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בונוס לעסק
פוליסה מורחבת לבתי עסק
מבוא
מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו
הואיל והמבוטח אשר שמו רשום ברשימה (להלן" :המבוטח") פנה אל "שומרה" חברה לביטוח
בע"מ (להלן "החברה") בהצעה לביטוח והסכים כי תהווה בסיס לחוזה ולחלק ממנו כדי לבטח
את הסיכונים המפורטים ב"רשימה" המצורפת לפוליסה זו ,תמורת הפרמיה הנקובה ברשימה.
על כן מעידה פוליסה זאת ,כי בכפוף לתנאיה תשפה החברה את המבוטח בגין מקרה ביטוח
כמפורט בכל אחד מפרקי הפוליסה אשר יגרם במשך תקופת הביטוח כמפורט ברשימה.
הביטוח תקף אך ורק לאותם פרקים וכיסויים אשר המבוטח ביקש בטופס ההצעה ואשר
פורטו במפורש ברשימה.
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פרק  :1תכולת בית העסק
הגדרות
.1

מקרה הביטוח :נזק תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי אשר אירע לתכולת בית העסק בעת
המצאה בתוך מבנים התפוסים על ידי המבוטח כמפורט בהצעה וברשימה.

.2

תכולת בית העסק :כל תכולת בית העסק המשמשת לצרכי עסקו של המבוטח כלהלן:
א .מכונות וציוד – מכונות ,לרבות כלי-עבודה וכל ציוד אחר המשמשים למטרת עיסוקו
של המבוטח.
ב .מלאי – חומרי גלם ,סחורות ומוצרים הנמצאים בתהליך עיבוד או מוגמרים ,לרבות
אריזות.

סייגים לחבות המבטח לפרק  1תכולת בית העסק
להרחבות ולתוספות הכלולות בפרק זה המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה ל-

.1

שיקים ,שטרות והמחאות נוסעים ,כרטיסי נסיעה ,כרטיסי חנייה וטלפון ,כרטיסי טיסה
והפלגה ,כרטיסי נסיעה אחרים ,כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה ,בולים ,כסף מזומן,
המחאות דואר ,שטרי מכר ,ניירות ערך ,אגרות חוב ,תעודות מניה ,תעודות מלווה ,חוזים
וכל מסמך אחר.

 .2נזק אשר נגרם או אשר הינו תוצאה של גניבה ,מרמה או מעילה באמון או כל ניסיון לכך.
 .3העלמות או חוסר לרבות חוסר אשר נתגלה לראשונה בעת ספירת מלאי וחוסר הנובע
מטעות ,מחדל או השמטה.

.4

נזק הנובע מפחת ,בלאי ,השחתה הדרגתית ,עש ,תולעים ,חרקים ,בעלי חיים ,לחות,
עובש ,חלודה ,שיתוך (קורוזיה) ,גורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית ,לרבות של
דוודים ומיכלי לחץ וכן כל פגם שהוא מטבעו של הרכוש המבוטח ותסיסה עצמית.

 .5נזק לרכוש כתוצאה תהליך של ייצור ,עיבוד ,ניקוי ,חימום ,יבוש ,או שיפוץ.
 .6נזק הנגרם ע"י שבר לאימום ,מבלט ,גלופת דפוס ,זכוכית ,חרסינה ,קרמיקה וכן נזק מכל
סוג שהוא למבלטים ואימומים אשר לא נעשה בהם שימוש לצרכי ייצור במשך שלוש שנים
לפחות.
 .7נזק עקב שריטות או חריצים לכל משטח ממורק או צבוע.

.8

אבדן המידע האגור במסמכים ,מפות ,תכניות ,סרטי הקלטה וצילום ,דיסקים ,דיסקטים,
סרטים מגנטיים או כל אמצעי ממוחשב אחר לאגירת מידע.

 .9נזקי מים לרכוש המבוטח בעת הימצאו מחוץ למבנה סגור וכן נזקי מים לרכוש נגרמים
עקב היותו מונח בגובה הנמוך מ 15-ס"מ מעל לרצפה.

מהדורת ספטמבר 2019

 .10נזק מכונות ,מכשירי הרמה וציוד אחרים הנובעים משימוש ותפעול לא תקין ו/או בניגוד
להוראות היצרן.
 .11נזק הנגרם ע"י שבר מכני ,קלקול חשמלי ,קלקול מכני ,קלקול או שבר אלקטרוני או ע"י
פעולה מכנית או חשמלית או אלקטרונית בלתי תקינה ,לרבות נזק כשלהו למוצבה
החשמלית
הנגרם מהתלקחות עצמית.
 .12נזק תוצאתי ,נזק גרור מכל סוג ,לרבות השעיה ,עיכוב ,הפסקת עבודה ,אבדן רווחים,
הוצאות קבועות ואובדן שוק.
 .13נזקי טבע ,לרבות רעידת אדמה ,סערה ,סופה שלג ,ברד ושטפון אלא אם צוין במפורשות
ברשימה ותמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה.
 .14נזק אשר נגרם או אשר הינו תוצאה של פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך אלא אם צוין במפורש
ברשימה ותמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה.
 .15נזק לכלי רכב כמשמעותו בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל –  1970ונזק
לבעלי חיים.
 .16נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
הרחבות
פרק זה מורחב לכסות (כלול בסכומי הביטוח כנקוב ברשימה ולא מעבר לכך) כדלקמן:
 .1הוצאות פינוי הריסות
הפוליסה מכסה הוצאות אשר הוצאו בפועל ע"י המבוטח עקב מקרה בטוח לשם הריסה,
ניקוי ,סיוד ,יישור ,פירוק ופינוי הריסות של בניינים ,מכונות ,ציוד ומלאי ,כולל הוצאות
אחרות בקשר עם פעולות הצלה וכיבוי וכולל גם נזקים הנגרמים ע"י פעולות אלה .כן
מכוסות ההוצאות עבור שירותי הכבאים וכן ההוצאות לשם שמירת הרכוש מיד לאחר אירוע
נזק כלשהו המחייב שמירה כזו .אחריות החברה לפי סעיף זה מוגבלת עד  10%מסכום
הביטוח של תכולת בית העסק .הרחבה זו מכסה אך ורק את ההוצאות כמשמען בתוספת
זו המתייחסות לרכוש המבוטח עצמו ולא כל רכוש אחר ,בין שהינו של המבוטח ובין שהינו
של אחרים.
 .2סיכוני מים ונוזלים אחרים
תמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה ,על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח מכסה
הפוליסה הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים ,הרחבה זו תכלול ,אבדן או נזק שהתגלו
לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמה לתכולת בית העסק ,כתוצאה מהימלטות או
מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה של בית העסק ,לרבות
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התבקעות ,סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים ,ולא
התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ,צנרת ומתקני האינסטלציה עצמם.
 .3נזק תאונתי מקרי ובלתי צפוי כמפורט להלן:
א .לבגדים וחפצים אישיים (לא כולל ציוד יקר ערך) של מנהלים ,שותפים ועובדים בעת
הימצאם בבית העסק עד לסך  ₪ 2,000לאדם.
ב .למכונות בעת היותן ,באופן זמני ,במקומות אחרים בשטח מדינת ישראל לשם שיפוץ,
תיקון או ניקוי – עד  10%מסכום הביטוח של מכונות וציוד ,כנגד סיכוני אש בלבד.
תוספות מיוחדות
 .1ערך כינון למכונות וציוד
אם לא נקבע במפורש אחרת בהצעה או ברשימה ,יחושב שווי המכונות והציוד לפי ערכם
כחדש לצורכי ביטוח בערך כינון .במקרה של נזק מכוסה לפי פרק זה תשמש עלות התיקון
או החילוף ביום אירוע הנזק כבסיס לחישוב תגמולי הביטוח ,כאשר הרכוש ניזוק – תיקון
הרכוש שניזוק והחזרתו למצבו הקודם כפי שהיה לפני קרות מקרה הביטוח .תגמולי
הביטוח יחושבו לפי עלות התיקון במלואו ללא ניכוי פחת .כאשר הרכוש אבד כליל –
החלפתו ברכוש מאותו סוג ,טיפוס וכושר ביצוע ואשר ערכו לא יעלה על ערך הרכוש אשר
אבד בהיותו חדש.
תגמולי הביטוח ישולמו לפי ערכי שיפוי ,ותוספת תשלום בגין ההפרש בין ערכי כינון
לערכי שיפוי לא תחול כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות לחילוף או לכינון של הרכוש
אשר ניזוק וזאת תוך זמן סביר ,אך לא יותר משישה חודשים מיום קרות מקרה
הביטוח.
למען הסר ספק ,הכיסוי מתייחס למכונות וציוד אשר נעשה בו שימוש בבית העסק
טרם האירוע ואינו כלול עבור ציוד ומכונות שלא נעשה בהם שימוש טרם האירוע.
 .2תוספת סיכוני העברה
אם צוין במפורש ברשימה ותמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה ,מסכים המבטח לשפות
את המבוטח בסכום אשר לא יעלה על סכום הביטוח לתוספת זו המצוין ברשימה ,בגין נזק
לרכוש המבוטח אשר יגרם בעת המהלך הרגיל והמקובל של העסק המבוטח בעת הובלתו
בכלי רכב מסחרי ממונע ,למעט אופנוע או קטנוע ,בכל מקום בשטח מדינת ישראל ,אולם
מותנה במפורש ,כי הרחבה זו מוגבלת לכסות את הסיכונים הבאים בלבד :אש,
התהפכות ו/או התנגשות של כלי הרכב המוביל .כמו כן מורחבת תוספת זו לכלול:
א .נזקי מים ,בתנאי שההעברה בוצעה בכלי רכב אטום למים .כלי רכב המכוסה
בברזנט לא יחשב כרכב אטום.
ב .כלי זכוכית ,חרסינה או חומר שביר אחר יהיו מבוטחים בפני שבר ,אשר נגרם כתוצאה
מהתהפכותו או התנגשותו של הרכב ,למעט נזק הנגרם ע"י טלטול או שריטות.
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ג .אם צוין במפורש ברשימה ותמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה ,תורחב תוספת זו
לכלול סיכוני פריצה לרכב ,שוד בתוך כלי רכב או ניסיון לכך.
"פריצה" – פירושה לעניין תוספת זו גניבת רכוש מתוך כלי הרכב בשעות היום משעה
 06:00ועד השעה  20:00בלבד ,אשר בוצעה לאחר חדירה לאותו כלי רכב ובתנאי
שהחדירה בוצעה באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או
בכוח במקום החדירה.
המיגון כנגד פריצה לתוך כלי הרכב הינו המצאות הרכוש המבוטח בתא המטען של הרכב
וכן ההגנות המפורטות ברשימת הפוליסה.
 .3פריצה ושוד
תמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה ,מכסה הפוליסה נזק אשר נגרם לרכוש המבוטח ע"י
פריצה ,שוד או כל ניסיון לכך .לצורך הרחבה זו "פריצה" פירושה :גניבת רכוש מבוטח
מתוך המבנים הנמצאים בכתובת המצוינת ברשימה ,לאחר חדירה למבנים ,בתנאי כי
החדירה או היציאה עצמן בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים גלויים לעין המעידים
על החדירה או היציאה כאמור .חדירה או יציאה דרך דלת ,חלון או פתח אחר אשר אינם
סגורים ונעולים ומוגנים כנדרש לא יחשבו כפריצה .מוסכם ,כי הנטל להוכיח שאכן אירע
מקרה "פריצה" כמוגדר לעיל ,מוטל על המבוטח" .שוד" פירושו :גניבת רכוש מבוטח מתוך
המבנים הנמצאים בכתובת המצוינת ברשימה נעשתה על ידי שימוש באלימות כלפי
המבוטח או כל אדם אחר הפועל מטעמו.
סעיף זה מורחב לכלול גניבה לאחר כניסה לבית עסק במפתחות בית העסק שנלקחו מידי
המבוטח שלא כדין .ההוכחה כי המפתחות נלקחו שלא כדין מוטלת על המבוטח.
בקרות אירוע אשר כיסוי הרחבה זו חל עליו ,על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה.
הביטוח לפי תוספת זו לא יכסה נזק אשר נגרם ע"י כל עובד של המבוטח או כל אדם
אחר הרשאי להימצא בבית העסק מטעם המבוטח.
 .4סחורה בקירור
תמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה מכסה הפוליסה אבדן או נזק לתכולת יחידת הקירור
החשמלית של בית העסק עד לסכום הנקוב ברשימה עקב נזק המכוסה לפי פרק זה
ליחידת קירור וכן כתוצאה מקלקול חשמלי ליחידת הקירור.
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
א .אבדן או נזק לסחורה ביחידת הקירור כתוצאה מהתנוונות טבעית ,מפגמים אשר היו
קיימים בסחורה לפני אחסונה ,ממחלות ,מזיקים ,מריקבון ומהצטמקות אשר נגרמו
שלא כתוצאה מהפסקת פעולת הקירור.
ב .אבדן או נזק לסחורה ביחידת הקירור הנובע מ:
 .1אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע לדרגת הקירור המתאימה.
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 .2הפסקת פעילותו של מתקן הקירור במשך פחות מ 12-שעות.
 .3היות בית העסק סגור מעל  48שעות.
 .4הפסקת זרם החשמל ע"י חברת החשמל.
 .5כוונון לקוי של מערכת הפיקוד.
 .6אי הפעלת מערכת הקירור.
 .7נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
 .5שיחזור מסמכים
תמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה ,מכסה הפוליסה הוצאות סבירות אשר הוצאו בפועל
לשחזור מסמכים שונים ,כרטסות ,תכניות ,אשר ניזוקו עקב סיכון מבוטח בפוליסה .החברה
לא תהיה אחראית לאובדן הערך האינפורמטיבי הכולל בחומר זה ,ואחריותה מוגבלת
לעלות החומר ומחיר העבודה אשר ידרשו לשם שיחזור.
באם סעיף זה הורחב לכסות אמצעי "אגירת נתונים של ציוד אלקטרוני" ,תנאי החיסוי יהיו
כפופים לתנאי פרק " 9ביטוח ציוד אלקטרוני".
אחריות החברה לפי סעיף זה מוגבלת עד לסך הנקוב ברשימה.
 .6סיכונים נוספים
אם מצוין הדבר במפורש ברשימה בנוגע לכל אחד מהסיכונים הנוספים ,יורחב מקרה
הביטוח על פי פרק  .1סעיף קטן  1ופרק  2סעיף קטן  ,2לכלול סיכונים נוספים כמפורט
להלן בכפוף לסייגים ולתנאים המפורטים בפרקים  1ו 2-וכן סייגים כלליים בפרק 10
ולתנאים הכלליים של הפוליסה.
 6.1נזקי טבע
6.1.1

סערה וסופה

נזק על ידי רוח אשר מהירותה עולה על  34קשר .הרחבה זאת תכלול נזק
אשר נגרם על ידי מי גשם וגם/או חול אשר קרה בעקבות נזק למבנה המכוסה
אשר בא עקב הסיכון הנ"ל אך למעט נזק הנגרם עקב מרזבים בלתי תקינים
6.1.2

שיטפון

א .עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי ,באר,
או מקווה מים אחר.
ב.

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

6.1.3

שלג וברד

נזק אשר נגרם על ידי ברד בעת ירידתו (ולתכולה  -רק אם ארע לאחר נזק
למבנה) וגם או נזק אשר נגרם על ידי עומס יתר מחמת הצטברות שלג או
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ברד ,למעט דליפת שלג או ברד מבעד לקירות או לתקרות ולמעט נזק הנגרם
עקב מרזבים בלתי תקינים.
המלאי לא יונח ישירות על הרצפה ,אלא יהיה מוגבה לפחות  10ס"מ מעל הרצפה
ויונח במרחק סביר מהקירות החיצוניים של המבנה.
 6.2רעידת אדמה
רעידת אדמה (רעש) ,אש תת-קרקעית ,לרבות אש שנגרמה על ידם .אבדן או נזק
שארע תוך פרק של  72שעות רצופות אחרי שנרשמה רעידת אדמה לראשונה ,יחשב
כאירוע אחד.
כיסוי רעידת אדמה אינו חל על אובדן או נזק לרכוש המבוטח אשר נגרמו במישרין או
בעקיפין על ידי גניבה תוך כדי או בעקבות רעידת אדמה.
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פרק  :2מבני בית העסק
הגדרות
 .1מבנים – מבני בית העסק וצמודותיהם כולל גדרות ושערים.
 .2מקרה הביטוח
נזק למבנים המבוטחים הנגרם על ידי אירוע תאונתי ובלתי צפוי עקב אחד הסיכונים
המכוסים בפרק  2והכל בהתאם לתנאים ולסייגים של פרק זה ושל דף הרשימה וכן
לתנאים ולסייגים הכלליים של הפוליסה.
 .3הסיכונים המכוסים
א .אש ,ברק ,עשן או פיח כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי.
ב .התפוצצות ,למעט חומרי נפץ.
ג .נזק אשר נגרם בזדון  -הביטוח על פי סעיף זה אינו חל על נזק כתוצאה מסיכון
המכוסה או הניתן לכיסוי על פי סעיף אחר בפרק זה
הביטוח על פי סעיף זה אינו חל על סיכון גניבה.
ד.

נזקי מים הנובעים מהתבקעות או עליה על גדותיהם של מיכלים וצינורות בכפוף
לסייג  4בסייגים לחבות המבטח לפרק זה.

ה .נזקי פריצה למבנה או ניסיון לכך (כהגדרתם בתוספת לפרק  )1עד לסכום של
.₪ 7,000
ו.

נזקי טבע ,רק באם צוין במפורש ברשימה ושולמה פרמיה מתאימה עבור כיסוי
זה ,ובהתאמה להוראות סעיף  6בפרק  1תכולת בית העסק.

 .4הרחבות (כלול בסכומי הביטוח כנקוב ברשימה ולא מעבר לכך)
א .אבדן דמי שכירות של המבנים אם אלו נעשו בלתי ראויים כליל לניהול עסקו של
המבוטח עקב אחד האירועים המכוסים לפי פרק זה ,אולם רק לתקופה הדרושה
לקיומם ולא למעלה מ –  12חודש .סכום תגמולי הביטוח עפ"י הרחבה זו לא יעלה
על  10%מסכום הביטוח לפרק זה .דמי השכירות השנתיים אשר שולמו ע"י
המבוטח בפועל או ערך השכירות השנתי כאשר המבוטח הוא בעל המבנים,
ישמשו כבסיס החישוב.
ב .תגמולי הביטוח יכללו שכר אדריכלים ,שמאים ,והוצאות משפטיות אשר נעשו הכרחיות
לשיקום נזק עקב מקרה הביטוח ,עד  10%מסכום ביטוח המבנה.

תוספת מיוחדת ערך כינון
אם לא נקבע במפורש אחרת בהצעה או ברשימה ,יחושב ערך המבנה לפי ערכו כחדש לצורכי
ביטוח בערך הכינון .במקרה של נזק מכוסה לפי פרק זה תשמש עלות התיקון או החילוף ביום
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אירוע הנזק כבסיס לחישוב תגמולי הביטוח .כאשר המבנה ניזוק – תיקון המבנה והחזרתו ככל
האפשר למצבו הקודם כפי שהיה לפני קרות מקרה הביטוח .תגמולי הביטוח יחושבו לפי עלות
התיקון במלואו כפי שהוערכה ע"י שמאי וללא ניכוי פחת .כאשר המבנה נהרס כליל – בניה
מחדש (בכפיפות לסייגים דלהלן) של מבנה דומה ככל האפשר למבנה שנהרס.
להסרת ספק לצורך קביעת שווי המבנה כחדש לא יתווספו עלויות והוצאות הנובעות או נגרמות
משינויים אשר חלו בתקני בניה ו/או דיני הבניה והרישוי למיניהם .תגמולי הביטוח ישולמו לפי
ערכי שיפוי ותוספות השלום בגין ההפרש בין ערכי כינון לערכי שיפוי לא תחול כל עוד לא נשא
המבוטח בהוצאות לחילוף או כינון המבנה וזאת תוך זמן סביר ,אך לא יותר מ –  6חודשים
מיום קרות מקרה הביטוח.

סייגים לחבות המבטח לפרק  – 2מבני העסק
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
 .1נזק גרור מכל סוג ,לרבות השהיה ואבדן שוק אך למעט האמור בסעיף ב' לקטע "מקרה
הביטוח" (אבדן דמי שכירות).
 .2נזק קרה ,שקיעת קרקע ,גלישת קרקע.
 .3נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
 .4נזק הנובע מפחת ,בלאי ,השחתה הדרגתית ,עש ,תולעים ,חרקים ,בעלי חיים ,לחות,
עובש ,חלודה ,שיתוך (קורוזיה) ,גורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית ,לרבות של
דוודים ומיכלי לחץ וכן כל פגם שהוא מטבעו של הרכוש המבוטח ותסיסה עצמית.
 .5נזק כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה של
בית העסק ,לרבות התבקעות ,סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים אלא אם נרכש
כיסוי לסיכוני מים ונוזלים אחרים ובהתאם לתנאי כיסוי זה.
 .6נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
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פרק  3א' – אובדן רווחים
.1

מקרה ביטוח
אבדן רווח ו/או הגדלת הוצאות תפעול הנובעים באופן ישיר מהפסקה או הפרעה בתפעול
עסקו של המבוטח עקב נזק לרכוש המבוטח בפרק  1ו/או בפרק  .2בעת היותו בתחום
בית העסק הנגרם על ידי "הסיכונים המכוסים" בפרקים אלה וכמו כן על ידי הסיכונים
המפורטים בסעיף  6בפרק "( 1נזקי טבע" ו/או "רעידת אדמה") ו/או בסעיף  6ו' בפרק ,2
במידה וצוין במפורש ברשימה כי סיכונים נוספים אלה בתוקף והכל בהתאם לתנאים
ולסייגים של פרק זה ולתנאים הכלליים של הפוליסה.
תנאי מוקדם לחבות המבטח לפי פרק 3א' ,כי בזמן קרות הנזק לרכוש יהיה קיים ביטוח על
פי פרק  1ו/או פרק  2של 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.

.2

הגדרות לפרק  3א'
 2.1רווח גולמי :סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח ,בתוספת לאי
הסגירה בניכוי סכום הוצאות העיבוד (הבלתי מבוטחות) בתוספת מלאי פתיחה.
 2.2מחזור :כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום למבוטח עבור טובין אשר נמכרו
ונמסרו ועבור שירותים אשר ניתנו במהלך פעילות עיסוקו של המבוטח.
 2.3תקופת השיפוי :התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב הנזק ,כאשר
מועד תחילתה עם אירוע הנזק ומועד סיומה לא יאוחר מאשר מועד סיום תקופת
השיפוי הנקובה ברשימה.
 2.4שיעור הרווח הגולמי :היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה
למועד קרות הנזק.
 2.5מחזור שנתי :המחזור במשך  12החודשים שקדמו למועד קרות הנזק.
 2.6מחזור סטנדרטי :המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי ,בתוך 12
החדשים שקדמו למועד קרות הנזק.

בעניינים המנויים בסעיפים  2.4עד  2.6לעיל תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם
למגמת התפתחות העסק ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות המיוחדות המשפיעות על העסק
לפני או לאחר קרות הנזק ,או שעשויים היו להשפיע על העסק ,אלמלא קרה הנזק ,כך
שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות ,אשר אלמלא קרה הנזק
היו מושגות בתקופה המתאימה לאחר קרות הנזק.
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.3

תגמולי הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בשל אבדן רווח גולמי עקב צמצום במחזור ו/או הגדלת
הוצאות תפעול ,בכפיפות לכל התנאים והסייגים לפרקים  .1ו.2-
תגמולי הביטוח יחושבו כדלקמן:
 3.1צמצום במחזור
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום ההפרש שבין המחזור
הסטנדרטי לבין המחזור הממשי בתקופת השיפוי.
במידה ובמהלך תקופת השיפוי יימכרו מוצרים או יינתנו שירותים על ידי המבוטח או
על ידי אחרים עבורו ,הכספים ששולמו או שעומדים לתשלום (בגין אותם המוצרים
או שירותים) יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור הממשי.
 3.2הגדלת הוצאות תפעול
הוצאות נוספות סבירות ונחוצות אשר הוצאו לשם הקטנת או מניעת צמצום המחזור
במשך תקופת השיפוי עקב מקרה ביטוח  -בתנאי מפורש כי השיפוי על פי סעיף זה
לא יעלה על הוצאות אשר נחסכו בתקופת השיפוי בגין הוצאות או עלויות שהופסקו או
הוקטנו עקב מקרה הביטוח.
 3.3ביטוח חסר
היה ובעת קרות מקרה הביטוח סכום הביטוח בפרק 3א' קטן מהרווח הגולמי השנתי,
תפחת חבות המבטח ,ותגמולי הביטוח ישולמו באופן חלקי בלבד בהתאם ליחס
אשר בין סכום הביטוח לבין הרווח הגולמי השנתי.
 3.4הוצאות הכנת תביעה
סכום הביטוח ותגמולי הביטוח כוללים הוצאות סבירות הנחוצות עבור שכרם של
רואי חשבון המכינים ומגישים את הנתונים הדרושים להגשת תביעה על פי פרק
3א' ועל פי פרק  1ו/או פרק  2של פוליסה זו -בתנאי כי תוגש תביעה המכוסה על פי
תנאי פרק  1ו/או פרק .2
אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על  5%מסכום הביטוח של פרק 3א' ,אלא
אם צוין סכום אחר ברשימה.

.4

הרחבות לפרק 1ב'
 4.1סעיף מחלקתי
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במידה ועסקו של המבוטח מתנהל במחלקות נפרדות ,אשר את נתוניהם העסקיים
ניתן לקבוע בנפרד ,יערך לפי בקשת המבוטח חישוב נפרד לכל מחלקה אשר
תיפגע ממקרה ביטוח.
 4.2גובה הנזק לרכוש
הביטוח על פי פרק  3א' לא יושפע מהיות גובה הנזק לרכוש נמוך משיעור
ההשתתפות העצמית בפרק  1ו/או בפרק .2
 4.3השבה אוטומטית של סכום הביטוח
במקרה של נזק שיקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על פי פרק  3א' ובהעדר
הודעה אחרת ,יוחזר סכום הביטוח לקדמותו באופן אוטומטי .המבוטח מקבל על
עצמו לשלם את דמי הביטוח אשר יגיעו ממנו לתקופה אשר מקרות הנזק ועד תום
תקופת הביטוח.
 4.4אימות פרטים
אישור אשר יומצא על ידי רואה חשבון של המבוטח בקשר לנתונים מספרי העסק
של המבוטח ,יהווה הוכחה לכאורה לנכונות הנתונים.

.5

הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק במחזור ,אשר אבדנו נמנע על
ידי ההוצאות הנוספות בניכוי הסכומים

סייגים לפרק 3א'
הביטוח לפי פרק 3א' אינו מכסה את הבאים:
 .1הפסד או הגדלת הוצאות אשר מקורם באירוע אשר אינו מבוטח על פי פרק  1ו/או פרק  2של
פוליסה זו ,וכמו-כן כאשר פרק  1ו/או פרק  2של פוליסה זו אינם בתוקף.
 .2מקרה ביטוח אשר נגרם על ידי פריצה או גניבה.
 .3הפסד או הגדלת הוצאות אשר מקורם בפירוק העסק ,העברתו לידי מפרק או לידי כונס
נכסים ו/או חיסול של פעילות העסק.
 .4הפסד או הגדלת הוצאות אשר נגרמו על ידי האירועים הבאים אשר אירעו במהלך תקופת
השיפוי:
 4.2הגבלות אשר הוטלו על ידי רשות ציבורית ,מקומית או ממשלתית.
 4.3שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או החלפת הרכוש שניזוק.
 4.4מקרה ביטוח המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים לפרק  1ו/או פרק .2
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פרק  3ב' – אובדן הכנסות בית העסק
ביטוח אובדן הכנסות
תנאי מוקדם לחבות המבטח על פי פרק 3ב' הינו כי נרכש כיסוי לביטוח הרכוש על פי פרק 1
ו/או פרק  ,2ההפסד נגרם עקב נזק מכוסה על פי פרק  .1ו/או פרק  2ושולמו תגמולי ביטוח
עבור הנזק או שהוכרה אחריות המבטח לפצות את המבוטח בגין הנזק לרכוש המבוטח והכל
בהתאם לתנאים ,להגדרות ולסייגים המפורטים בפרק ג' ובסייגים ותנאים לכל פרקי הפוליסה.
הגדרות
 .1הפסקה בתפעול – הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים ו/או נתינת
שירותים ,בעסק המבוטח.
 .2תקופת השיפוי – התקופה בה מושפעות תוצאות העסק מהנזק ,המתחילה
מהיום הרביעי מקרות הנזק והמסתיימת לא יותר מ 90-יום לאחר מכן ,אך לא
יותר מתקופת ההפסקה.
 .3תקופת ההפסקה – משך תקופת ההפסקה המוחלטת בתפעול העסק ,כפי
שיקבע על ידי שמאי המטפל בנזק המבוטח לפי פרק א'.
 .4סכום הפיצוי – מכפלת ימי תקופת ההפסקה בסכום הפיצוי היומי המצוין ברשימה
אך לא יותר מגבול האחריות הנקוב ברשימה.
תנאים לכיסוי
 .1המבוטח מנהל ספרים כדין ע"י במשך שנת הביטוח ובמשך שנת המס שקדמה
לתאריך הנזק.
 .2פרק זה כפוף להשתתפות עצמית של שבעה ימי עבודה.

סייגים לפרק 3ב' – אובדן הכנסות בית העסק
הביטוח על פי פרק זה אינו מכסה נזק הנובע מהסיכונים המפורטים להלן:
 .1מקרה ביטוח אשר מוצא מכלל כיסוי על פי סייגים לכל פרקי הפוליסה והסייגים בפרק 1
ובפרק .2
 .2מקרה ביטוח אשר נגרם על ידי פריצה או גניבה או בהיות רכוש בהעברה.
 .3הפסד או הגדלת הוצאות אשר מקורם בפירוק העסק ,העברתו לידי מפרק או לידי כונס
נכסים ו/או חיסול של פעילות העסק.
 .4הפסד או הגדלת הוצאות אשר נגרמו על ידי האירועים הבאים אשר אירעו במהלך תקופת
השיפוי:
 4.1הגבלות אשר הוטלו על ידי רשות ציבורית ,מקומית או ממשלתית.
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 4.2שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או החלפת הרכוש הניזוק.
 .5נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
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פרק  : 4חבות מעביד
ישפה המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות הסבירות אשר יעשו בהסכמתו להגנה בפני
תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

הגדרות
חוק פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם1980 -
מקרה הביטוח היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד מעובדי המבוטח
המתוארים ברשימה ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו אשר אירעו תוך
כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח ובגבול הגיאוגרפי.

סייגים לחבות המבטח לפרק  - 4חבות המעביד
החברה לא תהיה אחראית לפי פרק זה לבאים:
א .חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן משנה או עובד של קבלן או קבלן משנה כזה.
ב .חבות כלשהי של המבוטח בתוקף הסכם אשר לא הייתה קיימת בהיעדר הסכם כזה.
ג .סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו והוא מנוע מכך לפי הסכם
אשר הוא צד לו .המבוטח יחזיר לחברה כל סכום אשר שילמה החברה ויכולה הייתה
לגבותו בהעדר הסכם זה.
ד.

 .1סכום כלשהו אשר יתבע מהמבוטח ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 .2סכום כלשהו אשר שולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה או אשר
המוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום הוראה או הוראות בחוק ביטוח לאומי
או בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל.
 .3סכום כלשהו בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו ,לפצות
עובד אשר אין חוק הביטוח הלאומי חל עליו .במקרה כזה תפצה החברה את המבוטח בגין
תביעות כאלה רק בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם ,בהתאם לחוק הביטוח
הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח –  ,1968כאילו היה אותו עובד מבוטח עפ"י החוק הנ"ל.

ה.

חבות כלשהי הנובעת מאי מילוי חובה החקוקה שנועדה להגן על עובד או מאי נקיטה בכל
האמצעים הסבירים להבטחת שלומו של עובד ,תקנות הבטיחות בעבודה (גהות
תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) תשמ"ד  ,1984ולרבות תקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו – .1996

ו.

חבות כלשהי הנובעת או קשורה בצורנית או אמיינתית ( SILICOSIS
.)ORASBESTOSIS

ז.

מחלת האיידס ( )AIDSתסמונת הכשל החיסוני הנרכש על כל צורותיה או כל תסמונת
דומה הנגרמת ע"י מיקרואורגניזמים מסוג זה ,לרבות מוטציות ווריאציות.
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למעט במקרה שבו המבוטח נקט באמצעים סבירים למניעת הידבקות בכשל חיסוני נרכש.
ח .חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון ובפתיונות מורעלים בגפרת התליום ובסטריכנין.
ט.

חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או החוקים ו/או התקנות בדבר העסקת
נוער או אשר לא בהתאם להן.

י.

חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים ע"י צבא ההגנה לישראל
בעת העסקתם בשטחים אלה.

יא.

חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב (כלי רכב כמשמעותו
בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל – .)1970

יב .חבות כלשהי הנובעת או קשורה ב:
 .1כריית מנהרות ומחצבים.
 .2סיכוני תעופה.
 .3כלי שיט.
 .4עבודה מתחת למים.
 .5ייצור ,אחסנה או העברה של מיכלי גז.
 .6שימוש ,ייצור ,אחסנה ,העברה או טיפול בכלי נשק ,תחמושת ,חומרי נפץ וזיקוקי
דינור.
 .7תפעול ותחזוקה של רכבות או מסילות ברזל.
יג" .זיהום" –  Contaminationאו  Pollutionמסיבה כלשהי ,לרבות על ידי חומרים מכל סוג
שהוא ,ע"י גזים ,ע"י עשן ,ע"י פסולת ,ע"י חיידקים ,ע"י וירוסים ,ע"י בקטריות או שינוי
טמפרטורה.
יד .שביתה או השבתה.
טו .קנסות ,כפל פיצויים ,פיצויי ענישה ופיצויים לדוגמא.
טז .נזק אשר הוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.

תנאים מיוחדים לפרק  – 4חבות המעביד
א .דמי הביטוח בפוליסה זו חושבו לפי השכר המשולם על ידי המבוטח לעובדיו או לפי מספר
העובדים בהתאם להצהרתו הנתמכת בדו"ח השנתי של טופס  126או חליפו ולשכר זה
יתווספו תוספות היוקר המקובלות במשק בתנאי שדמי הביטוח המזעריים לא יפחתו
מהסכום הנקוב במפרט.
ב .המבוטח ימסור לחברה הודעה בכתב על כל שינוי במספר עובדיו ו/או על כל תוספת לשכר
העבודה המשתלם על ידו לעובדיו ,תוך  15יום מתאריך השינוי וישלם תוספת לדמי
הביטוח כפי שנדרש על ידי החברה בהתאם לדיווח אותו העביר.
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ג .לא הודיע המבוטח לחברה על שינוי או תוספת כנ"ל תהיה החברה רשאית לשלם למבוטח
תגמולי ביטוח המופחתים בשיעור יחסי ,אשר הוא כיחס בין דמי הביטוח הנקובים במפרט
לבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לו הודיע המבוטח על השינוי או התוספת כמפורט
בסעיף קטן ב' לעיל.
ד .תוך  30יום מתום תקופת הביטוח ימציא המבוטח לחברה הצהרה לגבי השכר ששילם
לעובדיו או על מספר עובדיו – במשך תקופת הביטוח ,הנתמכת בעותק מטופס  126או
חליפו.
אם סך כל השכר אשר שילם לעובדיו משך תקופת הביטוח יהיה שונה מהשכר אשר בגינו
שולמו דמי הביטוח ,יותאם החשבון הסופי של דמי הביטוח על ידי תשלום הפרש דמי
הביטוח לחברה או החזר הפרש דמי הביטוח למבוטח כפי שיחייב המקרה (האמור חל גם
לגבי שוני במספר העובדים).
ה .לא הגיש המבוטח לחברה ראייה לשביעות רצונה לגבי השכר או מספר העובדים תוך
תקופת  30הימים הנקובה בסעיף ד' לעיל ,רשאית החברה להתאים את דמי הביטוח לפי
השכר החודשי הממוצע לפי הענף הכלכלי המתאים ,כפי שמתפרסם מדי פעם ופעם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ו.

אין האמור לעיל בא לפגוע ביתר התחייבויות המבוטח עפ"י סעיף ג'.

ז .הפרשי דמי הביטוח (כאמור בסעיף ד') יישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת
ריבית (תיקון מס'  )3תשל"ט –  1978כדלקמן:
 .1על הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה למדד כהפרש שבין
המדד הידוע בתום  30יום לאחר המועד בו המציא את הראיות לשכר ששילם כמפורט
לעיל ומדד המחירים לצרכן הידוע ביום תשלום החזר דמי הביטוח למבוטח.
 .2על הפרשי דמי הביטוח אשר מגיעים לחברה יתווספו הפרשי הצמדה כהפרש אשר בין
המדד הידוע בתום  30הימים הנקובים בסעיף ד' הנ"ל והמדד הידוע ביום תשלום דמי
הביטוח לחברה.
ח .מותנה ומוסכם בזה כי ,כאשר חבות המבוטח הינה תוצאה מתאונה או מחלה הנובעת
מחשיפת העובד לסיכון מתמשך ו/או לאירוע מתמשך ו/או לצרוף אירועים מצטברים תוך
כדי ועקב עבודה בעסקו של המבוטח ,יישא המבטח בחלק יחסי של החבות ,כפי היחס
אשר בין תקופת החשיפה של העובד לגורם הנזק בתקופת הביטוח של פוליסה זו לבין
תקופת החשיפה בכלל.
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פרק  :5חבות כלפי צד שלישי
הגדרות
חוק פקודת הנזיקין (נוסח חדש).
נזק מקרה הביטוח או סדרת מקרי הביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחרת.
מקרה הביטוח אירוע תאונתי אשר גרם ל:
 .1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני נפשי שכלי.
 .2היזק לרכוש.
גבול גיאוגרפי שטח מדינת ישראל.
גבולות אחריות אחריות המבטח לא תעלה על:
 .1הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק.
 .2על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים במשך תקופת הביטוח.
השתתפות עצמית הסכום בו יישר המבוטח מתוך סכום השיפוי ו/או ההוצאות אשר שולמו
עקב נזק המכוסה לפי פוליסה זו.

סייגים לחבות המבטח לפרק  – 5אחריות כלפי צד שלישי
מותנה בזה ,אלא אם הוסכם בכתב אחרת כי ,פרק זה אינו מכסה את המבוטח בגין או
בקשר עם:
 .1א .חבות של המבוטח כלפי עובדיו.
ב .חבות של המבוטח כלפי קבלן או קבלני משנה ועובדיהם או כלפי כל אדם אחר הקשור
עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא.
ג .תביעה מצד הביטוח הלאומי בגין תשלום לנפגע כאשר:
 .1המבוטח נדרש ולא שילם דמי ביטוח לאומי בגין הנפגע או לא דיווח למוסד לביטוח לאומי
כל הנפגע כעובדו ,כפי שנדרש על פי דין.
 . 2הנפגע עבד או נתן שירות למבוטח באמצעות חברת כוח אדם או קבלן ,לרבות
קבלן משנה או באמצעות חשבונית או תאגיד שבבעלותו.
 .2א .חבות כלשהי אשר עשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב (כלי רכב כמשמעותו
בפקודות ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל –  ,)1970מעלית ,מנוף ,מכשיר הרמה,
רכבת ,כלי טיס ,לרבות דאונים ,טיסנים וגלשנים ,כלי שיט לרבות בניית כלי שיט,
תיקונם ופירוקם ,לרבות טעינת סחורות על כלי שיט או טייס או פריקתן.
ב.חבות כלשהי אשר עשויה לחול על המבוטח בגין או בקשר עם בעלי חיים.
 .3חבות כלשהי אשר עשויה לחול על המבוטח והנובעת מ:
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א.

מוצרים אשר יוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או יובאו לישראל למטרות
מסחריות ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש אשר בשרותו.

ב.

אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש אשר בשרותו.

ג.

קנסות ,כפל פיצויים ,פיצויי ענישה ופיצויים לדוגמא.

ד.

יעוץ ותכנון אשר נעשו ע"י המבוטח או כל איש אשר בשרותו.

ה.

שימוש ,ייצור ,אחסנה ,העברה או טיפול בכלי נשק ,תחמושת ,חומרי נפץ וזיקוקים
(לרבות זיקוקי די-נור).

ו.

"זיהום" –  Contaminationאו  Pollutionמסיבה כלשהי ,לרבות על ידי חומרים מכל
סוג שהוא ,ע"י גזים ,ע"י עשן ,ע"י פסולת ,ע"י חיידקים ,ע"י וירוסים ,ע"י בקטריות ,ע"י
דליפה ( )seepageאו שינויי טמפרטורה וכל מפגע סביבתי עפ"י הגדרתו בחוק
למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) התשנ"ב –  .1992חריג זה יחול הן על
נזקי זיהום לרכוש והן על פגיעה בגוף הנובעת מזיהום .כמו כן ,פוליסה זו אינה מכסה
נזק אשר נגרם ע"י ליקוי במערכות ביוב.

ז.

כריית מנהרות ומחצבים.

ח.

עבודה מתחת למים.

ט.

ייצור ,אחסנה או העברה של מכלי גז.

י.

אירוע ספורט בנוכחות קהל ,פרקי שעשועים ,אירועים ומפגשים המוניים.

יא .ייצור ,אחסנה ,הובלה או שימוש במוצאי אסבסט ו/או חבות כלשהי הנובעת או קשורה
בצורנית או אמיינתית.
 .4נזק אשר נגרם לרכוש אשר נמצא בבעלותו וגם או בשליטתו וגם או בהשגחתו של המבוטח.
 .5נזק לרכוש אשר המבוטח או כל איש בשרותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח.
 .6נזק אשר נגרם לאדם אשר הוא בן משפחתו הסמוך על שולחנו או בן משק ביתו של
המבוטח.
 .7נזק אשר נגרם ליסודות של בניינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל עבודה הנעשית ע"י
המבוטח או כל איש אשר בשרותו .
 .8כל נזק לקרקע או לרכוש או בניין אשר יגרם ע"י זעזוע ,החלשת משען של קרקע או רכוש או
בניין או תביעות כתוצאה מנזק כזה.
 .9א .התחייבות או אחריות אשר המבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם אלא אם כן התחייבות או
אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
ב .סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם
אשר הוא צד לו .המבוטח יחזיר לחברה כל סכום אשר שילמה החברה ויכול היה לגבותו
בהעדר הסכם כזה.
 .10שביתה או השבתה.
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 .11תביעות הנובעות מנזק פיננסי טהור ,שמשמעותו נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה
של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.
 .12נזק המכוסה או הניתן לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
 .13נזק אשר נגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,או עילת תביעה אשר נוצרה מחוץ למדינת
ישאל.
 .14הפוליסה לא תכסה כל נזק שייגרם לצד שלישי אשר המבוטח יתחייב לשלמו כתוצאה
מתביעה אשר נובעת מנזק ו/אן אובדן הנגרם בסביבת הרשת של המבוטח ו/או צד שלישי
(ראה הגדרה מטה) ,מכל סיבה שהיא ,לרבות:
א .השמצה ,לשום הרע ,דיבה ,גניבה ספרותית ,גניבת עין ,הפרה של קנין רוחני,
השמצה לגבי מוצר כלשהו ,פגיעה במוניטין של צד שלישי שנגרמו בסביבת
הרשת של המבוטח ו/או צד שלישי.
ב .העתק תכנים ,גניבת תכנים ו/או מידע אישי או עסקי של ,איסוף ושליפת
נתונים באופן שאינו עומד בדרישות הדין.
ג .מתקפת סייבר ו/או קוד זדוני ו/או וירוס מחשב או כל סוג של תוכנה זדונית
אחרת ,מתקפה ו/או חדירה בלתי מורשית לסביבת הרשת של המבוטח ו/או
צד שלישי.
ד .הפרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א –  1981על כל תקנותיו וסעיפיו.
ה .הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שנגרם כתוצאה מהמפורט בסעיפים א-ד
לעיל.
"סביבת הרשת של המבוטח ו/או צד שלישי"  -פירושו כל מערכת מידע טכנולוגית
שבבעלות המבוטח ו/או בשימוש של המבוטח או המופעלת על ידי המבוטח ו/או על ידי צד
שלישי שהינו ספק השירות של המבוטח או שהמבוטח מסר לו את הפעלת או תחזוקת
המערכת.
יובהר כי לעניין חריג זה – נזק לצד שלישי יורחב לכלול במפורש נזק אצל המבוטח שגרם
לנזק לצד שלישי כאמור.
 .15נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
 .16במקרה של תביעת צד ג' ,על פי תנאי הפוליסה ,המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה
עם המבוטח ,במטרה לשמור על האינטרסים הלגיטימיים שלו לרבות על שמו הטוב.
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פרק  :6כספי בית העסק
הגדרות
כספי המבוטח-מזומנים מכל סוג שהוא ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,ניירות ערך.
המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או בולי הכנסה ,אגרות סחירות בכל סוג שהוא ,הכל
רכושו של המבוטח או הנמצא בידיו הנאמנות.
שעות העבודה -השעות שבהן בית העסק תפוס בפועל לצורך ניהול עסקו של המבוטח וכן
הזמן בו נמצא המבוטח בבית העסק או כל אחד משותפיו ,מנהליו ,עובדיו ,אשר ברשותן
נמצאים הכספים המבוטחים.
כספת -כמתואר בהצעת הביטוח.
מקרה הביטוח:
 .1אבדן הכספים אשר יגרם למבוטח ע"י מעשה שוד או גניבה בעת העברה ישירה ורציפה
של הכספים בשעות העבודה מעסקו של המבוטח או אל עסקו ,אל או ממקומות תשלום
אחרים בכל שטח מדינת ישראל ,אשר אירע בתוך תקופת הביטוח.
 .2בבית העסק בשעות העבודה :אבדן כספים הנמצאים בבית העסק אשר יגרמו למבוטח ע"י
אש ,פריצה ושוד עד לסכום הנקוב ברשימה.
 .3בבית העסק מחוץ לשעות העבודה :אבדן כספים הנמצאים בכספת נעולה המתוארת
בהצעת הביטוח ועד לסכום הנקוב ברשימה ,כתוצאה מאש ,שימוש במפתחות הכספת
אשר הושגו במרמה או באיומים וכתוצאה מפריצת הכספת עצמה תוך שימוש בכוח ע"י
מכשירים ,חומרי נפץ או חומרים כימיים.
אם צוין הדבר במפורש ברשימה ותמורת דמי ביטוח הנקובים ברשימה ,ישפה המבטח את
המבוטח בגין נזק לכספי בית העסק הנגרם על ידי אירוע פיזי ,תאונתי ובלתי צפוי מראש ,עקב
אחד מהסיכונים המכוסים בפרק זה והכל בהתאם לתנאים ,להגדרות ולסייגים המפורטים
בפרק זה ובסייגים ותנאים לכל פרקי הפוליסה

סייגים לחבות המבטח לפרק  – 6כספי בית העסק
המבטח לא יהיה אחראי בגין:
 .1אבדן הכספים שנבע כתוצאה ממעילה באמון של כל אדם המועסק ע"י המבוטח בין אשר
האירוע בוצע על ידו או בשיתוף פעולה עמו.
 .2שימוש במפתחות הכספת (למעט האמור לעיל).
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 .3בלאי ,תנאים אקלימיים.
 .4אובדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
 .5מחסור או גרעון כתוצאה מהשמטות או טעויות.
 .6נזק לכספים המבוטחים בהימצאם בכלי רכב אשר המבוטח או אחד מעובדיו אינו נמצא בו.
 .7כל נזק הנובע מירידת ערך או שינוי שער החליפין.
 .8נזק אשר נגרם כתוצאה מנזקי טבע.
 .9נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
תנאים מיוחדים לפרק  – 6כספי בית העסק
 .1מחוץ לשעות העבודה ,המפתחות לכל הכספות שבהן מוחזקים הכספים המבוטחים יילקחו
מבית העסק ע"י המבוטח או כל אדם המורשה לכך על ידו ויוחזקו על ידם במקום מבטחים
עד לפתיחת בית העסק מחדש.
 .2הכיסוי לפי סעיף ( 1העברה) מותנה בכך שההעברה תבוצע ע"י אדם המועסק בבית העסק
וכי גילו לא יפחת מ –  17שנים תמימות.
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פרק  :7שמשות ,מראות  ,שלטים
הגדרות
זכוכית -משמעותה כל לוח זכוכית המצוין במפורש ברשימה.
מקרה -הביטוח
שבר תאונתי של שמשות המורכבות בחלונות ו/או בדלתות ו/או מראות ו/או שלטים בבית
העסק בסכומים הנקובים ברשימה ,בתנאי מפורש כי המונח "שבר" אינו כולל שום השחתה או
נזק אחר מאשר שבר הפולש דרך כל עובי הזכוכית.

סייגים לפרק 7
המבטח לא יהיה אחראי בגין:
 .1נזק למסגרות או שיבוצים מכל סוג שהם.
 .2הוצאות ההעברה או חילוף של ציוד ,סידורים ,מסגרות או חלקי מבנה אחרים.
 .3זכוכית סדוקה או לקויה.
 .4זכוכית שיש בה צורות בולטות ,כתובות ,זכוכית כפופה או מצופה כסף או כתובות ועיטורים
המחוברים אליה ,זכוכית דקורטיבית או צבועה בצבע כהה.
 .5נזק לשלטים אשר נגרם ע"י התבלות הדרגתית ופחות או כתוצאה מהשפעת אקלים,
קלקולים מכניים או חשמליים.
השיפוי :החברה תשפה את המבוטח בגין נזק המכוסה בפרק זה בהתאם לערך לוח
זכוכית חדש דומה למוחלף בתוספת הוצאות התקנה סבירות להחלפה בשעות העבודה
הרגילות ,בתנאי שהחלפה והתקנה כאלו בוצעו בפועל ולא יותר מאשר סכום הביטוח
לאותו לוח זכוכית ,בניכוי ההשתתפות העצמית.
אם לא פורטו בהצעת הביטוח לוחות הזכוכית המבוטחים ,יחשבו כל לוחות הזכוכית
הניתנים לביטוח לפי פרק זה כנכללים בסכום הביטוח.
 .6נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
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פרק  8א' :ביטוח תאונות אישיות
בפרק זה מקרה ביטוח הינו:
א .חבלה גופנית כתוצאה מאירוע פתאומי בלתי צפוי מראש ,אשר נגרמה למבוטח במישרין
בהפעלת כוח פיזי ,ע"י גורם חיצוני או מפגיעה בגורם חיצוני גלוי לעין ובתנאי שהסיבה
היחידה הישירה והמיידית לחבלה הגופנית האמורה ובלי תלות בגורם אחר ,היא עצם
הפעלת הכוח האמור ולא כל סיבה אחרת ,לרבות פסיכולוגית ו/או אמוציונאלית ,ואשר
גרמה ישירות לאחת מאלה:
 .1מותו של המבוטח או נכותו – בתנאי שהמוות או נכות נגרמו תוך שנים-עשר חודשים
מתאריך קרות מקרה הביטוח.
 .2אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו ,במקצועו או במשלח ידו המפורט
ברשימה ,או להתמסר להם בצורה כלשהי ,באורח מלא או באורח חלקי.
על אף האמור לעיל לא יכלול מקרה הביטוח ,מוות ,נכות ,חבלה גופנית או אי כושר זמני
הנובעים מנזקים מצטברים ומתמשכים מסוג מיקרו טראומה גם אם כל מקרה כשלעצמו נופל
בהגדרה המפורטת בסעיף א' לעיל.
נכות משמעה -אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של
כושר פעילותו הפונקציונאלי של אבר מאברי הגוף.
נכות מלאה צמיתה משמעה נכות מלאה תמידית שתקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק
זה.
נכות חלקית צמיתה משמעה נכות חלקית תמידית שתקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך
בפרק זה.
גבולות גיאוגרפיים -כל העולם
 .1סייגים לחבות המבטח
ביטוח זה אינו מכסה מוות ,נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו למבוטח על ידי או
כתוצאה מאחד מאירועים אלה:
א .איבוד לדעת או ניסיון לכך ,טירוף הדעת ,שימוש בסמים ,שימוש בתרופות שלא נרשמו
ע"י רופא מוסמך ,שבר הרניה.
ב .הריון או לידה.
ג .השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן ,למעט תאונה
בזמן שרותו הצבאי של המבוטח במילואים שאינה תוך כדי ועקב שרות מילואים פעיל.
ד .מלחמה (בין אם הוכרזה או לא) ,מלחמת אזרחים ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים,
מעשי חבלה וטרור ,מהומות אזרחיות ,התקוממות צבאית או עממית ,מרד ,מהפכה,
פרעות ושביתות.
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ה .הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה
כדין ,או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו ,או סיכוני תעופה שאינם נסיעות
בתשלום בקווי אוויר רגילים.
ו.

פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט ,התעסקות בציד ,טיפוס הרים
בעזרת מדריך לטיפוס הרים וגם או בעזרת חבלים וגם או בעזרת ציוד עזר אחר,
גלישה מצוקים ,סקי מים ,ספורט חורף הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח,
צניחה ,גלישה או דאייה האוויר ,אגרוף או קרב מגע מסוג אחר כלשהו ,צלילה תוך
שימוש במיכלי אוויר והשתתפות במרוצי תחרות למיניהם.

ז .נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כשלהו.
ח .ליקוי גופני כלשהו אשר היה למבוטח קודם למקרה הביטוח.
ט .תאונה כלשהי ,אם ארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח עפ"י
הפוליסה ,אם נגרמה התאונה כתוצאה מאי הכושר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח
כאמור.
י.

חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני או מפסולת
גרעינית כשלהי ,מבעירת דלק גרעיני ,למטרת סעיף זה בלבד – בעירה תכלול תהליך
כלשהו של ביקוע גרעיני במכלכל עצמו.

יא .התפרעות שבה השתתף המבוטח.
יב .הסכנות מדעת אשר לא נעשתה לצורך הצלת נפשות.
יג .מחלה כלשהי אשר חלה בה המבוטח ,לא תיחשב (לצורך פרק זה) כתאונה.
יד .תהליך ניווני של עמוד השדרה ,לרבות כאבי גב.
טו .נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
 .2תשלום תגמולי הביטוח – תנאים נלווים
א .מוות
במקרה ביטוח אשר גרם למותו של המבוטח ,ישלם המבטח למוטב אשר שמו נקוב
ברשימה – ובהעדר קביעת מוטב ע"י המבוטח ,ליורשיו החוקיים – את סכום הביטוח
הנקוב ברשימה למקרה מוות ,אולם אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח
תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה ,או נכות חלקית צמיתה ,ישלם המבטח במותו
של המבוטח רק את ההפרש ,אם יש כזה ,שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין
הסכום אשר שולם באמור בגין נכות.
ב .נכות מלאה צמיתה
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה ,ישלם
המבטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה.
ג .נכות חלקית צמיתה
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תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו בשיעור אחוז הנכות אשר
תקבע למבוטח ,עקב מקרה הביטוח ,מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של
נכות מלאה וצמיתה.
ד .חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה
משנקבעה למבוטח נכות צמיתה ,חלקית או מלאה ,לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס
אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח ,כל סכום אשר שולם בשביל תקופה
שלאחר התגבשות הנכות כאמור ייזקף לחשבון הפיצוי הסופי בגין נכות צמיתה.
ה .חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר לעבודה
 .1אי כושר מלא זמני
במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא ,ישלם המבטח למבוטח את
הסכום הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מהיום
השמיני שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור,
וזאת בכפוף לתנאי פוליסה זו .סכום הפיצוי השבועי הנקוב ברשימה לא יעלה על
סך  75%ממשכורתו החודשית הממוצעת של המבוטח ,מחולקת לארבע.
סכום הפיצוי אשר יגיע למבוטח עפ"י סעיף זה יוכפל באם יהיה המבוטח מאושפז
בבית חולים כתוצאה מתאונה ,עבור אותה תקופת אשפוז בלבד.
 .2אי כושר חלקי זמני
לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם נפגע כושרו של
המבוטח לבצע עבודתו בשיעור העולה על .25%
נקבעה למבוטח תקופת זמן הגבלה בכושרו לעבודה בשיעור העולה על 25%
ישלם לו המבטח פיצויים שבועיים כשיעור אי-כושרו מסכום הפיצוי המשתלם עפ"י
פוליסה זו בגין אי-כושר מלא זמני לעבודה.
 .3התאריך הקובע
א .לצורך פוליסה זה ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח כתאריך שבו נבדק
המבוטח לראשונה ע"י רופא מוסמך.
ב .התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה ( )1ו )2( -לעיל ,בין
בנפרד ובין ביחד ,לא תעלה על תקופה של  104שבועות רצופים מיום קרות
מקרה הביטוח.
ג .קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור
לעיסוקיו הרגילים (כהגדרתו הרשימה) ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה שוב
תקופה של אי-כושר הנובעת חד משמעית ממקרה הביטוח ,לא תחשב אותה
תקופת ביניים אשר בה נקבע שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה
ברצף תקופת התביעה ,בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות התפתחות
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רפואית זו .תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו עפ"י תנאי הפוליסה רק
לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו בכושר.
 .4תקופה מרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה
על אף האמור לעיל לא תעלה התקופה המצטברת אשר בגינה ישלם המבטח
פיצויים שבועיים על פי פוליסה זו עקב מקרי ביטוח אשר אירעו בתקופת הביטוח,
על  104שבועות בסך הכל ,בין שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני של
כושר עבודה ,בין שהוא על בסיס אובדן זמני-חלקי של כושר עבודה.
ו.

בדיקות רפואיות
 .1בקרות מקרה ביטוח ,על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי
הוראותיו.
 .2תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא (ראה גם סעיף
מס' " 2תביעות" שבתנאי הפוליסה).
 .3המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מפעם לפעם ,לפי שיקול דעתו ,להיבדק ע"י רופא
אשר יתמנה לשם כך ע"י המבטח ועל חשבונו.
 .4קביעת נכות צמיתה ,אם יש כזאת ,תקבע לא יאוחר מעשרה חודשים מיום קרות
מקרה הביטוח .תקופה זו ניתנת להארכה בהסכמתו המפורשת של המבטח.
 .5הוגשה תביעה עקב מותו של המבוטח יהיה המבטח רשאי לדרוש קיום בדיקה
שלאחר המוות.

 .3היקף מרבי של חבות המבטח עפ"י פרק 8א'
שילם המבטח עקב מקרה ביטוח אחד או יותר תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום
הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה – הגבוה מבין שני הסכומים
– וזאת מבלי לכלול תגמולי הביטוח אשר שולמו עקב אי-כושר זמני לעבודה – יפקע תוקף
פוליסה זו.
 .4קביעת הנכות הרפואית
א .דרגת הנכות הרפואית אשר נגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח עפ"י פוליסה זו תיקבע
עפ"י המבחנים הרלבנטיים אשר נקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת
לתקנה  11אשר בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז
–  ,1959להלן בסעיף זה "המבחנים" (אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה
זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו לרבות תקנה  15לתקנות הנ"ל).
ב .לא פורטה הפגיעה במבחנים אשר נקבעו בחלק א' בתוספת לתקנה  11אשר בתקנות
הביטוח הלאומי ,תקבע דרגת הנכות ע"י רופא מוסמך מטעם המבטח לפי הפגיעה
הדומה לה ,מבין הפגיעות אשר נקבעו במבחנים.
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הרחבה לביטוח נהיגה ברכב מנועי דו-גלגלי
אם עפ"י בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ובתמורת פרמיה נוספת הנקובה ברשימה הכיסוי
הביטוחי הורחב לכלול נהיגה ברכב מנועי דו-גלגלי ,בטל סעיף  2ז' ,אשר בסייגים לחבות
המבטח.
במקרה ביטוח של תאונה כתוצאה מנהיגתו של המבוטח ברכב מנועי דו-גלגלי ישלם המבטח
תגמולי ביטוח בהתאם לסכומים ולתקופת הפיצוי השבועי הנקובים ברשימה ומתייחסים להרחב
זה ,בתנאי מפורש שבקרות מקרה הביטוח היה למבוטח רישיון נהיגה בר תוקף לכלי רכב כזה.
כל תנאי הפוליסה ,הוראותיה וסייגיה יחולו על הרחבה זו – אלא אם שונו מפורשות.
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פרק  8ב'  :ביטוח מחלות
עפ"י בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,ניתן להרחיב את הכיסוי בפוליסה לחול על הרחבה
לביטוח מחלות .הרחבה כזו תחול רק אם הדבר צוין ברשימה ובתנאים המיוחדים אשר נקבעו
לכך ונרשמה ברשימה תמורת פרמיה נוספת.
 .1הרחבה לביטוח מחלות
א .מקרה הביטוח
מקרה הביטוח לעניין הרחבה זו:
מחלה אשר חלה בה המבוטח בתקופת הביטוח הגורמת לו אי כושר זמני מוחלט
לעבוד בעבודה כלשהי ומרתקת אותו לביתו או לבית החולים או לבית מרפא כתוצאה
ישירה ובלעדית מאותה מחלה.
ב .גבולות גיאוגרפיים
הרחבה זו אינה מכסה את המבוטח בהימצאו מחוץ לשטח מדינת ישראל.
תקופת פיצוי מרבי
 .1תגמולי הביטוח עפ"י הרחבה זו מוגבלים לתקופה רצופה או מצטברת של חמישים
ושניים שבועות בלבד ,מיום תחילת המחלה.
 .2קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור
לעיסוקיו הרגילים (כהגדרתם ברשימה) ,ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה
למבוטח שוב תקופה של אי-כושר הנובעת חד-משמעית ממקרה הביטוח ,לא
תחשב אותה תקופת ביניים אשר בה נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים
כהפסקה ברצף תקופת התביעה .תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו עפ"י תנאי
הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו בכושר.
ג .התאריך הקובע
את יום תחילת המחלה יראו כאותו יום אשר בו קיבל המבוטח תעודת רופא מוסמך
אשר נמסרה למבטח כראיה לאותה מחלה .תגמולי הביטוח ישולמו בקיזוז ימי
השתתפות עצמית הנקובים בדף הרשימה ,אשר יחושבו מיום תחילת המחלה (להלן
"התאריך הקובע").
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חריגים לביטוח מחלות
ביטוח זה אינו מכסה:
.1

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

.2

מחלה אשר חלה בה המבוטח קודם לתקופת הביטוח ,אשר בגינה הוא נמצא בהשגחה
או בטיפול רפואי או תרופתי.

.3

מוות או נכות כלשהי כתוצאה ממחלה.

.4

מחלה אשר נגרמה במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בסמים ,באלכוהול ,בתרופות
אשר לא נרשמו ע"י רופא מוסמך ,או מהתמכרות כלשהי של המבוטח ,מחלת מין ,שבר
(הרניה) ,מחלה אשר נגרמה בין במישרין בין בעקיפין כתוצאה מהיריון או מלידה.

.5

מחלה אשר נגרמה בין במישרין ובין בעקיפין מתהליך ניווני של עמוד השדרה ,לרבות
כאבי גב.

.6

מחלה אשר נגרמה במישרין או בעקיפין ע"י או כתוצאה מקרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי
מדלק גרעיני כשלנו ,או מפסולת גרעינית כשלהי ,מבעירת דלק גרעיני או מתהליך כלשהו
המכלכל עצמו של ביקוע גרעיני ,ומחומר גרעיני מלחמתי כלשהו.

.7

מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים ,מעשי חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים ,מרד,
מהומות אזרחיות ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפכה.

.8

נזק אשר הוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
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תנאים כלליים לפרק 8
(תנאים החלים על כל סעיפי פרק 8א' ופרק 8ב')
 .1גילוי ושינוי בעניין מהותי
א .הפוליסה הוצאה על סמך תשובות אשר נתן המבוטח ,בכתב ,על כל השאלות שנשאל
בהצעה ששימשה כבסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת ,כפי שנתבקש ועל סמך
הנחתו של המבטח שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת
הסיכון המבוטח.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי ,יהיה המבטח
רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו,
ב .המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על
כך .לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את היקף חבותו עפ"י הוראות החוק סעיף  7לחוק חוזה הביטוח התשמ"א.
ג .עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך
אחרת ,בכתב ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור ,גם עובדות בנוגע לכל אחד מאלה:
 .1מצב בריאותו של המבוטח.
 .2מקום מגוריו של המבוטח או העתקתו בתקופת הביטוח.
 .3סירובו של מבטח אחר לבטח את המבוטח או התניית הביטוח על ידי מבטח
בתנאים מיוחדים.
 .2שלילת תרופות:
המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  1על כל סעיפיו ,אלא אם התשובה אשר לא
הייתה מלאה וכנה ,ניתנה במרמה:
א .הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה ,או שהוא גרם
לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה.
ב .העובדה אשר עליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה ,חדלה להתקיים לפני
שקרה מקרה הביטוח או ,שלא השפיעה על מקרה הביטוח ,על חבות המבטח או על
היקפה
 .3תביעות
א .קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך תוך  48שעות למבטח.
ב .תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש על גבי טופס התביעה המקובל אצל המבטח,
בצרוף תעודת רופא.
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ג .על המבוטח למסור למבטח ,מיידית עם קבלתם ,את המידע והמסמכים הרפואיים
לבירור החבות ,ובכלל זה לעמוד גם בבדיקות רפואיות עפ"י דרישות המבטח ועל
חשבונו.
 .4מקדמות על חשבון תגמולי הביטוח
א .עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  30ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח ,יהיה
המבוטח ,או המוטב ,בכל לפי העניין ,זכאי לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים
ימים על חשבון תגמולי הביטוח אשר יגיעו מהמבטח עקב מקרה הביטוח.
ב .סכומים אשר שולמו למבוטח או למוטב מכוח סעיף קטן א' לעיל ,ינוכו מתגמולי
הביטוח הסופיים כאשר ישולמו.
ג .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם ,מיום
תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.
 .5זכות קיזוז
נקבע למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח נכות צמיתה בין מלאה ובין חלקית או אשר נגרם
למותו עקב מקרה הביטוח יהיה המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח אשר ישלם את
יתרת דמי הביטוח המגיעים לו בגין פוליסה זו אם טרם הגיע מועד תשלומם.
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פרק  :9ביטוח ציוד אלקטרוני
 .1מקרה הביטוח:
אבדן או נזק פיזיים בלתי צפויים ופתאומיים אשר ייגרמו לרכוש המבוטח המשמש לעסקו
של המבוטח כמוגדר להלן מסיבה כלשהי אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי.
 .2הרכוש המבוטח:
מו"מ בזאת ,כי סכום הביטוח של הרכוש המכוסה עפ"י פרק זה ,נכלל גם בסכום הביטוח
של פרק  1תכולת בית העסק.
א" .ציוד אלקטרוני" – מחשבים מעבדי תמלילים ,מסופים ,מדפסות ,מכונות צילום,
מכשירי פקסימיליה ,מרכזיות טלפון אלקטרוניות ,כולל ציוד היקפי המשמש את הנ"ל
ולמעט מחשבים ניידים מסוג כלשהו.
ב" .אמצעי אגירת נתונים" – אמצעים חיצוניים לאגירת מידע ונתונים לרבות – כרטיסים,
סרטים מגנטיים ,דיסקים ,דיסקטים.
 .3השיפוי
א .החברה תשפה את המבוטח לפי שיקול דעתה ע"י תשלום במזומן ,החלפת רכוש אשר
ניזוק או אבד ,או תיקון בגין מקרה ביטוח אשר ייגרם לרכוש המבוטח כמוגדר לעיל.
ב .החברה תשפה את המבוטח עבור הוצאות שיחזור המידע האגור באמצעים לאגירת
נתונים אשר אבד או ניזוק כתוצאה מאבדן או נזק לאמצעי האגירה הנ"ל ובתנאי
ששחזור כזה בוצע בפועל תוך  6חודשים מיום קרות מקרה הביטוח או תוך תקופה
ארוכה יותר עליה הסכימה החברה במפורש ובכתב.
אחריות החברה עפ"י סעיף זה ,הינה על בסיס נזק ראשון עד לסך  20%מסכום
הביטוח לציוד אלקטרוני במשך כל תקופת הביטוח.
הוצאות שיחזור המידע מתייחסות לסה"כ ההוצאות הדרושות להחלפת הציוד לאגירת נתונים
ולהוצאות הדרושות לצורך שיחזור המידע האגור באמצעים אלו.
 .4תנאים
המבוטח חייב להפעיל את הציוד המבוטח לפי הוראות והנחיות היצרן או ספק ,לבצע
בדיקות בטיחות ואחזקה מונעת על חשבונו הוא .אחזקה מונעת תעשה בהתאם להנחיות
היצרן או הספק.
 .5סייגים
החברה לא תהיה אחראית עבור:
א .אבדן או נזק למידע ,תוכנית או תוכנה הנמצאים במחשב או באביזריו או לנזק כלשהו
אשר נגרם ע"י וירוסים ,תולעי מחשב ,סוס טרויאני ,המעבר למטבע האירו ,נזקים
תוצאתיים מאחד מאלה ,בין שנגרם נזק חומרי ובין שלא נגרם נזק חומרי ,או כל אובדן
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או נזק אחרים שאינן אובדן או נזק חומרי בלבד למחשב ואביזריו ואשר נגרמו ע"י סיכון
מכוסה עפ"י הפוליסה.
ב .אבדן או נזק לציוד אלקטרוני ולאמצעי אגירת נתונים שנגרמו במישרין או בעקיפין ע"י
גניבה ,למעט פריצה.
ג .אבדן או נזק אשר נגרמו במישרין או העקיפין ,כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו
קיימים במועד תחילת תקופה של פוליסה זו אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו
מועד.
ד .אבדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין מכשל או אי סדירות בשירות או
באספקת החשמל הציבורית.
ה .אבדן או נזק ישיר של התבלות ,בלאי שיתוך (קורוזיה) ,של כל חלק מהרכוש המבוטח,
או אשר נגרמו או נבעו מאורח טבעי ,תוך שימוש רגיל או בעבודה רגילה ,או אשר
סיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית ,או אשר נגרמו ע"י שריטות בשטחים צבועים או
ממורקים.
חריג זה מוגבל לאותו חלק אשר ניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
ו.

כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם פרט
לליקויים אשר נוצרו כתוצאה מאבדן או נזק אחר המכוסה עפ"י ביטוח זה.

ז .כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקת הציוד האלקטרוני ואמצעי אגירת הנתונים
או באחזקה המונעת .חריג זה חל גם על חלקים אשר הוחלפו במסגרת פעולות
אחזקתם.
ח .אבדן או נזק שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע
בו תיקונים – בין אם באחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת.
ט .נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
י.

אבדן או נזק לנורות ,שפופרות.

יא .החלפת ציוד ישן או חלק ממנו ,שינויים הנדסיים ,תקלות תוכנה ,עדכון ושיפור
מערכות.
יב .אבדן או נזק מסיבה כלשהי בעת שהציוד מורכב או נישא בכלי טיס או בכלי שיט.
יג .נזק המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה זו.
 .6תנאים מיוחדים
א .בסיס הביטוח:
בסיס הביטוח לרכוש המכוסה עפ"י כיסוי זה הינו לפי עלות ההחלפה של הרכוש
המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג מאותו מין ובעל אותו כושר תפוקה אך לא משופר
ממנו.
ב .חישוב השיפוי:
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במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ,תשלם החברה את כל ההוצאות אשר
תהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הפריט תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד
לפני קרות הנזק .כן תשלם החברה את ההוצאות של הפירוק ושל ההרכבה מחדש
אשר הוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה אם
יחולו כאלה.
במקרה והעלות של החזרה למצב פעולה תקין תגרור אחריה החלפה של ליפוף
חשמלי ,או של חלפים המתבלים עקב שימושים ,ייעשה ניכוי מתאים עבור בלאי.
החברה לא תשלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים ,או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו
בעת ביצוע תיקונים המכוסים לפי ביטוח זה.
אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב המקרה בו הרכוש המבוטח
הושמד כליל או המקרה בו עלות התיקונים של הפריט עפ"י חישוב השיפוי כמפורט
לעיל עולה על – או שווה אל – הערך הממשי של הפריט מיד לפני קרות האירוע אשר
גרם לאובדן .בכל מקרה כזה ,ערכה של הניצולת ,אם תהיה ,יופחת מהשיפוי אשר על
החברה לשלם.
הכיסוי לגבי ביטוח ציוד אלקטרוני בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה הינו כפוף לסייגים
ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  :10סייגים לחבות המבטח לכל פרקי הפוליסה
 .1המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו עבור:
א .תאונה ,אבדן ,נזק או חבות כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחד
המאורעות הבאים או באמצעותו או כתוצאה ממנו:
 .1מלחמה ,פלישה ,פעילות חבלנית וכל פעולות אויב זר ,מעשי איבה או פעולות
מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה) ,מלחמת אזרחים.
 .2מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפיכה ,שלטון צבאי או שלטון
אשר תפסוהו באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או
גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור,
החרמה.
 .3אבדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין לרכוש המבוטח על ידי פעולות
חבלה ופעולות טרור המבוצעות על ידי אדם או חבר בני אדם ,בין אם הם פועלים
בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ,ובין אם לאו.
למטרות סעיף זה טרור פירושו השימוש באלימות למטרות פוליטיות ,לרבות כל
שימוש באלימות הנעשה כדי להטיל פחד ואימה על הציבור או על חלק ממנו.
 .4חומר גרעיני ( )NUCLEAR MATERIALכלשהו ,לרבות חומר גרעיני מלחמתי,
קרינה מיננת וגם/או זיהום רדיואקטיבי כלשהם ,לרבות מדלק גרעיני וגם מפסולת
גרעינית וגם/או מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף זה בלבד ,בעירה תכלול
תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו.
 .5נזק כלשהו אשר בגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים עפ"י חוק מס רכוש וקרן
פיצויים התשכ"א –  ,1961גם אם זכות זו נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה
כלשהי מהוראות החוק הנ"ל.
בכל משפט תובענה או הליכים משפטיים אחרים ,אם יטען המבטח כי תאונה ,אבדן,
נזק או חבות כלשהם אינן מכוסים על ידי ביטוח זה ,על פי הוראות תנאי זה ,תהיה על
המבוטח חובת ההוכחה כי תאונה ,אבדן ,נזק או חבות כאלה – מכוסים.
ב .מעשה במתכוון של המבוטח ו/או בני משפחתו.
ג .חריגה מסטנדרט התנהגות סביר
נזק שנגרם כתוצאה מהתנהגותו של המבוטח שהינה חורגת מסטנדרט התנהגות של
מבוטח סביר.
ד" .פל-קל" – כל אובדן או נזק הנובע מבניה בשיטת ה"פל-קל" ו/או מהתמוטטות תקרת
פל-קל במבנה שבבעלות ו/או בחזקתו של המבוטח.
ה.

זיהום סביבתי ,מכל סוג שהוא.

ו.

נזק כתוצאה מחומרי נפץ.
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ז .סיכונים אטומיים – (אנרגיה אטומית).
ח.

מחלת האיידס ( )AIDSתסמונת הכשל החיסוני הנרכש על כל צורותיה או כל
תסמונת דומה הנגרמת ע"י מיקרואורגניזמים מסוג זה ,לרבות מוטציות ווריאציות,
למעט במקרה שבו המבוטח נקט באמצעים סבירים למניעת הידבקות בכשל חיסוני
נרכש.

ט .נזק שמקורו בשדות אלקטרומגנטיים.
י.

פרעות מהומות ,או השבתות ,אלא אם בוטחו במפורש בפוליסה בתוספת דמי ביטוח.

יא .נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות ירידה בשווים של הנכסים המבוטחים מסיבה
כלשהיא ,עקב קרות מקרה הביטוח הנגרמת במישרין ומיידית ממקרה הביטוח ולרבות
קלקול סחורה עקב שינוי טמפרטורה מחמת נזק מכוסה.
יב .ביטוח ימי.
אבדן או נזק כלשהו לרכוש ,אשר בעת קרות אבדן או נזק ,היה מכוסה בביטוח ימי או
אווירי שנערך על ידי המבוטח או לטובתו ,פרט לסכום עודף כלשהו שלמעלה מסכום
הביטוח לפי הפוליסה או הפוליסות לביטוח ימי או אווירי .היה והכיסוי על פי ביטוח ימי
או אווירי כאמור יתבטל עקב ביטוח זה ,לא יחול סעיף זה.
יג .למרות האמור בכל תנאי אחר בפוליסה ,או בתוספת לפוליסה ,מותנה ומוסכם בזאת
כדלקמן:
 .1הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו אינו כולל:
 1.1אובדן ,נזק ,הרס ,עיוות ,מחיקה ,השחתה או שינוי של כל מאגר נתונים אלקטרוני
מכל סיבה שהיא (לרבות ,אך לא רק ,בשל וירוס מחשב) או אובדן שימוש ,הפחתה
בכושר התפעולי ,או עלות כספית הנובעת מגורמים אלו ,גם אם נגרמו בקשר עם סיבה
נוספת אחרת שאירעה בו זמנית במשך רצף של נזק אחר כלשהוא.
"וירוס מחשב" – פירושו מערך הנחיות או קודים הרסניים ופוגעניים או מערך הנחיות
או קודים שהונחו בזדון בדרך של תכנות או כל דרך אחרת המתרבה מאליה
באמצעות מערכות מחשב או באמצעות תקשורת ממוחשבת מכל סוג שהוא.
וירוס מחשבים כולל אך אינו מוגבל ,ל"סוס טרויאני" ו/או "תולעים" ו/או "פצצות זמן"
ו/או "פצצות לוגיות".
1.2

נזק ו/או אובדן הנגרם במרחב הקיברנטי (סייבר ספייס ,סביבת הרשת) מכל
סיבה שהיא ,לרבות כתוצאה מתקלה ו/או מתקפת סייבר ו/או השמצה
מכוונת ,הפרת קנין רוחני ,העתקת תוכן ,שליפת נתונים או כל תוכנה זדונית
אחרת כולל חדירה בלתי מורשית לסביבת הרשת של המבוטח.

1.3

הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שנגרם כתוצאה מהמפורט בסעיפים 1.1
ו 1.2-לעיל.
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 .2למרות האמור בסעיף  1.1לעיל ,הפוליסה תכסה נזק פיזי לרכוש המבוטח אשר
יקרה במהלך תקופת הביטוח ,אם הנזק ייגרם על ידי אחד מהסיכונים המכוסים
הנכללים בה ,גם אם הנזק ייגרם מחמת מקרה הנכלל בסעיף  1.1לעיל.
למען הסר ספק ,האמור בסעיפים  1ו 2 -לעיל לא יחול בכל הקשור לנזק מכוסה על פי
תנאי הפרק לביטוח ציוד אלקטרוני.
יד .חבות כלשהי הנובעת מהחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח 1998 -בפרט ו/או
העשויה לחול על המבוטח כתוצאה מהטרדה מינית בכלל.
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פרק  :11תנאים כלליים לכל חלקי הפוליסה
 .1מצג בלתי נכון או הסתרה במרמה
א .המבוטח חייב למסור למבטח תשובות מלאות וכנות על שאלות בעניינים מהותיים
שבסופם הצעת הביטוח.
ב .הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי ,כמוה
כמתן תשובה אשר אינה מלאה וכנה.
 1.1אם ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה ,אזי:
א .המבטח רשאי לבטל את הפוליסה תוך  30ימים מהיום שבו נודע לו על כך ,כל עוד לא
קרה מקרה הביטוח .במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח אשר שולמו
בעד יתרת התקופה ,בניכוי הוצאותיה ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.
ב .קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה ,הרי במקרים של
תשובה אשר לא הייתה מלאה וכנה אשר ניתנה בכוונת מרמה ,של הסתרה בכוונת
מרמה ,וכן במקרים בהם המבטח ,כמבטח סביר ,כלל לא היה מתקשר בחוזה הביטוח
אשר בפוליסה זו אילו ידע את המצב לאמיתו – פטור המבטח מכל אחריות על פי
הפוליסה.
ג .במקרים אחרים של מתן תשובה אשר אינה מלאה וכנה ,יופחתו תגמולי הביטוח
בשיעור יחסי ,אשר הוא כיחס בין הפרמיה המוסכמת ובין הפרמיה אשר הייתה צריכה
להשתלם לפי המצב לאמיתו.
ד .עשה המבוטח במתכוון דבר אשר היה בו כדי למנוע מן החברה את בירור חבותה או
להכביד עליה ,אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח אלא במידה והייתה חייבת בהם אילו
לא נעשה אותו דבר.
ה .מסר המבוטח לחברה עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנה עובדות בנוגע למקרה
הביטוח או בנוגע לחבות החברה והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטורה החברה
מחבותה.
ו.

מעשה או מחדל אשר נעשו במתכוון על ידי המבוטח פטורה החברה מחבותה.

ז .אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק אשר המבוטח יכול היה למנוע או להקטין
בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים אשר
החברה הורתה לו לנקוט.
 .2גילוי ושינוי בעניין מהותי
א .המבוטח יגלה בכתב, ,במשך תקופת הביטוח כל שינוי בעניין מהותי בתוך זמן
סביר מעת שנודע לו על כך ,לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח
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רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק כמפורט
בסעיף  1לעיל.
ב .עניין מהותי הוא עניין אשר שאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל מסמך חליפי
וכן כל עניין אשר יש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה
הביטוח בכלל או לכרתו בתנאים שבו.
לרבות:
.1

שינוי בעניין מהותי אשר שאלה עליו הוצגה בטופס הצעת הביטוח ,ואשר חל
אחרי שהמבוטח נתן תשובתו.

.2

דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה ויש בכך כדי
להחמיר את סיכונו של המבטח החמרה של ממש.

.3

כל שינוי בשימוש ברכוש המבוטח או בנסיבות אחרות הנוגעות לו או שינויים
בשיטות העבודה ,תהליכי הייצור והמיכון שיש בו משום הגדלת הסיכון של
אובדן ,נזק או אירוע המכוסים על פי פוליסה זו.

.4

כל העברה של הרכוש המבוטח מבית העסק למקום אחר.

.5

כל שינוי בבעלות על הרכוש המבוטח או בזכויות הקנייניות לגביו.

.6

שינוי בעיסוקו של המבוטח ,או אם הושכר העסק לגורם אחר.

.7

כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.

.8

שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח ו/או במיגוני בית העסק.

.9

שינוי משמעותי במספר העובדים.

 .10דו"ח ביקורת מרשות הכבאות המורה למבוטח מכוח חוק שירותי כבאות תשי"ט
–  1959לנקוט באמצעים מסוימים למניעת דלקות ונזק באתר המבוטח או
בסביבתו.
 .11שלילת רישיון בית העסק על ידי הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת אחרת.
ג .לא קיים המבוטח הוראות אלה ,זכאי המבטח לתרופות כמפורט בסעיף  1לעיל
על כל תתי סעיפיו.
 .3שלילת תרופות:
המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיפים  1ו 2-על כל סעיפיהם בכל אחת מאלה,
אלא אם התשובה אשר לא הייתה מלאה וכנה ,ניתנה במרמה:
א.

הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה ,או שהוא גרם
לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה.
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ב.

העובדה אשר עליה ניתנה תשובה אשר לא הייתה מלאה וכנה ,חדלה להתקיים לפני
שקרה מקרה הביטוח או ,שלא השפיעה על מקרה הביטוח ,על חבות המבטח או על
היקפה .

 .4ביטוח כפל
א .בוטח נכס או חבות בפני סיכון המכוסה לפי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד
בתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח
הכפל או נודע לו עליו.
ב .בוטחו נכס או חבות בפני סיכון המכוסה לפי פוליסה זאת אצל מבטח אחר ,לא יהיה
הביטוח בחברה בתוקף.
 .5תביעות
בהיוודע למבוטח על קרות מקרה העשוי להוות עילה לתביעה עפ"י פוליסה זו ,עליו :
א .להודיע מיד לחברה על המקרה.
ב .להודיע מיד למשטרה על המקרה – אם ארע עקב מעשה פלילי ,ולהמציא אישור על
כך לחברה.
ג .להודיע לחברה על כל חקירה וכל תביעה ,דרישה או הליך משפטי הנוגעים למקרה.
ד .להמציא לחברה כל המסמכים וההוכחות שבידיו לגבי המקרה ולגבי גובה האובדן או
הנזק.
ה .לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק.
ו.

להימנע מלעשות כל הוצאה ,תיקון נזק ,כל תשלום וכל הצעה או הבטחה של תשלום
ומלנהל כל משא ומתן בקשר לתביעה כלשהי – ללא ידיעתה והסכמתה של החברה.
הכירה החברה בחבותה לפצות או לשפות את המבוטח בהתאם לפוליסה ,זכאית
החברה לנהל בשם המבוטח כל הליך משפטי הנוגע למקרה.

 .6הכשלה של ברור חבות:
א .לא קוימה חובה לפי סעיף  5במועדה וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין את חבותו,
אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו קוימה החובה.
הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 .1החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
 .2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על
הבירור.
ב .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או
להכביד עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא
נעשה אותו דבר.
 .7טיפול בתביעות צד שלישי
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א .המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה או את יישוב
התביעה ,ולהתפשר בשמו בכל תביעה .למבטח יהיה שיקול דעת בניהול כל ההליכים
המשפטיים או בישוב כל תביעה ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  30יום מראש
והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו ,אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח
תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.
כמו כן ,על הצדדים לשתף פעולה בניהול ההגנה .על המבוטח החובה למסור למבטח
את כל המידע והמסמכים שיש לו ולסייע לו ככל שיידרש ממנו בקשר למפורט בסעיף
זה ,המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו
הטוב או לגרום לו נזק .
ב .במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח ,הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת
מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת והמכוסים לפי הרחבה זו ,רשאי
המבטח לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי הרחבה זו ,ולאחר תשלום כזה
יהא המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות ולא תחול עליו שום אחריות נוספת
בקשר לכך ,חוץ מהוצאות משפט סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.
 .8דרכי הפיצוי
א .המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:
 .1תשלום ערך האבדן או הנזק ,שווי הרכוש שאבד או ניזוק ,יחושב כפי הערכת
השמאי לאחר אירוע האבדן או הנזק.
 .2תיקון הרכוש שניזוק והבאתו למצב הדומה למצבו ערב קרות הנזק.
 .3החלפת הרכוש שניזוק או אבד או חלקים ממנו בפרטים מאותו סוג ואיכות של אלו
שאבדו או ניזוקו.
ב .אופן הפיצוי וסכום הפיצוי יהיו בהתאם לתנאים ,לסייגים ולהוראות אשר בפוליסה.
הפיצוי שיינתן בשל אבדן או נזק של פריט ,זוג פריטים ,קבוצת פריטים או מספר
פריטים לא יעלה על הסכום המפורט ברשימה.
ג .מוצהר ומוסכם בזאת ,כי האחריות לקביעת סכומי הביטוח היא על המבוטח בלבד .אם
במקרה אובדן או נזק יוברר כי סכומים אלה גבוהים מכפי שווי הרכוש המבוטח ,יחולו
הוראות חוק חוזה ביטוח בדבר ביטוח יתר ,והמבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי העולה על
שוויו הממשי של הרכוש שניזוק או אבד.
 .9חובת זהירות ומיגון
על המבוטח:
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א .לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים למניעת כל נזק או פגיעה המבוטחים בפוליסה זו
וכן לעשות או להימנע מלעשות כל מעשה או מחדל אשר קיומם או אי קיומם עלול גרום
באופן סביר לנזק או פגיעה המבוטחים כאמור לעיל.
ב .1 .להעסיק עובדים מיומנים .
 .3לקיים כל חובה המוטלת על פי דין.
דרישות מיגון
אם תדרוש החברה התקנת מערכת מיגון או אזעקה (להלן – "המערכת") ו/או צוין בהצעת
הביטוח ,כי קיימת מערכת ,על המבוטח לפעול כדלקמן:
 .1לדאוג להפעלתה ותקינותה של המערכת המבוקשת.
 .2המערכת תתוחזק בצורה נאותה ושוטפת בכל הזמנים שהעסק המבוטח סגור
לפעילות עסקית ,לרבות בשעות ההפסקה וכן לאחר שעות העבודה ,בשבתות ובחגים.
במקרה של נזק ,על המבוטח או המוטב ,לפי העניין למסור למבטח תוך זמן סביר
לאחר שנדרש לכך את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ואם אינם ברשותו,
עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם לרבות אך לא רק ,לגבי הטיפול השוטף
(האחזקה) לרבות החלפת סוללות במועד הדרוש על פי הוראות היצרן.
 .10ביטוח חסר
אם בשעת קרות מקרה הביטוח היה סכום הביטוח פחות משוויו של הרכוש המבוטח
יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה בשל כל אובדן או נזק ,בהתאם ליחס שבין סכום
הביטוח ובין שוויו של הרכוש המבוטח( .הוראות סעיף זה אינן חלות לגבי פרקים– 5 :
אחריות כלפי צד שלישי – 8 ,תאונות אישיות).
כל פריט ופריט יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
אם הורחבו הפרקים הנ"ל לכלול ,תוספת מיוחדת מס' ( 1ערך כינון) ,אזי יבוסס החישוב
הנ"ל על בסיס ערכו הכללי של הרכוש המבוטח כחדש.
 .11ביטול הפוליסה
א .המבוטח זכאי לבטל פוליסה זו בכל עת על ידו באמצעות מתן הודעה בכתב למבטח
ובתנאי שלא ארע לפני הביטול כל מאורע אשר בגינו ניתן להגיש תביעה על פי תנאי
הפוליסה.
ב .ביטל המבוטח את הפוליסה – תוחזר לו יתרת הפרמיה לאחר ניכוי הפרמיה שעליו
לשלם ,על פי החישוב הבא 10% + 10% :מהפרמיה נטו עבור כל חודש בו הפוליסה
הייתה פעילה.
ג .מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
יהיה המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח
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לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב לפחות  21יום לפני
התאריך בו יתבטל הביטוח.
אם המבטח ביטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול
אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח את
הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה
שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין
מספר הימים שנותרו ,במועד הביטול ,עד תום תקופת הביטוח המקורית ,לבין מספר
הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית.
 .12תחלוף (סברוגציה)
א .הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח
חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור
התגמולים ששילם.
ב .המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו
של המבוטח לגבות מן האדם שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
ג .קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה ,עליו
להעבירו למבטח .עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה
למבטח ,עליו לפצותו בשל כך.
ד .הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח
סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד
ועובד שביניהם.
 .13השתתפות עצמית
מתגמולי הביטוח לכל תביעה תופחת השתתפות עצמית כמפורט לגבי כל אחד מפרקי
הפוליסה.
 .14הצמדה למדד
סכומי הביטוח ,סכום ההשתתפות העצמית ,תגמולי הביטוח ודמי הביטוח צמודים למדד.
מדד פירושו מדד המחירים לצרכן אשר מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל
גוף אשר שיבוא במקומה .הצמדה למדד פירושה שהסכומים ישתנו כדלקמן:
א .סכומי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו לפי השינויים אשר יחולו במדד בין
המדד הידוע ביום תחילת הביטוח ,לבין המדד הידוע ביום קרות מקרה הביטוח.
ב .דמי הביטוח ישתנו לפי השינויים אשר יחולו במדד בין המדד הידוע ביום תחילת
הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.
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ג .לתגמולי ביטוח יתווספו הפרשי הצמדה למדד לפי השינויים אשר יחולו במדד בין
המדד הידוע ביום מסירת התביעה לחברה לבין המדד הידוע ביום תשלומם בפועל.
 .15השבת סכום הביטוח לקדמותו
במקרה של אובדן או נזק המכוסים לפי פרקים ( 1תכולת בית העסק)( 2 ,מבני בית
העסק) 3 ,א'+ב' (הכנסות בית העסק)( 6 ,כספי בית העסק) ו – ( 7שמשות מראות
ושלטים) ,אזי לאחר תשלום תגמולי הביטוח יושב סכום הביטוח לקדמותו ,כל זאת בתנאי
כי המבוטח בירר עם החברה וביצע לאחר אירוע הנזק את כל דרישות החברה לגבי אמצעי
זהירות ,והמבוטח ישלם פרמיה המתייחסת לסכום ההשלמה לתקופה שמתאריך קרות
האובדן או הנזק עד תום תקופת הביטוח.
 .16תשלומי דמי הביטוח ודמים אחרים:
א.

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו
במלואם תוך  28יום מתחילתה של תקופת הביטוח או במועדים אחרים שפורטו
ברשימה (אם בכלל) בהתאם למקרה.

ב .אם סוכם בין המבוטח למבטח על הסדר תשלומים ישולמו דמי ביטוח בתוספת דמי
אשראי בהתאם למפורט ברשימה:
דמי האשראי יחושבו על בסיס ריבית שנתית כנקוב ברשימה וישולמו במהלך תקופת
הביטוח בתשלומים חודשיים ,שווים ורצופים בהתאם למספר החודשים שסוכמו ונקבעו
בדף הרשימה.
ג .לא יישלם המבוטח את דמי הביטוח בשיעורים ובמועדים מוסכמים ,יהיה עליו לשלם
למבטח בגין כל סכום שלא שולם במועדו ,הפרשי הצמדה שיחושבו בהתאם ליחס בין
מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום בפועל של הסכום אשר בפיגור לבין מדד
המחירים הידוע ביום תחילת הפיגור.
בגין חיוב אשר לא כובד עשויים להיגבות דמי טיפול.
 .17זכות הקיזוז
המבטח יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע למבוטח ,בכפוף להוראות כל דין ,כל סכום חוב
שהמבוטח חייב לו ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת .במקרה של אובדן מוחלט
לרכוש המבוטח המכוסה על-פי פוליסה זו יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי הביטוח
המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם בפועל.
 .18זכויות המבטח לניצולת
בקרות אבדן או נזק כלשהו לרכוש כלשהו המבוטח ע"י פוליסה זו ,רשאי המבטח:
א .להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האבדן או הנזק.
ב .לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.
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ג .להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו בדרך
אחרת לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי ,או למכור כל רכוש כזה או לעשות בו
כראות עיניו.
ד .אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או ימנע את
המבטח בשימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תוקטן חבותו של המבטח.
ה .המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם
המבטח כבר קיבל אותו לרשותו או לא.
כל האמור בסעיף זה לא יגרע מזכות המבטח להסתייע בכל תנאי מתנאי פוליסה זו
בטענתו נגד תביעה כלשהי.
 .19הודעות
כל הודעה פורמלית או אחרת הדרושה עפ"י התנאים האלה חייבת להיעשות בכתב
כדלקמן:
א .ע"י המבטח  -לפי כתובתו של המבוטח הרשומה בפוליסה או לפי הכתובת האחרונה
שניתנה ע"י המבוטח בכתב לחברה
ב .ע"י המבוטח למבטח  -למשרדה הראשי או לאחד מסניפיה ,כתובת מייל:
shomera@shomera.co.il
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