ג' לרבות החריגים הבאים:
 )1איבוד לדעת או ניסיון לכך ,פעולה או השפעה של
סמים או תרופות ,טיפול רפואי או כירורגי (מלבד
אם הטיפול היה הכרחי בשל מקרה ביטוח),
הריון ,לידה ,מחלות מין.
 )2קרינה מייננת או קרינה רדיואקטיבית מכל סוג
שהוא.
 )3טיסה בכלי טיס שאינו רב מנועי או בכלי טיס,
שהטסתו אינה כדין וכן כטייס או כאיש צוות
בכלי טיס כלשהו מכל סוג ,או בכלי טייס שאינו
טס טיסת קו או טיסת שכר במסגרת חברת
תעופה אזרחית מוכרת.
 )4פעילות של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת
ספורט (כולל בליגה למקומות עבודה) או
כתוצאה מכל פעילות ספורט אתגרי.

 )5זעזוע מוח או מחלת עצבים או התמוטטות
עצבים ,אלא אם נגרמו על ידי מקרה ביטוח,
המכוסה בפוליסה זו.
 )6השתתפותו מרצון של המבוטח בפעילות בלתי
חוקית או כל הפרה או ניסיון להפר חוק כלשהו,
התפרעות שבה השתתף המבוטח או התנגדות
למעצר.
 )7נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי ,בטרקטורון ,באופנוע
ים ,באופניים חשמליים ,סאגוואי ,קורקינט חשמלי
ו/או כלים אחרים המונעים באמצעות מנוע עזר.
 )8תאונה או מחלה שארעה בתקופה שבגינה
זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח על פי פוליסה
זו ושנגרמה כתוצאה מאי הכושר שבגינו זכאי
המבוטח לתגמולי הביטוח ,כאמור.
 )9הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת
נפשות.
 )10היעלמו של המבוטח.
 )11פגיעה גופנית שהינה תוצאה של אלימות
מילולית או פסיכולוגית או אמוציונאלית שאינה
כרוכה בפגיעה בכוח פיזי בגוף המבוטח.
 )12מוות או נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו על
ידי או כתוצאה מפעילות ,תרגילים או אימונים
צבאיים.
 )13מלחמה וטרור.
 )14כל מחלה המהווה את הסיבה הקרובה במישרין
למוות ,נכות או אי כושר עבודה ,אלא אם נרכשה
הרחבת מחלות ,ובכפוף לתנאיה.
חריג מצב רפואי קודם בהתאם לפרק ד'

לתשומת לב המבוטח:
חובה על המועמד לביטוח/מועמד לענות תשובות מלאות וכנות בכל עניין מהותי
שישאל עליו ,וככל שלא יעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.
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בית איילון ביטוח ,רח׳ אבא הלל סילבר  ,12ר״ג  5250606ת.ד10957 .
לפניות בדוא״ל ,לרבות נציב פניות הציבורmail@ayalon-ins.co.il :

לנוחיותך ,באתר החברה מידע שימושי בנושא ביטוחים ,טפסים ,שמאים ועוד

www.ayalon-ins.co.il

מחלקת תשלומי ביטוח (תביעות)

חברתנו פועלת מתוך הוגנות למבוטחיה“ ,אנשים לשרות אנשים״ הינה תפיסתנו.
מחלקת תשלומי ביטוח תעמוד לשרותך למימוש תביעה בעת הצורך מכוח הפוליסה שרכשת.
פקסtviotp@ayalon-ins.co.il ,03-7569578 .
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