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 .1מבוא

פוליסה זו ,לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה (להלן“ :הרשימה”) היא חוזה
בין:
מגדל חברה לביטוח בע”מ (להלן“ :המבטח”)
לבין:
המבוטח ,אשר שמו נקוב ברשימה (להלן“ :המבוטח”)

לפיו מסכים המבטח תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה
לשפות את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן ,שאירע בתקופת הביטוח כהגדרתה להלן,
בכפוף לסכומי הביטוח ,גבולות האחריות ,תנאיה ,והחריגים הכלולים בה.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח של המבוטח וצרופותיה ו/או
בהסתמך על כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח בכתב ,המהווים בסיס וחלק בלתי
נפרד מפוליסה זו.
מותנה בזה כי הכיסוי על פי כל פרק מפרקי הפוליסה ו/או חלק של פרק ו/או הרחב הנתון
לבחירה ,יהא בתוקף בתנאי שצוין במפורש ברשימה כי הוא בתוקף.
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 .2הגדרות כלליות לכל פרקי הפוליסה
למטרת פוליסה זו למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:

2.1

"הפוליסה"

2.2

"התחום
הטריטוריאלי"

2.3

"תקופת
הביטוח"

2.4

“חצרי
המבוטח”

פוליסה זו ,לרבות הרשימה ,וכל תוספת או נספח לה ,כפי שצורפו
אליה.
שטחי מדינת ישראל ,לרבות השטחים המוחזקים על ידה ,וכן
תחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת
ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ,התשנ"ה.1995-
שטחי ישובים ישראליים וכן שטחי בסיסים ו /או עמדות צה"ל
בתחום האוטונומיה (שטחי " "Bו )"C"-יחשבו לשטחים מוחזקים
לצורך פוליסה זו .למען הסר ספק ,שטח " "Aלא יחשב כשטח
מוחזק של מדינת ישראל.
התקופה הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת בהסכמת
המבטח ,שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי-
הביטוח שנקבעו תמורת תקופה נוספת זו.
חצרים כלשהם בתחום הטריטוריאלי המצויים בבעלות המבוטח
ו/או המוחזקים על ידו ו/או בשליטתו ו/או אשר בגינם אחראי
המבוטח כמתואר ברשימה.

מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

2017 510120001

5

פרק א׳
ביטוח רכוש וסיכונים נלווים
 .3ביטוח נזקי אש מורחב
3.1

הגדרות
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:

3.1.1
3.1.2
3.1.3

"הרכוש
המבוטח"
“חצרי
המבוטח”
"מקרה
הביטוח"

נכסים פיזיים מכל סוג כמתואר ברשימה אשר בבעלות המבוטח
ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או הוא אחראי בגינם.
חצרים כלשהם בתחום הטריטוריאלי בבעלות המבוטח ו/או
המוחזקים על ידי המבוטח ו/או בשליטתו ו/או הושכרו לו ע״י
אחרים ו/או אשר בגינם אחראי המבוטח כמתואר ברשימה.
אובדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו
בעת הימצאו בחצרי המבוטח ,על-ידי הסיכונים המבוטחים
המפורטים בפרק זה ,בתקופת הביטוח ,בתנאי שהסכום
שישולם על-ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה
לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא יעלה בכללו על
סכום הביטוח הכללי הנקוב בה ,ובכל מקרה לא יעלה
על הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח
אבד או ניזוק.
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 3.2סיכונים מבוטחים
 3.2.1סיכונים מבוטחים בפוליסה
מוסכם בזה כי פרק זה מכסה אובדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח מאחד ו/או יותר
מהסיכונים המפורטים והמוגדרים להלן:
 3.2.1.1אש
 3.2.1.2ברק
 3.2.1.3עשן
עשן או פיח או אדים בלתי צפויים הנפלטים מאש או מכל תהליך של
חימום.
 3.2.1.4התפוצצות
 3.2.1.4.1התפוצצות
 3.2.1.4.2הימעכות ,קריסה ,היסדקות וחימום יתר של :דוודים ,כלי
לחץ ותת לחץ.
למען הסר ספק ,אין בסיכון זה כדי להרחיב את
הכיסוי לנזקי התמוטטות ,אלא אם ההתמוטטות
נגרמה עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי סעיף זה.
 3.2.1.5נזקי נוזלים והתבקעות
 3.2.1.5.1הימלטות של מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים ,שמקורם
בדוודים ,מיכלים ,צינורות ,ברזים ,מתקנים מכל סוג לשתיית
מים ,מתקני מיזוג אוויר והסקה ,מתקני ביוב למעט נזק
למתקנים האמורים עצמם לרבות אובדן הנוזלים
ו/או הגזים מהם ,עקב התבקעותם וכן עקב נזילה,
גלישה ,דליפה ,שפיכה או עלייה על גדותיהם של
הנ”ל.
 3.2.1.5.2נזקי מים שייגרמו על ידי נזק תאונתי במתקני זילוף
אוטומטיים (ספרינקלרים) במבנה המבוטח ,אך למעט
נזק אשר נגרם בעת ביצוע תיקונים או עבודות
הרחבה של מתקני הזילוף ,ולמעט נזק למתקני הזילוף
עצמם.
על המבוטח לוודא כי מתקני הזילוף יתוחזקו במצב
תפעולי תקין ,יתוקנו בהם ליקויים שנתגלו ויבוצעו
בדיקות תקופתיות כנדרש.
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 3.2.1.5.3פריצה בלתי צפויה של מתכת חמה ו/או חומרים פלסטיים
ו/או כל חומר הנמצא בתהליך ,מהמתקן בו הם נמצאים,
למעט נזק למתקן עצמו ולכל אביזריו.
אחריותו של המבטח על פי סעיף זה מוגבלת ל ₪ 100,000-לאירוע -על בסיס נזק
ראשון.
 3.2.1.6כלי טייס
פגיעה על-ידי כלי טייס או מתקני תעופה אחרים כגון :חלליות ,לווינים
ו/או חפצים שנפלו מהם (למעט חומרי נפץ) ,נזק כתוצאה מבום על
קולי ייחשב לנזק שנגרם על-ידי כלי טייס .
 3.2.1.7התנגשות (אימפקט)
פגיעה ו/או נפילה על ידי או מ:
כלי  -רכב ,ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם ו/או נזק שנגרם מנפילתם
של כלים אלו ו/או נפילת כל משא או חפץ מהם ,או חבלה על-ידי,
בעלי חיים כלשהם ,וכן כל אובדן או נזק פיזי אחר שאינו מוחרג על
פי חריגי הפוליסה ,לרכוש המבוטח ,בעת העברתו ,פריקתו ו/
או הטענתו בחצרי המבוטח .נזקי התנגשות שנגרמו לכלי הרכב
עצמם אינם מכוסים בפוליסה זו.
אם נערכה על שם המבוטח או לטובתו פוליסה אחרת שהינה ייעודית לכיסוי סיכון
זה או שנרשם בה שהיא ראשונית ( להלן :״הפוליסה האחרת”) ,אזי יהוו סכומי
הביטוח שנקבעו לכיסוי הניתן על פי פוליסה זו -סכום עודף מעל לסכום הביטוח
שנקבע לכיסוי זה תחת הפוליסה האחרת.
 3.2.1.8שביתות פרעות ונזק בזדון
 3.2.1.8.1שביתות ופרעות:
 3.2.1.8.1.1פעולת אדם כלשהו הלוקח חלק
עם אחרים בהפרעת שלום הציבור
(בין אם בקשר לשביתה או השבתה
בין אם לאו) ושאינה מהווה אירוע
המוזכר בחריג ( 18.2נזק ממלחמה
וטרור).
פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי דיכוי
3.2.1.8.1.2
או ניסיון לדכא הפרעה כזאת או להקטין
את תוצאותיה.
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פעולה מכוונת של עובד שובת או מושבת
3.2.1.8.1.3
שנעשתה לקידום שביתה או מתוך
התנגדות להשבתה וכן פעולת רשות
חוקית כלשהי תוך כי מניעה או ניסיון למנוע
פעולה כאמור או להקטין את תוצאותיה.
וכן פעולות רשות חוקית כלשהי תוך
כדי מניעה או ניסיון למנוע פעולה
כאמור או להקטין את תוצאותיה.
למען הסר ספק ,מוסכם כי סעיף זה מכסה רק אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח עקב
פעולה פיזית מכוונת הפוגעת ברכוש הנ”ל ולא כל אובדן או נזק הנובע מעצם הפסקת
העבודה ,כללית או חלקית ,או מהאטה או מהפסקה מוחלטת או זמנית של תהליך או
פעילות כלשהם.
 3.2.1.9נזק בזדון
נזק שנגרם על-ידי פעולת זדון של אדם כלשהו (בין אם הפעולה
נעשתה בשעת הפרעה של שלום הציבור ובין אם לאו) ושאינה
פעולה שהיא בגדר אירוע המוזכר בחריג ( 18.2נזק ממלחמה
וטרור) .סעיף זה אינו מכסה :נזק המכוסה או שניתן לכסותו
על פי סעיף  3.3.2פריצה ושוד (בין אם נרכש ובין אם לא) וכן
גניבה שאינה בגדר פריצה כהגדרתה בפוליסה.

 3.3סיכונים נוספים מבוטחים בפוליסה ,אם צוינו במפורש ברשימה
הסיכונים הנוספים המפורטים להלן יכוסו בפוליסה רק אם צוינו במפורש
ברשימה.
מוסכם בזה ,כי פוליסה זו תורחב לכסות גם אובדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח
כתוצאה מהסיכונים המפורטים להלן:
 3.3.1נזקי טבע
 3.3.1.1רעידת אדמה
רעידת אדמה ,רעש אדמה ו/או התפרצות הר געש ,לרבות אש ואש
תת–קרקעית וצונאמי אשר נגרמו על–ידם.
מובהר למען הסר ספק ,כי ככל שנרכש כיסוי זה ,חריג ( 18.4רעידת
אדמה) ,מבוטל בהתאם.
לעניין סיכון זה:
 3.3.1.1.1רעידות אדמה שאירעו תוך פרק זמן של  72שעות
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3.3.1.2
3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.1.5

רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת אדמה,
יחשבו כאירוע אחד.
 3.3.1.1.2בקרות אובדן או נזק שנגרם עקב ע”י סיכון זה ,יישא
המבוטח בהשתתפות עצמית כנקוב ברשימה.
“ 3.3.1.1.3אתר” יחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח
רציף אחד .
סערה וסופה
רוח ,שמהירותה עולה על  30קשר ,רעם.
גשם ,שלג וברד
גשם ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב
עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.
נחשול
גל מים גדול שאינו נובע מרעידת אדמה ורעש אדמה ו/או
התפרצות הר געש ו/או צונאמי.
שיטפון
 3.3.1.5.1עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של :ים ,למעט
צונאמי ,אגם ,נהר ,נחל או וואדי ,בריכות אגירה וסכרים.
 3.3.1.5.2הצטברות או זרימה ,על הקרקע או מתחת לה ,של מי
גשמים או שלגים או ברד מחוץ לנתיב זרימתם הרגיל.
 3.3.1.5.3לעניין הסיכונים המפורטים בסעיפים קטנים
 3.3.1.2-3.3.1.5לעיל.
 3.3.1.5.3.1כל אובדן או נזק שארע תוך פרק
זמן של  72שעות רצופות מתחילת
האובדן או הנזק ,כתוצאה מאותו
אירוע או כתוצאה מאותו סוג אירוע,
יחשב כאירוע אחד.
למען הסר ספק מובהר בזה כי אם
האירוע עצמו נמשך מעל  72שעות
ללא הפסקה ייחשב כל פרק הזמן
מתחילת האירוע ועד סופו לאירוע
אחד.
 3.3.1.5.3.2סיכונים אלו לא יכסו אובדן או נזק
לצמחייה.
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 3.3.2פריצה ושוד:
פריצה ,שוד או ניסיון לכך.
“ 3.3.2.1פריצה” פירושה:
 3.3.2.1.1גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח
כולל גניבת חלקים מהמבנה או רכוש אחר המחובר אליו
דרך קבע ,בין אם בתוך המבנה ובין אם על המבנה מבחוץ,
לאחר חדירה לחצרים המבוטחים ,בתנאי כי החדירה או
היציאה מהמבנים ו/או מהחצרים ,בוצעו באלימות
ובכוח ונותרו סימנים המעידים על החדירה או
היציאה כאמור.
 3.3.2.1.2חדירה למבנה ו/או לחצרים על-ידי שימוש במפתחות
העסק ו/או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים שהושגו,
הועתקו או הותאמו שלא כדין.
על אף האמור לעיל ,הרחבה זו תכסה גם גניבת רכוש המחובר דרך
קבע המצוי על המבנה מבחוץ ,מבלי שבוצעה חדירה באלימות ובכוח
לחצרים המבוטחים או למבנה ,לפי העניין ,ובלבד שגניבת הרכוש
כאמור בוצעה באלימות ובכוח ונותרו סימנים המעידים על כך.
“ 3.3.2.2שוד” פירושו:
חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או
המבנים ,שנעשו על-ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי
המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
עם קרות הנזק או עם גילוי נזק המכוסה לפי סעיף זה ,על המבוטח
להודיע למשטרה בהקדם האפשרי על האירוע ולנקוט באמצעים
סבירים או באמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט על מנת להקטין את
הנזק ,ובכלל זה לגלות ולהחזיר את הרכוש הגנוב.
אחריותו של המבטח על-פי סעיף זה מוגבלת לסכום המצוין
ברשימה למקרה ולתקופת ביטוח .סכום זה הינו על בסיס נזק
ראשון ,אלא אם צויין אחרת ברשימה.
מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש שלא נגנב ,כולל נזק פיזי
למבנה ו/או לחצרים כתוצאה מכניסה או יציאה אלימה,
שנגרם במהלך פריצה או שוד  ,ייחשב כנזק בזדון לעניין
פוליסה זו ואין הוא מכוסה על-פי סעיף זה.
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 3.4הרחבות לפרק א’
כל ההרחבות שלהלן כפופות לכל תנאי הפוליסה וחריגיה ,אלא אם נאמר בהן במפורש
אחרת.
 3.4.1הרחבות הכלולות בסכום הביטוח
מוסכם ,כי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק כמפורט להלן .יובהר ,כי
אין בהרחבות המפורטות להלן ,בכדי לשפות את המבוטח מעבר לסכום/י
הביטוח הנקוב/ים ברשימה.
3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

3.4.1.4

חריכה וצריבה
חריכה וצריבה בלתי צפויים לרכוש המבוטח ,למעט למלאי ו/או
למוצרים בתהליך הייצור ,שניזוקו כתוצאה מתהליכי היצור.
הכיסוי מוגבל עד לסך של  ,₪ 100,000על בסיס נזק ראשון.
רכוש בחצרים
הפוליסה מכסה את כל רכושו של המבוטח הנמצא בחצרי המבוטח
ואשר נכלל בסכום הביטוח ,אף אם לא הוזכר במפורש ברשימה,
בתנאי שלא הוצא מהביטוח על-ידי חריג או תנאי מפורש.
רכוש מחוץ לחצרי המבוטח
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים בפוליסה זו גם בעת
הימצאו מחוץ לחצרי המבוטח ,למעט בעת העברה (העברה לעניין
זה כולל חניית ביניים) ולמעט רכוש כמפורט בסעיף ( 3.5.8קווי
תמסורת וחלוקה) ,בתחום הטריטוריאלי ובלבד שהיותו מחוץ
לחצרי המבוטח היתה לצורך עסקו של המבוטח.
למען הסר ספק ,הרחבה זו תחול גם על סיכון של “פריצה” כמפורט
בסעיף . 3.3.2
אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו מוגבלת ל 5% -מסכומי
הביטוח לכל פריט או לכל קבוצות פריטים הכלולים בציוד
ומלאי המצויים ברשימה ,על בסיס נזק ראשון.
קלקול תכולת מקררים
הפרק מורחב לכסות קלקול תכולת המקררים החשמליים כתוצאה
מנזק שייגרם למתקני הקירור על ידי הסיכונים המבוטחים על פי פרק זה.
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המבטח לא יהיה אחראי עבור נזק:
 3.4.1.4.1הנגרם כתוצאה מהפסקת פעולתו של מתקן
הקירור במשך פחות מ 12 -שעות.
 3.4.1.4.2הנגרם כתוצאה מהפסקת זרם החשמל.
 3.4.1.4.3הנגרם כתוצאה מאחסון לקוי או חומרי אריזה
לקויים.
למען הסר ספק ,הכיסוי על פי הרחבה זו אינו חל על חדרי
קירור או בבתי קירור.
אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו מוגבלת ל 5% -מסכום
הביטוח לתכולה ,או  ,₪ 30,000הנמוך מביניהם על בסיס נזק
ראשון ,אלא אם צויין אחרת במפורש ברשימה.
 3.4.1.5התמוטטות מדפים
אובדן או נזק לרכוש המבוטח הנובע מנפילת מדפים או התמוטטותם.
הכיסוי מוגבל ל 5% -משווי התכולה או ל ,₪ 40,000-הנמוך
מביניהם ,על בסיס נזק ראשון.
 3.4.1.6שבר זכוכית מראות ושלטים
שבר תאונתי העובר דרך כל עובי השמשות כהגדרתן להלן ,הנמצאות
בחצרי המבוטח .כמו כן ,ישלם המבטח למבוטח הוצאות הרכבה
והתקנה של השמשות שאבדו או ניזוקו.
לצורך הרחבה זו הגדרת “שמשות” הינה:
 3.4.1.6.1כל לוח זכוכית המהווה דלת ,חלון ,חלון ראווה או כל זכוכית
אחרת ,לרבות זכוכיות הקבועות במסגרות ולרבות מראות.
 3.4.1.6.2שלטי פרסומות ,עמודי פרסומת ,שלטים מוארים ,כתובות.
הכיסוי מוגבל ל 5%-מסכום ביטוח התכולה ,על בסיס נזק ראשון או
 40,000ש״ח הנמוך מביניהם.
 3.4.1.7חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים
הפוליסה מכסה חפצים אישיים של עובדי המבוטח וכן רכוש אורחים
הרשאים על פי דין להימצא בחצרי המבוטח בעת הימצאם בחצרי
המבוטח בפני הסיכונים המבוטחים ,בתנאי כי אחריותו של
המבטח בגין חפציו של אדם אחד לא תעלה על סך ₪ 500
ולא יותר מ ₪ 5,000-לכל תקופת הביטוח .סעיף זה כפוף
להשתתפות עצמית של .₪ 200
מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

2017 510120001

13

 3.4.1.8הרחבת כל הסיכונים
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק פיזי תאונתי,
פתאומי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח ,מסיבה כלשהי ,שלא
נכללה בסעיפים  3.2-3.3ושאינה מוחרגת מכיסוי כמפורט להלן:
הרחבה זו אינה מכסה:
 3.4.1.8.1תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח עקב:
 3.4.1.8.1.1תכנון ,חומרים או עבודה לקויים
או בלתי מתאימים ,פגם מטבעו
של הרכוש ( )INHERENT VICEהרעה
הדרגתית ,פחת ובלאי טבעי.
 3.4.1.8.1.2שקיעת קרקע הדרגתית ,שקיעה
הדרגתית של מבנים ותשתית,
התמוטטות של מבנים.
 3.4.1.8.1.3אובדן או נזק הנגרם כתוצאה
מתהליך של ניקוי ,תיקון או שיפוץ של
הרכוש המבוטח.
החריגים לעיל מוגבלים לעלות התיקון או ההחלפה
של הרכוש המבוטח עקב הסיבות המנויות לעיל,
ואינם חלים על נזק אחר הנגרם עקב הסיבות
האמורות ,אשר יהיה מכוסה ,אלא אם כן סויג
בהרחבה זו במפורש.
 3.4.1.8.1.4קורוזיה ,החלדה ,שינויים או תנאים
קיצוניים בטמפרטורה או שינוי אוירה
ׂ( ,)Atmospheric Changeלחות ,יובש,
עובש ,הצטמקות ,התאדות ,אובדן
משקל ,זיהום (מבלי לפגוע בכלליות
האמור ,זיהום משמעו מצב כלשהוא
של הרכוש המבוטח הנגרם על ידי ו/או
החשוד שנגרם על ידי נוכחות של גורם
זר ו/או מזהם ו/או חומר מסוכן ו/או
רעל ו/או רעלן ו/או חומר או גוף פתוגני
ו/או חיידקי ו/או בקטריה ו/וא וירוסים
ו/או כל גורם אחר למחלות) ,מיהול,
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שינויי צבע מרקם או גמר ,השפעת אור,
מכרסמים ,חרקים או שריטות.
 3.4.1.8.2אובדן או נזק כתוצאה מפריצה ושוד כהגדרתם
בפוליסה.
 3.4.1.8.3אובדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח עקב
 3.4.1.8.4גניבה ,העלמות ,חוסר בלתי מוסבר או חוסר
שנתגלה בספירת מלאי ,תיוק או אחסון שגוי של
מידע ,מחסור באספקת חומרים ,או חוסר הנובע
מטעות או ממעילה באמון.
 3.4.1.8.5אובדן או נזק עקב שבר מכני ,פעולה חשמלית ו/או
אלקטרונית ו/או מכנית בלתי תקינה ו/או קצר
חשמלי ,אלא אם הנזק האמור נגרם עקב פגיעה
פיזית חיצונית פתאומית שסיבתה לא הוחרגה
בהרחבה זו ובמקרה כאמור תוגבל אחריותהמבטח לנזק שנגרם עקב כך בלבד.
 3.4.1.8.6אובדן או נזק הנגרם למלאים כתוצאה ישירה
מהיותם בתהליך היצור.
 3.4.1.8.7אובדן או נזק עקב העדר פעולה או פעולה שגויה,
עיבוד שגוי ,נזק לתוכנה או מידע ,הנובעים מכשל
מערכות מחשב ,והוצאות למניעתם ותיקונם.
 3.4.1.8.8אובדן ו/או נזק לרכוש בהקמה ,בניה ופירוק.
 3.4.1.8.9אובדן /או נזק לרכוש בהעברה.
 3.4.1.8.10אובדן ו/או נזק המוחרג מכיסוי בהתאם לאמור
בחריגים של הפוליסה.
 3.4.1.8.10אובדן או נזק לצמחייה.
אחריות המבטח לאירוע על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום
הנקוב ברשימה.
 3.4.1.9סעיף שומה
מוסכם בזה כי אם סכום האובדן או הנזק אינו עולה על  5%מסכומי
הביטוח או  ₪ 500,000הנמוך מבין השניים ,יסתפק המבטח  -לעניין
תנאי ביטוח חסר בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש
המבוטח שלא ניזוק.
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3.4.1.10

3.4.1.11

3.4.1.12

3.4.1.13

הוצאות למניעת מקרה ביטוח
הפרק מכסה הוצאות סבירות שהוצאו למניעת אובדן או נזק מסיכון
מבוטח ,אף אם לא נגרם אובדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח וזאת
בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות
הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי וסבירות
ביחס לגובה הנזק שנמנע.
הוצאות פינוי הריסות
הפרק מכסה הוצאות להריסה ,ניקוי ,יישור ,השמדה ,הרחקה ופינוי
לאחר אובדן או נזק לרכוש המבוטח עקב סיכון המכוסה בפוליסה,
לרבות אובדן או נזק עקב פעולות אלה.
אחריות המבטח על פי הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון
ובכפוף לסכום הביטוח הנקוב ברשימה .בהעדר סכום ביטוח
הנקוב ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל10%-
מערך הנזק (אך לא יותר מ.₪ 1,000,000 -
הוצאות שכר אדריכלים ואחרים
הפרק מורחב לכסות הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה
של אדריכלים ,מהנדסים ,יועצים ומומחים אחרים ,למעט שמאים
אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב של המבטח הן לעצם
מינוי השמאי והן לשכר טרחתו ,וכן הוצאות הנובעות מחוקי -עזר
עירוניים או אחרים ,תקנות ,אישורי בנייה וכדומה ,ובלבד שההוצאות
נועדו לשם כינון האובדן או הנזק עקב אובדן או נזק כתוצאה
מסיכון מבוטח.
אחריות המבטח על-פי הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון
ובכפוף לסכום הביטוח הנקוב ברשימה .בהעדר סכום ביטוח
ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל 5% -מערך
הנזק אך לא יותר מ ,₪ 200,000 -הנמוך בין השניים.
דמי שכירות  -לגבי מבנים ובנינים בלבד
ככל שלא צויין אחרת ברשימה ,פרק זה מכסה תשלום דמי
שכירות והוצאות נוספות במקרה שהמבנה המבוטח אבד או ניזוק עקב
קרות מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה כמפורט להלן:
 3.4.1.13.1למבוטח שהינו בעל המבנה שניזוק:
דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו
3.4.1.13.1.1
לתשלום עבור מבנה חילופי למבנה שהיה
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בבעלות המבוטח.
 3.4.1.13.1.2סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של
המבנה החילופי לצרכי המבוטח.
 3.4.1.13.2למבוטח שהינו שוכר של המבנה שניזוק:
 3.4.1.13.2.1דמי שכירות אשר המבוטח חייב בפועל
בתשלומם ,על פי הסכם השכירות ,עבור
המבנה שניזוק אשר יצא מכלל שימוש
בתנאי כי לא שולמו תגמולי ביטוח כמצוין
בסעיף  3.4.1.13.1לעיל.
 3.4.1.13.2.2סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של
מבנה חילופי לצרכי המבוטח.
 3.4.1.13.2.3ההפרש שבין דמי השכירות בגין המבנה
שבשכירות שניזוק לבין דמי השכירות
שישלם המבוטח בגין שכירת מבנה חילופי
בעל מאפיינים דומים למבנה שניזוק,
ובלבד שההפרש הינו סביר.
לעניין הרחבה זו ,מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק שנגרם
על-ידי סיכון מבוטח לרכוש השכן לחצרי המבוטחים ,תחשב כנזק לרכוש
המבוטח ,ובמקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי לשיפוי כאמור בהרחבה זו.
הכיסוי האמור לעיל יהיה תקף כל עוד המבנה המבוטח אינו ניתן לשימוש אך לא
יותר מ 12-חודשים מיום קרות מקרה הביטוח וסה”כ השיפוי לפי סעיף
זה לא יעלה על  10%מסכום הביטוח של המבנה המבוטח ובכל מקרה
לא יותר מדמי שכירות הכרחיים והוצאות התאמה שישולמו בפועל.
כמו כן מוסכם בזה כי באם במקום דמי שכירות יהיה על המבוטח לשלם בהתאם
לחוזה עם בעל המבנה הוצאות תפעול ,תחשבנה הוצאות אלו כדמי שכירות
לצורך סעיף זה.
 3.4.1.14נזקי פריצה למבנה
פרק זה מורחב לכסות נזקים שייגרמו למבנה על ידי פריצה או על ידי
ניסיון לפריצה.
אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על  5%מסכום
ביטוח המבנה או  ₪ 20,000הנמוך מבין השניים.
הרחבה זו חלה רק באם צויין במפורש ברשימה כי נרכש כיסוי על פי
סעיף ( 3.3.2פריצה ושוד).
מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

2017 510120001

17

 3.4.1.15גניבה שלא על ידי פריצה  -לתכולת משרדים בלבד
אם צויין במפורש ברשימה כי נרכש כיסוי על פי סעיף ( 3.3.2פריצה
ושוד) ,ובלבד שהעסק המבוטח לפי פרק זה הינו משרד בלבד ,פרק
זה מורחב לכלול סיכון גניבה שלא על ידי פריצה (על ידי אדם שנכנס
למשרד בין באופן חוקי ובין באופן בלתי חוקי) למעט המקרים הבאים:
 3.4.1.15.1גניבת חפצים אישיים של המבוטח או עובדיו.
 3.4.1.15.2גניבת כספי העסק שהינם רכושו של המבוטח ו/או
שהוא אחראי עבורו :מזומנים בשטרות ובמעות ,שיקים,
המחאות ,ניירות ערך ,שטרות ,המחאות דואר ,בולי דואר.
 3.4.1.15.3גניבה ממשרדים שהם כולם או בחלקם מושאלים,
מושכרים ,או מושכרים בשכירות משנה.
הכיסוי על פי הרחב זה מוגבל למשרדי המבוטח ואינו חל על חדרי
שירותים הנמצאים מחוצה לו ,על מוסכים או על בנייני עזר ולא על
רכוש הנמצא על מרפסת ,גג ,חדר מדרגות ,מרתף ,חצר וגינה.
אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על . ₪ 10,000
 3.4.1.16מחשבים ניידים בכיסוי מחוץ לחצרי המבוטח
אם צוין במפורש ברשימה ,מורחב הכיסוי לכלול מחשבים ניידים
גם בעת נשיאתם אל מחוץ לתחומי העסק המבוטח ,בכל מקום בעולם
כתוצאה מהסיכונים המבוטחים בסעיפים  3.3 - 3.2בפרק א’.
הכיסוי כפוף לקיום התנאים הבאים:
 3.4.1.16.1בהימצאו של המחשב הנייד ברכב ,בתא המטען
בלבד ,כשהרכב סגור ונעול ובתנאי שהאירוע קרה
בשעות היום ונותרו סימני פריצה.
 3.4.1.16.2בהימצאו של המחשב הנייד בחדר מלון נעול ,או
בביתו של המבוטח או מי מעובדיו .ובתנאי שנותרו
סימני פריצה.
 3.4.1.16.3בכל מקום אחר ,אך ורק בהיות המחשב הנייד
בהשגחה תמידית של המבוטח.
 3.4.2הרחבות מעבר לסכום הביטוח
מוסכם ,כי פרק זה מורחב לכסות מעבר לסכום/י הביטוח הנקוב/ים ברשימה,
כמפורט להלן:
 3.4.2.1הגדלת סכום הביטוח עקב שינויים ברכוש המבוטח
הפרק מכסה ,מעבר לסכומי הביטוח המפורטים בו ,סכומים נוספים
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שמקורם בעליית ערך הרכוש המבוטח לאחר יום תחילת הביטוח
כתוצאה משינויים ,הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח למעט
מלאי עסקי ,או כתוצאה מהיטלים ומיסים נוספים שהוטלו
על -ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש כאמור ,ו/או כתוצאה
מעליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
תנאי לתחולת כיסוי זה הוא דיווח של המבוטח למבטח על
עליית ערך הרכוש המבוטח ,תוך זמן סביר ותשלום דמי-
הביטוח נוספים ויחסיים בגין הרחבה זו.
אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו לא תעלה על10% -
מסכומי הביטוח המפורטים בגין כל סעיף.
 3.4.2.2הוצאות שחזור מסמכים
הפרק מכסה הוצאות שחזור של מסמכים ,כתב-יד ,תכניות ,שרטוטים,
תרשימים ,נתוני ענ”א (עיבוד נתונים אלקטרוני) ,סרטים מגנטיים,
דיסקים ,אמצעי אגירת מידע אחרים ,פנקסי חשבונות ,דפוסים וספרי
עסק ,שאבדו או ניזוקו עקב סיכון מכוסה.
אחריותו המבטח על פי הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון
ובכפוף לסכום הביטוח הנקוב ברשימה .בהעדר סכום
ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו לסך של
.₪ 300,000
 3.4.2.3הוצאות מיוחדות לאחר נזק
הפרק מורחב לכלול הוצאות מיוחדות ,כמפורט להלן ,שהוצאו על ידי
המבוטח עקב קרות מקרה ביטוח המכוסה על-פי פרק זה:
 3.4.2.3.1הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק ואשר מסכן
את עובדי המבוטח ו/או את הרכוש המבוטח.
 3.4.2.3.2הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות,
בשבתות ובחגים וכן נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים
אוויריים דחופים.
 3.4.2.3.3הוצאות תפעול נוספות סבירות הנחוצות על מנת לאפשר
את המשך תפקודו השוטף של העסק המבוטח במשך
התקופה הדרושה לביצוע החלפה או תיקון של הרכוש
שניזוק .
 3.4.2.3.4הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא
ניזוק לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק.
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אחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות על-פי סעיף זה לא
יעלה על  10%מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ללא סעיף
זה או  ₪ 40,000הנמוך בין השניים.
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 3.5חריגים לפרק א’
פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או
בעקיפין על ידי אחד או יותר מהגורמים הבאים:
 3.5.1זיהום
זיהום ,אך חריג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון שמכוסה מפורשות
בפוליסה ,או בגין נזק מסיכון שמכוסה מפורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.
 3.5.2נכסים שאינם כלולים בביטוח
ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק לנכסים המפורטים להלן ,אלא אם
צויין אחרת ברשימה:
 3.5.2.1מתכת יקרה ,למעט לגבי מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר
או מציוד או ממלאי המשמש לייצור בעסק המבוטח.
 3.5.2.2יצירות אומנות בסכום העולה על סך של  ₪ 4,000לפריט
ובסה”כ  .₪ 20,000לכל הפריטים יחד ,או יצירות אומנות
שאינן נמצאות בחצרי המבוטחים.
 3.5.2.3אבנים יקרות ,ניירות ערך ,שטרי התחייבות ,מסמכים סחירים
כלשהם ,בולים ,מזומנים ,מטבעות והמחאות.
 3.5.2.4כלי רכב מנועי (למעט מלגזות) אלא אם כלי הרכב מהווה
כמלאי עסקי.
 3.5.2.5כלי שייט וכלי טייס.
 3.5.2.6קרקע ,גידולים חקלאיים ,ובעלי חיים.
 3.5.2.7מקורות מים (כולל מי תהום) ,מקווה מים.
 3.5.2.8חומרי נפץ.
 3.5.3גניבה בעת קרות מקרה הביטוח או אחריו.
 3.5.4ביטוח זה אינו מכסה נזקים כדלקמן:
 3.5.4.1חריג נזק תוצאתי -
אובדן או נזק תוצאתי ( )CONSEQUENTIAL LOSSמכל סוג שהוא.
 3.5.4.2נזק לרכוש שאינו מוחשי
 3.5.4.2.1אובדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ,ובכלל זה
כל שינוי בנתונים ,בתכנה ,במידע או בתכנות המחשב,
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3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה
המקורי שלהם ,אלא אם הנזק הינו תוצאה ישירה של
הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המוחשי המבוטח.
אי לכך ,למען הסר ספק ,הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי
פוליסה זו:
 3.5.4.2.2אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט
כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות במידע או
בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או
עיוות של המבנה המקורי שלהם;
 3.5.4.2.3אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות,
בטווח השימוש או בנגישות של הנתונים ,התוכנות
או המידע או תכנות המחשב.
חריג חשמל
אובדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או
לחלק שלהם שנגרמו על ידי אש שפרצה כתוצאה מהגורמים הבאים
על ידם:
מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית שנגרמו
מכל סיבה שהיא לרבות ברק ,ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה
מכונה חשמלית או על אותו מכשיר חשמלי או על אותו מתקן חשמלי
ספציפי שנפגע ,או על חלק שלו ,ולא על מכשירים אחרים .
נזק בפקודת רשות ציבורית
אובדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם כתוצאה ישירה מפקודת רשות
ציבורית.
נזק לסחורה המונחת על הרצפה
נזק שנגרם על ידי מים לרכוש המבוטח (סחורה וחומרים אחרים),
שהיה מונח על הרצפה ו/או צמוד לקירות חיצוניים של המבנה ,ולמעט
נזק שנגרם לרכוש המבוטח שמטבעו להיות מונח על הרצפה.
קווי תמסורת וחלוקה
אובדן או נזק למוליכים כלשהם ,מתחת או מעל פני הקרקע ובכלל זה,
אובדן או נזק לחוטים ,כבלים ,עמודים מתקני תליה ,תרנים ,אנטנות
וכל רכוש אחר המהווה חלק מהם או מחובר אליהם כולל תחנות משנה
ותחנות השנאה( להלן :קווי תמסורת ו/או חלוקה) ,למעט אם התמלאו
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כל התנאים המפורטים להלן:
 3.5.8.1קווי התמסורת והחלוקה המבוטחים צוינו במפורש ברשימה.
 3.5.8.2קווי התמסורת והחלוקה שייכים למבוטח או נמצא באחריותו.
 3.5.8.3קווי תמסורת והחלוקה ממוקמים בשטח חצרי המבוטח או לא
יותר מ 500-מטר מחוץ לגדר החיצונית של חצרי המבוטח.
לעניין סעיף זה“ ,קווי תמסורת וחלוקה” לרבות מוליכים של קווי
תמסורת וחלוקה של אנרגיה חשמלית ושל כל תקשורת טלפונית או
טלגרפית ו/או כל תקשורת אחרת בין ויזואלית ובין קולית.
 3.5.9חריג רכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים
אובדן או נזק שנגרם עקב רוח סוערת ,סערה וסופה ו/או רוח החזקה
מהן ,שיטפון ,נחשול ,גשם ,ושבר-ענן ,שלג וברד ,כמוגדר בסעיפים
 3.3.1.2-3.3.1.5בפרק זה ,באם צויין ברשימה ,לרכוש שניזוק בעת
הימצאו תחת כיפת השמיים כאשר אין מטבעו להימצא תחת כיפת
השמים.
 3.5.10ביטוח ימי
אובדן או נזק לרכוש המבוטח  ,אשר בעת קרות האובדן או הנזק ,הינו
מכוסה ובר פיצוי בביטוח ימי שנערך על-ידי המבוטח או לטובתו.
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 3.6תנאים כלליים לפרק א’
 3.6.1שעבוד (סעיף זה יהיה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה)
 3.6.1.1כל תשלום לפי פרק זה ,ישולם לבנקים/מוסדות המצויינים ברשימה,
לפי שיעור זכות ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם
לסכומים הנקובים ברשימה ,ובכפוף לכל הוראות הפוליסה.
 3.6.1.2חרף כל הקבוע בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה ,בדבר ביטול
הביטוח עקב אי -תשלום של דמי ביטוח או חלק מהם ,או בדבר זכות
ביטול הפוליסה על ידי המבטח לפי תנאי הפוליסה ,לא יהיה תוקף
לביטול הביטוח אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב
לבנקים/מוסדות המצויינים ברשימה ,לפחות  30יום לפני מועד הביטול.
 3.6.1.3התחייבות המבוטח לתשלום פרמיות הביטוח תהיה מוקדמת
להתחייבות המבטח לתשלום בגין תביעות וכל שעבוד ו/או חוב אחר,
ולמבטח שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח כלפיו מכל סכום
שיש לשלמו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה ,ובכלל זה סכומים
שיש לשלמם מכוח שעבוד.
 3.6.2אופן חישוב תגמולי הביטוח
בקרות אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,על פי פרק זה ,ישפה המבטח
את המבוטח כדלקמן :
 3.6.2.1לעניין מלאי המבוטח על בסיס הצהרה :כמפורט בסעיף ( 3.6.4להלן:
״תנאי הצהרה למלאי״).
 3.6.2.2לעניין מלאי אחר:
 3.6.2.2.1בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  -עלות רכישה מחדש ביום הנזק.
 3.6.2.2.2בגין מלאי מוצרים בתהליך  -עלות רכישה מחדש של
חומרי גלם ביום הנזק בתוספת ההוצאות שהושקעו בפועל
בגין עיבוד המוצרים שבתהליך עד אותו יום.
 3.6.2.2.3בגין מלאי מוצרים מוגמרים  -ערך מכירה ביום הנזק בניכוי
רווח והוצאות נחסכות.
 3.6.2.3לעניין רכוש אחר על בסיס ערך כינון כמפורט בסעיף ( 3.6.3סעיף ערך
כינון) אלא אם המבוטח ביקש לבטח על בסיס ערך שיפוי.
“ערך שיפוי”  -הינו ערך ריאלי של הרכוש (חדש בניכוי בלאי ו/או
פחת) ביום הנזק .

מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

24

2017 510120001

 3.6.3סעיף ערך כינון
בקרות אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,למעט מלאי ,על פי פרק זה ,ישפה
המבטח את המבוטח עבור עלות הכינון של אותו רכוש או של רכוש מאותו
סוג ,אופי או איכות של הרכוש שאבד או ניזוק ,בתנאי כי אחריות המבטח
מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום בו אירע הנזק ,של רכוש מאותו סוג
או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק ,ושאינו משופר מאותו רכוש בעת
שהיה חדש.
לעניין סעיף זה “כינון” :בנזק חלקי  -תיקון ,בנזק מלא (טוטאלי)  -הקמה מחדש
או החלפה ברכוש זהה ,או החלפה ברכוש דומה אחר שאינו משופר מהרכוש
המבוטח בעת היותו חדש ,ובלבד שהמבטח נתן את אישורו בכתב
להחלפה ברכוש דומה כאמור.
על אף האמור לעיל ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים
ותוספות הכרחיים שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות אגב ביצוע הכינון( ,אך
למעט דרישות מיגון אש) ,בתנאי שלא נדרשו על–ידם לפני קרות
האובדן או הנזק ,ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות
הללו לא יעלה על  10%מערך הנזק.
מובהר בזה כי חרף האמור לעיל במקרה של נזק מלא (טוטאלי) ,המבוטח רשאי
לכונן הנזק במקום אחר ובלבד שאחריות המבטח לא תגדל עקב כך.
הכיסוי בסעיף זה בכפוף לסכומי הביטוח המפורט ברשימה.
 3.6.3.1על המבוטח להתחיל ולבצע את עבודות הכינון או החילוף
במהירות סבירה ,ובכל אופן יש להשלים אותן תוך  24חודשים
ממועד האובדן או הנזק ,או תוך פרק זמן נוסף לפי הסכמתו
המפורשת בכתב של המבטח שתינתן תוך תקופת הכינון
האמורה ,שאם לא כן המבטח לא ישפה את המבוטח ,לפי
ערך כינון.
 3.6.3.2כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או שניזוק,
המבטח לא ישפה את המבוטח לפי ערכי כינון;
הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק
תחשב כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה.
 3.6.3.3מוסכם ,כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא כיום בשוק ,אזי תוגבל
אחריות המבטח לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס
קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת שהיה חדש ,ואינו נופל ממנו.
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 3.6.3.4במקרה שבו כל הרכוש המכוסה על פי סעיף זה אבד,
ובתקופת הכינון  90%מסכום הכינון עולה על הסכום המבוטח
בעת שאירע מקרה הביטוח ,אזי המבטח ישפה את המבוטח
ב 90% -מסכום הכינון ,על אף שסכום זה גבוה מהסכום
המבוטח ,ואילו המבוטח ישא בכל הפרש מעבר לכך .
 3.6.3.5סעיף זה לא יהיה בר -תוקף בגין:
 3.6.3.5.1מכונות ,דוודים או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף
טרם הנזק או שגילם מעל  10שנים.
 3.6.3.5.2רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים
מקרות הביטוח (או כל תקופה נוספת לפי הסכמה
מפורשת של המבטח בכתב ) ,על כוונתו לבסס
את תביעתו לפי ערכי כינון כאמור בסעיף זה.
 3.6.3.5.3רכוש שהמבוטח אינו מעוניין לכונן או רכוש שאינו
ניתן לכוננו.
 3.6.3.5.4ציוד ומכונות שגילם למעלה מ 10 -שנים לגביו
יחושב השיפוי לפי ערך ממשי על ידי ניכוי בלאי
מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות נזק.
 3.6.3.6היה ערך הרכישה של הרכוש החליפי נמוך מערך התיקון של הרכוש
שאבד או ניזוק ,תוגבל אחריות המבטח לערך הרכישה של הרכוש
החליפי.
 3.6.4תנאי הצהרה למלאי
סעיף זה תקף אך ורק באם יש כיסוי למלאי על בסיס הצהרה.
 3.6.4.1דמי-הביטוח בגין סעיף המלאי ברשימה הינם ארעיים ומחושבים
בתחילת תקופת הביטוח על יסוד  75%מסכומי הביטוח הנקובים
ברשימה (להלן“ :דמי ביטוח ארעיים”) ,דמי הביטוח האמורים
כפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח כאמור בסעיף  3.6.4.2להלן,
המבוטח ימציא למבטח הצהרות בכתב בדבר המלאי המבוטח
כמפורט כדלהלן :
 3.6.4.1.1הצהרה שתפרט את ערך המלאי בתום כל רבעון  ,וזאת
תוך  60יום מתום כל רבעון .באם ההצהרה לא תימסר
למבטח תוך התקופה האמורה ,אזי רשאי המבטח לראות
בכך כאילו הצהיר המבוטח על מלוא סכום הביטוח הנקוב
ברשימה ,בגין אותו רבעון.
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 3.6.4.1.2דמי-הביטוח הסופיים המגיעים למבטח יותאמו לאחר תום
תקופת הביטוח על -ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח בסכום
המלאי הממוצע הרבעוני לתקופת הביטוח (להלן“ :דמי
ביטוח סופיים”).
 3.6.4.1.3בכל מקרה של ביטול פוליסה זו ,אזי בכפוף לאמור בסעיף
( 19.3.9ביטול הביטוח) תיערך התאמה כאמור לעיל בגין
התקופה שבה הייתה בתוקף.
 3.6.4.1.4המבוטח מתחייב לשלם למבטח ,והמבטח מתחייב
להחזיר למבוטח ,בהתאם לעניין את ההפרש שבין דמי
הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים ,בתנאי כי
בכל מקרה לא יפחתו דמי הביטוח הסופיים מ50%-
מדמי הביטוח הארעיים.
 3.6.4.2הבסיס לקביעת ערך המלאי המבוטח לצורך מתן ההצהרות
ולצורך חישוב תגמולי הביטוח יהיה כדלקמן:

3.6.4.3

3.6.4.2.1

בגין חומרי גלם
וחומרי אריזה

עלות הרכישה מחדש במועד
הקובע.

3.6.4.2.2

בגין מוצרים
בתהליך

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

3.6.4.2.3

בגין מוצרים
מוגמרים

ערך המכירה בניכוי הרווח
במועד הקובע.

לעניין סעיף זה המונח “המועד הקובע” פירושו:
 3.6.4.3.1לצורך הצהרה:
היום האחרון של החודש עליו נמסרה ההצהרה.
 3.6.4.3.2לצורך חישוב תגמולי ביטוח:
מועד עריכת ההצהרה או מועד הרכישה/הייצור מחדש
לאחר קרות מקרה הביטוח ,בהתאם לעניין ,ובלבד
שהרכישה מחדש תתבצע תוך  12חודש מיום הנזק וסכום
התשלום הנוסף עקב הרכישה לא יעלה על  10%מסכום
השיפוי בגין המלאי ביום קרות הנזק.
 3.6.4.3.3בכפוף לאמור בסעיף ( 19.1.7השבת סכום הביטוח
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לקדמותו) מוסכם בזה כי סכום הביטוח המירבי בגין
הכיסוי למלאי לא יופחת עקב מקרה ביטוח ,והמבוטח
מתחייב לשלם דמי ביטוח נוספים יחסיים לתגמולי הביטוח
ששולמו ,ולתקופה שנותרה מיום קרות מקרה הביטוח עד
לתום תקופת הביטוח הנקובה ברשימה .דמי ביטוח נוספים
אלה לא יובאו בחשבון בעת עריכת התאמת דמי הביטוח
הסופיים המגיעים.
 3.6.4.3.4החבות המירבית של המבטח בגין מלאי המכוסה לפי
סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
כל הגדלה של סכום הביטוח על-פי סעיף זה טעונה
הסכמה בכתב של המבטח שתצוין בפוליסה ,ותשלום דמי
ביטוח נוספים בגין ההגדלה.
 3.6.4.3.5היה הסכום האחרון שהוצהר על ידי המבוטח בסמוך
לקרות מקרה הביטוח  ,נמוך מהסכום שהיה על המבוטח
להצהיר בהתאם לאמור לעיל ,תפחת חבות המבטח
בשיעור היחסי שבין הסכום שעליו הוצהר בפועל לבין
הסכום שהיה על המבוטח להצהיר לגביו .האמור בסעיף
זה לא יחול במקרה של אי מסירת הצהרה ,שאז יש לראות
בכך הצהרה על מלוא סכום הביטוח כאמור בסעיף 3.6.4.1
לעיל.
 3.6.4.3.6היה בשעת קרות מקרה ביטוח ,סכום הביטוח
הנקוב ברשימה בגין המלאי המבוטח נמוך מערכו
של המלאי כמפורט בסעיף  3.6.4.2לעיל ,תפחת
חבות המבטח בשיעור היחס שבין ערכו של המלאי
לבין סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
 3.6.5ביטוח חסר
היה ובשעת קרות אובדן או נזק ,סכום הביטוח קטן מ 90%-משוויו של הרכוש
המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח
לבין  90%משווי הרכוש בשעת קרות האובדן או הנזק .כל פריט ופריט ברשימה
כפוף לתנאי זה בנפרד.
בסעיפי הכיסוי בהם ניתן כיסוי על בסיס נזק ראשון ,ביטוח החסר יחושב מתוך
סכום הנזק ,ואולם במידה וסכום הנזק גבוה מסכום הביטוח לנזק ראשון הנקוב
ברשימה ,שיעור ביטוח החסר יחושב מתוך סכום הביטוח חנזק ראשון.
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 .4פרק ב’  -ביטוח אובדן תוצאתי מנזקי אש מורחב
 4.1הגדרות לפרק ב’
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
4.1.1

"מחזור
הכנסות" –

4.1.2

"שכר
עבודה" -

4.1.3

"הוצאות
הכנת
תביעה" -

4.1.4

"צמצום
במחזור
הכנסות" -
“שיעור
הרווח
הגולמי” -

4.1.6

“שיעור
שכר
העבודה” -

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

4.1.7

“המחזור
השנתי” -

המחזור במשך  12החודשים
שקדמו למועד קרות מקרה
הביטוח.

4.1.8

“מחזור
תקני” -

המחזור באותה תקופה
המקבילה לתקופת השיפוי
בתוך  12החודשים שקדמו
למועד קרות מקרה הביטוח,
מותאם יחסית במידה ותקופת
השיפוי עולה על  12חודשים.

4.1.5

כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום ,עבור טובין
אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים שניתנו במהלך פעילותו
העסקית של המבוטח.
סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של
המבוטח ,לרבות ההוצאות הסוציאליות ,למעט עובדים
ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.
ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי-חשבון ,מומחים
ויועצים אחרים המכינים ומגישים את הנתונים הנדרשים
להגשת תביעה על-פי פרק זה ,וכן על-פי הפוליסה לביטוח
"אש מורחב" של המבוטח.
הסכום שבו קטן מחזור ההכנסות בפועל במשך תקופת
השיפוי ביחס למחזור ההכנסות התקני כהגדרתו להלן.
היחס שבין הרווח הגולמי
למחזור בשנת הכספים
שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח.
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4.1.9

"תקופת
השיפוי" –

" 4.1.10רווח
גולמי" –

4.1.11

"סכום
הביטוח" -

" 4.1.12מקרה
ביטוח"-

התקופה אשר מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת
לא יאוחר מפרק הזמן הנקוב ברשימה כתקופת השיפוי.
סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח,
בתוספת מלאי הסגירה .זאת ,בניכוי  -סכום הוצאות העיבוד
(ההוצאות המשתנות) ,הבלתי מבוטחות ,המפורטות
ברשימה (להלן" :הוצאות העיבוד") בתוספת מלאי פתיחה.
מובהר בזאת ,כי הוצאות העיבוד אינן בגדר "רשימה סגורה"
וגם עליהן תעשנה ההתאמות ,כהגדרתן להלן ,ובלבד
שפורטו ברשימה.
סכום הביטוח הבסיסי בפרק זה הוא הרווח הגולמי השנתי
של העסק בתוספת 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.
הפסד הנובע מהפרעה או מהפסקה במהלך עסקו של
המבוטח ,כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח בפרק א'
לפוליסה זו (כיסוי אש מורחב) (להלן" :פרק א'") הנובע
מהסיכונים המכוסים בפרק א' ,ובלבד שאינם מוחרגים
עפ"י פרק א' או על פי פרק זה ,ובהתאם לכל תנאי
פוליסה זו לרבות החריגים הכלולים בה.

 4.2היקף הכיסוי לפרק ב’
תגמולי הביטוח בגין מקרה הביטוח יחושבו כדלהלן:
 4.2.1רווח גולמי
 4.2.1.1הכיסוי הביטוחי בגין סעיף רווח גולמי מוגבל לאובדן רווח גולמי עקב:
 4.2.1.1.1צמצום המחזור.
 4.2.1.1.2הגדלת הוצאות התפעול.
 4.2.1.2תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:
 4.2.1.2.1בגין צמצום המחזור:
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום
המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי.
 4.2.1.2.2בגין הגדלת הוצאות התפעול:
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סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות ,אשר הוצאו
בלעדית לשם מניעת או הקטנת הצמצום במחזור ,אשר עלול
היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.
לעניין סעיף זה ,חזקה היא כי הוצאה שעולה על הסכום המתקבל מהכפלת
שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור ,שאובדנו 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 ,היא בלתי סבירה בנסיבות העניין .
 4.2.2שכר עבודה (באם בוטח בנפרד ברשימה)
 4.2.2.1הביטוח בגין סעיף “שכר עבודה” מוגבל לשיפוי בגין שכר עבודה
עקב:
 4.2.2.1.1צמצום במחזור.
 4.2.2.1.2הגדלת הוצאות התפעול.
 4.2.2.2תגמולי הביטוח עבור שכר עבודה יחושבו על פי “שכר עבודה על בסיס
כפול ( ”)DUAL BASISכדלהלן:
 4.2.2.2.1בגין צמצום המחזור:
 4.2.2.2.1.1תקופת 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 שצויין ברשימה כשבועות בהן יהיה
שיפוי מלא ,בניכוי כל חסכון בשכר העבודה
עקב מקרה הביטוח ,במשך אותה תקופה.
 4.2.2.2.1.2תקופת 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 חסכון
בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח,
במשך אותה תקופה.
במידת הצורך ניתן להוסיף לסכום זה את
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הסכום שנחסך בשכר העבודה ושנוכה
כחיסכון בהתאם לאמור בסיפא של סעיף
.4.2.2.2.1.1
לחלופין:
אפשרות לתקופת שיפוי מלא מוארכת
4.2.2.2.1.3
( )Consolidated -Periodשילוב בין סעיף
 4.2.2.2.1.1לסעיף “( 4.2.2.2.1.2תקופה
מאוחדת”).
מוסכם כי המבוטח רשאי על-פי בחירתו
להגדיל את מספר השבועות בהם יקבל
שיפוי מלא כמפורט בסעיף 4.2.2.2.1.1
לעיל ,עד למספר השבועות המוסכם
המצויין ברשימה ,וזאת במקום תקופת
השיפוי החלקי כמפורט בסעיף 4.2.2.2.1.2
לעיל ,בניכי כל חסכון שנחסך בשכר
העבודה ושנוכה כחסכון ובהתאם לאמור
בסיפא של סעיף .4.2.2.2.1.2
 4.2.2.2.2בגין 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  4.2.2.2.1.1בגין “צמצום
המחזור” לעיל אלמלא הוצא שכר העבודה הנוסף הנ”ל.
אחריות המבטח לא תעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ב”רשימה” לגבי כל סעיף
המוזכר בה ובסה”כ על סכום הביטוח לפי פרק זה.
 4.2.3תנאים מיוחדים לעניין היקף הכיסוי
 4.2.3.1אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר
מאשר בחצרים בהם אירע הנזק ,בין על-ידי המבוטח או בין על-ידי
אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי הכספים (הכספים
שהתקבלו מהמכירות באתר שלא ניזוק) ששולמו או שיעמדו לתשלום
עקב מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור
בתקופת השיפוי.
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4.2.3.1

אם הוצאה כלשהי המכוסה על-פי פרק זה ,שולמה למבוטח על-פי
פרק א’ המצויין ברשימה ,לא ישלם המבטח עבור אותה הוצאה על-פי
פרק זה ,למעט הפרשים באם יש כאלו ,בין מה ששולם על פי פרק א’
לבין מה שמגיע על פי פרק זה (אך לא אם הם נובעים מביטוח חסר).

 4.3התאמת דמי הביטוח בתום תקופת הביטוח
מוסכם בזאת כי דמי הביטוח הנקובים ברשימה כפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח.
המבוטח ימציא למבטח ,בתוך  90יום מתום תקופת הביטוח ,אישור מאת רואה-החשבון
המטפל בענייניו של המבוטח ,בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה (כמוגדר
בפוליסה) ,שנתקיימו בפועל במשך תקופת הביטוח; היה ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/
או שכר העבודה בפועל נמוכים מהסכומים המצויינים בפוליסה (במכפלת תקופת השיפוי
אם היא עולה על  12חודש) ,יחזיר המבטח למבוטח דמי ביטוח בהתאם ,בכל מקרה ,סך
ההחזר לא יעלה על  40%מדמי הביטוח.

 4.4תנאים לכיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע ,ככל שצוין במפורש ברשימה
ככל שצוין במפורש ברשימה ,כי פרק זה מכסה נזקי טבע ו/או רעידת אדמה,
כמפורט בפרק א’ ,יחולו על פרק זה התנאים ,כמפורט בסעיף ( 3.3.1נזקי טבע)
ושיעור ההשתתפות העצמית ,כמפורט בסעיף ( 22.17השתתפות עצמית).

 4.5חריגים לפרק ב’
פרק זה אינו מכסה הפסד שנגרם למבוטח:
 4.5.1הפסד באם למבוטח אין פרק א לביטוח נזקי אש מורחב תקף ,המכסה
את הנזק הפיזי שגרם לנזק התוצאתי.
 4.5.2תקופת הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה
הארכה של תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח
הנובע משיפורים ,שינויים או שיפוצים שבוצעו בעת תיקון או קימום או
החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.
 4.5.3חריג הרחב כל הסיכונים
כל הפסד הנובע מהסיכונים המבוטחים במסגרת סעיף 3.4.1.8
(הרחבת כל הסיכונים).
 4.5.4הפסד הנובע מאירוע המוחרג על-פי סעיף חשמל
פרק זה לא מכסה כל הפסד הנובע מאירוע המוחרג עפ”י חריג 3.5.3
(חריג חשמל).
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 4.5.5חריג פריצה ו/או גניבה
פרק זה לא מכסה כל הפסד שמקורו בפריצה ו/או גניבה כהגדרתם
בסעיף .3.3.2
 4.5.6חריג רכוש בהקמה
פרק זה לא מכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה .
 4.5.7חריג רכוש בהעברה
פרק זה לא מכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהעברה.

 4.6תנאי מיוחד
היה ובשעת קרות מקרה הביטוח ,סכום הביטוח הכולל יפחת מהסכום המתקבל מהכפלת
שעור הרווח הגולמי בסכום המחזור השנתי ו/או באם שכר עבודה בוטח בנפרד ,גם שיעור
שכר העבודה בסכום המחזור השנתי ,יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי ,ביחס שבין
סכום הביטוח לבין הסכום המתקבל מהכפלת שעור הרווח הגולמי כאמור.
היה ותקופת השיפוי עולה על  12חודש ,תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי.
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 .5פרק ב’  - 1ביטוח אובדן הכנסה
 5.1מקרה הביטוח
אובדן או נזק הגורם להפסד הכנסות הנובע מהפסקה בתפעול העסק המבוטח עקב נזק
לרכוש המבוטח בפרק א’ בעת היותו בתחום העסק המצויין ברשימה הנגרם על ידי מקרה
ביטוח המכוסה על פי פרק א’ ,והכל בהתאם לתנאים ,להגדרות ולחריגים של פרק זה
ולתנאים הכלליים של הפוליסה.
תנאי מוקדם לחבות המבטח לפי פרק זה הוא כי בזמן קרות הנזק לרכוש
יהיה קיים ביטוח על פי פרק א’ של פוליסה זו המכסה את זיקתו של המבוטח
לרכוש שניזוק המשמש לניהול עסקו של המבוטח ,וכי שולמו תגמולי ביטוח
עבור הנזק או שהוכרה אחריות המבטח לגבי הנזק לרכוש שניזוק.

 5.2הגדרות
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
“ 5.2.1הפסקה
בתפעול”

הפסקה מוחלטת ומלאה של העסק המבוטח במקום המבוטח.

“ 5.2.2סכום
הפיצוי “

מכפלת ימי ההפסקה בפועל בסכום הפיצוי היומי המצוין
ברשימה.

“ 5.2.3תקופת
הפיצוי”

התקופה בה מושפעות תוצאות העסק מהנזק ,המתחילה מהיום
הרביעי מקרות הנזק והמסתיימת לא יותר מ  120-יום לאחר מכן.

“ 5.2.4תקופת
ההפסקה”

משך תקופת ההפסקה המוחלטת בתפעול העסק יקבע על ידי
שמאי המטפל בנזק המבוטח לפי פרק א׳.

 5.3חריגים
הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה -
 5.3.1הפסד או הגדלת הוצאות שמקורם באירוע שאינו מכוסה על פי פרק א’
של פוליסה זו ,וכמו-כן כאשר פרק א’ של פוליסה זו אינו בתוקף.
 5.3.2מקרה ביטוח הנגרם על ידי פריצה או גניבה.
 5.3.3הפסד או הגדלת הוצאות שמקורם בפירוק העסק ,העברתו לידי מפרק
או לידי כונס נכסים ו/או חיסול של פעילות העסק.
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 5.3.4הפסד או הגדלת הוצאות שנגרמו על ידי האירועים הבאים אשר אירעו
במהלך תקופת השיפוי:
 5.3.4.1הגבלות שהוטלו על ידי רשות ציבורית ,מקומית או
ממשלתית.
 5.3.4.2שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או החלפת הרכוש
שניזוק.

 5.4תגמולי ביטוח
תגמולי הביטוח ישולמו בגין אובדן הכנסה שנגרם למבוטח בתקופת ההפסקה במהלך
תקופת הפיצוי .בכל מקרה לא ישולם סכום העולה על גבול האחריות הנקוב
ברשימה.
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 .6פרק ג’  -הרחב נזקי טרור
כיסוי זה יחול רק אם צוין במפורש ברשימה ביחס לפרק ו/או הפרקים בפוליסת
הרכוש המצויינים ברשימה .אין באמור בהרחב זה כדי להרחיב את הכיסויים
שנרכשו בפוליסת הרכוש אלא אם נכתב אחרת במפורש.
על אף האמור ברשימת החריגים לחבות המבטח ,הפוליסה תורחב לכסות נזקי טרור בכפוף
למפורט להלן בלבד:
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה הביטוח ,כמוגדר להלן ,שארע בתקופת הביטוח.

 6.1הגדרות
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
“ 6.1.1פעולת טרור”
שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד
את הציבור או כל חלק ממנו ,על ידי איש או אנשים ,בין אם הם פועלים מטעם או
בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא ,העוין את המדינה.
רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים -
 1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי פעולת
טרור ,ישמש הוכחה להיות הנזק מכוסה.
“ 6.1.2מקרה הביטוח”:
 6.1.2.1אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח המתואר בפרק א’ (ביטוח מבנה
ותכולה) או לחלק ממנו הנובע במישרין מפעולת טרור.
 6.1.2.2הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח המתואר בפרק ב׳
(ביטוח אובדן תוצאתי) אשר נובעת מנזק פיזי לרכוש המבוטח בפרק
א’ כתוצאה מפעולת טרור שארעה בתקופת הביטוח.
“ 6.1.3אתר”  -חצרים סמוכים זה לזה בשטח אחד רצוף  ,אלא אם צוין אחרת במפורש
ברשימה .

 6.2חריגים
בנוסף לחריגים המופיעים בפוליסה ,המבטח לא יכסה מקרה ביטוח כהגדרתו
בהרחב זה שנגרם או הנובע או שהינו תוצאה ,במישרין או בעקיפין ,מאחד
מהמקרים המפורטים להלן:
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 6.2.1אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח המכוסה במסגרת ההרחבות
המפורטות להלן שבפרק א’ “בפוליסת הרכוש” (ככל שמכוסות):
 6.2.1.1רכוש מחוץ לחצרים.
 6.2.1.2רכוש בהעברה.
 6.2.1.3פריצה ,גניבה ,או שוד על ידי בני אדם הנוטלים חלק בפעולות
טרור.
 6.2.2נזק לרכוש מחוץ לחצרים המבוטחים המצוינים במפורש בפרק
הרכוש.
 6.2.3כל נזק לרכוש בהקמה.
 6.2.4אובדן רווחים המכוסה במסגרת ההרחבות המפורטות להלן שבפרק
ב’ בפוליסת הרכוש (ככל שמכוסות):
 6.2.4.1ספקים ו/או לקוחות.
 6.2.4.2מניעת גישה.
 6.2.4.3הפסקת שירותים ציבוריים ,לרבות אך לא מוגבל ל :חשמל,
מים ,גז ,דלק ותקשורת.

 6.3תנאים כלליים
אין בנספח זה כדי לבטל את חריג ( 18.2נזק ממלחמה וטרור) ,אלא ביחס
לפעולת טרור כמפורט בנספח זה.
 6.3.1סכום הביטוח מגמולי הביטוח
 6.3.1.1הסכום שישולם על ידי המבטח על פי הרחב זה עבור כל פריט
ופריט ברשימה ,לא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי
לפרק א׳.
 6.3.1.2הסכום שישולם ע״י המבטח ע״פ נספח זה בגין אובדן רווחים
לא יעלה על גבול האחריות הכללי לפרק ב׳.
 6.3.1.3תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח לא יעלו בשום מקרה על
הנזק שנגרם למבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה ע״פ
הרחב זה.
 6.3.2הרחב זה מכסה אך ורק את הסכומים העודפים מעבר לכל סכום
ששולם או שהמבוטח זכאי לקבלו ,על ידי רשות כלשהיא בגין נזק
המכוסה לפי תוספת זו.
הרחב זה כפוף ליתר הסייגים והתנאים הכלליים החלים על פרק א’ ו/או על פרק ב’
בפוליסת הרכוש.
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 .7פרק ד’  -ביטוח סחורה בהעברה
 7.1הגדרות לפרק ד’
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
“ 7.1.1העברה”:
העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי
בתחום הטריטוריאלי ,כולל בזמן טעינתו ופריקתו הישירים על ומכלי
הרכב המוביל ,בין אם על ידי שימוש באמצעים מכניים או בלעדיהם ,וכולל
בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה.
חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תחשב כחניית ביניים תוך כדי הובלה.
למניעת ספק מובהר בזה כי:
העברה לעניין פוליסה זו מתחילה בעת טעינה ישירה של המטען של
7.1.1.1
הרכש המוביל ומסתיימת עם פריקת המטען מהרכב המוביל.
 7.1.1.2העברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא תחשב כהעברה
לעניין פוליסה זו.
 7.1.1.3השארת רכב לחניית לילה בין אם בשטח העסק ובין אם לא,
לאחר הטענתו על מנת להתחיל בנסיעה בבוקר לא תחשב
לחניה אגב הובלה.
" 7.1.2מקרה אובדן או נזק פיזי תאונתי ,שנגרם לרכוש מוחשי של המבוטח,
הביטוח" בעת העברתו בשטח הטריטוריאלי כהגדרתו בפוליסה במשך
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,והכל בכפוף לכך שאינו מוחרג
בחריגי הפוליסה.
סכום הביטוח לרכב ו/או לאירוע למקרה ביטוח אחד  ,כמפורט
 7.1.3״סכום
הביטוח״ ברשימה ,ייחשב כגבול האחריות הכללי של המבטח לכל כלי
הרכב ולכל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח על פי חלק זה .סכומי
הביטוח המצוינים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לביטוח חסר.
" 7.1.4פריצה" גניבת הרכוש המבוטח או חלק ממנו מתוך כלי-הרכב המוביל,
שבוצעה לאחר חדירה באלימות ובכוח לתוך אותו כלי-הרכב,
ובתנאי מפורש כי נשארו סימנים המעידים על שימוש
באלימות או בכוח במקום החדירה ,וכן גניבת הרכוש
האמור או חלק ממנו תוך כדי ביצוע שוד.
מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

2017 510120001

39

 7.1.5״שוד״

למען הסר ספק גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש
המבוטח ,תחשב לעניין זה כפריצה ,אך גניבת כלי רכב
שהושאר ללא השגחה כאשר המפתח בפנים ,לא תחשב
כפריצה.
גניבת רכוש מהרכב המוביל תוך שימוש באלימות (או איום
לשימוש באלימות) כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו.

 7.2חריגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי עבור אובדן או נזק :
 7.2.1כספים
כספים לכסף ,שטרות ,המחאות ,מטבעות ,ניירות -ערך מכל סוג
שהוא ,מסמכים ,בולים ,תכשיטים ,אבנים יקרות ,מטילי-מתכת יקרה
או חפצי-אמנות.
 7.2.2שנגרם על-ידי פחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.
 7.2.3שהינו:
 7.2.3.1שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהם ,אלא אם הם חלק
ממכשיר ,מכונה או ציוד אחר המובל לטובת המבוטח .כמו-כן
לא מכוסים נזקים של שריטות ,קילוף ,חריצים או התבקעות
של משטחים ממורקים ו /או צבועים.
 7.2.3.2מטענים המחוייבים על פי חוק בסימול מיוחד (דלקים ,גזים,
חומרי נפץ וכו’) ,אלא אם סחורות אלו שייכות למבוטח
ומשמשות לתהליך הייצור.
 7.2.3.3חומרים מסוכנים לרבות חומרי נפץ ,חומרים דליקים או
חומרים הנוטים להתפוצץ בעת טלטולם ,ואובדן או נזק
לסחורות אחרות שנגרמו על ידי החומרים הנ”ל.
 7.2.3.4חוסר עקב נזילה של מיכלים כלשהם.
 7.2.3.5בעלי חיים.
 7.2.4הנובע מאחת הסיבות הבאות:
 7.2.4.1כלי הרכב עליו מוטען הרכוש המבוטח אינו במצב תקין או
שאינו מתאים להובלת הרכוש המבוטח או שהוא מוטען מעל
המשקל המותר על פי הרשיון.
 7.2.4.2בכלי הרכב נוהג נהג שאינו בעל רשיון בר תוקף לנהיגת כלי
הרכב או כאשר הנהג היה תחת השפעת סמים.
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 7.2.4.3כלי הרכב עליו מוטענת הסחורה נמצא בבדיקה ,ניסוי או
מבחן.
חריג זה ,כולו או חלקו ,יחול רק אם המבוטח ידע על כך ,או היה עליו
לדעת על כך.
 7.2.5חריג מרמה ,הונאה וגניבה

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

נזק שנגרם על ידי או כתוצאה של:
 7.2.5.1מרמה ,מעילה או הונאה של עובדי המבוטח ,קבלן או שליח
המועסקים בשירות המבוטח ו/או בעזרתם ו/או תוך קשירת
קשר עמהם.
 7.2.5.2שנגרם על ידי גניבה שלא תוך כדי פריצה או שוד.
חריג חבויות
חבות כלשהי ,למעט חבותו של המבוטח לשפות בגין נזק ממשי
שנגרם לרכוש המבוטח.
חריג נזק תוצאתי
נזק תוצאתי מכל סוג ,לרבות הפסד רווחים עקב השהייה ,אובדן שוק
או קנסות ,פיגור או האטה של עבודה או תהליך כלשהו ,או הפסקתו,
אובדן שכר וקלקול מטען המובל בקירור.
חריג נטישה
אובדן ו/או נזק שיקרה או בגין אחריות כלשהי בכל מקרה של נטישת
הסחורה המבוטחת לרבות בעקבות פעילות עויינת ו/או מעשי איבה
ו/או טרור.
זיהום
זיהום ,אך חריג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון שמכוסה
מפורשות בפוליסה ,או בגין נזק מסיכון שמכוסה מפורשות בפוליסה
שנגרם עקב זיהום.
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 7.3תנאים כלליים
7.3.1

כיסוי נזקי פריצה מותנה בקיום כל התנאים המפורטים להלן:

 7.3.1.1העברת הרכוש המבוטח בתא המטען של מכוניות פרטיות בלבד ו/או
בכלי רכב מסחרי בעל ארגז סגור המהווה חלק בלתי נפרד מהרכב
המוביל ,עשוי מחומר קשיח ואטום אשר כל פתחיו ניתנים לסגירה
ולנעילה.
 7.3.1.2הרכב יהיה מוגן בהתאם לדרישת ההגנות המפורטות בדף הרשימה.
נקיטת אמצעי המיגון המפורטים לעיל הינה תנאי מהותי לכיסוי פריצה.
אי קיום האמצעים שפורטו ,לרבות אי הפעלתם ,במועד קרות פריצה
ו/או גניבה ,עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של
תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18ו 21-לחוק חוזה ביטוח,
תשמ”א .1981
כדי למנוע היעדר כיסוי ביטוחי או הפחתה משמעותית בתגמולי
הביטוח בקרות מקרה הביטוח  -עליך להקפיד על מילוי האמצעים
במלואם.
 7.3.2חישוב השיפוי
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו בהתאם לסוג הרכוש
כמפורט להלן:
 7.3.2.1מלאי חומרי גלם  -לפי ערך רכישה מחדש של מלאי חומרי הגלם
ביום הנזק.
 7.3.2.2מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים  -לפי ערך
עלות המלאי ביום הנזק.
 7.3.2.3רכוש אחר  -בהתאם לעלות הכינון של אותו רכוש או של רכוש מסוג,
אופי או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק ,ובלבד שאינו משופר מאותו
רכוש בעת שהיה חדש ,ובכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח.
לעניין סעיף זה “כינון” משמעו :בנזק חלקי – תיקון ,בנזק מלא (טוטאלי)  -הקמה
מחדש או חילוף.
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 .8פרק ה  -ביטוח כל הסיכונים כספים
 8.1הגדרות לפרק ה׳
למטרת פרק זה ,למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
“ 8.1.1כספים” מזומנים ,שטרות ,המחאות-דואר ,בטחונות ,תלושי תשלום,
שטרי-חוב ,שטרי-חליפין ,ניירות-ערך ,בולי-חשבון ודואר
וכן אגרות מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב.
למעט המחאות ריקות (שלא צוין בהן סכום) ,המחאות
או כל מסמך סחיר אחר המזויפים באופן חלקי או מלא,
ואמצעי תשלום אלקטרוני מסוג כלשהו.
" 8.1.2מזומנים" מטבעות ,מדליות ,שטרי כסף ,תלושי קנייה ,תלושי שי ותלושי
דלק.
" 8.1.3פריצה" גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח ,ובתנאי
שהחדירה לחצרים או היציאה מהם בוצעו באלימות
ובכוח ,ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות
או בכוח במקום החדירה או היציאה.
גניבת הכספים תוך שימוש באלימות (או איום לשימוש באלימות)
 8.1.4״שוד״
כלפי המבוטח.
 8.1.5״סכום
הביטוח״

" 8.1.6מקרה
הביטוח"

הסכום שישולם על-ידי המבטח עבור כל סעיף וסעיף המפורט
ברשימה ,ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הרשום בו
בצידו ,ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי .סכומי הביטוח
הנקובים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון
אובדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים כתוצאה מאירוע בלתי
צפוי ,בעת המצאם בחצרי המבוטח בתחום הטריטוראלי ,או
בעת העברתם על-ידי המבוטח לכל מקום בתחום הטריטוראלי
במהלך תקופת הביטוח ,ובתנאי שהנזק או האובדן או האירוע
אינם מוחרגים בפוליסה.

 8.2חריגים לחבות המבטח לפרק ה׳
פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק לכספים המבוטחים הנובעים או הקשורים,
במישרין או בעקיפין ,באחד או יותר מהגורמים הבאים:
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8.2.1

8.2.2

8.2.3
8.2.4
8.2.5

8.2.6

חריג תרמית או מעילה באמון
תרמית או מעילה באמון מצד עובד המבוטח ,למעט עובד המשמש
כשליח להעברת כספים אצל המבוטח השולח ידו בכספים ובורח
עימם.
אובדן או נזק בלתי מוסבר
אובדן או נזק או חוסר כלשהו שלא ניתן לייחסו למקרה ביטוח ,חוסר
שנגרם על ידי טעות ,מחדל או השמטה או חוסר בלתי מוסבר.
אובדן או נזק מכלי רכב
אובדן או נזק מתוך כלי-רכב שאינו תחת השגחה.
נזק תוצאתי
אובדן או נזק תוצאתי ( )CONSEQUENTIAL LOSSמכל סוג שהוא.
בלאי
אובדן או נזק עקב בלאי ,עש ,כנימה ,חרקים ,התבלות הדרגתית
כלשהי או תנאי אקלים.
גניבה
אובדן או נזק לכספים בהיותם בחצרי המבוטח עקב גניבה שלא תוך
כדי פריצה לחצרים הנ”ל ו/או עקב שוד.

 8.3הרחבות לפרק ה׳
כל ההרחבות שלהלן כפופות לתנאי הפוליסה וחריגיה ,אלו אם נאמר בהן
במפורש אחרת.
 8.3.1כספים בבתי מנהלים
הפרק מורחב לכסות גם כספים הנמצאים בבתי מנהלים ו/או פקידים בכירים ו/או סוכנים
ו/או גובים ו/או אחראים על כספים מטעם המבוטח ,בכפוף לסכומי הביטוח כדלקמן:
 8.3.1.1בפני סיכון אש ושוד  -במלוא סכום הביטוח של סעיף “כספים
בהעברה”.
 8.3.1.2בפני כל סיכון אחר המכוסה בפוליסה  -עד  25%מסכום הביטוח של
סעיף “כספים בהעברה” אולם לא יותר מ.₪ 20,000 -
 8.3.2נזק לכספת
אם צויין הדבר במפורש בדף הרשימה ,יורחב הפרק לכסות אובדן או נזק שיגרם
לכספת שבה מוחזקים הכספים המבוטחים ,כתוצאה מסיכוני אש ,התפוצצות ו/
או סיכוני פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך.
סכום הביטוח להרחבה זו לא יעלה על  10%ולא יותר מ₪ 10,000-
מסכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי ביטוח כספים.
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ביטוח הנדסי
 .9פרק ו’  -שבר מכני
 9.1הגדרות לפרק ו׳
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
9.1.1

"הרכוש
המבוטח"

9.1.2

״סכום
הביטוח״

9.1.3

"מקרה
הביטוח"

נכסים פיזיים מכל סוג ,כמתואר ברשימה ,אשר בבעלות
המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או הוא
אחראי בגינם.
הסכום שישולם על-ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה,
ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא יעלה
בכללו על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה ,ובכל מקרה לא יעלה
על הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או
ניזוק.
אובדן או נזק פיזי תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח
או לחלק ממנו המצריך תיקון או החלפה ,בעת הימצאו בחצרי
המבוטח ,במהלך תקופת הביטוח והנובע מכל סיבה שאינה
כלולה בחריגי פרק זה ו/או בהוראה אחרת בפוליסה.

 9.2חריגים לחבות המבטח לפרק ו’
המבטח לא יהיה אחראי בגין אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין על-ידי
אחד או יותר מהגורמים הבאים:
 9.2.1הסיכונים המכוסים בפרק א’
 9.2.1.1הסיכונים המכוסים בפרק א “ -ביטוח נזקי אש מורחב” או
המצוינים בו כסיכונים שניתן לרכוש אותם כמשמעותם
בפרק א׳ ,דהיינו :אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות ,נזקי נוזלים
והתבקעות ,כלי טייס ,התנגשות (אימפקט) ,תסיסה
והתחממות עצמית ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ,שקיעת
קרקע ,נזקי טבע ,רעידת אדמה ,פריצה ושוד או המצויינים בו
כסיכונים שניתן לרכוש אותם.
 9.2.1.2גניבה או ניסיון לגניבה.
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9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

עומס יתר ושימוש אחר ברכוש המבוטח
עומס יתר במתכוון של הרכוש המבוטח ,שימוש ברכוש המבוטח
לצורך ביצוע ניסיונות ,וניסויים או כל שימוש אחר ברכוש המבוטח
שלא למטרות להן נועד.
אחריותו של צד שלישי לרכוש המבוטח
בגינם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע
בו תיקונים (להלן“ :צד שלישי”) -בין אם אחריותו של הצד השלישי
נובעת מכוח החוק ,בין שהיא נובעת מכוח חוזה ובין שהיא נובעת מכוח
עילה אחרת .חלק הצד השלישי על אחריותו ,תנאי לתשלום תגמולי
הביטוח הוא שהמבוטח יסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו
ושל כל זכות חוזית שיש לו כלפי הצד השלישי.
פגמים או ליקויים
כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים ברכוש המבוטח במועד
תחילת תוקפה של פרק זה אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו
מועד.
אובדן או נזק שנגרמו לאחד או יותר מהפריטים הבאים:
 9.2.5.1אביזרים מתכלים או ברי-החלפה ,לפי טיבם ,כגון תבניות,
מקדחים ,מבלטים ,משוריות ,גלילים ,רצועות ,חגורות,
חבלים ,כבלים ,שרשרות ,מצברים ,סוללות חשמל ,צמיגים,
מברשות.
 9.2.5.2חומרי הפעלה (כגון שמן ,סיכה ,דלק ,ממריצים) חומרי קירור
(בין אם בצורת נוזל ובין אם בצורת גז) ,אלא אם חומרי
ההפעלה וחומרי קירור אלה אינם מוחלפים באופן תקופתי.
 9.2.5.3חומרים בלתי -מתכתיים זולת אלה העשויים מחומר פלסטי
קשיח וחלקי קרמיקה.
אולם אם האובדן או הנזק שנגרם לפריטים המצויינים בסעיף זה
נגרם כתוצאה מאירוע המכוסה בפרק זה ,ואשר במסגרתו נגרם נזק
לרכוש המבוטח ,ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הנזק לפריטים
המצויינים בסעיף זה  ,לפי ערכו של הפריט כחדש ביום קרות האובדן,
בניכוי בלאי מתאים.
יסודות ,לבנים ומבנים
יסודות ,ולבנים למבנים מכל סוג שהוא אלא אם כן נכללו במפורש
ברכוש המבוטח ,כפי שהוא מתואר ברשימה.
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9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

נזק ישיר משימוש ,עבודה רגילה ו/או השפעה מתמשכת של גורם
חיצוני ,לרכוש המבוטח
אובדן או נזק כתוצאה ישירה משימוש ו/או עבודה רגילה (כגון בלאי,
חלודה ,שיתוך /קורוזיה ו/או אבנית) ו/או כל השפעה מתמשכת של
כימיקלים ו/או השפעה אטמוספרית מתמשכת על הרכוש המבוטח.
חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלה.
אובדן או נזק לחומרים
אובדן או נזק לחומרים במהלך עיבודם לרבות אובדן שימוש ואובדן
תוצאתי הנובע מנזק כזה.
נזק שלא תוקן
אובדן או נזק שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה
של המשך הפעלתו ביודעין לאחר קרות נזק שלא תוקן.
תקופת הרצה והוראות יצרן
אובדן או נזק שנגרם לרכוש מבוטח ,שלא עבר בהצלחה ,לפני תחילת
הפעלתו אצל המבוטח ,תקופת הרצה ובדיקת ביצועים כמתחייב
מהוראות היצרן.
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 9.3תנאים כלליים לפרק ו׳
 9.3.1הפעלת הרכוש המבוטח
 9.3.1.1על המבוטח לוודא כי כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל ,בכל עת,
אך ורק על ידי מפעיל המוסמך לכך.
 9.3.1.2על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת על ידי היצרן ו/
או כנדרש בחוק ולהחזיק בדו”ח מבחן המאשר הפעלת הציוד.
 9.3.2ביקורת נציגי המבטח
 9.3.2.1באי כוח המבטח ונציגיו יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח
בכל עת סבירה על המבוטח בלבד למסור להם את כל המידע
והמסמכים שברשותו הנדרשים על ידם לצורך הערכת הסיכון או
לצורך כל מטרה סבירה אחרת.
 9.3.2.2על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה
לבאי-כח המבטח או לשמאים שימונו על-ידו .בכל מקרה חייבת
להינתן האפשרות לבאי-כח המבטח לבדוק את האובדן או הנזק ,לפני
שייעשו כל תיקונים.
 9.3.3חישוב השיפוי
בקרות אובדן או נזק ,ישפה המבטח את המבוטח ,בהתאם למפורט להלן ,בתנאי כי
בכל מקרה ,לא תעלה אחריותו של המבטח על סכום הביטוח הנקוב ברשימה
בגין כל פריט:
 9.3.3.1נזק הניתן לתיקון
 9.3.3.1.1במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ,ישפה
המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות ההכרחיות כדי
להחזיר את הפריט בתוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה
מיד לפני קרות הנזק ,ללא ניכוי בגין חלקים שהוחלפו.
 9.3.3.1.2המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הפירוק וההקמה
מחדש ,שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה
הרגילים לבית המלאכה ,והיטלים שאינם ברי החזרה ,ככל
שיחולו.
 9.3.3.1.3בוצעו התיקונים בבית מלאכה שבבעלות המבוטח ,ישפה
המבטח את המבוטח בגין עלות החומרים ושכר העבודה
שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים
משכר העבודה ,לכיסוי ההוצאות הכלליות.
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 9.3.3.1.4המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינויים ,למעט
שינויים הכרחיים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים
כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים המכוסים
על-פי פרק זה.
 9.3.3.1.5המבוטח יישא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים
כלשהם ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים
הסופיים המוכסים על פי פרק זה.
 9.3.3.2נזק מסוג אובדן מוחלט
 9.3.3.2.1בקרות אובדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח,
ישפה המבטח את המבוטח לפי ערכו הממשי הכספי של
הפריט כפי שהיה סמוך לפני קרות האובדן.
 9.3.3.2.2למען הסר ספק ,יובהר כי ערכו הממשי של הפריט יחושב
תוך ניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות
האובדן.
 9.3.3.2.3לעניין פרק זה“ ,אובדן מוחלט” של פריט מפריטי הרכוש
המבוטח ,משמעו מקרה בו עלות התיקונים של הפריט,
על פי חישוב השיפוי ,כמפורט בסעיף שלעיל ,שווה או
עולה על הערך הכספי הממשי של הפריט ,עובר לקרות
האובדן.
 9.3.3.2.4לעניין סעיף זה ,פריט משמעו פריט הנזכר ברשימה לפוליסה
בנפרד ו/או ברשימת המכונות ו/או הציוד המצורפים לפוליסה
ברשימת פריטים מבוטחים ו/או פריט המצוין בדוח הסקר
שנערך אצל המבוטח כפריט לביטוח בנפרד.
 9.3.3.3ניצולת
קרה מקרה ביטוח המכוסה על-פי פרק זה ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי
ביטוח ,רשאי המבטח ,על פי שיקול דעתו ,לפעול בקשר עם הניצולת כדלקמן:
להפחית את ערכה של הניצולת ,אם היא בעלת ערך למבוטח ,מתגמולי הביטוח
בגין הרכוש שניזוק; או לקבל לבעלותו את הניצולת .במצב דברים זה ,לא יופחת
ערך הניצולת מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק.
לעניין סעיף זה“ ,ניצולת” משמעה שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח
תגמולי הביטוח.
 9.3.3.4ביטוח חסר
 9.3.3.4.1היה ובעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה
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כ“-בסיס הביטוח” נמוך מ 90%-מעלות ההחלפה של
הרכוש המבוטח ברכוש חדש באותו מועד ,תפחת חבות
המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב
ברשימה כ”-בסיס הביטוח” לבין עלות ההחלפה של
הרכוש המבוטח ברכוש חדש .סעיף זה חל על כל פריט
מפריטי רשימת הציוד בנפרד.
 9.3.3.4.2לעניין סעיף זה“ ,בסיס הביטוח” משמעו עלות החלפה
של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר
תפוקה בעת תחילת הביטוח ,כשעלות זו כוללת דמי
הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים אם יחולו .האמור לעיל
יחול על כל פריט המפורט ברשימה ו/או במפרט הפוליסה
בנפרד .יובהר כי “בסיס הביטוח” אינו מהווה בסיס לחישוב
השיפוי על-פי פרק זה.
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 .10פרק ז’  -ביטוח ציוד אלקטרוני
 10.1ביטוח חומרה-ביטוח שיורי לפרק א’
 10.1.1ה ג ד ר ו ת לסעיף 10.1
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
נכסים פיזיים מכל סוג כמתואר ברשימה ,אשר
" 10.1.1.1הרכוש
המבוטח" בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או
בחזקתו ו/או הוא אחראי בגינם.
אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שיגרם לרכוש המבוטח
" 10.1.1.2מקרה
הביטוח" או חלק ממנו ,מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על
פי חריגי פרק זה ו/או בהוראה אחרת בפוליסה בעת
הימצאו בחצרי המבוטח ולמעט הסיכונים המכוסים
ו/או הסיכונים שניתן לרכוש אותם ,כמשמעותם
בפוליסת ״אש מורחב״ מגדל ביט  ,2016המצורפת,
דהיינו״ :אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות ,נזקי נוזלים
והתבקעות ,כלי טייס ,התנגשות (אימפקט) ,תסיסה
והתחממות עצמית ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון,
שקיעת קרקע ,נזקי טבע ,רעידת אדמה ,פריצה
ושוד ,בתנאי שהסכום שישולם על-ידי המבטח
עבור כל פריט ופריט ברשימה ,ובלבד שסכום
זה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא
יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנקוב
בה ,ובכל מקרה לא יעלה על הנזק שנגרם
למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או
ניזוק.
הסכום שישולם על-ידי המבטח עבור כל פריט
 10.1.1.3״סכום
הביטוח״ ופריט ברשימה ,ובלבד שסכום זה לא יעלה על
הסכום הרשום בצידו ולא יעלה בכללו על סכום
הביטוח הכללי הנקוב בה ,ובכל מקרה לא יעלה על
הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח
אבד או ניזוק.
 10.1.2ח ר י ג י ם לחבות המבטח לסעיף 10.1
פרק זה אינו מכסה מקרה ביטוח ,אובדן או נזק הנובעים או הקשורים,
במישרין או בעקיפין ,באחד או יותר מהגורמים הבאים:
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10.1.2.1

10.1.2.2
10.1.2.3

10.1.2.4

10.1.2.5

10.1.2.6

10.1.2.7

הסיכונים המכוסים בפרק א׳ “ -ביטוח נזקי אש מורחב”
כמשמעותם בפרק א׳ ,דהיינו :אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות,
נזקי נוזלים והתבקעות ,כלי טייס ,התנגשות (אימפקט),
תסיסה והתחממות עצמית ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון,
שקיעת קרקע ,נזקי טבע ,רעידת אדמה ,פריצה ושוד או
המצוינים בו כסיכונים שניתן לרכוש אותם.
גניבה
גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד כהגדרתם בפוליסה.
נזק מפגמים או ליקויים שהיו קיימים ברכוש המבוטח במועד
תחילת הביטוח.
אובדן או נזק שנגרמו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מפגמים
או ליקויים ברכוש המבוטח אשר היו קיימים במועד תחילת
תוקפה של פרק זה ,אלא אם הללו לא היו ידועים למבוטח
באותו מועד.
בלאי
אובדן או נזק ישיר כתוצאה מהתבלות ,בלאי ,שיתוך
(קורוזיה) ,חלודה ,של כל חלק מהרכוש המבוטח או שנגרמו
או נבעו באופן טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה ,או
שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית .חריג זה מוגבל לאותו
חלק שניזוק או אבד.
הוצאות לתיקון ליקויים
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/
או בהרחקתם ,פרט לליקויים שנוצרו כתוצאה מאובדן או נזק
אחר המכוסה תחת פרק זה.
הוצאות אחזקה
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או
תקופתית של פריטי הרכוש המופיעים ברשימה .חריג זה חל
גם על חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה.
אחריות יצרן ו/או ספק ו/או מתקן הרכוש לנזק
אובדן או נזק שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש
המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו תיקונים  -בין שאחריותו
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נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או מכוח עילה אחרת .חלק
היצרן/הספק/מבצע התיקונים על אחריותו ,ישפה המבטח
את המבוטח ,בהתאם לתנאי פרק זה ,בתנאי שמבוטח יסב
למבטח את תעודת -האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית
שיש לו כלפי היצרן ,הספק או המתקן.
 10.1.2.8רכוש הנישא בכלי טייס או כלי שייט
אובדן או נזק מסיבה כלשהי בעת שהרכוש מורכב או נישא
בכלי טייס או בכלי שייט.
 10.1.2.9נזק תוצאתי
אובדן או נזק תוצאתי ( )CONSEQUENTIAL LOSSמכל סוג שהוא.
 10.1.2.10אביזרים בני חלוף ,שמנים וכימיקלים
אובדן או נזק לנורות ,שפופרות ,סרטים ,רצועות ואביזרים
בני-חלוף אחרים ,שמנים וכימיקלים ,אלא אם נגרמו בהמשך
ועקב נזק תאונתי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח ובכל
מקרה השיפוי בגינם מוגבל לעודף אורך חייהם.
 10.1.2.11פגמים אסטטיים
פגמים אסטטיים ,אלא אם פגמים אלו נגרמו כתוצאה מנזק
המכוסה על פי פרק זה ,שנגרם לחלקים אחרים של הרכוש.
 10.1.2.12חריג היעדר מערכת אל-פסק
כשל או אי סדירות בשירות או באספקת חשמל ציבורית.
חריג זה לא יהיה בתוקף אם קיימת מערכת אל-פסק.
 10.1.3תנאים מיוחדים לסעיף 10.1
 10.1.3.1חישוב השיפוי
בקרות אובדן או נזק ,ישפה המבטח את המבוטח בהתאם למפורט
להלן ,בתנאי כי בכל מקרה לא תעלה אחריותו של המבטח על
סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין כל פריט:
 10.1.3.1.1נזק הניתן לתיקון (נזק חלקי)
במקרה שבו נזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ,ישפה המבטח
את המבוטח בגין כל ההוצאות ההכרחיות להחזרת הפריט
תוך זמן סביר למצב פעולה ,כפי שהיה סמוך לקרות הנזק,
ללא ניכוי עבור פחת או שימוש.
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המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הפירוק וההקמה
מחדש ,דמי הובלה וכן היטלים ,שאינם ברי-החזרה,
שיוצאו לשם ביצוע התיקונים.
בוצעו התיקונים בבית-מלאכה של המבוטח ,ישפה
המבטח את המבוטח בגין עלות החומרים ושכר -העבודה
שיוצאו לשם ביצוע התיקונים.
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינויים,
תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים (להלן:
“שיפורים”) ,אשר יבוצעו ברכוש המבוטח אגב
ביצוע התיקונים המכוסים בפרק זה ,אלא אם
השיפורים הינם תוצאה בלתי  -נמנעת של ביצוע
התיקונים.
 10.1.3.1.2נזק שאינו ניתן לתיקון (אובדן מוחלט)
במקרה שבו נגרם אובדן מוחלט לפריט מפריטי הרכוש
המבוטח ,ישפה המבטח את המבוטח לפי עלות ההחלפה
בפועל של הרכוש שניזוק ברכוש חדש אחר בעל אותו
עושר תפוקה ,כשעלות זו כוללת דמי-הובלה ,הוצאות
הקמה והיטלים ,ושאינם ברי החזרה .היה ולא ניתן להשיג
רכוש חדש כאמור ,אזי תוגבל אחריות המבטח לעלות
ההחלפה של רכוש חדש ,הקרוב ככל האפשר בביצועיו
ובתפוקתו לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו כחדש ולא
נופל ממנו.
לעניין סעיף זה“ ,אובדן מוחלט” של פריט מפריטי
הרכוש המבוטח ,משמעו כי הפריט הושמד כליל או
ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו או כי עלות התיקון
של הפריט על פי חישוב תגמולי הביטוח כמפורט
בסעיף  10.1.3.1.1לעיל ,שווה או עולה על הערך
הממשי של הפריט בסמוך לפי קרות האובדן.
 10.1.3.1.3ניצולת
ערכה של הניצולת הניתנת לשימוש על המבוטח יופחת
מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם או לחילופין רשאי
המבטח על פי שיקול דעתו לבחור לקבל את הניצולת
לרשותו ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.
לעניין סעיף זה“ ,ניצולת” משמעה שרידי הרכוש
המבוטח שבגינו תובע המבוטח.
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 10.1.3.2מס ערך מוסף
מוסכם בזה כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות (מע”מ) אזי לא
יכללו תגמולי הביטוח והשיפוי בגינם מע”מ .אך באם המבוטח אינו רשאי
לקזז מס תשומות (מע”מ) מכל סיבה שהיא בגין הרכוש המבוטח כולו
או חלקו ,אזי יכללו תגמולי הביטוח והשיפוי בגינם גם מע”מ.
 10.1.3.3הוצאות מיוחדות
שיפוי המבוטח בגין נזק או אובדן כולל הוצאות שהוצאו על-ידי
המבוטח עד לשיעור של  20%מערך הפריט הניזוק או ,₪ 400,000
הנמוך מביניהם ,בגין משלוח אווירי ,שעות-נוספות ועבודה
בשבתות ,חגים ומועדי-ישראל.
 10.1.3.4ביטוח חסר
היה ובשעת קרות אובדן או נזק ,סכום הביטוח קטן מ 90%-משוויו של
הרכוש המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין
סכום הביטוח לבין  90%משווי הרכוש בשעת קרות האובדן או הנזק.
כל פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד.

 10.2שחזור נתונים ותוכנה
סעיף זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
 10.2.1הכיסוי
 10.2.1.1שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה
האגורים ברכוש המבוטח עפ”י סעיף ( 10.1״ביטוח חומרה״ ביטוח שיורי
לפרק א’) אשר אובדו או ניזוקו בתקופת הביטוח עקב נזק מכוסה
לרכוש המבוטח עפ”י סעיף  10.1הנ”ל.
 10.2.1.2שיחזור נתונים מורחב ()COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER
אם צויין במפורש ברשימה ,ישפה המבטח את המבוטח גם בגין
הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח עפ”י סעיף
 10.1אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח מ:
 10.2.1.2.1ליקוי תקשורת.
 10.2.1.2.2תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות ,נזק מברק.
 10.2.1.2.3כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח.
 10.2.1.2.4התקנה או יישום לקוי של תוכנות.
 10.2.1.2.5נזקי טבע.
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 10.2.1.2.6נזקי פצחן ( - )Hackerנזק מכוון ע”י צדי ג’ כולל באמצעות
חדירה בלתי מורשית לקבצי מחשב וחומרה של המבוטח,
דרך קווי ורשתות תקשורת לרבות רשת האינטרנט ,תוך
עקיפה של מערכות אבטחה המופעלות אצל המבוטח
למניעת חדירה בלתי מורשית ,למעט וירוס מכל סוג
שהוא.
סכום הביטוח לעניין סעיף זה הינו בגובה סכום
הביטוח הקבוע ברשימה ובכל מקרה לא יעלה
בשום מקרה על  ₪ 500,000לאירוע ובסה”כ
לתקופה.
 10.2.1.3בסיס השיפוי
המבטח ישפה את המבוטח במסגרת סכומי הביטוח עבור ההוצאות
בפועל לשיחזור הנתונים והתוכנה שאבדו או ניזוקו ,בתנאי ששיחזור
כזה יבוצע בפועל תוך  12חודשים מיום קרות האובדן או הנזק או בתוך
תקופה ארוכה יותר ,שהמבטח הסכים עליה במפורש בכתב.
לעניין זה ״שיחזור נתונים ותוכנה״ משמעו הזנת נתונים אוטומטית
מתוך קבצי גיבוי ,או הזנה ידנית של נתונים מתוך מסמכי מקור ותוכנות
מקור.
 10.2.2הגדרות לסעיף 10.2
למטרת פרק זה ,למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן :
 10.2.2.1״נתונים
ותוכנה״

מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים
ואשר נאגרים מחוץ לזיכרון הפנימי (יחידת העיבוד
המרכזית  )CPUוכוללים:
 10.2.2.1.1נתוני מאגר המידע
 10.2.2.1.2תוכנות מערכת ( )SYSTEMומערכת
הפעלה
 10.2.2.1.3תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה
מסדרות ייצור שוטפות.
 10.2.2.1.4תוכנות משתמש מתכנות עצמי.

“ 10.2.2.2מסמכי
מסמכים מקוריים המהווים את הבסיס להזנת
מקור
הנתונים למחשב ,לרבות חשבוניות ,הזמנות,
(SOURCE
)DOCUMENTS״ קבלות ,רשימת תוכנות ,רשימות נתונים וכיו”ב.
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 10.2.2.3״מערכות
שירות״

יחידות מיזוג אוויר ,מחוללי זרם אשר משמשים
כמקור מתח בלתי תלוי ( - UPSמכשיר אל -פסק),
יחידות מתח לחירום ,מחליפי תדר ,וכן כל יחידה
אשר עוזרת לשמור על מצב העבודה של היחידה
האלקטרונית.
תוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריהן ,ותוכנות
שהועתקו של תוכנות מתוך ספריות תוכנה
( - PUBLIC DOMAIN SOFTWAREתוכנות ברשות
הציבור) ותוכנות גנובות.

 10.2.2.5״וירוס״

תוכנה ,תוכנית נתונים או קודים ,המיועדים להרוס
קבצי מחשב וחומרה של המבוטח ,המופצים או
מפיצים את עצמם באמצעות שימוש בנתוני קווי
ורשתות תקשורת לרבות רשת האינטרנט.

 10.2.2.4״תוכנות
בלתי
חוקיות״

 10.2.3חריגים לחבות המבטח לסעיף 10.2
המבטח לא יכסה אובדן או נזק שנגרם במישרין או בעקיפין לרכוש
המבוטח על-ידי:
 10.2.3.1חריג ליקויים ידועים למבוטח
פגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפו של
סעיף זה ,אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.
 10.2.3.2חריג מקרה ביטוח לאחר תום תקופת הביטוח
מקרה ביטוח שהתגלה לאחר שישה חודשים ממועד תום
תקופת הביטוח.
 10.2.3.3חריג נוהל גיבוי לנתונים ותוכנה
 10.2.3.3.1אי החזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה בהתאם
לנוהלים שיקבע המבטח.
אם לא נקבעו על ידי המבטח נוהלים לגיבוי ,הרי
שעל המבוטח לנהוג לפי הנוהל הבא:
על המבוטח להחזיק שני “דורות” של גיבוי שבועי
וחודשי מלאים לנתונים דהיינו:
העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל
תאריך נתון.
העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל
תאריך נתון.
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 10.2.3.4חריג תוכנות הגנה
אי הפעלת תוכנות למניעת חדירה על ידי צד שלישי ואי
הפעלת תוכנת וירוס.
 10.2.3.5חריג וירוס
וירוסים מכל סוג וצורה שהיא.
 10.2.3.6חריג “אל פסק”
אי הפעלת מערכת “אל פסק” (.)UPS
 10.2.3.7תוכנות נתונים ועלויות שאינם מבוטחים
 10.2.3.7.1נתונים האגורים ביחידת הזיכרון של המחשב
( )CPUוכן נתונים שאינם מוגדרים בסעיף .10.2
 10.2.3.7.2נתונים שאבדו עקב שימוש בתוכנה שטרם
נסתיימה כתיבתה וטרם הושלם שלב תיקון
השגיאות שבה.
 10.2.3.7.3נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות
(תוכנות גנובות או מועתקות).
 10.2.3.7.4תוכנות של משחקים.
 10.2.3.7.5נתונים או אמצעי אגירת נתונים מבוטחים אשר
נעשה בהם שינוי או שיפור מכל סוג שהוא לאחר
קרות מקרה הביטוח.
 10.2.3.7.6ניקוי תוכנה משגיאות.
 10.2.3.7.7תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית.

 10.3הוצאות תפעול נוספות
סעיף זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
 10.3.1הכיסוי
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל
במשך תקופת השיפוי המצוינת ברשימה ,ואשר נבעו משימוש באמצעים
חלופיים ,כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש המבוטח לפי סעיף  10.1ביטוח חומרה-
ביטוח שיורי לפרק א’ של פוליסה זו (להלן“ -הוצאות תפעול נוספות”).
 10.3.1.1השיפוי
 10.3.1.1.1כמועד תחילת השיפוי ייחשב מועד תחילת השימוש
באמצעים החלופיים.
 10.3.1.1.2בכל תביעה ישלם המבטח לכל יום מתקופת השיפוי את
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ההוצאות היומיות הנוספות בפועל שנשא בהן המבוטח או את
סכום הביטוח היומי ,כפי שצויין ברשימה ,הנמוך מבין השניים.
 10.3.1.2תקופת השיפוי
התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח על-פי פרק ( 10.1ביטוח חומרה)
או חלק ממנו ,והמתחילה עם תום תקופת ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה ,ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה ברשימה
או במועד סיום התיקון או ההחלפה של הרכוש הנ”ל ,המוקדם
מביניהם.
לחילופין ,באם צוין הדבר במפורש ברשימה ,ישולמו תגמולי הביטוח
לא לפי תקופת השיפוי ,אלא ,בהתאם לסך ההוצאות בפועל עד לגובה
סכום השיפוי הנקוב ברשימה.
 10.3.2חריגים לסעיף ( 10.3הוצאות תפעול נוספות)
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
 10.3.2.1חריגים מסעיף 10.1
אובדן או נזק המוחרגים על פי סעיף ( 10.1ביטוח חומרה).
 10.3.2.2הגבלות רשויות ציבוריות או ממשלתיות
אובדן או נזק הנובע מהגבלות כלשהן שהוטלו על-ידי רשות ציבורית או
ממשלתית כלשהי.
 10.3.2.3תלות ברשות ציבורית
אובדן או נזק הנובע משינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית כזו.
 10.3.2.4נזק משיפוץ ,תיקון שיפור או החלפת הרכוש שניזוק
אובדן או נזק הנובע משיפוצים ,שיפורים אשר בוצעו בעת תיקון או
החלפת הרכוש המבוטח אשר ניזוק או נהרס.

 10.4תנאים כלליים לכל פרק ז’
 10.4.1שיעבוד (סעיף זה יהיה בתוקף אך ורק אם צויין הדבר במפורש ברשימה)
 10.4.1.1כל תשלום לפי הפרק ,ישולם לבנקים/מוסדות המצויינים ברשימה ,לפי
שיעור זכות ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים
הנקובים ברשימה ובכפוף לכל הוראות הפרק.
 10.4.1.2חרף כל הקבוע בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה ,בדבר ביטול
הביטוח עקב אי תשלום של דמי ביטוח או חלק מהם ,או בדבר זכות
ביטול הפוליסה על ידי המבטח לפי התנאים הכלליים של הפוליסה,
לא יהיה תוקף לביטול הביטוח אלא ביום ובשעה המצויינים בהודעה
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שתימסר בכתב לבנקים/מוסדות המצויינים ברשימה ,לפחות  30יום
לפני מועד הביטול.
 10.4.1.3התחייבות המבוטח לתשלום פרמיות הביטוח תהיה מוקדמת
להתחייבות המבטח לתשלום בגין תביעות וכל שעבוד ו/או חוב אחר,
ולמבטח שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח כלפיו בכל סכום
שיש לשלמו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה ,ובכלל זה סכומים
שיש לשלמם מכוח שעבוד.
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 .11הגדרות וחריגים לכל פרקי החבויות (פרקים ח’ -יא’)
 11.1הגדרות לכל פרקי החבויות
למטרת פרקים אלו למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
“ 11.1.1גבולות אחריות למקרה ביטוח”:
הסכום הקבוע ברשימה למקרה ביטוח.
“ 11.1.2גבול אחריות לתקופת ביטוח” :הסכום המירבי הקבוע ברשימה בגין כלל
מקרי הביטוח שאירעו במשך תקופת הביטוח.

 11.2חריגים כלליים לכל פרקי החבויות
פרקים אלו אינם מכסים את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם:
11.2.1

11.2.2

11.2.3
11.2.4
11.2.5

התחייבות וולנטרית על פי הסכם
 11.2.1.1התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם
כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר
הסכם זה.
 11.2.1.2סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא
מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו.
המבוטח ישפה את המבטח בגין כל סכום ששילם המבטח
ויכול היה לגבותו בהיעדר הסכם כזה.
חריג אזבסט ()Asbestos or Silicosis
 11.2.2.1תביעה שמקורה או סיבתה נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינה
קשורה בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט
בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח הושפע מתכונותיו המסוכנות
של אזבסט.
צורנית (סיליקוזיס)
חבות או נזק כלשהם הנובעים ו/או הקשורים בצורנית (סיליקוזיס).
תשלומים עונשיים
פיצויי ענישה ,קנסות ,עיצומים כספיים ופיצויים לדוגמה.
נזק כתוצאה מזיהום
נזק כתוצאה מזיהום אויר ,מים או קרקע ,מחוץ לחצרי המבוטח ,אולם
למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי -צפוי
מראש.

במידה והפרק/ים הורחב/ו לכסות מקרה ביטוח שאירע בארה”ב או בקנדה,
אין כיסוי לזיהום הנובע מכל סיבה שהיא.
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 .12פרק ח’  -ביטוח חבות מעבידים
 12.1מהות הכיסוי הביטוחי
המבטח ישפה את המבוטח ,בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם למי
מעובדיו פיצויים מכוח החוק ,כתוצאה ממקרה שיתרחש בתחום הטריטוריאלי במהלך
תקופת הביטוח .
בנוסף ,המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת
בשל חבותו ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת
ביטוח בפוליסה.

 12.2הגדרות לפרק ח’
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
12.2.1

״נזק״

היזק גופני ,נפשי או שכלי או מוות.

12.2.2

"חוק"

12.2.3

“חוק
הביטוח
הלאומי״
״מקרה
הביטוח״

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים תש”ם.1980-
“חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ”ה .1995 -

12.2.4

נזק לאחד או יותר מעובדי המבוטח ,כתוצאה מתאונה
שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בעסקו של המבוטח
וכן כתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו
בעסקו של המבוטח.

 12.3חריגים לפרק ח’
פרק זה אינה מכסה חבות או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין ,מאחד או יותר
מהגורמים הבאים:
 12.3.1ביטוח לאומי
 12.3.1.1סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח
לאומי .חריג זה לא יחול לגבי תביעות כאמור אם עילתן
נובעת ממחדל של המבוטח בתום לב ובהסתמכו על חוות-
דעת משפטית שהומצאה לו בדבר היותו פטור מתשלום דמי
ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.
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12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

 12.3.1.2סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגין מקרה
הביטוח או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי-קיום
הוראה או הוראות בחוק הביטוח הלאומי ,או בתקנותיו על ידי
המבוטח או מחמת שלא הוגשה לו דרישה כלל.
חריג זה לא יחול אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת
הדרישה נעשו בתום -לב מצד המבוטח ,ובהסתמך על חוות-
דעת משפטית שהומצאה לו בדבר היותו פטור מתשלום דמי
ביטוח לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת הדרישה.
 12.3.1.3סכום כלשהו ,בו יחוייב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח לפצות
עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח לאומי
לגביו .המבטח יפצה את המבוטח בגין תביעות כאלה רק
בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם ,על-ידי המוסד
לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי .
נזק שחובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.
חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות גופים
ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי
[נוסח חדש] תש”ל.1970-
עובדי שטחים
עובדי המבוטח ,שהינם תושבי השטחים המוחזקים ,בעת העסקתם
בשטחים המוחזקים.
אחזקת כלי נשק ללא רישיון
חבותו של המבוטח מאחזקה ו/או שימוש כלשהו בכלי-נשק על-
ידו או על-ידי עובדיו ,כאשר בקרות מקרה הביטוח מחזיק הנשק או
המשתמש בו לא היה בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי-נשק מאותו
סוג.
נזק לבעל השליטה
נזק לבעל השליטה המועסק כמנהל על ידי המבוטח באם מקרה
הביטוח נגרם עקב רשלנות רבתי של בעל השליטה.
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 12.4הרחבות לפרק ח’
פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם כפיצויים
מכוח החוק ,כמפורט להלן ,בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה ,אלא אם נאמר במפורש
אחרת:
יובהר ,כי אין בהרחבות המפורטות להלן ,בכדי לשפות את המבוטח מעבר
לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.
 .12.4.1פעולות לוואי לעבודה
מקרה הביטוח יורחב לכלול גם מקרה ביטוח כדלהלן:
 12.4.1.1מקרה ביטוח שנגרם בעת הפסקה במהלך שעות העבודה;
 12.4.1.2מקרה ביטוח שנגרם בעת שהעובד היה בדרך לעבודה או בחזרה
ממנה;
 12.4.1.3מקרה ביטוח שנגרם בעת שהעובד השתתף בפעילויות ספורטיביות
וחברתיות מטעם המבוטח ובלבד שמקרה הביטוח לפי סעיף זה הוכר
על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
 12.4.2שיפוי מכוח הדין החל בשטחים המוחזקים
אירע אירוע נזק העונה על הגדרת מקרה ביטוח ,ונקבע על ידי בית משפט
ישראלי כי על המבוטח לשלם בגינו פיצויים לעובדיו ,תושבי השטחים המוחזקים,
המועסקים על ידו בשטחים המוחזקים ,לא יחול הדין הישראלי ,תשונה הגדרת
החוק הקבועה בפוליסה זו ,לחוק הרלוונטי החל בעניין זה בשטחים המוחזקים .
למען הסר ספק ,אין באמור בהרחבה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 1
לפרק ח’ לעיל.
הכיסוי על פי הרחבה זו כפוף להשתתפות עצמית בשיעור של 10%
מתגמולי הביטוח או  ₪ 30,000הגבוה מהשניים למקרה לנפגע.
 12.4.3שהות זמנית מחוץ לתחום הטריטוריאלי
אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בגין מקרה ביטוח בעת שהותם הזמנית
מחוץ לתחום הטריטוריאלי ובלבד שהחבות היא על-פי דיני מדינת ישראל
ובתחום השיפוט שלה.
הרחבה זו לא תחול על מקרה ביטוח שאירע במהלך ו/או עקב תאונת
דרכים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
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 12.5תנאים מיוחדים לפרק ח’
 12.5.1התאמת דמי הביטוח לשכר העבודה השנתי
 12.5.1.1דמי הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד אמדן
שכר העבודה השנתי שישולם על ידי המבוטח במשך תקופת הביטוח.
בתום תקופת הביטוח ,תיערך התאמת דמי הביטוח בהתאם לשכר
ששולם בפועל .על פי דרישת המבטח ,מתחייב המבוטח להמציא
הצהרות בדבר השכר הכולל ששולם מידי חודש בהתאם לדיווח
למוסד לביטוח לאומי על פי טופס  106או חליפו.
 12.5.1.2אין בפרק זה ,או בחידושו ,משום ויתור על התאמת דמי
הביטוח לשכר העבודה השנתי כאמור בסעיף זה לעיל לגבי
תקופת ביטוח כלשהי שקדמה לתקופת הביטוח.
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 .13פרק ט’  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 13.1מהות הכיסוי הביטוחי
המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם לצד
שלישי כפיצויים על פי דין ,כתוצאה ממקרה ביטוח שיתרחש בתחום הטריטוריאלי במהלך
תקופת הביטוח.
בנוסף ,המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת
בשל חבותו וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת
ביטוח בפוליסה.

 13.2הגדרות לפרק ט’
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:

13.2.1

"דין"

דיני מדינת ישראל

13.2.2

״מקרה
הביטוח״

13.2.3

״נזק״

אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק או לסדרת נזקים הנובעים
ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת ,הקשורים לעיסוקו
של המבוטח.
 13.2.3.1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי
או שכלי.
 13.2.3.2היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי ,לרבות נזק
שהינו תוצאה ישירה שלהם.

 13.3חריגים לפרק ט’
פרק זה אינו מכסה את חבותו של המבוטח ,הנובעת במישרין או בעקיפין,
בגין או בקשר עם:
 13.3.1נזק שחובה לבטחו על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי
חבות שחובה לבטחה על-פי כל דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות גופים
ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי
[נוסח חדש] ,תש”ל.1970 -
 13.3.2נזק לעובדי המבוטח
 13.3.2.1נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל
המבוטח.
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13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

13.3.7

 13.3.2.2תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ,בגין תשלום לנפגע
כאשר:
 13.3.2.2.1המבוטח נדרש ולא שילם דמי ביטוח לאומי בגין
הנפגע או לא דיווח למוסד לביטוח לאומי על
הנפגע כעובדו ,כנדרש על פי דין;
 13.3.2.3כל אדם ,שהחבות בגינו מבוטחת בפוליסת חבות מעבידים
של המבוטח ,גם אם לא מתקיימים בינו לבין המבוטח יחסי
עובד מעביד.
חבות מוצר ,אחריות מקצועית ,אחריות נושאי משרה
נזק הנובע מ:
 13.3.3.1מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו
על-ידי המבוטח או בקשר עימו ,או כל איש שבשירותו ,לאחר
שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.
 13.3.3.2אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או כל איש שבשירותו,
בשל שירותי ייעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח ,שניתנו על ידו לצד
ג’ במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן אחריותו
המקצועית בשל שירותים רפואיים ופרה-רפואיים כלשהם
לרבות שירותי רפואה משלימה ורפואה אלטרנטיבית.
 13.3.3.3אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש שבשירותו
הניתנת לכיסוי על-פי פוליסת ביטוח חבות נושאי משרה.
נזק לרכוש בחזקה ,פיקוח ,השגחה
נזק שנגרם לרכוש ,הנמצא בחזקתו ,ו/או בפיקוחו ,ו/או בשליטתו,
של המבוטח .חריג זה לא יחול על כל נזק שנגרם כתוצאה מהרכוש
האמור ואשר מכוסה על פי תנאי הפרק.
נזק לרכוש עליו פועלים
נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח ,או כל איש בשירותו ,פועלים או
פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח ,בתנאי ,שהנזק נגרם במישרין ע”י
הפעולה האמורה.
זעזוע או החלשת משען
נזק לקרקע או לרכוש או לבניין שייגרם על ידי זעזוע או החלשת משען
של קרקע או של רכוש או של בניין.
עבודות קבלניות
חבות העשויה לחול בקשר עם ,או כתוצאה של ביצוע עבודות
קבלניות ,שינויים ,תיקונים או תוספות לרכוש כלשהו בבית העסק,
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וכל נזק לרכוש או לבניין הנמצאים בשכנות לחצרים שייגרם כתוצאה
מכך ,אלא אם צויין אחרת במפורש ברשימה .חריג זה לא יחול לגבי
עבודות אחזקה שוטפות בבית העסק המבוטח.
 13.3.8נזק פיננסי
נזק כספי כלשהו שאינו נזק פיזי ישיר לרכוש צד שלישי.
 13.3.9אחזקת כלי נשק ללא רישיון
חבותו של המבוטח מאחזקה ו/או שימוש כלשהו בכלי-נשק על-
ידו או על-ידי עובדיו ,כאשר בקרות מקרה הביטוח מחזיק הנשק או
המשתמש בו לא היה בעל רשיון בר-תוקף לנשיאת כלי-נשק מאותו
סוג.
 13.3.10נזק מקרינה ושדות אלקטרומגנטיים
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.
 13.3.11נזק בקשר לכלי תחבורה
 13.3.11.1חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי ,בגין נזק לרכוש צד
שלישי.
 13.3.11.2חבות כלשהי ,שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת ,כלי טיס
וכלי שיט מנועי.
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 13.4הרחבות לפרק ט’
מוסכם ,כי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב
לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין ,כמפורט להלן ,בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה,
אלא אם נאמר במפורש אחרת:
יובהר ,כי אין בהרחבות המפורטות להלן ,בכדי לשפות את המבוטח מעבר
לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.
 13.4.1אחריות צולבת
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על-פי פרק זה
על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד (אחריות צולבת) ,למעט קבלנים וקבלני
משנה ,כאילו הוצא על שמו בלבד פרק זה על תנאיו ,החרגותיו והוראותיו,
כשהוא נפרד ובלתי תלוי בקיומם של המבוטחים האחרים ,אולם אחריותו של
המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח ביחד או לחוד ,לא תעלה על
גבולות האחריות הנקובים ברשימה.
 13.4.2אחריות שילוחית
פרק זה מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו
של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח .
 13.4.3רכוש עובדים
על אף האמור בסעיף ( 13.3.4נזק לרכוש בחזקה ,פיקוח ,השגחה) לפרק זה ,
רכוש השייך לעובדי המבוטח ,ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.
 13.4.4אחריות שילוחית מחוץ לתחום הטריטוריאלי
חבות המבוטח מכוח אחריותו השילוחית בגין נזקים שנגרמו מחוץ לתחום
הטריטוריאלי ע”י אנשים הנשלחים מטעמו באופן זמני מחוץ לתחום הטריטוריאלי,
ובלבד שהחבות היא על פי דיני מדינת ישראל ובתחום השיפוט שלה.
הרחבה זו לא תחול על היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או
שכלי ,במהלך ו/או עקב תאונת דרכים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
 13.4.5אירועי חברה
עובדי המבוטח ובני משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת
השתתפותם באירועים חברתיים ו/או קהילתיים ,לרבות אירועים ספורטיביים
המאורגנים על-ידי המבוטח לרווחת עובדיו ו/או הקהילה .לגבי עובדי המבוטח,
הכיסוי על-פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר על ידי המוסד
לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
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 13.4.6ויתור על זכות התחלוף של המבטח
המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי אנשים בשירותו של המבוטח ,כלפי
בעלי מניותיו של המבוטח ,כלפי חברי דירקטוריון המבוטח ,וכלפי כל אדם או גוף
אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כי ביטוחיו יכללו ויתור
על זכות התחלוף כלפיו .
זכות המבוטח לקבלת שיפוי על–פי פרק זה לא תפגע עקב כך שהמבוטח ,לפני
קרות מקרה הביטוח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/
או התחייב בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה
להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם אשר גרם
למקרה הביטוח בזדון.
 13.4.7שיפוי בגין התחייבויות המבוטח לבטח חבות של אדם או גוף משפטי
בקשר עם עיסוקו ו/או נכסיו של המבוטח.
על אף האמור בסעיף ( 11.2.1התחייבות וולונטרית על פי הסכם) ,פרק זה מורחב
לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב ,לפני קרות מקרה
הביטוח ,לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או התחייב בכתב
לשפותו ,וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או
על ידי המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו (למעט קבלנים וקבלני משנה ) בקשר
לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או נכסים
שהמבוטח משכיר לאחרים.
 13.4.8פגיעה אישית ()PERSONAL INJURY
פרק זה מורחב לכסות חבות בגין פגיעה הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי
ועקב פעילותו של המבוטח בשל חדירה לתחום הפרט (לרבות פגיעה בפרטיות),
לשון הרע ,העלבת אדם ,מעצר שווא ,וכן חבות בשל הפרה של חובת סודיות,
ובלבד שהמבוטח פעל בתום לב.
למען הסר ספק ,הרחבה זו לא מכסה פגיעה אישית בשל הטרדה
מינית ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני.
אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של  ₪ 5,000בגין
מקרה ביטוח אחד ובסה”כ לכל תקופת הביטוח .הרחבה זו אינה
כפופה להשתתפות עצמית.
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 13.4.9הרחב עבודות חוץ
 13.4.9.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
אם צוין במפורש ברשימה ,פרק זה מורחב לכסות ביצוע עבודות
מחוץ לחצרי המבוטח (להלן ”עבודות חוץ”) על ידי המבוטח בכפוף
להרחבות ולחריגים המפורטים להלן:
 13.4.9.1.1חריג צינורות ,כבלים ,מתקנים או התקנים תת
קרקעיים כלשהם
 13.4.9.1.1.1במקרה של אובדן או נזק לצינורות,
כבלים ,מתקנים או התקנים תת
קרקעיים כלשהם (להלן“ :אביזרים
תת קרקעיים) ,ישפה המבטח את
המבוטח אך ורק בגין ההוצאות
הישירות לתיקון הנזק לאביזרים תת
קרקעיים .למען הסר ספק ,יובהר כי
הכיסוי לפי סעיף זה אינו חל על נזק
תוצאתי כלשהו.
 13.4.9.1.1.2המבטח ישפה את המבוטח לפי
סעיף  13.4.9.1.1.1לעיל ,אך ורק אם
בטרם החלו העבודות ,בדק המבוטח
אצל הרשויות המתאימות את דבר
המיקום המדוייק של אביזרים תת
קרקעיים באזור של אתר העבודות.
 13.4.9.1.2חריג הפסקת עבודה
הפסקת עבודה רצופה של המבוטח מעל  21יום.
 13.4.9.1.3הרחבת רכוש עליו עובדים במישרין
בניגוד לאמור בחריג  13.3.5הפרק מורחב לכסות
את חבותו של המבוטח בגין אובדן או נזק לאותו
חלק הרכוש עליו מתבצע התיקון ו/או שיפוץ ו/או
החלפה.
גבול האחריות להרחבה זו לא יעלה על ₪ 20,000
 13.4.9.2ביטוח אחריות מקצועית
אם צוין במפורש ברשימה ,חריג  13.3.3.2אחריות מקצועית מבוטל
עד לגבול אחריות הנקוב בדף הרשימה למקרה ובסה”כ לכל תקופת
הביטוח.
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הרחב זה לא יכסה :
 13.4.9.2.1אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח
זמנים מצד המבוטח.
 13.4.9.2.2החזר שכר טרחה  -שכר טרחה והוצאות שהמבוטח
גבה מלקוחותיו ונדרש להחזירם
 13.4.9.2.3תיקונים ושינויים -הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח
בגין תיקון ו/או שינוי של העבודה עצמה שביצע,
בטרם ארע מקרה הביטוח.
 13.4.9.2.4ערבות  -כל תביעה או דרישה שתוגש נגד המבוטח
בגין ערבות כלשהי שניתנה על ידו ולכל התוצאות
הנובעות מכך.
 13.4.9.3ביטוח אחריות המוצר  -עבודות שנמסרו
אם צוין במפורש ברשימה הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות
גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה בגדר
מוצר כהגדרתו בפוליסה ,ובלבד שהנזק אירע לאחר שהעבודה
הושלמה ונמסרה לצד שלישי .למען הסר ספק ,חבות כלשהי
בגין נזק למוצר עצמו ,לרבות נזקים הנובעים מהחלפה או
תיקון של המוצר או חבות בגין עלותם או שוויים של המוצרים
עצמם אינו מכוסה.
גבולות אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על הסכום
הנקוב בדף הרשימה והם כלולים בגבולות האחריות של צד
שלישי.
הרחב זה כפוף ליתר תנאי הפוליסה וחריגיה עד כמה שלא
שונו במפורש כאמור לעיל.
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 .14פרק י’  -ביטוח חבות המוצר
המבטח ישפה את המבוטח ,בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם לצד שלישי
כפיצויים על-פי כל דין החל בתחום הגבולות הטריטוריאליים ,כתוצאה ממקרה ביטוח ,שאירע
בתחום הטריטוריאלי במהלך תקופת הביטוח.
בנוסף ,המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל
חבותו וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח בפוליסה.

 14.1הגדרות
למטרת פרק זה למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
 14.1.1״נזק״

 14.1.2״תביעה״

 14.1.3״תאריך
רטרואקטיבי״
" 14.1.4דין"
 14.1.5״מקרה
הביטוח״

 .14.1.1.1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי
או שכלי.
 .14.1.1.2היזק ו/או אובדן לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי,
לרבות נזק שהינו תוצאה ישירה שלהם.
דרישה או תובענה או קבלת מכתב תביעה או קבלת מידע
ממקור כלשהו בדבר כוונה להגיש דרישה או תובענה או
תביעה כאמור נגד המבוטח.
אם הפגם במוצרים ו/או חלקיהם שגרמו לנזק למספר
תובעים ,נובע מסדרת ייצור אחת ,אזי ייחשבו כל התביעות
שיוגשו בגין הנזק האמור כתביעה אחת.
תאריך הקודם לתקופת הביטוח הקבוע ברשימה.
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים
התש”ם 1980 -
תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת
הביטוח בגין נזק שנגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח,
בתחום הטריטוריאלי  ,לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין
ברשימה או אם לא צוין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כזה,
לאחר תחילת תקופת הביטוח המצוינת ברשימה.
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" 14.1.6המוצר"

כל מוצר מוחשי לרבות רכיבים שלו הנכלל בענף פעילותו
של המבוטח כמצויין ברשימה ואשר לא היה בחזקתו
הישירה של המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לרבות כל מוצר מוחשי המצויין
ברשימה במפורש ,כולל רכיבים שלו ,דוגמת חומר פרסומי,
הוראות שימוש ,אריזה או מיכל.
זיקת המבוטח למוצר כאמור עשוי לנבוע מהיותו יצרן ו/או
יצואן ו/או יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק של המוצר ו/או מספק
המוצר למשתמש בו ,לרבות פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/
או טיפול ו/או תיקון של המוצר אגב אספקת המוצר.

 14.2חריגים לחבות המבטח
פרק זה אינו מכסה את חבות או נזק או מקרה ביטוח הנובע או הקשור באחד
או יותר מהגרומים הבאים:
14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

נזק לעובדי המבוטח
נזק לגופו של כל אדם הנגרם תוך כדי ועקב העסקתו על-ידי המבוטח.
חריג מוצר פגום שיוצר בידיעת המבוטח
 14.2.2.1מוצר אשר יוצר ו/או יובא ו/או שווק ו/או הופץ ו/או סופק
בניגוד לכל דין ,למעט הפרת הוראות כל דין בתום-לב.
 14.2.2.2מוצר שיצא מחזקת המבוטח בידיעה של המבוטח שהוא פגום.
חריג הוראות שימוש ששונו במכוון
אחריות החלה על המבוטח בהיותו משווק או יבואן עקב הוראות
שימוש לא נכונות או שונות מההוראות של היצרן המקורי למעט
טעויות בתום לב.
אי התאמת המוצר ליעודו
נזק כספי שנגרם לצד ג’ עקב אי התאמת המוצרים לייעודם או
לשימושם התפעולי או המסחרי .למען הסר ספק ,אין בחריג זה כדי
לשלול כיסוי בגין אחריות המבוטח הנובעת מנזק פיזי לגוף או לרכוש
צד שלישי שנגרם על ידי המוצרים.
נזק למוצר עצמו
חבות כלשהי בגין נזק למוצר עצמו ,לרבות נזקים הנובעים מהחלפה או
תיקון של המוצר או חבות בגין עלותם או שוויים של המוצרים עצמם.
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למען הסר ספק ,נזק למוצר עצמו לא ייחשב כנזק לרכוש צד שלישי.
 14.2.6מיון ו/או החזרת מוצרים (.)Recall
 14.2.7חריג רכוש שנמצא בחזקתו של המבוטח
חבות בקשר לנזק הנגרם לרכוש ,אשר בעת קרות מקרה הביטוח
נמצא בבעלותו או בחזקתו של אחד מיחידי המבוטח.
 14.2.8כלי טייס
כלי טייס ו/או חלקיהם
 14.2.9נזק פיננסי
נזק כספי כלשהו שאינו נזק פיזי ישיר לרכוש צד שלישי
 14.2.10קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים
 14.2.11נזקים אחרים
מחלת “הפרה המשוגעת” (B.S.E. Bovine Spongiform
14.2.11.1
).Encephalopathy

14.2.11.2
14.2.11.3

נזק שנגרם ממוצר המשלב הנדסה גנטית.
נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין משימוש במוצר מיוצר ו/
או נלקח מגוף האדם.

 14.3הרחבות
מוסכם כי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח
יהיה חייב לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין ,כמפורט להלן ,בכפוף לכל
תנאי הפרק וחריגיו ,אלא אם נאמר במפורש אחרת :יובהר כי אין בהרחבות
המפורטות להלן ,בכדי לשפות את המבוטח מעבר לגבולות האחריות
הנקובים ברשימה.
 14.3.1הרחבת משווקים ()Vendors
הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות כל אדם או גוף ששמו צויין בדף הרשימה
בגין אחריות הנובעת משיווק מוצריו של המבוטח כמפורט ברשימה (“Vendors
 Endorsementשתצורף לפוליסה״).
 14.3.2תקופת גילוי
היה והפרק יבוטל או לא יחודש על פי הוראת המבטח ,למעט אם הביטול או
אי החידוש נבעו מאי תשלום דמי הביטוח ,מוסכם בזה כי המבטח מתחייב
לשפות את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה במשך שישה חודשים
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שלאחר תום תקופת הביטוח בגין מקרה ביטוח שנגרם לפני הפסקת הביטוח,
ביטולו או אי חידושו ,ובלבד שלא נערך ביטוח אחר המבטח את אותה
החבות וזאת בגין מוצרים שנמכרו או שווקו עד למועד הביטול או אי החידוש הנ”ל.
 14.3.3אחריות צולבת
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי
הפרק על כל אחד מיחידי המבוטח ,בנפרד (אחריות צולבת) למעט קבלנים
וקבלני משנה ,כאילו הוצאה על שמו בלבד פרק זה על תנאיו ,חריגיו והוראותיו,
כשהוא נפרד ובלתי תלוי בקיומם של המבוטחים האחרים ,אולם אחריותו של
המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח ביחד או לחוד ,לא תעלה על
גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

 14.4תנאים מיוחדים
 14.4.1הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים
 14.4.1.1נודע למבוטח ,כי מוצר שבגינו הוא אחראי עלול לגרום
נזק ,כתוצאה מפגם כלשהו או מתקלה כלשהי בהרכבו או
בתהליך ייצורו או בתהליך שיווקו או בתהליך אספקתו ,יפסיק
המבוטח מיד את ייצורו ,ייבואו  ,מכירתו ,שיווקו ,והספקתו,
לפי העניין.
 14.4.1.2על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים לשם החזרה לידיו של
כל מוצר פגום כזה ,שיצא משליטתו ,ולהזהיר את הצרכנים
הרלבנטיים מפני שימוש בו.
 14.4.1.3הוצאות או הפסדים כלשהם ,הכרוכים בהחזר מוצרים
כאמור ,יהיו על חשבון המבוטח .קיומו ושמירתו של סעיף זה
הינו תנאי מוקדם לאחריות המבטח על פי פרק זה.
 14.4.2זכות התחלוף
 14.4.2.1הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד
שלישי ,שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם
למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
 14.4.2.2המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן
שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל
לתגמולים שקיבל מהמבטח.
 14.4.2.3קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע
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למבטח לפי סעיף זה ,עליו להעבירו למבטח .התפשר
המבוטח ,ויתר או ביצע פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה
למבטח ,עליו לפצותו בשל כך.
 14.4.2.4המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד בני משפחתו
של המבוטח ,כל עובד של המבוטח ,מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו
של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי
שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב
לפני הנזק ,והכל בתנאי שהנזק לא נגרם במתכוון.
 14.4.3התאמת דמי ביטוח
במידה ודמי הביטוח הנקובים ברשימה על פי פרק זה ,חושבו על יסוד אומדן
הכנסות המבוטח מהעיסוק המפורט ברשימה ,דמי הביטוח הסופיים המגיעים על
פי פרק זה ,יותאמו על ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח הנקובים ברשימה במחזור
הכנסותיו של המבוטח בתום כל חודש בתקופת הביטוח .המבוטח מתחייב לשלם
למבטח ,והמבטח מתחייב להחזיר  -בהתאם למקרה  -את ההפרש שבין דמי
הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים המגיעים ,ובכפוף לפרמיה מנימאלית
הנקובה ברשימה.
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 .15פרק יא’  -ביטוח אחריות מקצועית
 15.1מהות הכיסוי הביטוחי
המבטח ישפה את המבוטח ,בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם לצד
שלישי כפיצויים על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח ,שאירע בתחום הטריטוריאלי ,במהלך
תקופת הביטוח.
בנוסף ,המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת
בשל חבותו וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת
ביטוח בפוליסה זו.

 15.2הגדרות לפרק יא’
למטרת פרק זה ,למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
 15.2.1״המבוטח״

כמפורט ברשימה ,עובדיו ,עובדיו לשעבר ,שותפיו ,שותפיו
לשעבר.
פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

 15.2.3״תביעה״

דרישה או תובענה או קבלת כתב תביעה או קבלת מידע
ממקור כלשהו בדבר כוונה להגיש דרישה או תובענה או
תביעה כאמור נגד המבוטח.
תאריך הקודם לתקופת הביטוח הקבועה ברשימה.

" 15.2.2דין"

 15.2.4״תאריך
רטרואקטיבי״
 15.2.5״מקרה
הביטוח״

תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת
הביטוח בגין הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה
רשלנות ,טעות או השמטה ,במסגרת מקצועו ועיסוקו של
המבוטח כמפורט ברשימה ובכפוף לדינים החלים עליו,
שנעשו לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצויין ברשימה
או אם לא צויין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כזה ,לאחר
תחילת תקופת הביטוח המצויינת ברשימה.

 15.3חריגים לפרק יא’
פרק זה אינו מכסה מקרה ביטוח ,חבות ,תביעה ,דרישה ,אובדן או נזק
הנובעים או הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,באחד או יותר מהגורמים הבאים:
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 15.3.1נזק לעובדי המבוטח
חבות בגין נזק גוף לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל
המבוטח.
 15.3.2הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות
השמצה ,הוצאת דיבה או שם רע או לשון הרע או פגיעה בפרטיות.
 15.3.3חריג אובדן מסמכים
אובדן מסמכים ,אובדן יכולת או זכות השימוש בהם או עיכובם.
 15.3.4מעשה במתכוון
כל מעשה פלילי ,זדוני ,פשע ,תרמית ,הונאה ,אי יושר ,מעילה באמון,
חריגה מסמכות ביודעין שנעשו על ידי המבוטח ,וכן מקרה ביטוח
שנגרם במתכוון.
 15.3.5חבות המוצר
 15.3.5.1תביעה הנובעת מ :מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו,
טופלו ,הורכבו ,יובאו או שווקו על ידי המבוטח או בקשר עימו,
או כל איש בשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו
הישירה של המבוטח.
 15.3.5.2תביעה הנובעת מהחלפתו ו/או תיקונו של המוצר גם אם
טרם יצא מחזקת המבוטח.
 15.3.6אובדן שימוש או עיכוב
אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח זמנים מצד המבוטח.
 15.3.7התחייבות לספק חומרים ,מוצרים או שירותים-
חבות הנובעת מהתחייבות לספק חומרים ,מוצרים או שירותים
מקצועיים במועד כלשהו.
 15.3.8החזר שכר טרחה
שכר טרחה והוצאות שהמבוטח גבה מלקוחותיו ונדרש להחזירם.
 15.3.9תיקונים ושינוים -
הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בגין תיקון ו/או שינוי של העבודה
עצמה שביצע ,בטרם ארע מקרה הביטוח .
 15.3.10כספים
אובדן כספים ,המחאות מכל סוג שהוא ,שקים ושטרות לרבות כספים
שהתקבלו בנאמנות.
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 15.3.11אי יכולת סילוק חובות
אי יכולתו של המבוטח לעמוד בפרעון חובותיו או מחדלות פרעון של
המבוטח או מפשיטת רגל שלו.
 15.3.12ערבות
כל תביעה או דרישה שתוגש נגד המבוטח בגין ערבות כלשהי שניתנה
על ידו ולכל התוצאות הנובעות מכך.
 15.3.13נושאי משרה
היותו נושא משרה בתאגיד.
 15.3.14פטנטים וקניין רוחני
הפרה בפועל או הפרה נטענת או כל מעשה או מחדל אשר בקשר עם
פטנט ,זכויות יוצרים ,סימן מסחר ,סימן שירות ,סימן רשום; גניבת עין;
גניבה או שימוש שלא כדין במידע סודי או קניין רוחני אחר ,מערכות
מחשב או תוכנות של אחרים.

 15.4הרחבות לפרק יא’
מוסכם ,כי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח
יהיה חייב לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין ,כמפורט להלן ,בכפוף לכל
תנאי הפוליסה וחריגיה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת:
יובהר ,כי ההרחבות המפורטות להלן ,כפופות לגבולות האחריות הנקובים
ברשימה.
 15.4.1אובדן מסמכים
אם צויין במפורש ברשימה ,על אף האמור בחריג  .15.3.3פרק זה
מורחב לכסות את חבותו של המבוטח על פי דין בשל אובדן מסמכים
(למעט מזומנים ,שטרות ומסמכים סחירים אחרים) ואמצעי מידע
אחרים ,אשר הופקדו בידיו במהלך עיסוקו .הרחבה זו אינה כוללת
חבות של המבוטח בגין אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהתבלות,
בלאי ,או הרעה הדרגתית הנובעת מתנאים אקלימיים או אטמוספריים
רגילים.
סה”כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 20%
מגבול אחריות למקרה המצויין ברשימה.
 15.4.1תקופת גילוי
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היה והפרק יבוטל או לא יחודש על פי הוראת המבטח ,מוסכם בזה כי המבטח
מתחייב לשפות את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה במשך שישה
חודשים שלאחר תום תקופת הביטוח בגין מקרה ביטוח שנגרם לפני הפסקת
הביטוח ביטולו או אי חידושו ,ובלבד שלא נערך ביטוח אחר המכסה את אותה
חבות.

 15.5תנאים מיוחדים לפרק יא’
 15.5.1התאמת דמי ביטוח
במידה ודמי הביטוח הנקובים ברשימה על פי פרק זה ,חושבו על יסוד אומדן
הכנסות המבוטח מהעיסוק המפורט ברשימה ,דמי הביטוח הסופיים המגיעים על
פי פרק זה ,יותאמו על ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח הנקובים ברשימה במחזור
הכנסותיו של המבוטח בתום כל חודש בתקופת הביטוח .המבוטח מתחייב
לשלם למבטח ,והמבטח מתחייב להחזיר  -בהתאם למקרה  -את ההפרש שבין
דמי הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים המגיעים ,ובכפוף לפרמיה
מנימאלית הנקובה ברשימה.
 15.5.2תשלום סכום בגבול אחריות
המבטח יהיה רשאי ,בקשר לכל תביעה או תביעות כלפי המבוטח הנובעות
ממקרה אחד או מסדרת מקרים שאפשר לייחסם למקור אחד או לסיבה מקורית
אחת או הבאות כתוצאה מהם ,לשלם למבוטח את סכום גבול האחריות על פי
פרק זה ,לאחר שנוכו ממנו כל הסכומים שכבר שולמו בתור פיצויים  ,וכן דמי
ההשתתפות העצמית .במקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח של
תביעה או תביעות כאלה ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בגינן.
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 .16הרחבה מיוחדת לפרקי החבויות
 16.1הרחבה לפרקים ח’-יא’  -הגנה בהליכים פליליים
הרחבה זו תחול רק במידה ונרכש כיסוי ביטוח עפ”י הפרק הרלוונטי.
 16.1.1הפרק מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית
בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:
 16.1.1.1המבטח ,יעמיד על חשבונו ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו,
עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיפתחו נגד מי מהם,
בעקבות מקרה הביטוח המכוסה על פי הפרק ,שאירע בתקופת הביטוח.
 16.1.1.2כמו כן ,המבטח יעמיד ,על חשבונו ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי
מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור  ,על הכרעת דין ו/או גזר דין
שיוטל עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור.
 16.1.1.3תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,לצורך הגשת ערעור כאמור,
הינו קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה
עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת
הערעור.
 16.1.1.4היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו
המבטח ,רשאי הוא לפנות לעורך דין אחר על פי בחירתו .במקרה כזה,
ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי
המבוטח ,בכפוף לכך שחבותו של המבטח לא תעלה על גבול
האחריות על פי הרחבה זו.
אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על  ,₪ 100,000למקרה
ולסה”כ המקרים בתקופת הביטוח.
 16.1.2הגדרות לעניין הרחבה זו:
 16.1.2.1״הליכים פליליים״:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או
מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה נגד המבוטח או מי
מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפפרק.
 16.1.2.2״הוצאות הגנה (כולל ערעור)״:
אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר
מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי
הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על

מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

82

2017 510120001

פסק דין ,אך למעט קנס ,פיצוי ,עיצום או תשלום עונשי המוטלים בגזר
הדין או במסמך אחר במסגרת ההליך הפלילי.
 16.1.3חריגים לעניין הרחבה זו:
 16.1.3.1על אף האמור בהרחבה זו ,המבטח לא יהיה חייב להעמיד
עורך דין להגנה משפטית ו/או לשאת בתשלום כלשהו,
לרבות הוצאות הגנה ,אם ההליך הפלילי הינו כלפי קבלנים ו/
או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
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 .17פרק יב’  -ביטוח תאונות אישיות
 17.1הגדרות לפרק יב׳
למטרת פרק זה ,למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן:
תאונה שארעה במהלך תקופת הביטוח וגרמה באופן ישיר
“ 17.1.1מקרה
ובלעדי למותו של המבוטח ,או שכתוצאה ישירה ובלעדית
הביטוח”
ממנה נגרמה למבוטח נכות צמיתה או אי כושר מלא זמני
או אי כושר חלקי זמני של המבוטח לעסוק בעבודתו ,או
במשלח ידו המפורט ברשימה .
אובדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן
“ 17.1.2נכות”
מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונלית של איבר
מאברי הגוף.
“ 17.1.3נכות מלאה נכות רפואית מלאה תמידית (שאינה לזמן מוגבל ואינה
זמנית) שתקבע על פי סעיף קביעת נכות צמיתה שלהלן.
צמיתה”
“ 17.1.4נכות חלקית נכות רפואית חלקית תמידית (שאינה לזמן מוגבל ואינה
זמנית) שתקבע על פי סעיף קביעת נכות צמיתה שלהלן.
צמיתה”
חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כח פיזי בלבד כתוצאה
“ 17.1.5תאונה”
מאירוע פתאומי ,חד פעמי ובלתי צפוי מראש ,שארע בתוך
תקופת הביטוח ,הנגרם במישרין ,על ידי גורם חיצוני וגלוי
לעין ,המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה
היחידה ,הישירה והמיידית לחבלה הגופנית למבוטח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי פגיעה כתוצאה
ממחלה ו/או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות
חוזרות ונשנות (מיקרו-טראומה) לאורך תקופה ו/או
כתוצאה מהשפעה אלימות מילולית ו/או כתוצאה
מפגיעה פסיכולוגית ו/או אמוציונאלית ו/או לחץ
נפשי ו/או ויכוח ו/או התרגזות ,לא יחשבו כ”תאונה”
על פי פוליסה זו ,לרבות בסיס לתשלום תגמולי
ביטוח על פי פוליסה זו.
אובדן כושר של המבוטח לעסוק/לתפקד בעבודתו,
“ 17.1.6אי כושר
במקצועו או במשלח ידו המפורט ברשימה ,באורח מלא
זמני”
או באורח חלקי וזאת במשך התקופה ,המוגדרת בסעיפים
 17.4.4-17.4.6לפרק זה.
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“ 17.1.7אי כושר
מלא זמני”
“ 17.1.8אי כושר
חלקי זמני”
 17.1.9״תחום
טריטוראלי״

אי כושר זמני של המבוטח בשיעור של 100%
אי כושר זמני של המבוטח בשיעור של  25%לפחות
ופחות משיעור של .100%
בתחומי מדינת ישראל ,ובכל מקום בעולם.

 17.2סעיף קביעת נכות רפואית
 17.2.1שיעור הנכות הצמיתה שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פרק זה
תקבע באחוזים על פי המבחנים הרלבנטיים לנכות רפואית שנקבעו לליקויים
או הפגימות מהסוג הנדון בחלק א’ אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח
הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט”ז ( ,1956 -להלן “המבחנים”).
שיעור הנכות הצמיתה כאמור בסעיף זה ,כפוף לתנאי הפוליסה
ולאישור החברה.
אין בקביעת נכות צמיתה כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה
כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ”ח  1995 -ו/או
תקנותיו.
מספר פגיעות /פגיעה רב מערכתית  -במקרה שנגרמה למבוטח באותה
תאונה יותר מנכות צמיתה אחת המהווה מקרה ביטוח ,יחושב שיעור הנכות
הצמיתה על פי פרק זה בהתאם להוראות תקנה  11לתקנות הביטוח הלאומי ,אך
לא יותר מסכום הביטוח לנכות הצמיתה כנקוב בדף הרשימה .מובהר בזאת ,כי
תופחת משיעור הנכות הצמיתה ,נכות קיימת כמפורט בסעיף  17.2.2להלן.
 17.2.2בקביעת שיעור הנכות הצמיתה של המבוטח לא יילקח בחשבון כל
מום ,פגם ,או ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה או מתאונה אחרת או
מכל סיבה אחרת שהיו לפני התאונה שבקשר איתה מוערך שיעור
הנכות הצמיתה של המבוטח וכן לא יילקח בחשבון כל מום ,פגם או
ליקוי כתוצאה ממחלה ,או מתאונה אחרת או מכל סיבה אחרת אחרי
התאונה כאמור ,אם אינם תוצאה ישירה מאותה תאונה.
למען הסר ספק ,נכות קיימת לפני קרות מקרה הביטוח תופחת בעת
קביעת שיעור הנכות הצמיתה על פי פרק זה“ .נכות קיימת”  -לצורך
סעיף זה נכות עקב תאונה או מחלה או ליקוי בריאותי כלשהו אשר
שיעורה נקבע למבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי ,או בהיעדר
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קביעה כאמור ,על ידי בית משפט .באם לא נקבע שיעור הנכות על
ידי המוסד לביטוח לאומי או בית משפט יחול שיעור הנכות הקיימת
המתועד בתיק הרפואי של המבוטח.
 17.2.3לא יכללו בחישוב שיעור הנכות הצמיתה נכות בגין צלקת אסתטית ו/
או נפשית.
 17.2.4היתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב מקרה הביטוח,
תחייב הקביעה של המוסד לביטוח לאומי על פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו
בסעיף  17.2.1שלעיל ,לגבי שיעור נכותו של המבוטח ,הנובעת ממקרה הביטוח,
גם את הצדדים לפרק זה ,אולם למעט קביעה לפי תקנה  15-16לתקנות
המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט”ז
  .1956שינוי אחוז נכות לאחר ששולמו תגמולי ביטוח או חלקם גםאם השינוי נקבע על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ”ה-
 1995או התקנות מכוחו יוגש על ידי המבוטח למבטח ,כהשלמה לתביעה
לקבלת תגמולי ביטוח בגין אותו מקרה הביטוח ,כל עוד התביעה לא התיישנה.
מובהר בזאת כי עצם הגשת תביעה מצד המבוטח לביטוח הלאומי,
לא יהיה בכך בכדי לעכב את בירור תביעת המבוטח למבטח לקבלת
תגמולי ביטוח ,אלא אם כן הסכימו המבטח והמבוטח לחכות לקביעת
הביטוח הלאומי כאמור וכל עוד התביעה לא התיישנה.
 17.2.5נגרמה למבוטח נכות  צמיתה עקב מקרה ביטוח על פי פרק זה ,בשיעור
נכות  אשר איננו ניתן לקביעה על-פי המבחנים בהתאם לסעיף  17.2.1לעיל,
והנכות איננה מהסוג הקבוע במבחנים ,מהות הנכות ושיעורה יקבעו על ידי רופא
מומחה לתחום הנכות (“אחוז נכות מחוץ למבחנים”) ובלבד שאחוז הנכות
לא יעלה על .100%
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 17.3חריגים לפרק יב׳
המבטח לא יכסה מקרה ביטוח כתוצאה מ:
17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.3.7

חריג התאבדות
התאבדות ,ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי
במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי אדם).
חריג פשע ,וסמים
השתתפות פעילה של המבוטח בביצוע פעולה פלילית או שימוש
בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
חריג מחלות
מחלה כל שהיא ,מחלת רוח ,הזדעזעות המוח או העצבים שאינה
מלווה בהיזק גופני גלוי ,שבר (הרנייה) וסיבוכים הנובעים מהם ,
מיחושי שרירים או עצבים שאינם מלווים בשינויים פאתולוגיים.
חריג מלחמה ופעולות איבה
מלחמה או סכסוך מזויין ,או פעולה מלחמתית או פעולת איבה של
כוחות עויינים סדירים או בלתי סדירים ,או פעולה על רקע לאומני,
מלחמת אזרחים ,מרד ,מהומות אזרחיות ,התקוממות צבאית או
עממית ,מהפיכה אך למעט מקרים שבהם המבוטח אינו נוטל חלק
פעיל בהם.
חריג שירות בצבא
השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן,
למעט תאונה בזמן שירותו הצבאי של המבוטח במילואים שאינה
תוצאה של השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות.
חריג טייס
טיסת המבוטח בכלי טייס כאיש צוות ,או טיסת המבוטח בכלי טייס
שאינו בר רישיון טייס מתאים שהוצא על ידי גורמי הרישוי.
חריג השתייכות לקבוצת ספורט וספורט אתגרי
פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט ,או פעילותו
של המבוטח בענפי ספורט שיש בהם סיכון וכוללים בדרך כלל אחד או
יותר מהמרכיבים הבאים :מהירות ,גובה וסכנה) לעיל ולהלן“ :ספורט
אתגרי” (ענפי ספורט המהווים ספורט אתגרי מפורטים ברשימה
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הקיימת באתר האינטרנט של החברה  ,www.migdal.co.ilואשר נכונה
למועד התאונה.
 17.3.8חריג מצב רפואי קודם
“ 17.3.8.1מצב רפואי קודם”  -מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו
במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה
או תאונה; לעניין זה“ ,אובחנו במבוטח”  -בדרך של אבחנה
רפואית מתועדת ,או בתהליך של אבחון רפואי מתועד
שהתקיימו ב 6-החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
 17.3.8.2חריג בשל מצב רפואי קודם  -המבטח יהיה פטור מתשלום
תגמולי ביטוח או תשלום תגמולי הביטוח יהיו מופחתים בשל
מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של “מצב
רפואי קודם” ,ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל החריג.
 17.3.8.3תוקף החריג -
 17.3.8.3.1לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום תחילת
הביטוח למבוטח ,שגילו במועד תחילת הביטוח
פחות מ 65-שנים.
 17.3.8.3.2לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מיום תחילת
הביטוח למבוטח ,שגילו  65שנים או יותר.
 17.3.8.4על אף האמור לעיל ,חריג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל
מצב רפואי מסוים שפורט ברשימה לגבי מבוטח מסוים ,יהיה
תקף לתקופה שצוינה ברשימה לצד אותו מצב רפואי מסוים.
 17.3.8.5על אף האמור לעיל ,חריג בשל מצב רפואי קודם ,לא יהיה
תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם,
והמבטח לא החריג במפורש ברשימה את המצב הרפואי
המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
 17.3.9חריג תאונה חוזרת
תאונה כלשהי ,אם אירעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי
ביטוח על פי פרק זה ,אם נגרמה התאונה כתוצאה מאי הכושר שבגינו
זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח כאמור.
 17.3.10חריג פרעות ושביתות
פרעות או שביתות שבהם השתתף המבוטח באופן פעיל.
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 17.3.11חריג הריון או לידה
מוות ,או נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו למבוטחת כתוצאה מהריון
או לידה.

 17.4תשלום תגמולי ביטוח  -תנאים נלווים לפרק יב׳
המבטח ישלם למבוטח/מוטב תגמולי ביטוח על פי מקרה הביטוח כמפורט להלן:
 17.4.1מוות
ישלם המבטח למוטב ששמו מצויין ברשימה  -ובהיעדר קביעת מוטב על ידי
המבוטח ,ליורשיו החוקיים  -את סכום הביטוח המצויין ברשימה למקרה מוות,
אולם אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח ו/או מקרה ביטוח
אחר במהלך תקופת הביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה,
או נכות חלקית צמיתה ,ישלם המבטח במותו של המבוטח רק את
ההפרש ,אם יש כזה ,שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום
ששולם כאמור בגין נכות צמיתה .תגמולי ביטוח לא ישולמו ליורשיו החוקיים
של המבוטח לפני מתן ירושה או צו עיזבון או צוואה שקיבלה תוקף של בית משפט
כצוואתו האחרונה של המבוטח שנפטר ,לפי העניין.
 17.4.2נכות מלאה וצמיתה
ישלם המבטח את סכום הביטוח המצויין ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה
שנגרמה אך ורק בגלל התאונה .משנקבעה למבוטח נכות מלאה
וצמיתה ,לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר מלא או חלקי
זמני עקב אותו מקרה ביטוחו/או מקרה ביטוח אחר במהלך תקופת
הביטוח .כל סכום ששולם בגין אי כושר מלא או חלקי זמני בעבור
תקופה שלאחר התגבשות הנכות המלאה והצמיתה ,יופחת מתגמולי
הביטוח להם זכאי המבוטח בגין נכות מלאה וצמיתה.
 17.4.3נכות חלקית וצמיתה
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות חלקית וצמיתה אך ורק בגלל
התאונה ,ישלם המבטח תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שיקבע למבוטח,
עקב מקרה הביטוח ,מתוך סכום הביטוח המצויין ברשימה למקרה נכות מלאה
וצמיתה .משנקבעה למבוטח נכות חלקית וצמיתה ,לא יהיה זכאי עוד
לפיצוי על בסיס אי כושר מלא או חלקי זמני עקב אותו מקרה ביטוח
במהלך תקופת הביטוח .כל סכום ששולם בגין אי כושר מלא או חלקי
זמני בעבור תקופה שלאחר התגבשות הנכות החלקית והצמיתה,
יופחת מתגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח בגין נכות חלקית צמיתה.
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 17.4.4אי כושר מלא זמני
במקרה ביטוח שבו נקבע למבוטח אי כושר מלא זמני אך ורק בגלל
התאונה ,ישלם המבטח את הסכום המצויין ברשימה כפיצוי שבועי בגין אי כושר
מלא לעבודה בניכוי השתתפות עצמית הנקובה ברשימה .במידה ולא נקובה
ברשימה ההשתתפות עצמית ,אזי הפיצוי השבועי בגין אי כושר מלא לעבודה יחל
מהיום ה 15-שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר ובכפוף
לתקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר מלא כמפורט להלן:
 17.4.4.1למבוטח שגילו עד  65שנה במועד התאונה -לא תעלה על 24
חודשים לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח.
 17.4.4.2למבוטח שגילו מעל  65שנה במועד התאונה  -לא תעלה
על  12חודשים לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת
הביטוח.
 17.4.5אי כושר חלקי זמני
במקרה ביטוח שבו נקבע למבוטח אי כושר חלקי אך ורק בגלל התאונה,
במקרה של אי כושר העולה על  25%ישלם המבטח פיצוי שבועי בשיעור אי
כושרו מהסכום המצויין ברשימה כפיצוי שבועי בגין אי כושר מלא לעבודה בניכוי
השתתפות עצמית הנקובה ברשימה ,במידה ולא נקוב ברשימה השתתפות
עצמית ,אזי הפיצוי השבוע בגין אי כושר יחל מהיום ה ,15 -שלאחר קרות מקרה
הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר ו/או נכות צמיתה למבוטח.
התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר חלקי:
 17.4.6.1למבוטח שגילו עד  65שנה במועד התאונה  -לא תעלה על 24
חודשים לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח.
 17.4.6.2למבוטח שגילו מעל  65שנה במועד התאונה  -לא תעלה על 12
חודשים לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח.
 17.4.6הבהרות לאי כושר (מלא/חלקי)
קרתה תאונה וקבע רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים
(כהגדרתם ברשימה) ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של
אי כושר הנובעת באופן ישיר ובלעדי אך ורק מהתאונה ,לא תחשב אותה תקופת
ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים ,כהפסקה ברצף תקופת
התביעה ,בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית זו .תגמולי
הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפרק ,רק לתקופות בהן קבע רופא
שהמבוטח אינו כשיר.
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 17.5הגשת תביעה  -תנאים נלווים לפרק יב׳
 17.5.1בקרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי
הוראותיו ,ולהודיע על כך בהקדם האפשרי למבטח.
 17.5.2תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא.
 17.5.3המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מפעם לפעם על בסיס המידע המצוי בידו,
להיבדק על ידי רופא שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו.

 17.6תנאים כלליים לפרק יב׳
17.6.1

17.6.2

17.6.3

17.6.4

היקף מירבי של חבות המבטח
שילם המבטח ,עקב מקרה ביטוח אחד או יותר ,תגמולי ביטוח המגיעים למלוא
סכום הביטוח המצויין ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה וצמיתה -
הגבוה מבין שני הסכומים  -יפקע תוקף הכיסוי על פי פרק זה.
מוטבים
המבוטח רשאי לקבוע מוטב אחר זולתו ,בהצעת הביטוח או בהצעה בכתב
למבטח .באין קביעה כאמור ,המוטבים יהיו יורשיו של המבוטח על פי כל דין.
המועד לתשלום תגמולי הביטוח
 17.6.3.1תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע וכל
המסמכים ,הפרטים והראיות הדרושים לשם בירור חבותו.
 17.6.3.2תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה
לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום
למבוטח.
 17.6.3.3לתגמולי הביטוח תתווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח,
התשמ”א  ,1981 -מתום שלושים ימים מיום שהיה בידו כל המידע
והמסמכים הדרושים.
מקדמות על חשבון תגמולי הביטוח
 17.6.4.1עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  30ימים מתאריך קרות מקרה
הביטוח ,יהיה המבוטח ,או המוטב ,הכל לפי העניין ,זכאים לקבל
מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים ימים על חשבון תגמולי הביטוח
שיגיעו מהמבטח עקב מקרה הביטוח.
 17.6.4.2סכומים ששולמו למבוטח או למוטב מכוח סעיף  17.10.1לעיל ,ינוכו
מתגמולי הביטוח הסופיים כשישולמו.
 17.6.4.3חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד המוסכם ,מיום
תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.
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 .18חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה
ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק או חבות שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין על-ידי:

 18.1סיכונים גרעיניים וחומרים ביולוגיים וכימיים -
 18.1.1חומר גרעיני כלשהו ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני
כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני.
למטרת סעיף זה בלבד ,המונח “בעירת דלק גרעיני” כולל תהליך
כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
חריג זה ,למעט החלק הנוגע לדלק גרעיני ,לא יחול על שימוש בקרני
רנטגן ,ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות מחקר ובתי
חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.
 18.1.2חומרים ביולוגים או כימיים ,שנעשה בהם שימוש שלא למטרות שלום.

 18.2מלחמה וטרור
מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות
מלחמה (בין אם הוכרזה או בין אם לאו) ,מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות
צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,פעולת אנשים הפועלים בשם ו/
או בקשר לארגון פוליטי ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי,
משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי
הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור ,פעולת מחבלים ,פעולת
מסתננים ,טרור ,החרמה ,הפקעה ,תפיסה  ,השחתה או גרימת נזק לרכוש
בפקודת השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
לצורך חריג זה“ -טרור” כאמור לעיל משמעו :שימוש באלימות לצרכים
פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק
ממנו על ידי איש או אנשים בין אם הם פועלים מטעם או בקשר עם ארגון
כלשהו ובין אם לא ,העוין את המדינה.
יצוין כי רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס
רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו,
המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית
תביעה לשיפוי בגין נזקי טרור.
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“ 18.3פל-קל”
פוליסה זו אינה מכסה כל אובדן או נזק או חבות הנובע מבנייה בשיטת
ה”פל-קל” ,ו/או התמוטטות תקרת פל-קל במבנה שבבעלות ו/או בחזקת
של המבוטח.

 18.4רעידת אדמה
רעידת אדמה ורעש אדמה ו/או התפרצות הר געש ו/או אש שנגרמה על ידם
ו/או אש תת קרקעית ו/או צונאמי.

 18.5נזק שנגרם במתכוון או עקב רשלנות רבתי
נזק ו/או אובדן שנגרם בכוונה או ברשלנות רבתי המלווה ביסוד נפשי של
פזיזות או באי איכפתיות .לעניין זה רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה
מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.
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 .19תנאים כלליים
 19.1תנאים כלליים לפרקים א’  -ז’ (ביטוח רכוש וסיכונים נלווים וביטוח הנדסי)
 19.1.1הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה לתשלום תגמולי ביטוח
 19.1.1.1קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח
תוך זמן סביר מעת שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי
ביטוח.
 19.1.1.2כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על-פי הפוליסה תוגש למבטח על
ידי המבוטח בכתב .
 19.1.1.3משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב
לתשלום תגמולי הביטוח ,על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור
חבותו.
 19.1.1.4על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח תוך זמן סביר
מעת שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות
והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.
 19.1.1.5על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה
לבאי כח המבטח או לשמאים שימונו על ידו .בכל מקרה חייבת להינתן
האפשרות לבאי כח המבטח לבדוק את האובדן או הנזק לפני שיעשו
כל התיקונים.
 19.1.2הכשלה של בירור החבות
 19.1.2.1לא קויימה חובה לפי סעיף  19.1.1לעיל במועדה ,וקיומה
היה מאפשר למבטח להקטין חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי
הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה;
הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 19.1.2.1.1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות
מוצדקות;
 19.1.2.1.2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור
חבותו ולא הכביד על הבירור.
 19.1.2.2עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן
המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין המבטח חייב
בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה
אותו דבר.
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 19.1.3זכויות המבטח לניצולת
 19.1.3.1קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פרקים אלו ואשר בגינו זכאי המבוטח
לתגמולי ביטוח ,רשאי המבטח ,על פי שיקול דעתו ,לפעול בקשר עם
הניצולת כדלקמן:
 19.1.3.1.1להפחית את ערכה של הניצולת ,אם היא בעלת ערך
למבוטח מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק.
או;
 19.1.3.1.2לקבל לבעלותו את הניצולת .במצב דברים זה ,לא יופחת
ערך הניצולת מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק.
לעניין סעיף זה “ניצולת” משמעה שרידי הרכוש המבוטח
שבגינו תובע המבוטח תגמולי הביטוח.
 19.1.3.2בקרות אובדן או נזק לרכוש כלשהו המבוטח על-ידי פרק/ים אלו,
רשאי המבטח:
 19.1.3.2.1להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
 19.1.3.2.2לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח
תגמולי ביטוח.
 19.1.3.2.3להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו,
להעבירו ,או לטפל בו בדרך אחרת ,לכל מטרה סבירה
ובצורה סבירה כלשהי.
 19.1.3.2.4למכור ניצולת לצד שלישי בעקבות אובדן או נזק כנ”ל,
אלא אם הניצולת הופחתה מתגמולי הביטוח כאמור
בסעיף  19.1.3.1.1לעיל.
 19.1.3.3המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש ניצולת ,ללא
הסכמתו המפורשת של המבטח ,בין אם המבטח כבר קיבל
אותה לרשותו או בין אם לאו.
 19.1.3.4ניצול זכויותיו של המבטח על-פי תנאי זה ייעשה באופן שלא יפגע
בניהול עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.
 19.1.4תחלוף
 19.1.4.1הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי
צד שלישי שלא מכח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם
למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
 19.1.4.2המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן
שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל
לתגמולים שקיבל מהמבטח.
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 19.1.4.3קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע
למבטח לפי סעיף זה ,עליו להעבירו למבטח .התפשר
המבוטח ,ויתר או ביצע פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה
למבטח ,עליו לפצותו בשל כך בגובה הנזק שנגרם למבטח.
 19.1.4.4המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד בני משפחתו
של המבוטח ,כל עובד של המבוטח ,מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו
של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי
שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב
לפני הנזק ,והכל בתנאי שהנזק לא נגרם במתכוון.
 19.1.5מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
 19.1.5.1תנאים לפרקים א’ ,ג’ ,ד’ ,ה’ ,ו’ ,ז’
 19.1.5.1.1בקרות נזק מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה,
יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או
התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות
לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו
מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם
למבוטח.
 19.1.5.1.2תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך
שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב
לתשלום תגמולי -הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד
מיתר התגמולים.
 19.1.5.1.3מינוי שמאי לטיפול בנזקים ,יעשה על-ידי המבטח ועל
חשבונו .השמאי ימונה תוך תיאום מלא עם המבוטח.
השמאי יתבקש למסור למבטח דוח ראשוני בהקדם
האפשרי ,כשסכומי האובדן או הנזק ,מסווגים לפי הסעיפים
בפוליסה.
 19.1.5.1.4בכפוף לאמור בסעיף  19.1.5.1.1לעיל ,אם שוכנע המבטח
כי הנזק מכוסה ללא ספק על פי פוליסה זו ,ובכפוף
לביטוח חסר ,ישלם המבטח למבוטח מיקדמות בשיעורים
כדלקמן:
 14ימים לאחר קבלת דוח השמאי 30% -
19.1.5.1.4.1
מסכום אומדן הנזק המכוסה ,כמפורט
בדוח הנ”ל.
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19.1.5.1.4.2

19.1.5.1.4.3

כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,תשלום
בשיעור  20%מסכום אומדן הנזק המכוסה
(דהיינו ,סך הכל עד  50%מסכום הנזק
המכוסה) ,כמפורט בדוח הנ”ל .במקרה
שיתברר מתוך דוחות שמאות נוספים ,כי
ישנם שינויים מהותיים ביחס לדוח הראשוני
שלפיו שולמו המקדמות ,יותאמו המקדמות
בהקדם.
במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות
על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו
למבוטח ,יחזיר המבוטח את ההפרש,
כולל ריבית והצמדה בהתאם לחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,תשכ”א ,1961-מיד עם
קבלת דרישה מהמבטח.

 19.1.5.2תנאים לפרק ב’:
בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי ומדי חודש לאחר מכן ,מתחייב
המבטח לשלם למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו בשיעור של
 75%מסכום ההפסד החודשי המשוער ,כפי שיוערך על-ידי השמאי
המטפל .בכל מקרה של חילוקי-דעות בין המבוטח לבין המבטח בדבר
גובה התשלום המגיע על-פי פרק זה ,מתחייב המבטח לשלם את
הסכום שאינו שנוי במחלוקת ,מבלי לפגוע בזכויות המבוטח או בזכויות
המבטח.
 19.1.6הקטנת סכום הביטוח לאחר נזק
לאחר קרות אובדן או נזק ,יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטח
בגובה תגמולי הביטוח לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית ,המגיעים למבוטח בגין
האובדן או הנזק.
 19.1.7השבת סכום ביטוח לקדמותו
מוסכם בזה כי בהמשך לאמור בסעיף  19.1.6לעיל ותמורת דמי ביטוח נוספים,
יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטח לקדמותו לאחר קרות אובדן או
נזק ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון
שלגביו ההשבה של סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות לקדמותם תהיה מיום
קרות הנזק ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה לקדמות ועד תום תקופת הביטוח.
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על אף האמור לעיל:
 19.1.7.1מוסכם בזה כי באם צויין ברשימה במפורש גבול אחריות כללי
של המבטח לתקופה ( )LOSS LIMITלגבי סיכונים מסוימים או
לגבי כל הסיכונים המכוסים ,לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי
אותם סיכונים.
 19.1.7.2מוסכם בזה כי באם צויין ברשימה במפורש כי גבולות אחריות
לגבי סיכון מסוים (על בסיס נזק ראשון) הם למקרה ולתקופה,
לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון ו/או הרחבה.
 19.1.7.3להלן הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת סכומי הביטוח
לקדמותם:
 = Aסכום התביעה בניכוי השתתפות עצמית
 = Bדמי ביטוח שנתיים
 = Cמספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח
 = Dסכום הביטוח
365 = E
B
C
___ A x ___ x
D
E
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 19.2תנאים כלליים לפרקים ח’  -יא’
 19.2.1הודעה על מקרה ביטוח
 19.2.1.1על המבוטח להודיע למבטח ,מיד עם היוודע לו על קרות מקרה ביטוח
העלול להוות עילה לתביעה על-פי פוליסה זו.
 19.2.1.2המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על תחילתם של הליכים
פליליים ו/או מנהליים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או
שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח ,אשר בגינו תיתכן
תביעה על-פי פוליסה זו.
 19.2.1.3לעניין פרקים י’ ,יא’:
הודעה שנמסרה על ידי המבוטח בכתב למבטח במשך תקופת
הביטוח בדבר נסיבות העלולות לשמש עילה לתביעה על פי פרקים
אלו ,תחשב לעניין פרקים אלו כתביעה שהוגשה נגד המבוטח במשך
תקופת הביטוח.
 19.2.2העברת מסמכים למבטח
המבוטח יעביר למבטח ,מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,צו והודעה
על דיון ,או הליך כלשהו ,בקשר עם קרות מקרה הביטוח או הליכים פליליים.
על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע
והמסמכים הדרושים לברור החבות ,ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח ככל
שיוכל באופן סביר להשיגם.
 19.2.3הכשלה של בירור החבות
 19.2.3.1לא קויימה חובה לפי סעיפים  19.2.1-19.2.2לעיל במועדה,
וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו ,אין הוא חייב
בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה
החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 19.2.3.1.1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות
מוצדקות;
 19.2.3.1.2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור
חבותו ולא הכביד על הבירור.
 19.2.3.2עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן
המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין המבטח חייב
בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה
אותו דבר.
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 19.2.4איסור הודאה ,פשרה או התחייבות לפיצוי
מבוטח ו/או מי מטעמו לא יתנו הודאה ( ,)ADMISSIONהצעה ,הבטחה,
התחייבות ,או פיצוי כלשהו ,מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של המבטח.
אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות מקרה הביטוח במשטרה או לכל
גורם מוסמך על -פי כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על מתן עדות במשפט פלילי.
 19.2.5טיפול בתביעות
 19.2.5.1הכיר המבטח בחבותו על פי פרקים אלו ,רשאי הוא ולפי דרישת הצד
השלישי חייב הוא לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח
חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  30ימים מראש
והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו .אולם טענה שהמבטח יכול לטעון
כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.
 19.2.5.2הכיר המבטח בחבותו על-פי פרקים אלו ,יהיה רשאי לפי שיקול-
דעתו ,ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה
או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי,
פיצוי ,השתתפות ,דמי-נזק .מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו
לפעול בתאום עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה ,כדי שלא לפגוע
בשמו הטוב או לגרום לו נזק .על המבוטח למסור למבטח את כל
המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם ניהול
ההגנה כאמור בסעיף זה .היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות
של המבטח ,יפעלו המבטח והמבוטח תוך תיאום הדדי ,ומבלי לגרוע
בכלליות האמור ,תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה.
 19.2.5.3סירב המבוטח באופן בלתי סביר ו/או בחוסר תום לב לסילוק התביעה
לרבות במסגרת פשרה ,שהומלצה על ידי המבטח תהא חבות
המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירב
המבוטח להצעה כאמור ,בצירוף הוצאות המשפט עד למעוד שבו ניתן
היה לסלק את התביעה ,ובלבד שהודיע המבטח למבוטח על הפשרה
המוצעת  30יום מראש והמבוטח סירב לאשר את הפשרה.
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 19.3תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורף לה  -יקרא כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוי
שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה  -תהא להם
אותה משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.
כותרת סעיפי הפוליסה נועדו לנוחות הקריאה ולא ישפיעו על תוכן הסעיפים לגופם.
 19.3.1תחולת החוק
פוליסה זו כפופה להוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ”א( 1981-להלן“ :חוק חוזה
הביטוח”) אלא אם נקבע בפוליסה במפורש אחרת ,מקום בו ניתן להתנות על
הוראות החוק.
 19.3.2השתתפות עצמית
 19.3.2.1פרקים א’ ,ג׳ ,ד׳ ,ה׳ ,ו׳ ,ז׳
הסכום הראשון בו יישא המבוטח מסך תגמולי הביטוח בכל תביעה
אשר הוגשה מכוח הפוליסה ,כנקוב בדף הרשימה .למען הסר ספק-
בגין כל מקרה ביטוח ,תוגש תביעה נפרדת ותשולם השתתפות עצמית
נפרדת.
 19.3.2.2פרק ב’ ,סעיף  10.3מפרק ז’
היה וההשתתפות העצמית נקובה במספר ימים ,יישא המבוטח
בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר
הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.
למען הסר ספק מובהר ,כי תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב’ ,או סעיף
 10.3מפרק ז’ ,לא תושפע מהיות האובדן או הנזק המכוסה על-פי פרק
א’ נמוך מההשתתפות העצמית הנקובה בו.
 19.3.2.3רעידת אדמה נזקי טבע
 19.3.2.3.1בקרות אובדן או נזק שנגרם על-ידי רעידת אדמה או נזק
טבע כמוגדר בסעיף  3.3.1יישא המבוטח בהשתתפות
עצמית כנקוב ברשימה.
 19.3.2.3.2בקרות אובדן או נזק שנגרם על ידי רעידת אדמה או נזקי
טבע בסעיף  ,3.3.1הן במסגרת פרק א’ והן במסגרת פרק
ב’ ,ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין פרקים א’ ו-ב’
לא תעלה על הסכום המירבי הנקוב ברשימה .
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 19.3.2.4השתתפות עצמית לפרקים ח’ -יא’
 19.3.2.4.1הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום הפיצויים וההוצאות
שישולמו ע”י המבטח עקב מקרה ביטוח ,המכוסה לפי
פוליסה זו .כמו כן ,המבוטח ישא בסכום ההשתתפות
העצמית בגין הוצאות שכ”ט של מומחים ו/או ייצוג משפטי,
שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי
ו/או הודעה על כל מקרה ביטוח העלול לגרום לתביעה על
פי פוליסה זו ,וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.
 19.3.2.4.2לעניין פרק ח’ יתווסף :לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד
ולעניין “מחלה מקצועית” ,תחול ההשתתפות העצמית
בגין כל עובד שנפגע בנפרד
 19.3.2.4.3לעניין פרק יא׳ :אם הייתה התביעה שהוגשה נגד
המבוטח תביעה ייצוגית ,תחול לגביו השתתפות עצמית
כפולה מן ההשתתפות העצמית המצויינת ברשימה ולא
פחות מסך השווה ל.₪ 40,000 -
 19.3.3שינוי וגילוי בעניין מהותי
 19.3.3.1הציג המבטח למבוטח לפני הוצאת הפוליסה ,אם בטופס של הצעת
ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע
על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרות
אותו בתנאים המפורטים בפוליסה זו (להלן “עניין מהותי”) ,על
המבוטח להשיב על השאלה בכתב תשובה מלאה וכנה .הסתרה
בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי,
דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים ,ללא אבחנה ביניהם ,אינה
מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.
 19.3.3.2ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה ,יחולו
הוראות אלה:
 19.3.3.2.1המבטח רשאי תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על
כך ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את הפוליסה
בהודעה בכתב למבוטח .ביטל המבטח את הפוליסה
כאמור ,יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם
בעד התקופה שלאחר הביטול ,בניכוי הוצאות המבטח,
זולת אם המבוטח פעל בכוונת מרמה.
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 19.3.3.2.2קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח
סעיף זה ,אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח
מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי
הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב
לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא יהיה
פטור כליל בכל אחד מאלה:
 19.3.3.2.2.1התשובה ניתנה בכוונת מרמה.
 19.3.3.2.2.2מבטח סביר לא היה מתקשר
בפוליסה זו אף בדמי ביטוח גבוהים
יותר אילו ידע את המצב לאמיתו.
במקרה זה זכאי המבוטח להחזר
דמי הביטוח ששילם בעד התקופה
שלאחר קרות מקרה הביטוח ,בניכוי
הוצאות המבטח.
 19.3.3.3המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  19.3.3.2לעיל בכל אחת
מאלה ,אלא אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת
מרמה:
 19.3.3.3.1הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו במועד
כריתת הביטוח או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה
מלאה וכנה.
 19.3.3.3.2העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה
חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא
השפיעה על מקרהו ,על חבות המבטח או על היקפה.
 19.3.4אמצעים להקלת הסיכון
 19.3.4.1המבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון המבוטח על-פי הפוליסה,
המפורטים ברשימה ,תוך הזמן שיקבע לכך בכתב או כפי שפורט
ברשימה ,וכן ידאג להחזיקם במצב תקין במהלך תקופת הביטוח
ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש (להלן“ :נקיטת אמצעים להקלת
הסיכון”).
 19.3.4.2על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על אי נקיטת
האמצעים להקלת הסיכון.
 19.3.4.3לא קיים המבוטח את חובתו לנקוט באמצעים להקלת הסיכון ,רשאי
המבטח,בתוך  30ימים מהיום שנמסרה לו הודעה על כך או מהיום
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שנודע לו על כך בדרך אחרת ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל
את החוזה בהודעה בכתב למבוטח .ביטל המבטח את החוזה מכוח
סעיף זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה
שלאחר הביטול ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל
המבטח את החוזה ,רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.
 19.3.4.4קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,חייב המבטח
בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח
שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שבו לא ננקטו האמצעים
להקלת הסיכון לבין דמי הביטוח המוסכמים .המבטח יהיה פטור כליל
מתשלום על פי פוליסה זו בכל אחת מאלה:
 19.3.4.4.1לא ניתנה הודעה לפי סעיף  ,19.3.4.2והדבר נעשה בכוונת
מרמה;
 19.3.4.4.2מבטח 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.
 19.3.4.5המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפים 19.3.4.3-19.3.4.4
לעיל בכל אחת מאלה:
 19.3.4.5.1אי נקיטת האמצעי להקלת הסיכון לא השפיעה על קרות
מקרה הביטוח או על חבות המבטח או היקפה;
 19.3.4.5.2אי נקיטת האמצעי להקלת הסיכון היא תוצאה של אמצעי
שננקט על דעת המבטח;
 19.3.4.5.3אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון הינה
תוצאה של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או
לרכוש ,ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת
האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו.
 19.3.5הקטנת נזק
 19.3.5.1אין המבטח חייב בתגמולי-ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול
היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן,
בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו
לנקוט.
 19.3.5.2הוציא המבוטח או המוטב ,בקרות מקרה הביטוח או לאחר
מכן ,הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו ,או שהתחייב
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לשם כך בהתחייבויות סבירות ,חייב המבטח לשפותם,
בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או
ההתחייבויות בלתי סבירות ,חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן
הסביר בנסיבות העניין; והכל אף מעל לסכום הביטוח.
 19.3.6תשלומי דמי הביטוח וסכומים אחרים
 19.3.6.1אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח וסכומים אחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך 30
ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח.
 19.3.6.2לא שולמו דמי הביטוח תוך  30הימים האמורים לעיל ,אלא במועדים
אחרים עליהם הוסכם במפורש ,ישא כל תשלום הפרשי הצמדה
למדד .הפרשי ההצמדה יחושבו לפי השינוי בין מדד המחירים לצרכן
הידוע ביום תחילת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
התשלום בפועל ,ובתוספת דמי אשראי ,כקבוע ברשימה.
 19.3.6.3לא שולמו דמי הביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח
במועד המוסכם ,יחולו ההוראות הבאות:
 19.3.6.3.1הסכום שבפיגור יישא בהפרשי הצמדה למדד ,מיום
תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל.
 19.3.6.3.2חישוב ההצמדה יעשה בהתאם ליחס שבין המדד הידוע
ביום התשלום בפועל לבין המדד הידוע ביום תחילת
הביטוח.
 19.3.6.3.3יישא כל תשלום דמי ביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים
מהמבוטח למבטח ריבית צמודה עבור תקופת הפיגור
בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה  ,התשכ”א
  -1961והתקנות שהותקנו מכח חוק זה.
 19.3.6.4לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח
דרש מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב,
כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא
יסולק לפני כן ,ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי-
חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על
הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים
מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
 19.3.6.5אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק
את הסכום שבפיגור ,בגין התקופה שעד לביטול האמור ,וכן את
הוצאות המבטח.
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 19.3.7הצמדת סכומי הביטוח ודמי השתתפות עצמית
סכומי הביטוח וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה ישתנו בהתאם ליחס
שבין מדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת תקופת הביטוח (להלן “המדד
היסודי”) לבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד קרות מקרה הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,תהווה כל הגדלה כזו
סכום בסיסי נוסף שעליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי
סכום ההגדלה יהיה המדד הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.
 19.3.8זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ,כל סכום שהמבוטח
חייב לו ,ואשר הגיע זמן פירעונו ,כל זאת בכפוף להוראות כל דין.
במקרה של תשלום תגמולי ביטוח הממצה את כל סכומי הביטוח לרכוש
המבוטח ו/או גבולות האחריות ,על-פי פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת
דמי-הביטוח המגיעים לו ,לפי פוליסה זו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
 19.3.9ביטול הביטוח
 19.3.9.1המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד שמסר הודעה בכתב למבטח
לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
על אף האמור לעיל ,היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום
על אישורי ביטוח שבהם המבטח מתחייב לבטל הביטוח
רק לאחר מתן הודעה מראש לגורם הנקוב באישור ,תבוטל
הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור.
במקרה כזה ,בו המבוטח ביטל את הביטוח ,יהיה המבוטח זכאי להחזר
החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר
ביטול הביטוח ,בהתאם להוראות כל דין.
 19.3.9.2מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי
בפוליסה ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת ,לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול-דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח
בדואר רשום לפחות  30ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה
כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד
התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
 19.3.9.3אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח
המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה
או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח כהחזר
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דמי הביטוח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג
ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת
הביטוח המוסכמת.
 19.3.10הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש בכתב
של המבטח ,אשר תינתן במפורש למטרה זו.
 19.3.11המרת תגמולי הביטוח למטבע הפוליסה
בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ,יחושבו תגמולי הביטוח על ידי
המרת הסכומים שהוצאו בפועל למטבע הפוליסה ,ככל שהם במטבע אחר,
וזאת בהתאם לשער או שערים החלים במועד שבו נעשתה ההוצאה על ידי
המבוטח בפועל.
על אף האמור לעיל ,בפוליסה בה מטבע הפוליסה אינו שקלי ,תשלום תגמולי
הביטוח על ידי המבטח ייעשה במטבע ישראלי בלבד בהתאם ל”שער” במועד
התשלום בפועל על ידי המבטח.
“שער” לעניין פוליסה זו פירושו ,השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם
על ידי בנק ישראל.
“מטבע הפוליסה“  -המטבע שבו נקובים סכום הביטוח ,דמי הביטוח ,סכום
ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח ,כל עוד לא נקבע אחרת ברשימה .
 19.3.12תקופת ההתיישנות
 19.3.12.1פרקים א’-ז’
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום
קרות מקרה הביטוח.
 19.3.12.2פרקים ח’-יא’
תביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת
הצד השלישי נגד המבוטח.
 19.3.13ביטוח כפל
 19.3.13.1בוטח הרכוש המבוטח ,כולו או חלקו ,בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח
אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב ,תוך
זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על כך.
 19.3.13.2בוטח רכוש ,כולו או חלקו ,ביטוח כפל ועלה סך-כל סכומי הביטוח באופן
בלתי סביר על שווי הרכוש ,רשאים המבוטח וכל אחד מהמבטחים,
בכל עת בתקופת הביטוח ,לדרוש הפחתת סכומי הביטוח עד לשווי
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הרכוש בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה זו ,יפחתו סכומי הביטוח לפי
היחס שביניהם ,ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה.
 19.3.13.3בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום
הביטוח החופף.
 19.3.13.4המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי
הביטוח.
 19.3.14מבוטח ראשי בפוליסה
 19.3.13.1אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,מסכימים
כל המבוטחים כי רק המבוטח הראשי יהיה רשאי לפעול למול המבטח
בשם כל המבוטחים ,ובכלל זה ,לבקש כל שינוי או תוספת במהלך
תקופת הביטוח .וכי די יהיה בחתימתו על טופס ההצעה ,על בקשות
לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו /או על כל מסמך שיוציא
המבטח (כולל הודעת ביטול) כדי לחייב את כל המבוטחים.
 19.3.13.2תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו
למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח.
 19.3.13.3כל הודעה אשר ישלח המבטח תשלח למבוטח הראשי בלבד ויראו
בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח/ים.
 19.3.13.4אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי ,המבוטח ששמו מצויין ראשון
ברשימת המבוטחים יחשב כמבוטח ראשי.
 19.3.15ידיעת מבוטח שהוא תאגיד
באם המבוטח הוא תאגיד ,ידיעת אחד המנהלים בתאגיד או האחראי על נושא
הביטוח בתאגיד תחשב לידיעת המבוטח לכל עניין לצורך פוליסה זו.
 19.3.16הודעות
 19.3.15.1הודעות למבוטח ולמוטב:
הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן
לפי מענם האחרון הידוע למבטח.
 19.3.15.1הודעות למבטח:
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח  -תינתן למבטח למען
משרדו ,או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם
בכלל) למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.
 19.3.17כותרות
כותרות הסעיפים משמשות אך ורק לצורך נוחות ההגדרה וההפניה ,ואין לראותן
כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם.
מגדל חברה לביטוח בע״מ | "מגדל לעסק"

108

2017 510120001

ינואר 2016
2017
מק"ט 510120001
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