שלמה

Bus ness
פוליסת ביטוח
לבתי עסק

shlomo-bit.co.il

קריית אריה ,דרך שלמה שמלצר ,פינת מרטין גהל  ,10פתח תקווה| shlomo-bit.co.il | 4951245 ,

מבוטח נכבד,
אנא עיין בתנאי הפוליסה ,סכומיה והגבלותיה.
במידה ונתגלה נתון הדורש תיקון בפוליסה ,אנא העבר את הערותיך למשרדי
החברה או סוכן הביטוח שלך לצורך בדיקה ובמידת הצורך הוצאת פוליסה
מתוקנת.
פוליסה זו היא חוזה בין:
ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ )להלן  -המבטח(
ובין:
המבוטח ששמו מפורט ברשימה )להלן  -המבוטח(.
הואיל והמבוטח אשר שמו ,כתובתו ומהות עסקו לצורך ביטוח פורטו ברשימה
המצורפת לפוליסה זו ,הגיש למבטח הצעה חתומה ו/או כל מסמך אחר או מידע
אחר על ידו המהווה יסוד לחוזה זה וחלק בלתי נפרד ממנו ,על מנת לבטח
בהתאם לפרקים ו/או לחלקים בפרקים ו/או להרחבים המבוקשים ,לפי בחירתו,
כמפורט ברשימה.
לפיכך מעידה פוליסה זו כי תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה
ובכפיפות לכל תנאי ,חריגי והוראות הפוליסה ,ישלם המבטח תגמולי ביטוח בגין
מקרה ביטוח כמוגדר בכל פרק או חלק מפרק באחד או יותר מפרקי הפוליסה
שיארע תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.
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.
סך כל תגמולי הביטוח אשר ישולמו בגין כל סעיף המפורט ברשימה לא יעלו
על הסכום הרשום בה לצידו ,ולא עלו בכללם על סכום הביטוח הרשום ברשימה
לגבי כל פרק ,או חלק של פרק או הרחב ,ולגבי חבותו החוקית של המבוטח לא
יעלו תגמולי הביטוח על גבולות האחריות הנקובים ברשימה או על כל סכום אחר
או גבול אחריות אחר אשר יקבע במפורש בתוספת לפוליסה שהוצאה על ידי
המבוטח.
תגמולי הביטוח ישולמו בניכוי השתתפות עצמית בגין כל פרק או חלק של
פרק או הרחב ,כמפורט ברשימה.
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פוליסה לביטוח העסק

פרק  - 1הגדרות כלליות לכל פרקי הפוליסה
המבטח –

ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ.

המבוטח –

אדם או גוף ששמו ,כתובתו ומהות עיסוקו נקובים ברשימה.

הפוליסה -

פוליסה זו ,לרבות הרשימה הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת
לפוליסה.

הרשימה –

הרשימה והתוספות המצורפות לפוליסה זו והמהוות חלק בלתי
נפרד ממנה ובה הפרטים המפרטים את הרכוש המבוטח ותאורו,
סכומי הביטוח ,דמי הביטוח ,תקופת הביטוח ,פרקי ההרחבות
הכלולים בביטוח ,התנאות מוסכמות ,שיעורים וסכומים של
השתתפות עצמית.

בית העסק -

החלק של החצרים התפוס על ידי בעל הפוליסה למטרת עסקו
בכתובת המצוינת.

עיסוקו של המבוטח -

העיסוק המצוין ברשימה ולא כל עיסוק אחר.

תקופת הביטוח –

תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

דמי הביטוח -

הפרמיה ברשימה והדמים.

סכומי ביטוח -

מקרה הביטוח –
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לגבי המבנה ,התכולה או כל פריט ,סוג הפריטים ,קבוצת
פריטים או מספר פריטים – הסכום הנקוב ברשימה כסכום
הביטוח לגביהם.

.2

לגבי הכנסות  -הכנסות בית העסק הצפויות למשך 12
חודשים מיום תחילת הביטוח.

.3

לגבי חבויות  -גבולות אחריות הנקובים ברשימה למקרה
ביטוח אחד ולכל הפיצויים שיש לשלמם במשך תקופת
הביטוח.

כמוגדר בכל פרק בנפרד.

3

השתתפות עצמית -

הסכום המפורט ברשימה של הפוליסה ,בו יישא המבוטח מתוך
תגמולי הביטוח שישולמו ו/או מתוך הוצאות שישולמו על ידי
המבטח עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,לגבי כל
אירוע בנפרד.
לגבי פרקי החבויות ,סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי
הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח במהלך הטיפול בתביעה ו/או
הדרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה
וזאת גם אם לא שולמו פיצויים בגינם.

עובד -

אחד או יותר מעובדי המבוטח הנמצא בשירות המבוטח ומקבל
שכר ממנו ומתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד.

גבול גיאוגרפי -

מדינת ישראל ,אזור יהודה ושומרון וחבל עזה )למעט שטחי
האוטונומיה(.

נכס שאינו תפוס -

מקום אשר אין נמצאים בו ו/או עובדים בו למעלה מ־ 30ימים
רצופים לרבות מקום נטוש.
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פוליסה לביטוח העסק

פרק  – 2חריגים כלליים לכל פרק הפוליסה
המבטח לא יכסה אובדן ,נזק או חבות שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי:
 .1תאונה ,אובדן ,נזק או חבות שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי חומר רדיואקטיבי כלשהו,
קרינה מייננת ,או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת רדיואקטיבית כלשהי
ו/או מבעירת דלק רדיואקטיבי כלשהו.
"בעירה" – תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
 .2נזקי טבע ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .3זיהום למעט זיהום הרכוש המבוטח על פי פוליסה זאת אם נגרם מחמת הסיכונים
המפורשים המכוסים על פיה או נזק לרכוש המבוטח מחמת הסיכונים המפורשים
המכוסים על פי פוליסה זאת שנגרם עקב זיהום.
 .4כל נזק שיגרם לרכוש המבוטח בפקודת רשות כלשהי ולפי סמכויותיה כדין לרבות החרמה
ו/או תפיסה ו/או השמדה של הרכוש המבוטח על ידי הרשות.
 .5מעשה במתכוון או רשלנות רבתי של המבוטח או בני משפחתו או מטעמם.
5.1

הפסד או נזק או חבות ממעשה זדון וגם/או במתכוון וגם/או כתוצאה מהם של
המבוטח או בן משפחתו או המוטב או מי מטעמם – כולל ידיעה מוקדמת של מי
מהם על כוונת זדון של אחר ואי נקיטת אמצעים סבירים לסיכול המעשה ,וכן כולל
התנהגות של מי מהם המנוגדת לחוק והעולה כדי נטילה במודע של סיכון.

5.2

נזק 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.

 .6רכוש כלשהו כאשר המקום המבוטח איננו תפוס ו/או נטוש למעלה מ־ 30ימים רצופים
תוך תקופת הביטוח.
 .7גניבה תוך כדי או בעקבות נזק המכוסה לפי פוליסה זו.
 .8אובדן או נזק שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מפחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.
 .9המבטח לא ישפה את המבוטח בגין הפסד תוצאתי כלשהו לרבות -
9.1

ירידת ערך ,אבדן שוק.

9.2

הפסד רווח אלא אם בוטח במפורש בפוליסה.

 .10אובדן ,נזק או חבות שמקורם באירוע שמחוץ לגבול הגיאוגרפי.
 .11אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח ,אשר בעת קרות מקרה הביטוח יהיה מבוטח על יד
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פוליסה לביטוח ימי או אווירי כלשהו שנערכה על ידי המבוטח או לטובתו.
אם עקב קיומה של פוליסה זו יתבטל הכיסוי על פי הביטוח הימי או האווירי כאמור ,יהא
המבטח אחראי לאובדן או לנזק על פי תנאי פוליסה זו.
 .12התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם התחייבות או אחריות
כזו אושרה על ידי המבטח ,או התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם
בהעדר הסכם זה.
 .13סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם
שהוא צד לו .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר
הסכם כזה ,אלא אם אושר ההסכם על ידי המבטח.
 .14נזק כתוצאה מחומרי נפץ.
 .15פרעות ,שביתות ומהומות אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .16מלחמה וסיכונים פוליטיים
 16.1מלחמה ,פלישה ,פעולה של אויב זר ,פעולות איבה או פעולות מלחמתיות )בין אם
הוכרזה מלחמה ובין אם לאו( ומלחמת אזרחים.
 16.2מרידה ,מרד ,מרי ,מהומות אזרחיות ו/או התקוממות צבאית או עממית ,התקוממות
המונית ,מהפכה ,הפיכה צבאית ,קשר ,מהפכה צבאית או תפיסת השלטון באורח
בלתי חוקי על ידי הצבא או גורם אחר ,החרמת רכוש ,עיקול ,הפקעה ,והלאמה,
משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה
של קיום משטר צבאי או מצב של מצור.
 16.3פעולות טרור המבוצעות על ידי אדם או על ידי אנשים הפועל/ים מטעם או בקשר
עם ארגון כלשהו ,העוין את המדינה.
לצורך חריג זה "טרור"  -שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו.
מוסכם כי רק אישור של משרד הביטחון ,או של משטרת ישראל או של מנהל מס
רכוש על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,יהווה בסיס לדחיית
תביעת המבוטח לתגמולי ביטוח על סמך חריג זה.
 16.4מעשה בלתי חוקי או בלתי מבוקר או מעשה אלים שנעשה עקב פעולות איבה על
ידי אזרחים ,אנשי השלטון או חיילים ,כדוגמת :שוד ,הרס ,גניבה ,ביזה ,ונדליזם
וכדומה.
 .17חריג "פל קל" – כל אובדן או נזק או חבות הנובע מבנייה בשיטת ה"פל-קל" ו/או התמוטטות
תקרת פל קל במבנה שבבעלו ו/או בחזקת המבוטח.
 .18חבות בגין מערכות סולריות להפקת אנרגיה חשמלית המותקנת בחצרי המבוטח.
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 .19רכוש שאינו כלול בביטוח
ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק לנכסים המפורטים להלן ,אלא אם צוין אחרת ברשימה:
 19.1מתכת יקרה ,למעט מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר או מציוד או ממלאי המשמש
לייצור בעסק המבוטח.
 19.2יצירות אומנות בסכום העולה על סך של  ₪ 4,000לפריט ובסה“כ  .₪ 20,000לכל
הפריטים יחד ,או יצירות אומנות שאינן נמצאות בחצרי המבוטחים.
 19.3אבנים יקרות ,ניירות ערך ,שטרי התחייבות ,מסמכים סחירים כלשהם ,בולים,
מזומנים ,מטבעות והמחאות.
 19.4כלי רכב מנועי )למעט מלגזות( אלא אם כלי הרכב מהווה כמלאי עסקי.
 19.5כלי שייט וכלי טייס.
 19.6קרקע ,גידולים חקלאיים ,ובעלי חיים.
 19.7מקורות מים )כולל מי תהום( ,מקווה מים.
 19.8חומרי נפץ.
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פרק  - 3מבנה בית העסק
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן ,שאירע במהלך תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה ,בכפוף לסכומי הביטוח ,להגדרות ,לתנאים ולחריגים הכלליים של פרק זה
ושל כל פרקי הפוליסה.
בנוסף להגדרות הכלליות לכל פרקי הפוליסה לפי פרק  ,1לפרק זה יתווספו ההגדרות
המפורטות להלן:

 .1הרכוש המבוטח
מבנה בית העסק  -מבנה בית העסק הנמצא בכתובת המצוינת ברשימה או במקום אחר
שמצוין ברשימה ,לרבות צמודות והחלק היחסי של המבוטח ברכוש המבוטח ,אליהם יש
למבוטח זיקה כבעלים או כדייר ,בין שהמבנה בבעלות המבוטח ,בין שהושכר לו על ידי
אחרים ובין שהוא מוחזק על ידו לצורכי העסק המבוטח ובין שהמבנה הינו מבנה שמבוטח
אחראי בגינו על פי כל דין.

 .2מקרה הביטוח
אובדן או נזק פיזי שנגרם במהלך תקופת הביטוח לרכוש המבוטח או לחלק ממנו ,בעת
המצאו בחצרי המבוטח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המבוטחים המפורטים בפרק
זה ובהרחבותיו .מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין
הסכומים הבאים:
2.1

סכומי הביטוח הנקובים ברשימה בגין כל סעיף וסעיף בנפרד ,ובכל מקרה לא
תעלה במצטבר על סכום הביטוח הכללי.

2.2

סכום הנזק בפועל שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.

 .3הסיכונים המכוסים
3.1

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

3.2

התפוצצות ,הימעכות ,קריסה ,היסדקות ,חימום יתר של :דוודים ,מכלי לחץ ותת
לחץ ,אך למעט התפוצצות של חומרי נפץ ,זיקוקין די נור ,תחמושת למיניה ,אמצעי
חבלה ,מרעומים ,נפצים תחמושת וכיוצ"ב.
למען הסר ספק ,אין בהרחבה זו כדי להרחיב את הכיסוי לנזקי התמוטטות ,אלא אם
התמוטטות נגרמה עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו.

3.3

נזק מים והתבקעות
 3.3.1אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח על ידי מים ו/או נוזלים אחרים ,עקב
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הימלטותם מדוודים ,מיכלים ,צינורות ,ברזים ,מתקני מיזוג והסקה ,ספרינקלרים,
מתקני ביוב ו/או ניקוז המהווים חלק מהרכוש המבוטח ,למעט אובדן מים וכל
נוזל אחר ,וכן אובדן או נזק למתקנים האמורים עצמם אך לא נזק כתוצאה ו/או
עקב התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ,לצנרת ולמתקני האינסטלציה
עצמם.
 3.3.2נזקי מים שייגרמו על ידי נזק תאונתי במתקני זילוף אוטומטיים )ספירנלקרים(
במבנה המבוטח ,אך למעט נזק אשר נגרם בעת ביצוע תיקונים או עבודות
הרחבה של מתקני הזילוף ,ולמעט נזק למתקני הזילוף עצמם.
על המבטח לוודא כי מתקני הזילוף יתוחזקו במצב תפעולי תקין ,יתוקנו בהם
ליקויים שנתגלו ויבוצעו בדיקות תקופתיות כנדרש.
3.4

כלי טיס
פגיעה על ידי כלי טייס ,מתקני תעופה אחרים ,לווינים ,חפצים שמימיים ו/או חפצים
שנפלו מהם )למעט חומרי נפץ( ו/או "בום על קולי" הנגרם על ידם.

3.5

התנגשות )אימפקט(
פגיעה ו/או נפילה על ידי או מ :כלי רכב ,ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם ו/או נזק
שנגרם מנפילתם של כלים אלו ו/או נפילת משא או חפץ מהם ,או מכה על ידי בעלי
חיים כלשהם ,למעט נזקי התנגשות לכלי הרכב עצמם.

3.6

שביתות ופרעות
 3.6.1פעולת אדם כלשהו הלוקח חלק עם אחרים בהפרעת שלום הציבור )בין אם
בקשר לשביתה או השבתה ובין אם לאו( ושאינה מהווה אירוע המוזכר בחריג
) .16חריג מלחמה וסיכונים פוליטיים( לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
 3.6.2פעולה מכוונת של פועל שובת או מושבת שנעשתה לקידום שביתה או מתוך
התנגדות להשבתה.
 3.6.3פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי מניעה או ניסיון למנוע פעולה כאמור
בסעיף  3.6.2או להקטין את תוצאותיהן.
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.

3.7

נזק בזדון
נזק שנגרם על ידי פעולת זדון של אדם כלשהו )בין אם הפעולה נעשתה בשעת
הפרעה של שלום הציבור ובין אם לאו( ושאינה מוחרגת בחריג ) 16חריג מלחמה
וסיכונים פוליטיים( לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
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כיסוי זה אינו מכסה נזק המכוסה או שניתן לכסותו על פי סעיף  3.1לפרק " 4נזקי
פריצה שוד ונזק בזדון" )בין אם נרכש ובין אם לאו( וכן גניבה שאינה בגדר פריצה
כהגדרתה בפוליסה.

 .4הרחבות הכלולות בכיסוי הבסיסי
כל ההרחבות שלהלן כפופות לכל תנאי הפוליסה וחריגיה ,אלא אם נאמר בהן במפורש
אחרת.
 4.1הוצאות לפינוי הריסות
הוצאות עבור הריסה ,ניקוי ,יישור ,הרחקה ,השמדה ופינוי לאחר אובדן או נזק
לרכוש המבוטח עקב סיכון המכוסה בפוליסה ,לרבות אובדן או נזק עקב פעולות
אלה.
אם לא צוין אחרת ברשימה ,אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת עד ל־15%
מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח.
 4.2הוצאות שכר אדריכלים ומומחים אחרים
הפרק מורחב לכסות הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגה 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 שהוצאות אלו
נועדו לשם כינון אובדן או נזק עקב אובדן או נזק כתוצאה מסיכון מבוטח.
אם לא צוין אחרת ברשימה ,אחריותו של המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על
סכום השווה ל־ 5%מסכום תגמולי הביטוח אך לא יותר מ־ ₪ 150,000הנמוך מבין
השניים.
4.3

הוצאות מיוחדות לאחר הנזק
פרק זה מורחב לכלול הוצאות מיוחדות כמפורט להלן ,שהוצאו על ידי המבוטח
עקב קרות מקרה ביטוח מכוסה על פי פרק זה:
 4.3.1הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק ואשר מסכן את עובדי המבוטח
ו/או את הרכוש המבוטח.
 4.3.2הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות ובחגים
וכן נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים אוויריים דחופים.
 4.3.3הוצאות תפעול נוספות סבירות הנחוצות על מנת לאפשר את המשך
תפקודו השוטף של העסק המבוטח ,במשך התקופה הדרושה לביצוע
החלפה או תיקון של הרכוש שניזוק כתוצאה מקרות מקרה הביטוח.
 4.3.4הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק לרכוש שהחליף
את הרכוש שניזוק.
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אם לא צוין אחרת ברשימה ,אחריותו של המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה
של סכום השווה ל־ 10%מתגמולי הביטוח או למקסימום  ,₪ 40,000הנמוך
מביניהם ,הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון כפוף לתנאי " 10ביטוח חסר"
מהתנאים הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
4.4

סכום ביטוח נוסף
המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה בגין סכומי ביטוח נוספים שיתווספו
במהלך תקופת הביטוח אשר מקורם בשינויים ,הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש
המבוטח או בעליית ערך הרכוש המבוטח כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על  10%מסכום הביטוח של פרק
זה.
הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח ידווח על שינויים אלה בהקדם
האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ־ 30יום מיום ההגדלה בפועל ,וישלם בהתאם את
דמי הביטוח היחסיים הנוספים המגיעים למבטח ,מהיום בו חלה ההגדלה.

4.5

השבה לקדמות לאחר קרות מקרה ביטוח
המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה בגין סכומי ביטוח נוספים שיתווספו
במהלך תקופת הביטוח אשר מקורם בשינויים ,הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש
המבוטח או בעליית ערך הרכוש המבוטח כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על  10%מסכום הביטוח של פרק
זה.
הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח ידווח על שינויים אלה בהקדם
האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ־ 30יום מיום ההגדלה בפועל ,וישלם בהתאם את
דמי הביטוח היחסיים הנוספים המגיעים למבטח ,מהיום בו חלה ההגדלה.

4.6

סעיף שומא
במקרה של תביעה בגין נזק בסכום שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח המבנה
הנקוב ברשימה ,יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח ביחס לערך הרכוש שלא ניזוק,
כל זאת לצורך חישוב ביטוח חסר.

4.7

שיפורי דיור
הכיסוי לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק ,כתוצאה מהסיכונים המבוטחים,
להשקעות בשיפורים או שינויים מכל סוג שהוא שביצע המבוטח במבנים המחוזקים
על ידו בשכירות ,ובתנאי שסכום הביטוח כולל שיפורים ו/או שינויים אלה.
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4.8

דמי שכירות חלופיים
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נוספות בעקבות מקרה ביטוח למבנה
המבוטח כמפורט להלן:
 4.8.1היה והמבוטח הינו הבעלים של המבנה שניזוק ויצא מכלל שימוש עקב
מקרה ביטוח ,ישפה המבטח את המבוטח בעד:
 4.8.1.1דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור שכירת
מבנה חלופי בעל מאפיינים דומים.
 4.8.1.2סכום סביר נוסף אשר יידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי
לצרכי המבוטח.
 4.8.2היה והמבוטח הינו שוכר של המבנה שניזוק ויצא מכלל שימוש עקב מקרה
ביטוח ,ישפה המבטח את המבוטח בגין אחת משתי האפשרויות הבאות:
 4.8.2.1דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור שכירת
מבנה חלופי ,בעל מאפיינים דומים.
 4.8.2.2דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר המבוטח חייב בפועל בתשלומם
עבור המבנה המוחזק על ידו בשכירות.
בנוסף ישלם המבטח את כל הסכומים הבאים ,ככל שאלה יתחייבו
משכירת המבנה החלופי.
 4.8.2.3דמי שכירות סבירים נוספים שעל המבוטח ,שוכר המבנה החלופי,
לשאת בגין הפרש דמי השכירות שבין המבנה בשכירות שניזוק לבין
המבנה החילופי שהמבוטח שוכר.
השיפוי על פי הרחבה זו יהיה תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש אך לא
יותר מ־ 12חודשים מיום קרות מקרה הביטוח.
השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על שיעור  10%מסכום ביטוח המבנה שניזוק
ובכל מקרה לא יותר מדמי שכירות הכרחיים ששולמו בפועל על ידי המבוטח.
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.

4.9

שבר שמשות
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות שבר פתאומי ובלתי צפוי לשמשות ,מסיבה
כלשהי שלא נכללה בסיכונים המבוטחים ובהרחבות לפרק זה ושאינה מוצאת
מכלל כיסוי בסייגים הכלליים ו/או בסייגים לפרק זה.
לצורך הרחבה זו:
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"שבר" פרושו  -שבר העובר לכל עובי הזכוכית.
"שמשות" פרושה  -כל לוח זכוכית המהווה דלת ,חלון ,חלון ראווה ,או כל זכוכית
אחרת ,לרבות זכוכיות ו/או מראות הקבועות במסגרות ,בשלטים קבועים ו/או
בשלטי פרסומת.
הרחבה זו לא תחול על מסגרות או שיבוצים או תושבות או מחזיקים מכל סוג שהוא,
או על זכוכית סדוקה או לקויה.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך השווה ל־ 5%מסכום הביטוח
של פרק זה ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.
 4.10שבר תאונתי לשלטים
"שלט"  -שלטי פרסומת ,עמודי פרסומת ,שלטים מוארים ,כתובות.
המבטח ישפה את המבוטח בגין שבר תאונתי לשלטים המהווים חלק מן המבנה
במצוין בכתובת בית העסק.
אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום שלא יעלה על  5%מסכום ביטוח
המבנה ,אך לא יותר מסך  ,₪ 20,000אלא אם צויין אחרת ברשימה.
 4.11נזקי פריצה למבנה
הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות נזק למבנה ,לרבות חלקים המחוברים אליו דרך
קבע ,אשר נגרם על ידי פריצה או על ידי כל ניסיון לפריצה ,ובתנאי שנשארו סימנים
המעידים על השימוש באלימות ובכוח.
"פריצה" משמעה :חדירה לחצרים או למבנים ,בתנאי כי החדירה או היציאה בוצעו
האלימות ובכוח ,ונשארו סימנים המעידים על חדירה או היציאה כאמור.
אחריות המבטח בגין סעיף זה לא תעלה על  5%מסכום ביטוח המבנה.
סכום זה כלול בסכום ביטוח המבנה ,ואינו מהווה סכום ביטוח נוסף.

 .5סיכונים נוספים מבוטחים
5.1

נזקי טבע ורעידת אדמה
אם צוין במפורש ברשימה לגבי כל סיכון וסיכון בנפרד ,מורחב פרק זה לכסות אובדן
או נזק שנגרמו למבנה המבוטח כתוצאה מנזקי טבע ורעידת אדמה.
בנוסף להגדרות הכלליות לכל פרק הפוליסה ,לצורך כיסוי סעיף זה יתווספו גם
ההגדרות המפורטות להלן:
אתר  -חצרים סמוכים זה לזה הנמצאים בשטח אחד רצוף.
סכום ביטוח לאתר  -סכום הביטוח של כל פרקי הרכוש לאתר בתוספת כל סכום
הביטוח בפוליסה לפרק אובדן הכנסות או פרק ביטוח נזק תוצאתי.
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 5.1.1רעידת אדמה  -רעידת אדמה ,רעש אדמה כולל התפרצות הר געש ,לרבות
אש שנגרמה על ידם ,ואש תת קרקעית או נחשול )טסונאמי( שנגרמו על
ידם.
לעניין סיכון זה:
 5.1.1.1אובדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת
האירוע או אחרי שנרשמהרעידת אדמה לראשונה )לפי העניין(,
יחשב כמקרה ביטוח אחד.
 5.1.1.2בקרות מקרה ביטוח שנגרם עקב רעידת אדמה ,יישא המבוטח
בגין כל אתר ,לו נגרם הנזק ,בהשתתפות עצמית בהתאם לסכום
הביטוח לאתר כמפורט בדף הרשימה.
 5.1.2נזקי טבע
 5.1.2.1סערה וסופה  -נזק על ידי רוח שמהירותה עולה על  30קשר ,שבר
ענן ,רעם.
הרחבה זו תכלול אף נזק שנגרם על ידי מי גשם ו/או חול אשר באו
בעקבות נזק למבנה שאירע עקב הסיכון הנ"ל.
 5.1.2.2שיטפון  -עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של ים ,נהר ,אגם,
נחל ,ואדי ,באר או מקווה מים אחר ו/או הצטברות או זרימה על פני
הקרקע או מתחת לה של מי גשמים או שלגים מחוץ לדרכי זרימתם
הרגילות.
אובדן או נזק שנגרם תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת
האירוע ייחשב כמקרה ביטוח אחד.
 5.1.2.3שלג וברד  -נזק שנגרם על ידי שלג או ברד בעת ירידתם ו/או נזק
שנגרם על ידי עומס יתר מחמת הצטברות שלג או ברד.
בקרות מקרה ביטוח שנגרם עקב נזק טבע ,יישא המבוטח בגין כל אתר ,לו
נגרם הנזק ,בהשתתפות עצמית בהתאם לסכום הביטוח לאתר כמפורט
בדף הרשימה.
 5.1.3הוגשה תביעה לפי פרק אובדן תוצאתי או פרק אובדן הכנסות של המבוטח
עקב מקרה הביטוח בגין אחד מן המקרים המוגדרים לעיל ,לא תעלה סך
ההשתתפות העצמית לפי שני הפרקים יחדיו ,עקב מקרה ביטוח אחד ,על
סך המקסימלי הנקוב ברשימה של פוליסה זו כסך המקסימלי שעל המבוטח
לשאת בגין אותו סיכון.
 5.1.4בנוסף לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה יתווספו גם החריגים המפורטים
להלן:
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כיסוי נזקי טבע אינו חל על אובדן או נזק למבנה המבוטח שנגרם ,במישרין
או בעקיפין ,עקב מרזבים בלתי תקינים או סדקים בקירות או תקרות וכן
חלחול מי גשמים מבעד לקירות.
 5.1.5פרעות ,מהומות ונזק בזדון

5.2

נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מאובדן או נזק פיזי שנגרם מפרעות ,מהומות
אזרחיות ונזק בזדון.
השלמה לכל הסיכונים
אם צוין במפורש ברשימה ,פרק זה יכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי ,פתאומי ובלתי
צפוי למבנה המבוטח מכל סיבה שלא נכללת בסיכונים המבוטחים או ניתנת
לביטוח ושאינה מוצאת מכלל כיסוי בחריגים שלהלן.
הכיסוי לפי סעיף זה אינו מכסה אובדן או נזק למבנה המבוטח הנגרם במישרין או
בעקיפין על ידי או הנובע מ:
 5.2.1אובדן או נזק שטבעו תכנון ,חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים,
פגם מטבעו של הרכוש ,הרעה הדרגתית ,פחת והתבלות רגילים.
 5.2.2אובדן או נזק כתוצאה משקיעת קרקע הדרגתית ,שקיעה הדרגתית של
מבנים ותשתית ,התמוטטות של מבנים.
 5.2.3אובדן או נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של ניקוי ,תיקון או שיפוץ של המבנה
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 או באחד מסייגי הפוליסה.
 5.2.4נזק לרכוש בהקמה ,בניה או פירוק.
 5.2.5אובדן או נזק שטבעו קורוזיה ,החלדה ,שינוי טמפרטורה או לחות או
אוורור או אוירה ) .(ATMOSPHIRIC CHANGEלחות ,יובש ,עובש ,הצטמקות,
התאדות ,אובדן במשקל ,מיהול ,שינוי צבע ,מרקם או גמר ,השפעת אור,
שריטות ,מכרסמים ,חרקים וזיהום.
 5.2.6זיהום )מבלי לפגוע בכלליות האמור ,זיהום משמעו מצב כלשהו של הרכוש
המבוטח הנגרם 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/או
וירוסים ו/או כל גורם אחר למחלות.
על אף האמור לעיל ,סייג זה לא יחול אם הנזק נגרם כתוצאה מנזק פיזי,
פתאומי בלתי צפוי לרכוש או לחצרים בהם נמצא הרכוש המבוטח ,עקב
סיבה כלשהי שלא סוייגה על פי אחד הסייגים האחרים להרחבה זו או באחד
מסייגי הפוליסה.
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 5.2.7אובדן ו/או נזק עקב גניבה ,העלמות ,חוסר בלתי מוסבר או חוסר שנתגלה
בספירת מלאי ,תיוק או אחסון שגוי של מידע ,מחסור באספקת חומרים או
חוסר הנובע מטעות או מעילה באמון.
 5.2.8אובדן 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 אחריות המבטח לנזק שנגרם עקב כך בלבד.
 5.2.9נזק מפריצה ושוד כהגדרתם בפוליסה.
 5.2.10אובדן או נזק הנובע מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות
למידע או לנתונים או לתוכנה או לתכניות מחשב ,וכן הפרעה במהלך
העסקים של המבוטח הנובע מן הנזק כאמור.
 5.2.11כל אירוע המכוסה או ניתן לכיסוי על פי פרק אחר של פוליסה זו או מוצא
מכלל כיסוי לפי החריגים הכלליים ו/או החריגים בכל כיסוי ו/או בכל פרק
מפרקי הפוליסה.

 .6בנוסף לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה יתווספו גם החריגים
המפורטים להלן לעניין פרק זה:
6.1

המבטח לא יהא חייב בתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה אם הנזק נגרם על ידי
עובד של המבוטח או בשיתוף פעולה עמו או כל אדם אחר הרשאי להימצא בבית
העסק מטעם המבוטח.

6.2

נזק או אובדן שנגרם כתוצאה מנזקי קרה.

6.3

נזק או אובדן שנגרמו כתוצאה משקיעה וגלישת הקרקע.

6.4

נזק שנגרם למקורות מים )כולל מי תהום( או מקווה ים.

6.5

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות ירידה בשווים של הנכסים המבוטחים מסיבה
כלשהי ,עקב קרות מקרה ביטוח ,למעט האמור בסעיף ) 1.7אובדן דמי שכירות(
לסעיף  1הגדרת מקרה הביטוח.

6.6

נזק למתקנים חשמליים
אובדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם,
שנגרמו על ידי אש שפרצה כתוצאה מהסיכונים הבאים על ידם:
מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה
שהיא כולל ברק )פרט לפגיעה ישירה של ברק( ובלבד שהגבלה זו תחול רק על
אותה מכונה חשמלית או על אותו מכשיר חשמלי או על אותו מתקן חשמלי או על
חלק שלהם שניתן להפרידו מהם ,שנפגעו כנ"ל ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני
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חשמל אחרים ,לרבות מכונות ,מכשירים ומתקנים בהם היה מותקן החלק שנפגע
ושניתן היה להפרידו מהם ,שנגרם להן אובדן או נזק מהאש שהתפשטה והגיעה
אליהם.
6.7

נזק לקווי תמסורת וחלוקה
אובדן או נזק למוליכים כלשהם )קווי תמסורת ו/או חלוקה( ,מתחת או מעל פני
הקרקע ,כולל אובדן או נזק לחוטים ,כבלים ,עמודים ,מתקני תליה ,תרנים ,אנטנות
וכל רכוש אחר המהווה חלק מהם או מחובר אליהם ,כולל תחנות משנה ותחנות
השנאה ,למעט אם התמלאו כל התנאים המפורטים להלן:
 6.7.1הרכוש הנ"ל מבוטח בפוליסה.
 6.7.2הרכוש שייך למבוטח או נמצא באחריותו.
 6.7.3הרכוש ממוקם בשטח חצרי המבוטח או לא יותר מ־ 500מטר מחוץ לגדר
החיצונית של חצרי המבוטח.
סייג זה תקף )אך אינו מוגבל( לגבי מוליכים של קווי תמסורת וחלוקה של אנרגיה
חשמלית ושל כל תקשורת טלפונית או סיבית ו/או כל תקשורת אחרת ,בין ויזואלית
ובין קולית.

 .7תנאים מיוחדים לפרק זה
7.1

מס ערך מוסף
מוסכם בזה כי במידה והמבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( לא יכללו סכומי
הביטוח והשיפוי בגינם מע"מ ,אך במידה והמבוטח אינו רשאי לקזז )מע"מ( מכל
סיבה שהיא ,בגין הרכוש או חלקו ,יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מע"מ.

7.2

ערך כינון
לפי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח אם צוין במפורש ברשימה כי ערך כינון
כלול ,הבסיס לחישוב הסכום שישולם על ידי המבטח בעת קרות מקרה הביטוח
לפי פרק זה יהיה ערך כינון בכפיפות להוראות המיוחדות שלהלן:
לעניין סעיף זה "כינון" משמעו:
 7.2.1כאשר המבנה נהרס  -הקמתו מחדש או החלפתו באחר מאותו סוג וגודל
ובאותו אזור או אזור דומה ובתנאי שסכום הפיצוי לפי הרחב זה לא יעלה
על ערך הקמה מחדש של אותו בניין ולא יותר מאשר סכום הביטוח לאותו
מבנה.
 7.2.2כאשר המבנה ניזוק  -תיקון חלק שניזוק והחזרתו למצב הקודם ,אך לא טוב
יותר או יקר יותר מאשר מצבו כחדש ולא יותר מאשר סכום הביטוח לגבי
המבנה.
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7.3

 7.2.3יש להתחיל ולבצע את עבודת הקימום במהירות הסבירה ובכל אופן
להשלימה תוך  12חודשים אחרי קרות מקרה הביטוח או תוך זמן נוסף,
בהסכמת המבטח ובכתב.
 7.2.4כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות לקימום הרכוש שנהרס או ניזוק לא יהא
המבטח חייב בכל תשלום שהוא העולה על הסכום שהיה צריך לשלם אותו
לפי פרק זה אילולא היה כלול בו סעיף זה.
 7.2.5אם סכום הקימום )בתוספת כל ההוצאות המפורטות בסעיף  5.2.3לעיל(,
אילו היה נהרס כליל מבנה המבוטח ,עולה בתקופת ביצוע הקימום על
הסכום המבוטח בעת קרות נזק או הרס למבנה כזה ,אזי ייחשב המבוטח
כמבטח של עצמו עבור ההפרש ויישא בהתאם לכך באחוז יחסי של האובדן.
חישוב זה ייערך בנפרד עבור כל מבנה הכלול בכיסוי.
 7.2.6אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
הוצאות מנע והצלה
הכיסוי על פי פרק זה מכסה הוצאות בהיות המבנה המבוטח נתון לסיכון מיידי,
שהוצאו על ידי המבוטח ,או שחייב בהן ,לשם מניעת נזק המכוסה על פי הפוליסה,
אף אם לא נגרם אובדן או נזק למבנה המבוטח ,בין אם בחצרי המבוטח ובין אם
בסמיכות מידית להם ,ובתנאי כי הוצאות אלו הינן חיוניות לשמירת על שלימות
המבנה המבוטח.
אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום של עד  35,000ש"ח.
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פרק  - 4ביטוח תכולת ומלאי העסק
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן ,שאירע במהלך תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה ,בכפוף לסכומי הביטוח ,להגדרות ,לתנאים ולחריגים הכלליים של פרק זה
ושל כל פרקי הפוליסה .בנוסף להגדרות הכלליות לכל פרקי הפוליסה לפי פרק  ,1לפרק זה
יתווספו ההגדרות המפורטות להלן:

 .1הרכוש המבוטח
1.1

ריהוט ,ציוד וקבועות ,מתקנים ,מכונות ,כלי עבודה וכל תכולה אחרת למעט מלאי,
בבעלות המבוטח או בחזקתו ו/או בשליטתו המשמשים את המבוטח לצרכי עסקו
והנמצאים בכתובת המבוטח או בבית העסק המתואר ברשימה.

1.2

מלאי ,חומרי גלם מכל סוג שהוא ,מלאי סחורות מכל סוג שהוא ,המצויים בתהליך
עיבוד או בצורה מוגמרת ,בבעלות המבוטח או בחזקתו ,המשמשים לצרכי עסקו
של המבוטח ,והנמצאים בכתובת המבוטח או בבית העסק כמתואר ברשימה ובלבד
שאינם נמנים על סוגי הרכוש המפורטים בסעיף  3שלהלן.

 .2מקרה הביטוח
אובדן או נזק פיזי שנגרם 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 סכום הנזק
שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.
הסיכונים המבוטחים:
2.1

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

2.2

התפוצצות ,הימעכות ,קריסה ,היסדקות ,חימום יתר של :דוודים ,מכלי לחץ ותת
לחץ.
למען הסר ספק ,אין בהרחבה זו כדי להרחיב את הכיסוי לנזקי התמוטטות ,אלא אם
התמוטטות נגרמה עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו.

2.3

חריכה וצריבה
חריכה ו/או צריבה בלתי צפויים לרכוש המבוטח ,למעט למלאי ו/או למוצרים
בתהליך הייצור ,שניזוקו כתוצאה מתהליך הייצור.
הכיסוי מוגבל עד לסך  10%מסכום הביטוח של פרק זה או  ₪ 80,000הנמוך
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מביניהם ,סכום זה על בסיס נזק ראשון כפוף לתנאי " 10ביטוח חסר" מהתנאים
הכללים לכל פרקי הפוליסה.
2.4

נזק מים והתבקעות
 2.4.1אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח על ידי מים ו/או נוזלים אחרים,
עקב הימלטותם מדוודים ,מיכלים ,צינורות ,ברזים ,מתקני מיזוג והסקה,
ספרינקלרים ,מתקני ביוב ו/או ניקוז המהווים חלק מהרכוש המבוטח ,למעט
אובדן המים וכל נוזל אחר ,וכן אובדן או נזק למתקנים האמורים עצמם
למעט נזק כתוצאה ו/או עקב התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים,
לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.
 2.4.2נזקי מים שייגרמו על ידי נזק תאונתי במתקני זילוף אוטומטיים )ספירנלקרים(
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.
 2.4.3הכיסוי על פי פרק זה לא יחול:
 2.4.3.1בקרות נזק שמקורו בהתבלות ,קורוזיה ,חלודה.
 2.4.4.2בקרות נזק למלאי המונח בגובה של פחות מ־ 15ס"מ מעל הרצפה
או במרחק שאינו סביר מהקירות החיצוניים של המבנה.

2.5

כלי טייס
פגיעה על ידי כלי טייס ,מתקני תעופה אחרים ,לווינים ,חפצים שמימיים ו/או חפצים
שנפלו מהם )למעט חומרי נפץ( ו/או "בום על קולי" הנגרם על ידם.

2.6

התנגשות )אימפקט(
פגיעה ו/או נפילה על-ידי או מ :כלי רכב ,ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם ו/או
נזק שנגרם מנפילתם של כלים אלו ו/או נפילת כל משא או חפץ מהם ,או 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.

2.7

שביתות ופרעות
 2.7.1פעולת אדם כלשהו הלוקח חלק עם אחרים בהפרעת שלום הציבור )בין
אם בקשר לשביתה או השבתה בין אם לאו( ושאינה מהווה אירוע המוזכר
בחריג ) .16חריג מלחמה וסיכונים פוליטיים( לחריגים הכלליים לכל פרקי
הפוליסה.
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 2.7.2פעולה מכוונת של עובד שובת או מושבת שנעשתה לקידום שביתה או
מתוך התנגדות להשבתה.
 2.7.3פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי מניעה או ניסיון למנוע פעולה כאמור
בסעיף  2.7.2או להקטין את תוצאותיה.
למען הסר ספק ,מוסכם כי סעיף זה מכסה רק אובדן או נזק הנובע מעצם
הפסקת עבודה ,כללית או חלקית ,או מהאטה או מהפסקה מוחלטת או
זמנית של תהליך או פעילות כלשהם.
 2.7.4נזק בזדון
שנגרם על ידי פעולת זדון של אדם כלשהו )בין אם הפעולה נעשתה בשעת
הפרעה של שלום הציבור ובין אם לאו( ושאינה מוחרגת בחריג ) 16חריג
מלחמה וסיכונים פוליטיים( לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
כיסוי זה אינו מכסה נזק המכוסה או שניתן לכסותו על פי סעיף  3.1לפרק
 4נזקי פריצה שוד ונזק בזדון" )בין אם נרכש ובין אם לאו( וכן גניבה שאינה
בגדר פריצה כהגדרתה בפוליסה.

 .2הרחבות הכלולות בכיסוי הבסיסי
כל ההרחבות שלהלן כפופות לכל תנאי הפוליסה וחריגיה ,אלא אם נאמר בהן במפורש
אחרת.
2.1

הוצאות מיוחדות לאחר הנזק
פרק זה מורחב לכלול הוצאות מיוחדות ,כמפורט להלן ,שהוצאו על ידי המבוטח
עקב קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה:
 2.1.1הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק ואשר מסכן את עובדי
המבוטח ו/או את הרכוש המבוטח.
 2.1.2הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות ובחגים
וכן נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים אוויריים דחופים.
 2.1.3הוצאות תפעול נוספות סבירות הנחוצות על מנת לאפשר את המשך
תפקודו השוטף של העסק המבוטח ,במשך התקופה הדרושה לביצוע
החלפה או תיקון של הרכוש שניזוק כתוצאה מקרות מקרה הביטוח.
 2.1.4הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק לרכוש שהחליף
את הרכוש שניזוק.
אם לא צוין אחרת ברשימה ,אחריותו של המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה
של סכום השווה ל־ 10%מתגמולי הביטוח או  ,₪ 100,000הנמוך מביניהם.
הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון כפוף לתנאי " 10ביטוח חסר" מהתנאים
הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
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2.2

ביטוח נוסף
המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה גם בגין סכומי ביטוח נוספים שיתווספו
במהלך תקופת הביטוח אשר מקורם בשינויים ,שיפורים או תוספות פיזיות לרכוש
המבוטח למעט מלאי עסקי ,או בעליית ערך הרכוש המבוטח כתוצאה משינויים
בלתי צפויים.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על  10%מסכומי הביטוח של פרק
זה.
תנאי לכיסוי הרחבה זו הוא דיווח של המבוטח למבטח על שינויים אלה בהקדם
האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ־ 30יום מיום ההגדלה בפועל ,וישלם בהתאם את
דמי הביטוח היחסיים הנוספים מהיום בו חלה ההגדלה.

2.3

הוצאות שחזור מסמכים
הפרק מכסה הוצאות שחזור של מסמכים ,כתבי 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.
מובהר במפורש כי הערך האינפורמטיבי של המידע אינו מכוסה.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך  10%מסכום הביטוח או
 50,000ש"ח הנמוך מביניהם ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

2.4

חפצים 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  ₪ 750ולא יותר מ־ ₪ 5,000לכל תקופת הביטוח.סעיף זה כפוף להשתתפות
עצמית של .₪ 200
למען הסר ספק ,סעיף זה אינו כולל כיסוי לדברי ערך ,תכשיטים ,כספים ,שעונים,
טלפונים ניידים )סלולריים( ,מחשבים ניידים ,טאבלטים.

2.5

רכוש מחוץ לחצרי המבוטח
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים בפרק זה בלבד ,גם בעת הימצאו
מחוץ לחצרי המבוטח ,למעט בעת העברה )העברה לעניין זה כולל חניית ביניים(,
בכל מקום בתחום הגבולות הגיאוגרפיים ,ובלבד שהיותו מחוץ לחצרי המבוטח
היתה לצורך עסקו של המבוטח.
למען הסר ספק ,הרחבה זו תחול גם על סיכון של "פריצה" כמפורט בסעיף .3.1
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת ל־ 5%מסכום הביטוח המפורט לצד
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כל סעיף וסעיף ,המצוין ברשימה.
הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון כפוף לתנאי " 10ביטוח חסר" מהתנאים
הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
2.6

קלקול תכולת מקררים
אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים הביטוח
על פי פרק זה מורחב לכסות קלקול תכולת המקררים החשמליים כתוצאה מנזק
שייגרם למתקני הקירור על ידי הסיכונים המבוטחים על פי פרק זה.
המבטח לא יהיה אחראי עבור נזק:
 2.6.1הנגרם כתוצאה מהפסקת פעילותו של מתקן הקירור במשך פחות מ־12
שעות.
 2.6.2הנגרם כתוצאה מהפסקת זרם החשמל.
 2.6.3הנגרם 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 עד לסכום הנקוב ברשימה למקרה
ובסך הכל לתקופת הביטוח.

2.7

התמוטטות מדפים
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק לרכוש המבוטח עקב נפילתם
ו/או התמוטטותם של מדפים .
אם צוין ברשימה שפרק " 3ביטוח מבנה בית העסק" בתוקף ,הרחבה זו תכלול גם
כיסוי בגין האובדן או הנזק שנגרם למדפים ו/או לאמצעי האחסון המהווים חלק
בלתי נפרד ממבנה בית העסק ,עקב נפילתם ו/או התמוטטותם.
הכיסוי מוגבל ל־ 5%מסכום ביטוח התכולה או עד ל־ ₪ 40,000הנמוך מביניהם.
הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון כפוף לתנאי " 10ביטוח חסר" מהתנאים
הכלליים לכל פרקי הפוליסה.

2.8

הוצאות פינוי הריסות
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח לאחר קרות מקרה
הביטוח לשם הריסה ,ניקוי ,יישור ,השמדה ,הרחקה ופינוי לאחר אובדן או נזק
לרכוש המבוטח עקב סיכון המכוסה בפוליסה לרבות אובדן או נזק עקב פעולות
אלה.
אם לא צוין אחרת ברשימה ,אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד לסך 10%
מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ולא יותר מסך  ₪ 150,000הנמוך מביניהם.
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2.9

שבר שמשות
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות שבר פתאומי ובלתי צפוי לשמשות ,מסיבה
כלשהי שלא נכללה בסיכונים המבוטחים ובהרחבות לפרק זה ושאינה מוצאת
מכלל כיסוי בסייגים הכלליים ו/או בסייגים לפרק זה.
לצורך הרחבה זו:
"שבר" פרושו  -שבר העובר לכל עובי הזכוכית.
"שמשות" פרושה  -כל לוח זכוכית המהווה דלת ,חלון ,חלון ראווה ,או כל זכוכית
אחרת ,לרבות זכוכיות ו/או מראות הקבועות במסגרות ,בשלטים קבועים ו/או
בשלטי פרסומת.
הרחבה זו לא תחול על מסגרות או שיבוצים או תושבות או מחזיקים מכל סוג שהוא,
או על זכוכית סדוקה או לקויה.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך השווה ל־ 5%מסכום הביטוח
של פרק זה ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון כפוף לתנאי " 10ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים
לכל פרקי הפוליסה.
למען הסר ספק ,במידה ונרכשו פרקים ) 3ביטוח מבנה העסק( ופרק ) 4ביטוח
תכולה ומלאי העסק( הרחבה זו תהיה כפופה לתנאים על פי פרק .3
הכיסוי על פי סעיף הינו על בסיס נזק ראשון ומוגבל עד  10%מסכום ביטוח התכולה.

 .3הרחבות נוספות לפרק זה
3.1

נזקי פריצה שוד ונזק בזדון
אם צוין במפורש ברשימה ,יורחב הכיסוי על פי פרק זה לכסות מקרה של אובדן או
נזק שנגרמו לתכולה ו/או למלאי המבוטח בעקבות פריצה ,שוד או נזק בזדון שאירע
במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה בכפוף לסכומי הביטוח להגדרות לסייגים
ולתנאים הכלליים של פרקי הרכוש ושל הפוליסה
בנוסף להגדרות הכלליות לכל פרק הפוליסה ,לצורך כיסוי סעיף זה יתווספו גם
ההגדרות המפורטות להלן:
 3.1.1פריצה  -גניבת רכוש מתוך בית העסק ,לאחר חדירה לבית העסק באלימות
תוך שימוש בכוח והשארת סימנים גלויים לעין המעידים על חדירה כאמור.
חדירה או יציאה דרך דלת ,חלון או פתח אחר שאינם סגורים ונעולים
ומוגנים כנדרש לא יחשבו כפריצה.
לעניין פריצה ,תורחב ההגדרה גם למקרה של חדירה על ידי שימוש
במפתחות העסק שהושגו ,הועתקו או הותאמו שלא כדין.
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נטל ההוכחה כי מקרה פריצה כמוגדר לעיל אכן התרחש בבית העסק
המבוטח בפוליסה ,הינה על המבוטח.
 3.1.2שוד  -גניבת רכוש מבוטח על ידי שימוש באלימות או על ידי איום באלימות
כלפי המבוטח או כלפי מי שפועל מטעמו.
 3.1.3נזק בזדון  -נזק פיזי לרכוש המבוטח אשר נותר לאחר פריצה ,שוד או ניסיון
לכך.
 3.1.3בנוסף לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה יתווספו גם החריגים המפורטים
להלן:
המבטח לא יהא חייב בתשלום תגמולי ביטוח לפי הרחב זה אם הנזק נגרם
על ידי עובד של המבוטח או בשיתוף פעולה עמו או כל אדם אחר הרשאי
להימצא בבית העסק מטעם המבוטח.
3.2

נזקי טבע ורעידת אדמה
אם צוין במפורש ברשימה ,מורחב פרק זה לכסות אובדן או נזק שנגרמו לתכולה ו/
או למלאי המבוטח כתוצאה מנזקי טבע ורעידת אדמה.
בנוסף להגדרות הכלליות לכל פרקי הפוליסה ,לצורך כיסוי סעיף זה יתווספו גם
ההגדרות המפורטות להלן:
 3.2.1אתר  -חצרים סמוכים זה לזה הנמצאים בשטח אחד רצוף
 3.2.2סכום ביטוח לאתר  -סכום הביטוח של כל פרקי הרכוש לאתר בתוספת כל
סכום הביטוח בפוליסה לפרק אובדן הכנסות או פרק ביטוח נזק תוצאתי
 3.2.3רעידת אדמה  -רעידת אדמה ,רעש אדמה כולל התפרצות הר געש ,לרבות
אש שנגרמה על ידם ,ואש תת קרקעית או נחשול )טסונאמי( שנגרמו על
ידם.
לעניין סיכון זה:
 3.2.3.1אובדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת
האירוע או אחרי שנרשמה רעידת אדמה לראשונה )לפי העניין(,
יחשב כמקרה ביטוח אחד.
 3.2.3.2בקרות מקרה ביטוח שנגרם עקב רעידת אדמה ,יישא המבוטח
בגין כל אתר ,לו נגרם הנזק ,בהשתתפות עצמית בהתאם לסכום
הביטוח לאתר כמפורט בדף הרשימה.
 3.2.4אירוע  -אובדן או נזק שאירעו תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת
האובדן או הנזק ייחשב כאירוע אחד.
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 3.2.5נזקי טבע
 3.2.5.1סערה וסופה  -נזק על ידי רוח שמהירותה עולה על  30קשר ,שבר
ענן ,רעם.
 3.2.5.2שיטפון  -עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של ים ,אגם ,נהר,
נחל ,ואדי ,באר או מקווה מים אחר ו/או הצטברות או זרימה על פני
הקרקע או מתחת לה של מי גשמים או שלגים מחוץ לדרכי זרימתם
הרגילות.
אובדן או נזק שנגרם תוך פרק זמן של  72שעות רצופות מתחילת
האירוע ייחשב כאירוע ביטוח אחד.
 3.2.5.3שלג וברד  -נזק שנגרם על ידי שלג או ברד בעת ירידתם ו/או נזק
שנגרם על ידי עומס יתר מחמת הצטברות שלג או ברד.
בקרות מקרה ביטוח שנגרם עקב נזק טבע ,יישא המבוטח בגין כל אתר ,לו
נגרם הנזק ,בהשתתפות עצמית בהתאם לסכום הביטוח לאתר כמפורט
בדף הרשימה.
 3.2.6הוגשה תביעה לפי פרק אובדן תוצאתי או פרק אובדן הכנסות של המבוטח
עקב מקרה הביטוח מן המקרים המוגדרים לעיל ,לא תעלה סך ההשתתפות
העצמית לפי שני הפרקים יחדיו ,עקב מקרה ביטוח אחד על סך המקסימלי
הנקוב ברשימה של פוליסה זו כסך המקסימלי שעל המבוטח לשאת בגין
אותו סיכון.
 3.2.7בנוסף לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה יתווספו גם החריגים המפורטים
להלן:
כיסוי נזקי טבע אינו חל על אובדן או נזק למבנה המבוטח שנגרם ,במישרין
או בעקיפין ,עקב מרזבים בלתי תקינים או סדקים בקירות או תקרות וכן
חלחול מי גשמים מבעד לקירות.
3.2

השלמה לכל הסיכונים
אם צוין במפורש ברשימה ,פרק זה הורחב לכסות ,אובדן או נזק פיזי תאונתי,
פתאומי ובלתי צפוי לתכולה ו/או למלאי המבוטח מכל סיבה שלא נכללת בסיכונים
המבוטחים או ניתנת לביטוח ושאינה מוצאת מכלל כיסוי בחריגים שלהלן.
הכיסוי על פי הרחבה זו יהא עד לסך  5%מסכום ביטוח התכולה או ₪ 50,000
הנמוך מביניהם.
הכיסוי לפי סעיף זה אינו מכסה אובדן או נזק לתכולה המבוטחת הנגרם במישרין
או בעקיפין על ידי או הנובע מ:
 3.2.2בלאי ,פחת ,השחתה הדרגתית ,עש ,חרקים ,תולעים ,מכרסמים ,לחות,
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עובש ,החלדה ,קורוזיה ,הצטמקות ,התאדות ,אובדן במשקל ,מיהול ,שינוי
צבע ,מרקם או גמר ,השפעת אור ,שריטות ,חריצים או פגם מטבעו של
המבנה המבוטח ) .(INHERENT VICEלרבות נוכחות של גוף 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/או וירוסים ו/או כל גורם אחר למחלות.
 3.2.3שקיעת קרקע הדרגתית ,שקיעה הדרגתית של מבנים ותשתית ,התמוטטות
של מבנים.
 3.2.4כתוצאה מתהליך של ניקוי ,תיקון או שיפוץ של המבנה המבוטח.
 3.2.5נזק לרכוש בהקמה ,בניה או פירוק.
 3.2.6שינוי טמפרטורה או לחות או אוורור או אוירה ).(ATMOSPHIRIC CHANGE
 3.2.7נזק מרעידת אדמה וטבע כהגדרתם בפוליסה.
 3.2.8נזק מפריצה ושוד כהגדרתם בפוליסה.
 3.2.9אובדן או נזק הנובע מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות
למידע או לנתונים או לתוכנה או לתכניות מחשב ,וכן הפרעה במהלך
העסקים של המבוטח הנובע מן הנזק כאמור.
 3.2.10גניבה ,העלמות ,חוסר בלתי מוסבר או חוסר בספירת מלאי ,תיוק או אחסון
שגוי של מידע ,מחסור באספקת חומרים ,או חוסר הנובע מטעות או ממעילה
באמון.
 3.2.11שבר מכני ,פעולה חשמלית או מכנית בלתי תקינה.
 3.2.12נזק הנגרם למלאים כתוצאה ישירה מהיותם בתהליך הייצור.
 3.2.13אובדן או נזק למידע או תוכנה ,או כל שינוי מזיק במאגר נתונים או במידה
או תוכנה או בתכנית מחשב אשר נגרם על ידי מחיקה ,השחתה או עיוות
המבנה המקורי ,וכן הפרעה במהלך העסקים של המבוטח כתוצאה מן
האובדן או הנזק כאמור.
 3.2.14כל אירוע המכוסה או ניתן לכיסוי על פי פרק אחר של פוליסה זו או מוצא
מכלל כיסוי לפי החריגים הכלליים וו/או החריגים בכל כיסוי ו/או בכל פרק
מפרקי הפוליסה.

 .4חריגים לחבות המבטח לפרק תכולה ומלאי העסק
בנוסף לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה יתווספו גם החריגים המפורטים להלן:
פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או בעקיפין על ידי
אחד או יותר מהגורמים הבאים:
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4.1

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.

4.2

נכסים שאינם כלולים בביטוח
ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק לנכסים המפורטים להלן ,אלא אם צויין אחרת
ברשימה:
 4.2.1מתכת יקרה ,למעט לגבי מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר או מציוד או
ממלאי המשמש לייצור בעסק המבוטח.
 4.2.2יצירות אומנות בסכום העולה על סך  ₪ 4,000לפריט ובסה"כ ₪ 20,000
לכל הפריטים יחד ,או יצירות אומנות שאינן נמצאות בחצרי המבוטחים.
 4.2.3אבנים יקרות ,ניירות ערך ,שטרי התחייבות ,מסמכים סחירים כלשהם ,בולים,
מזומנים ,מטבעות והמחאות.
 4.2.4כלי רכב מנועי )למעט מלגזות( אלא אם כלי הרכב מהווה כמלאי עסקי.
 4.2.5כלי שייט וכלי טייס.
 4.2.6קרקע ,גידולים חקלאיים ובעלי חיים.
 4.2.7מקורות מים )כולל מי תהום( ,מקווה מים.
 4.2.8חומרי נפץ.

4.3

גניבה בעת קרות מקרה הביטוח או אחריו.

4.4

ביטוח זה אינו מכסה נזקים כדלקמן:
 4.4.1חריג נזק תוצאתי
אובדן או נזק תוצאתי ) (consequential lossמכל סוג שהוא.
 4.4.2נזק לרכוש שאינו מוחשי
 4.4.2.1אובדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ,ובכלל זה כל שינוי
בנתונים ,בתכנה ,במידע או בתכנות המחשב ,שנגרם בשל מחיקה,
השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם ,אלא אם הנזק הינו
תוצאה ישירה של הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המוחשי המבוטח.
 4.4.2.2אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או
בנגישות של הנתונים ,התוכנות או המידע או תכנות המחשב.

4.5

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:
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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.
4.6

נזק בפקודת רשות ציבורית
אובדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם כתוצאה ישירה מפקודת רשות ציבורית.

4.7

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.

4.8

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 כל התנאים המפורטים להלן:
 4.8.1קווי התמסורת והחלוקה המבוטחים צוינו במפורש ברשימה.
 4.8.2קווי התמסורת והחלוקה שייכים למבוטח או נמצא באחריותו.
 4.8.3קווי 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.

4.9

חריג 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 בסעיף  3.2בפרק זה ,לרכוש שניזוק בעת
המצאו תחת כיפת השמיים כאשר אין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים.

 4.10נזק או אובדן שנגרם כתוצאה מנזקי קרה.
4.11

נזק או אובדן שנגרמו כתוצאה משקיעה וגלישת הקרקע.

4.12

נזק שנגרם למקורות מים )כולל מי תהום( או מקווה ים.

4.13

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות ירידה בשווים של הנכסים המבוטחים
מסיבה כלשהי ,עקב קרות מקרה ביטוח.
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 .5תנאים מיוחדים לפרק זה
5.1

השבה של סכום הביטוח לקדמותו
במקרה של נזק שיקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על פי פרק זה ,יוחזר סכום
הביטוח לקדמותו .כל זאת בתנאי שהמבוטח בירר עם המבטח וביצע לאחר אירוע
הנזק את כל הדרישות של המבטח לעניין אמצעי הבטיחות בנכס המבוטח.
המבוטח מקבל על עצמו לשלם את דמי הביטוח שיגיעו ממנו לתקופה מיום קרות
הנזק ועד תום תקופת הביטוח.

5.2

סעיף שומא
במקרה של תביעה בגין נזק בסכום שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח התכולה
הנקוב ברשימה ,יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח ביחס לערך הרכוש שלא ניזוק,
כל זאת לצורך חישוב ביטוח חסר.

5.3

מס ערך מוסף
מוסכם בזה כי במידה והמבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( ,לא יכללו סכומי
הביטוח והשיפויים בגינם מע"מ אך במידה והמבוטח אינו רשאי לקזז )מע"מ( מכל
סיבה שהיא ,בגין הרכוש או חלקו ,יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מע"מ.

5.4

ערך כינון
 5.4.1אם צוין במפורש ברשימה כי המבטח ישפה את המבוטח לפי ערך קימום,
הבסיס לחישוב הסכום שישולם על-ידי המבטח במקרה של אובדן או נזק
לציוד או למכונות עקב מקרה ביטוח לפי פרק זה ,יהיה ערך קימום ,בכפוף
להוראות שלהלן:
לעניין סעיף זה "כינון" משמעו:
 5.4.1.1במקרה של אובדן גמור – החלפת הפריט שאבד בפריט מאותו סוג,
גודל ,טיפוס וכישורי ביצוע וללא כל שיפור ואשר ערכו אינו עולה
על סכום הביטוח לגבי אותו פריט.
 5.4.1.2במקרה של נזק חלקי – תיקון הפריט שניזוק והחזרתו למצב שהיה
בו לפני קרות מקרה הביטוח ,ללא כל שיפור וללא ניכוי עבור בלאי,
ערכו של הפריט המתוקן לא יעלה על סכום הביטוח לגבי אותו
פריט.
 5.4.2המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות עבור שכר מהנדסים ,פקחים,
הכנת הערכות ,תכניות ,מדידות ,פיקוח והשגחה אשר הוצאו בפועל על ידי
המבוטח ,ובלבד שסכום השיפוי לפי סעיף זה לא יעלה על  10%מסכום
תגמולי הביטוח ששולמו בגין התכולה שניזוקה.
 5.4.3על המבוטח להתחיל בביצוע עבודות הקימום במהירות סבירה ,ובכל מקרה
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עליו להשלימן תוך  12חודשים מיום קרות מקרה הביטוח או תוך זמן נוסף
– אם הסכים המבטח לכך בכתב.
 5.4.4כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות לקימום הרכוש שנהרס או ניזוק ,לא יהא
המבטח חייב בכל תשלום העולה על הסכום שהיה עליו לשלם לפי פרק זה,
אלמלא סעיף הקימום.
 5.4.5אם סכום הקימום )בתוספת של ההוצאות המפורטות בסעיף  5.4.2לעיל(
של הרכוש המבוטח אילו נהרס כליל היה עולה בתקופת ביצוע הקימום על
סכום הביטוח בעת קרות הנזק ,אזי יחול על השיפוי הביטוחי עקרון הביטוח
החסר.
הנ"ל כפוף להוראות המיוחדות הרשומות מטה וביתר תנאי הפוליסה ,עד
כמה שלא שונו במפורש בסעיף זה והכול עד לסכום הביטוח הנקוב ברשימה.
 5.4.6הוראות מיוחדות
תשלום פיצוי לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי
המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק כאמור.
 5.4.6.1לא הוקם מחדש ,תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק ,יהיה
הפיצוי לפי ערך שיפוי.
היה סכום הביטוח ,כמפורט ברשימה ביום קרות מקרה הביטוח,
פחות מעלות הכינון של הרכוש המבוטח לאותו יום ,תפחת חבות
המבטח בשיעור יחסי ותהא כיחס שבין סכום הביטוח לעלות הכינון.
 5.4.6.2תגמולי הביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום
ביצוע הכינון ,או לפי שווי כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח לפי
המוקדם משני התאריכים.
 5.4.6.3יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות מקרה האובדן
או הנזק ובכל מקרה ,יש להשלימו תוך  12חודשים מתאריך קרות
מקרה הביטוח .באם אין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופה
האמורה מסיבות שאינן תלויות במבוטח ,תוארך תקופת ביצוע
הכינון כפי שיסכים המבטח בכתב.
 5.4.6.4תגמולי הביטוח שישלם המבטח לפי סעיף זה לא יעלו על סכום
הביטוח הנקוב ברשימה.
 5.4.7סעיף ערך כינון לא יחול:
 5.4.7.1אם המבוטח לא יודיע למבטח ,תוך  6חודשים מקרות מקרה הביטוח
על החלטתו לכונן.
 5.4.7.2אם המבוטח אינו מעוניין או אינו יכול לכונן.
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 5.4.7.3על רכוש אשר יצא מכלל שימוש לפני קרות מקרה הביטוח.
 5.4.7.4על מלאי.
 5.4.7.5נזקי פריצה.
5.5

תנאי הצהרה למלאי
אם צוין במפורש ברשימה ,כי המלאי בוטח בתנאי הצהרה ובהתאם לכך צוינה
ברשימה פרמיה פקדונית הכפופה להתאמה ,יחולו התנאים הבאים:
 5.5.1הואיל ודמי הביטוח בגין סעיף המלאי ברשימה הינם ארעיים ומחושבים
על בסיס  75%מסכומי הביטוח המצוינים ברשימה ,והואיל ודמי הביטוח
האמורים כפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח ,על כן מתחייב המבוטח
להמציא למבטח הצהרות בכתב בדבר המלאי המבוטח נכון לתום חודש
בהתאם למפורט להלן:
ההצהרה תימסר למבטח תוך  60יום מתום תקופת הביטוח ותפרט את
ערך המלאי בתום כל תקופה .באם ההצהרה לא תימסר למבטח בתקופה
האמורה ,יהיה המבטח רשאי לנהוג כאילו הצהיר המבוטח על מלוא סכום
הביטוח המצוין ברשימה ,ולחשב את דמי הביטוח הסופיים בהתאם.
דמי הביטוח הסופיים המגיעים יותאמו לאחר תום תקופת הביטוח על ידי
הכפלת שיעור דמי הביטוח בסכום הממוצע שיתקבל מסיכום הצהרות
המבוטח המחולק במספר ההצהרות .כאמור ,המבוטח מתחייב לשלם
למבטח ,והמבטח מתחייב להחזיר למבוטח )בהתאם למקרה( את ההפרש
שבין דמי הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים בתנאי כי בכל מקרה
לא יפחתו דמי הביטוח הסופיים מ־ 50%מדמי הביטוח הארעיים.
 5.5.2בכל מקרה של ביטול פרק זה ,אזי בכפוף לאמור בתנאי )ביטול הביטוח(
בפרק  14תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה ,תיערך התאמה כאמור לעיל
בגין התקופה שבה היה הפרק בתוקף.
 5.5.3היה והסכום האחרון שהוצהר על ידי המבוטח בסמוך לקרות האובדן או
הנזק ,יפחת מהסכום שהיה על המבוטח להצהיר בהתאם לאמור לעיל,
אזי תפחת חבות המבטח בשיעור היחסי שבין הסכום שעליו הוצהר בפועל
לבין הסכום שהיה על המבוטח להצהיר .האמור בסעיף זה לא יחול במקרה
של אי מסירת הצהרה ,המעניק למבטח את הזכות לראות בכל הצהרה את
מלוא סכום הביטוח.
 5.5.4השיפוי המרבי שיעשה על ידי המבטח בגין אובדן או נזק למלאי לא יעלה
על סכום הביטוח המצוין ברשימה בגין הרכוש המבוטח הכפוף לתנאים
אלה ,למעט אם הוגדל סכום הביטוח בהתאם לתוספת כתובה בפוליסה.
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 5.5.5הבסיס לקביעת ערך המלאי לצורך מתן ההצהרות ולצורך חישוב תגמולי
הביטוח יהיה כמפורט:
 5.5.5.1בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  -עלות הרכישה מחדש במועד
הקובע.
 5.5.5.2בגין מוצרים שבתהליך  -עלות הרכישה מחדש של חומר גלם
בתוספת הוצאות שהושקעו ,במועד הקובע.
 5.5.5.3בגין מוצרים מוגמרים – מחיר מכירה בניכוי הוצאות שנחסכו ורווח.
לעניין סעיף זה המונח "המועד הקובע" פרושו:
 5.5.5.3.1לצורך הצהרה  -היום האחרון של החודש עליו נמסרה
ההצהרה.
 5.5.5.3.2לצורך חישוב תגמולי הביטוח – מועד עריכת ההצהרה
או מועד הרכישה הייצור מחדש לאחר קרות האובדן או
הנזק ,בהתאם למקרה ,ובלבד שהרכישה מחדש תתבצע
תוך  12חודשים מיום הנזק וסכום התשלום הנוסף עקב
רכישה מאוחרת זו לא יעלה על  10%מסכום השיפוי ביום
קרות הנזק.
 5.5.6היה סכום הביטוח ,בעת קרות אובדן או נזק ,פחות משוויו של המלאי
המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום
הביטוח לבין שוויו המלא של המלאי המבוטח באותה עת.
5.6

הוצאות מנע
אם היה הרכוש המבוטח נתון לסיכון מידי וממשי של מקרה הביטוח ,יכסה המבטח
הוצאות סבירות לשמירת שלמות הרכוש המבוטח שהוצאו בעת קרות סיכון כזה או
בסמיכות מידית לו ,במטרה למנוע אובדן או נזק.
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פרק  - 5הרחב נזקי טרור
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
במידה ופרק זה צוין ברשימה ,בטל חריג ) 16.3פעולת טרור( מהחריגים הכלליים לכל פרקי
הפוליסה ,והפוליסה תורחב לכסות נזקי טרור בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה הביטוח ,כמוגדר להלן ,אשר ארע במהלך תקופת
הביטוח.

 .1הגדרות
פעולת טרור  -שימוש באלימות כנגד בני אדם או רכוש לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש
באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו ,על ידי איש או אנשים ,בין אם
הם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהוא ובין אם לא.
חובת ההוכחה כי מקרה הביטוח מכוסה על פי פרק זה ,הינה על המבוטח.
רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן
פיצויים כמוגדר בחוק קרן מס רכוש וקרן פיצויים  1961 -על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק
נגרם במישרין על ידי פעולת טרור ,ישמש כהוכחה להיות הנזק מכוסה.
אתר  -חצרים סמוכים זה לזה בשטח אחד רצוף ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.

 .2מקרה הביטוח
2.1

אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח המתואר בפרקים  3ו־) 4מבנה בית העסק,
תכולת ומלאי בית העסק( או לחלק ממנו ,הנובע במישרין על ידי פעולת טרור.

2.2

הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח אשר נובעת מנזק פיזי לרכוש
המבוטח ,בפרקים  3ו־) 4מבנה בית העסק ,תכולת ומלאי בית העסק( ,כתוצאה
מפעולת טרור שארעה במהלך תקופת הביטוח.

 .3השתתפות עצמית
המבוטח יישא על עצמו את הסכום הראשוני מתשלום הנזק ו/או ההוצאות עקב מקרה
ביטוח לכל פרק )אם נרכש( ,כמצוין ברשימה.

 .4בנוסף לחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה יתווספו גם החריגים
המפורטים להלן לעניין פרק זה:
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4.1

אובדן או נזק לרכוש המבוטח הנובע מההרחבה של רכוש מחוץ לחצרים.

4.2

נזק לרכוש מחוץ לחצרים המצוינים במפורש ברשימה לפי פרק ) 3ביטוח מבנה
בית העסק( ופרק ) 4תכולת ומלאי העסק(.

4.3

כל הפסד בגין רכוש בהקמה.
פוליסה לביטוח העסק

4.4

פריצה ,גניבה ,או שוד על ידי בני אדם הנוטלים חלק בפעולות אלו.

4.5

נזק לפי מקרה הביטוח על פי סעיף  2.2לפרק זה ,שאינו נובע מנזק פיזי המכוסה
לפי מקרה הביטוח על פי סעיף  2.1בפרק זה.

4.6

רכוש כלשהו מחוץ לתחומי מדינת ישראל והשטחים המחוזקים על ידה אלא אם צוין
במפורש אחרת ברשימה .שטחי יישובים ישראלים וכן שטחי בסיסים ו/או עמדות
צה"ל בתחום האוטונומיה )שטחי " "Cו־" ("Bייחשבו לשטחים המוחזקים לצורך חריג
זה .למען הסר ספק שטח " "Aלא יחשב כשטח מחוזק של מדינת ישראל.

4.7

מלחמה ,פלישה ,פעולות אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה
)בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או
עממית ,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.

 .5תנאים מיוחדים לפרק זה
5.1

הסכום שישולם על ידי המבטח על פי פרק זה עבור כל פריט ופריט ברשימה ,לא
יעלה על הסכום הרשום בצדו ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח או גבול האחריות
הכללי הנזכר בה בגין  3הפרקים יחד ) - 3מבנה בית העסק - 4 ,תכולת ומלאי
העסק - 6 ,אובדן רווחים( או על כל סכום או סכומים אחרים שייקבעו במקומם ,על
ידי הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה ,בחתימת המבטח או בשמו ,ובשום פנים
לא יעלה הנזק שנגרם למבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה.

5.2

פרק זה מכסה אך ורק את הסכומים העודפים מעבר לכל סכום ששולם על ידי
רשות כלשהיא ,ובכל מקרה לא ישולם נזק אשר עולה על סכומי הביטוח הנקובים
ברשימה אם זה לכל פריט בנפרד ואם זה לסכום הביטוח הכולל של אותו הפרק.
לעניין תנאי זה מכוסים רק פרקים – ) 3מבנה בית העסק( ) 4תכולת ומלאי העסק(
) 6אובדן רווחים(.

5.3

פרק זה כפוף ליתר החריגים והתנאים הכלליים של פרקים ) 3מבנה בית העסק(,
) 4תכולת ומלאי העסק( ו־) 6אובדן רווחים(.
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פרק  - 6אובדן תוצאתי
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה ,ובתנאי שהביטוח לפי פרק 3
)מבנה( ו/או פרק ) 4תכולה( בהתאם לעניין ,הינו בתוקף

 .1מקרה הביטוח
אובדן או נזק הנובעים מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח בשל נזק פיזי
לרכוש המכוסה לפי פרק  3ו/או פרק  ,4המשמש את המבוטח לניהול עסקו ,על ידי אחד
מ"הסיכונים המבוטחים" ,אשר הביטוח לגביהם תקף.
תנאי מוקדם לביטוח לפי פרק זה :ששולמו תגמולי ביטוח על ידי המבטח )למעט תשלום
לפנים משורת הדין( לפי פרק  3או פרק  4בגין אובדן או נזק פיזי ,אלא אם לא שולמו
תגמולי ביטוח בשל סעיף ההשתתפות העצמית.
והכל בכפוף לתנאים ,הגדרות וחריגים המפורטים בפרק זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי
הפוליסה.

 .2הגדרות
2.1

סכום ביטוח
סכום הביטוח הבסיסי של פרק זה הוא "הרווח הגולמי" השנתי של העסק ,כולל
"שכר עבודה".
אם תקופת השיפוי קצרה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי
המלא.
היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של
מלוא תקופת השיפוי.

2.2

רווח גולמי
הסכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח בתוספת מלאי
הסגירה .זאת בניכוי מלאי פתיחה ובניכוי סכום הוצאות העיבוד הבלתי מבוטחות.

2.3

שיעור הרווח הגולמי*
היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות הנזק.

2.4

שכר עבודה
סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח ,כולל הוצאות
סוציאליות ,למעט עובדים שמשכורתם נכללת בהוצאות הנהלה וכלליות.

2.5

שיעור שכר עבודה*
היחס שבין שכר העבודה למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח.
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2.6

מחזור
כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום למבוטח עבור טובין שנמכרו או
סופקו ו/או עבור שירותים אשר ניתנו במהלך עסקו של המבוטח.

2.7

מחזור שנתי*
המחזור במשך  12החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח.

2.8

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

2.9

תקופת השיפוי
התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר
מתחילה ביום קרות מקרה הביטוח ומועד סיומה לא יאוחר מאשר בתום סיום
תקופת השיפוי הנקובה ברשימה.

* בעניין המנויים בסעיפים  2.8 ,2.7 ,2.5 ,2.3תעשינה אותן התאמות הדרושות בהתאם
למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות האחרות המשפיעות על
העסק לפני או אחרי קרות מקרה הביטוח ,או שעשויים היו להשפיע על העסק ,אלמלא
קרה מקרה הביטוח ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה את התוצאות ,אשר
אלמלא קרה מקרה הביטוח היו מושגות בתקופה המתאימה לאחר קרות מקרה הביטוח.

 .3היקף הכיסוי
המבטח ישפה את המבוטח בשל אובדן רווח גולמי עקב צמצום במחזור ו/או הגדלת
הוצאות תפעול ,שנגרם בשל מקרה ביטוח ובכפיפות לכל התנאים והחריגים בפרק זה
ובחריגים לכל פרקי הפוליסה.
תגמולי הביטוח יחושבו כמפורט:
3.1

צמצום במחזור
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום ההפרש שבין המחזור
הסטנדרטי לבין המחזור הממשי בתקופת השיפוי שנוצר כתוצאה מהאובדן או
הנזק לרכוש.
במידה ובמהלך תקופת השיפוי יימכרו מוצרים או יינתנו שירותים על ידי המבוטח
או על ידי אחרים עבורו ,הכספים ששולמו או עומדים לתשלום )בגין אותם מוצרים
או שירותים( יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור הממשי.

3.2

הגדלת 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
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פי סעיף זה לא יעלה על הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו
חלק במחזור שאובדנו נמנע על ידי ההוצאות הנוספות בניכוי הסכומים אשר נחסכו
בתקופת השיפוי בגין הוצאות או עלויות שהופסקו או הוקטנו עקב מקרה הביטוח.
לגבי אובדן שכר עבודה כמפורט:
 3.2.1בגין צמצום המחזור – סכום המתקבל מהכפלת שעור שכר העבודה
בצמצום המחזור עקב האירוע המבוטח בתקופת השיפוי.
 3.2.2בגין הגדלת הוצאות תפעול  -סכום שכר העבודה הנחוץ והסביר אשר
הוצא אך ורק לשם מניעת ו/או הקטנת אובדן שכר העבודה אשר עלול היה
להיגרם במשך תקופת השיפוי בגין צמצום המחזור עקב מקרה הביטוח,
בתנאי כי תגמולי הביטוח על פי פסקה זו לא יעלו על הסכום המתקבל
ממכפלת שעור שכר העבודה באותו חלק של המחזור שאובדנו נמנע על
ידי הוצאה זו.

 .4חריגים לחבות המבטח
4.1

פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים.

4.2

חיסול גמור של פעילות העסק.

4.3

הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,אשר תגרם על
ידי אירועים יוצאים מגדר הרגיל אשר אירעו במהלך תקופת השיפוי לרבות:
 4.3.1הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.
 4.3.2העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם קימום או תיקון רכושו אשר ניזוק או
נהרס.
 4.3.3שינויים ,שימורים ,שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון ו/או החלפת
הרכוש המבוטח אשר ניזוק או נהרס.
 4.3.4נזק ,מחסור ,השחתה או אובדן חומר הגלם ,תוצרת חצי גמורה ,תוצרת
בעיבוד או חומרים הדרושים לתפעול.

4.4

הפסד או הגדלת הוצאות שאירעו עקב מקרה שמוצא מכלל כיסוי על פי החריגים
לכל פרקי הפוליסה )פרק  (2או בכל חריגים של פרק אחר בפוליסה זו.

4.5

אירוע שאינו מבוטח לפי פרקים ) 3ביטוח מבנה העסק( או פרק ) 4ביטוח תכולת
העסק( או כאשר אחד מהפרקים אינו בתוקף.

4.6

הפסד או הגדלת הוצאות הנגרם על ידי פריצה או גניבה או בהיותו הרכוש בהעברה.

 .5תנאים מיוחדים לפרק 6
5.1
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הנקוב ברשימה קטן מהסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי במחזור
השנתי )או אם תקופת השיפוי עולה על  12חודשים ,תוגדל מכפלת המחזור השנתי
באופן יחסי( יופחת השיפוי למבוטח באופן יחסי ,כיחס שבין סכום הביטוח לבין
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי כאמור.
5.2

התאמת 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.
מובהר בזה כי אם בתקופת הביטוח יארע נזק בר שיפוי ,לא יוחזרו דמי ביטוח
כלשהם על פי סעיף זה עבור החלק היחסי בדמי הביטוח המתייחס לרווח גולמי/
ואו שכר עבודה שבגין אובדנם ישלם המבטח תגמולי ביטוח.

5.3

מקרה ביטוח הנופל במסגרת ההשתתפות העצמית בפרק הרלוונטי
זכותו של המבוטח לשיפוי על פי פרק זה ,לא תושפע מהיות האבדן או הנזק
המכוסה על פי הפרק הרלוונטי נמוך מדמי ההשתתפות העצמית החלים על
המבוטח על פי פרק " 4ביטוח תכולת בית העסק".

5.4

תגמולי ביטוח ששולמו במסגרת הפרק הרלוונטי
אם הוצאה כלשהי ,המכוסה על פי פרק זה ,שולמה למבוטח על פי הפרק הרלוונטי,
אזי המבטח לא ישלם עבור אותה הוצאה על פי פרק זה ,למעט הפרשי תשלום
)ככל שייתקיימו כאלה( ,בין סכום ההוצאה ששולם על פי הפרק הרלוונטי לבין
ההוצאה כפי שאמור היה להשתלם למבוטח על פי פרק זה.
מובהר בזה כי הוראת סעיף זה לא תחול אם ההוצאה או ההפרשים הנ"ל נובעים
מביטוח חסר.

5.5

הצהרת רואה חשבון
כל נתון מתוך ספרי בית העסק המבוטח ,אשר רואה החשבון של המבוטח אישר
את נכונותו והעבירו אל המבטח ,על פי דרישתו בכפוף לתנאי הפוליסה ,ישמש
כראיה לכאורה לעניין נכונותו.
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5.6

מכירת ניצולת
אם כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי הפרק הרלוונטי יבצע המבוטח ,בתוך
תקופת השיפוי ,מכירת ניצולת ,אזי לעניין מכירת הניצולת ישתנה תת סעיף 3.1
"צמצום במחזור" בפרק זה כדלקמן:
"הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה
הביטוח במשך תקופת השיפוי ,פחות המחזור שהופק ממכירת הניצולת".

5.7

הקטנת סכומי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח
שולמו תגמולי ביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח ,יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות
אחריות המבטח הנקובים כגבולות אחריות למקרה ולתקופה ,בגובה תגמולי
הביטוח ששילם המבטח ,לפני ניכוי השתתפות עצמית.

40

פוליסה לביטוח העסק

פרק  - 7אובדן הכנסות
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

מקרה הביטוח  -המבטח ישפה את המבוטח בגין אובדן או נזק הגורם להפסד
הכנסות במשך תקופת השיפוי הנובעת מהפסקה בתפעול העסק המבוטח כתוצאה
ישירה מנזק או אובדן המכוסה על פי פרק ) 3ביטוח מבנה העסק( או פרק ) 4ביטוח
תכולת העסק(.
תנאי מוקדם לכיסוי על פ פרק זה ,הוא בקרות מקרה הביטוח לרכוש המבוטח ,יהיה
קיים ביטוח על פי פרק ) 3מבנה בית העסק( או פרק ) 4תכולת בית העסק( של
פוליסה זו ומכסה את זיקתו של המבוטח לרכוש שניזוק ,המשמש לניהול עיסקו
של המבוטח ,וכי שולמו תגמולי ביטוח עבור הנזק או שהוכרה אחריות המבטח לגבי
הנזק לרכוש שניזוק.

1.2

הפסקה בתפעול – הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים ו/או מתן שירותים,
בעסק המבוטח.

1.3

תקופת השיפוי – התקופה בה מושפעות תוצאות העסק מהנזק ,המתחילה מהיום
הרביעי מקרות הנזק ומסתיימת בלא יותר מ־ 100יום לאחר מכן ,אך לא יותר
מתקופת ההפסקה.

1.4

תקופת ההפסקה  -משך תקופת ההפסקה המוחלטת בתפעול העסק ,כפי שיקבע
על ידי שמאי שמטפל בנזק לפי פרקים  3ו־.4

1.5

סכום הפיצוי  -מכפלת ימי תקופת ההפסקה בסכום הפיצוי המצוין ברשימה ,אך
לא יותר מסכום הפיצוי הנקוב ברשימה.

 .2חריגים לחבות המבטח
הביטוח על פי פרק זה אינו מכסה נזק או אובדן הנובעים מהסיכונים המפורטים להלן:
2.1

מקרה ביטוח שנגרם על ידי פריצה או גניבה או בהיות הרכוש בהעברה.

2.2

מקרה ביטוח שמוצא מכלל כיסוי על פי החריגים לכל פרקי הפוליסה )פרק  (2או
בחריגים של כל פרק אחר מפרקי הפוליסה.

2.3

פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים ו/או חיסול של פעילות
העסק.

2.4

הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי העדר מימון
מספיק בידי המבוטח לשם קימום או תיקון רכושו אשר ניזוק או נהרס.

2.5

שינויים ,שימורים ,שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון ו/או החלפת הרכוש
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המבוטח אשר ניזוק או נהרס.
2.6

נזק ,מחסור ,השחתה או אובדן חומר הגלם ,תוצרת חצי גמורה ,תוצרת בעיבוד או
חומרים הדרושים לתפעול.

 .3תשלום תגמולי הביטוח

42

3.1

תנאי מוקדם לתשלום תגמולי הביטוח על פי פרק זה ,הינו כי אובדן ההכנסות
יאומת על פי אישור בכתב של רואה החשבון של המבוטח ,המאשר כי תקבוליו
הממוצעים היומיים בשלושת החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח לא
פחתו מסכום הפיצוי היומי המצוין ברשימה.

3.2

תשלומי הביטוח ישולמו בגין אובדן הכנסה שנגרם למבוטח בתקופת ההפסקה
במהלך תקופת הפיצוי ,בכל מקרה לא ישולם סכום העולה על סכום הפיצוי היומי
הנקוב ברשימה.
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פרק  - 8סחורה בהעברה
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

מקרה הביטוח
אובדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי ,שיגרם לסחורה המבוטחת או לחלק ממנה
בעת העברה בשטח הגיאוגרפי כהגדרתו בפוליסה במשך תקופת הביטוח הנקובה
ברשימה והכל בכפוף לתנאים ,הגדרות וחריגים המפורטים בפרק זה ובחריגים
ובתנאים לכל פרקי הפוליסה.

1.2

סכום הביטוח
סכום הביטוח לרכב ו/או לאירוע למקרה ביטוח אחד ,כמפורט 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.

1.3

העברה
העברת סחורת המבוטח בכלי רכב מהמקום בו היא נמצאת עד ליעדו הסופי בגבול
הגיאוגרפי ,כמוגדר בפוליסה זו.
כולל בזמן טעינתה ופריקתה 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 וחניית רכב בחניית לילה ,בין אם בשטח העסק ובין אם
לאו לאחר הטענתה על מנת להעבירו ,לא ייחשבו כחניית ביניים תוך כדי הובלה,
אל אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
העברה פנימית בתוך שטח חצרי המבוטח לא תחשב כהעברה לעניין פרק זה.

1.4

1.5

פריצה ו/או שוד
גניבת הסחורה המבוטחת מתוך כלי הרכב המוביל ,בעת העברתו ,מתוך תא מטען
סגור ונעול או ארגז סגור ונעול של כלי הרכב המוביל את הרכוש המבוטח ,לאחר
שהחדירה אליו בוצעה בכוח ובאלימות ונשארו סימנים המעידים על כך.
למען הסר ספק ,גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם רכוש המבוטח ,תחשב לעניין
זה כפריצה ,אך גניבת כלי הרכב שהושאר ללא השגחה כאשר מפתח הרכב במתג
ההתנעה של הרכב או במקום נגיש אחר בתוך כלי הרכב ,לא תחשב כפריצה.
השתתפות עצמית
הסכום הראשוני בו יישא המבוטח מתשלום הוצאות הנזק ו/או ההוצאות בכל
תביעה אשר הוגשה תחת הפרק.
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 .2חריגים לחבות המבטח
2.1

חריג כספים
מזומנים ,מטבעות ,שטרות ,המחאות ,ניירות ערך מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל
ערך כספי ,תכשיטים ,אבנים יקרות ,מטילי מתכת יקרה או חפצי אומנות.

2.2

חריג מטענים מסוימים
 2.2.1שריטות ,חבטות ,קילוף או שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהם למעט
אם הם חלק ממכשיר ,מכונה או ציוד אחר הנכללים ברכוש המבוטח.
 2.2.2חומרים מסוכנים לרבות חומרי נפץ ,חומרים דליקים או חומרים הנוטים
להתפוצץ בעת טלטולם ,ואובדן או נזק לסחורות אחרות שנגרמו על ידי
החומרים הנ"ל.
 2.2.3חוסר שנגרם מנזילה של מכלים.
 2.2.4בעלי חיים.
 2.2.5פחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.

2.3

חריג תקינות כלי הרכב ,משקל הסחורה וכשירות הנהג באם הרכב המוביל:
 2.3.1אינו במצב תקין או שאינו מתאים להובלת הרכוש המבוטח.
 2.3.2מטען מעל המשקל המותר ברישיון.
 2.3.3נהוג על ידי אדם שאינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגה בכלי רכב מסוג זה.
 2.3.4נהוג על ידי אדם במצב שכרות או תחת השפעת סמים.
 2.3.5נמצא במצב של בדיקה ,ניסוי או מבחן.
חריג זה ,כולו או חלקו ,יחול רק אם המבוטח ידע על כך ,או היה עליו לדעת
על כך ,למעט אם הובלת הרכוש נעשית על ידי רכב בבעלות ו/או חזקת
המבוטח.

2.4

חריג מרמה ,הונאה גניבה
 2.4.1נזק שנגרם על ידי או כתוצאה של מרמה ,מעילה או הונאה של עובדי
המבוטח ,קבלן או שליח מהמועסקים בשירות המבוטח ו/או בעזרתם ו/או
תוך כדי קשירת קשר.
 2.4.2גניבה שלא תוך כדי פריצה.

2.5

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

2.6
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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.
 .2.7חריג נטישה
אובדן ו/או נזק שיקרה בגין אחריות כלשהי בכל מקרה של נטישת הסחורה
המבוטחת לרבות בעקבות פעילות עוינת ואו מעשה איבה ו/או טרור.
2.8

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

2.9

מקרה ביטוח שמוצא מכלל כיסוי על פי החריגים לכל פרקי הפוליסה )פרק  (2או
בחריגים של כל פרק אחר מפרקי הפוליסה.

 2.10פרק זה מכסה רק נזק פיזי לרכוש מוחשי ואינו כולל נזק לתוכנה ו/או מידע אלקטרוני
לרבות אך לא בלבד:
 2.10.1אובדן או נזק למידע או לתוכנה ,או כל שינוי מזיק במאגר נתונים או במידע
או בתוכנה או בתוכנית מחשב אשר נגרם על ידי מחיקה ,השחתה או עיוות
המבנה המקורי ,וכן הפרעה במהלך העסקים של המבוטח כתוצאה מן
האובדן או הנזק כאמור.
 2.10.2אובדן או נזק הנובע מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות
למידע או לנתונים או לתוכנה או לתוכניות מחשב ,וכן הפרעה במהלך
העסקים של המבוטח הנובע מן הנזק או האובדן כאמור.

 .3תנאים מיוחדים לפרק זה
3.1

לעניין פריצה
אם לא צוין במפורש אחרת ברשימה ,כיסוי נזקי פריצה מותנה בקיום כל התנאים
המפורטים להלן :העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מסחרי בעל ארגז סגור
המהווה חלק בלתי נפרד מהרכב המוביל ו/או בתא מטען של מכונית פרטית בלבד.
הרכב יהיה מוגן בהתאם לדרישות המיגון כפי שמצוין בדף הרשימה.
תקינות הרכב ורישוי
על המבוטח לדאוג כי הרכוש המבוטח יוטען על כלי הרכב במצב תקין ומתאים
להובלתו.
במידה ונדרשו לצורך הובלת המטען רישוי מתאים ו/או אמצעי מיגון ו/או אמצעי
ביטחון מיוחדים ,על המבוטח לדאוג לקבלת הרישוי ולהתקנת ו/או להפעלת אמצעי
המיגון והביטחון שנדרשו.
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3.2

אריזה
תנאי מוקדם לכיסוי פרק זה ,הוא כי המטען ארוז ומחוזק או קשור אל כלי הרכב
בכל האמצעים המחייבים והנהוגים בהובלת מטען מאותו סוג.

3.3

אמצעים להקלת הסיכון
על המבוטח לדאוג לכך שהסחורה המבוטחת תוטען על כלי רכב תקין ומתאים
להובלת סוג הסחורה המובלת.

3.4

חישוב השיפוי
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח יחושבו בהתאם לסוג הרכוש כמפורט להלן:
 3.4.1מלאי חומרי גלם  -לפי ערך רכישה מחדש ביום הנזק.
 3.4.2מלאי מוצרים בתהליך ייצור ומלאי מוצרים מוגמרים  -לפי ערך עלות ביום
קרות הנזק )למעט רווח(.
 3.4.3רכוש אחר  -לפי ערך כינון כמוגדר בסעיף כינון בפרק ) 4ביטוח תכולת
העסק( ,אולם בכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח הנקוב ברשימה.
לעניין סעיף זה "כינון" משמעו :בנזק חלקי תהא תיקון הרכוש שניזוק ,בנזק
מלא )טוטאלי(  -הקמה מחדש או חילוף.
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פרק  - 9ביטוח כספים
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

מקרה הביטוח
אובדן או נזק פיזי ובלתי צפוי ,שיגרם לכספים ,המבוטחים בעת המצאם בחצרי
המבוטח בתחום הגיאוגרפי או בעת העברתם על-ידי המבוטח לכל מקום בתחום
הגבול הגיאוגרפי ,במהלך תקופת הביטוח והכל בכפוף לתנאים ,הגדרות וחריגים
המפורטים בפרק זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי הפוליסה הסיכונים המבוטחים:
 1.1.1לכספים בכספת – אש ,התפוצצות ,פריצה ,שוד.
 1.1.2לכספים בהעברה  -אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי שלא הוחרג במפורש
בתנאי הפוליסה.

1.2

כספים
מזומנים בשטרות ובמעות ,שקים )למעט המחאות ריקות( ,תלושי קניה ,תלושי שי
ותלושי דלק ,תלושי הכנסה ,ניירות ערך ,הכל רכושו של המבוטח ו/או שהוא אחראי
עבורו במקרה נזק.

1.3

פריצה
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.

1.4

שוד
גניבת הכספים תוך שימוש באלימות )או איום לשימוש באלימות( כלפי המבוטח.

1.5

סכומי הביטוח
 1.5.1בעת המצא כספי המבוטח בבית העסק בשעות העבודה – הסכום הנקוב
ברשימה.
 1.5.2בעת המצא כספי המבוטח בבית העסק מחוץ לשעות העבודה:
 1.5.2.1כאשר נמצאים מחוץ לכספת נעולה עד  5%מהסכום הנקוב
ברשימה ,בתנאי שנמצאים במגירה נעולה והמפתח נמצא במקום
אחר.
 1.5.2.2כאשר נמצאים בכספת נעולה – הסכום הנקוב ברשימה.
 1.5.3כספי בית העסק בעת המצאם בדירותיהם הפרטיות של המבוטח וגם או
עובדיו המוסמכים לאחר שעות העבודה כנגד סיכוני אש ,התפוצצות ,פריצה
ושוד בלבד.
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 1.5.4בזמן העברת כספי המבוטח ממקום למקום בגבול הגיאוגרפי – הסכום
הנקוב ברשימה.
1.6

שעות עבודה
השעות שבהן עסקו של המבוטח מאויש לצורך ניהול עסקיו ,וכן הזמן בו נמצאים
בבית העסק – המבוטח או כל אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו אשר ברשותם
נמצאים הכספים המבוטחים.

1.7

כספת
כספת שמשקלה לא פחות מ־ 50קילו ונעולה על ידי מנעול כספות ועובי הפלדה
החיצונית של דפנותיה לא יפחת מ־ 3מ"מ ובתנאי שמעוגנת לרצפה או לקיר
ונעולה ע"י מנעול כספות .אלא אם צוינה במפורש כספת אחרת.

1.8

בהעברה
בעת העברתם הישירה בעת שעות הפעילות הרגילות של בית העסק בלבד
ממקום למקום על ידי המבוטח או עובד מוסמך ,ובתנאי מפורש שהכספים יהיו
תחת השגחתו האישית של המבוטח או עובד המוסמך וימצאו בידיו או על גופו של
המעביר בכל זמן העברה.

1.9

ממקום למקום
בדרך הישירה מהעסק לבנק או למקומות תשלום ,מחצרי לקוחות לבנקים או
לעסק ,מהעסק לחצרי ספקים וחזור או במהלך גביה בדרך הישירה מלקוח.

 .2חריגים לחבות המבטח
פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק לכספים המבוטחים הנובעים או הקשורים ,במישרין
או בעקיפין ,באחד או יותר מהגורמים הבאים:
 .2.1חריג מרמה ומעילה
גניבה ,מרמה ,מעילה ,הונאה או פעולה זדונית מצד עובד של המבוטח.
 .2.2חריג חוסר בלתי מוסבר
אובדן או נזק או חוסר שנגרם על ידי טעות ,מחדל או השמטה או חוסר בלתי מוסבר.
 .2.3חריג בלאי
אובדן או נזק שטבעו ,בלאי ,פחת ,השחתה הדרגתית ,עש ,חרקים ,תולעים,
מכרסמים ,לחות ,עובש ,תנאים אקלימיים.
2.4

חריג גניבה פשוטה
אובדן או נזק לכספים בהיותם בחצרי המבוטח עקב גניבה שלא תוך כדי פריצה
לחצרים הנ"ל ושלא תוך כדי ביצוע שוד.
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2.5

חריג נזק תוצאתי
אובדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
חריג מחוץ לחצרים
אובדן או נזק לכספים בהיותם מחוץ לחצרי המבוטח שלא תוך כדי העברה.
חריג כלי רכב
אובדן או נזק לכספים בעת הימצאם בכלי הרכב בעת שאינו מאויש על ידי המבוטח
או אחד מעובדיו.
חריג זיוף
אובדן או נזק הנובע מזיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר.
חריג תשלום אלקטרוני
אובדן או נזק מאמצעי תשלום אלקטרוני ו/או ממוחשב.

2.9

נזק המוצא מכלל כיסוי על פי החריגים והתנאים בכל פרק מפרקי הפוליסה.

2.6
2.7

2.8
2.8

 .3הרחבות
3.1

כספים בבית העסק המבוטח
 3.1.1כספי העסק הנמצאים במגירה או בקופה רושמת בבית העסק בשעות
העבודה בלבד ,כנגד סיכוני אש ,התפוצצות ושוד בלבד ,ובתנאי שהכספים
נמצאים תחת השגחה מתמדת.
אחריות המבטח לפי הרחב זה תהיה לפי הסכום הנקוב לעניין כיסוי זה בדף
הרשימה.
 3.1.2כספי בית העסק בעת ספירת הכספים והכנתם לקראת העברה מבית
העסק למקום כלשהו .הכיסוי הינו כנגד מעשה שוד בלבד במשך שעות
הפעילות הרגילות של בית העסק בלבד.
אחריות המבטח לפי הרחב זה לא תעלה של סכום הביטוח לגבי כספים
בהעברה ,כפי שנקוב ברשימה.

3.2

כספים בדירות המבוטח ועובדיו המוסמכים
כספי בית העסק בעת הימצאם בדירותיהם הפרטיות של המבוטח או עובדיו
המוסמכים לאחר שעות העבודה כנגד סיכוני אש התפוצצות ושוד בלבד.
תנאי מוקדם לקיום הביטוח לפי הרחב זה ,הינו שאדם מבוגר שגילו מעל  18שנה
נכח בדירה בעת הימצא בה הכספים ושהכספים ימצאו במקום בכספת או בארון
סגור ונעול.
אחריות המבטח לפי הרחב זה לא תעלה על  20%מסכום הביטוח לגבי ביטוח
כספים בכספת כפי שנקוב ברשימה.
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3.3

נזק לכספת
אובדן או נזק שייגרם לכספת עצמה כתוצאה מסיכוני אש ,התפוצצות ,פריצה ,שוד
או כל ניסיון לכך.
אחריות המבטח פי הרחב זה לא תעלה על  25%מסכום הביטוח לגבי ביטוח כספים
בכספת כפי שנקוב ברשימה.

 .4תנאים מיוחדים לפרק זה
4.1

4.2

4.3

מסמכים נוספים
על המבוטח לנהל באופן שוטף ולהמציא למבטח ,עם דרישתו הראשונה ,ספרי
חשבונות ,ספרי קופה ,דו"חות מע"מ ,קבלות בנקים ,פנקסים או כל תעודה אחרת,
בין שהיא ברשותו ובין ברשות אחר.
אם הרישומים הנ"ל לא הוחזקו ולא נוהלו כהלכה ובדייקנות במשך תקופת הביטוח,
והמבטח לא יוכל לחשב את הסכום המדויק של נזק כלשהו ,לא תחול אחריותו לפי
פרק זה.
השבת סכום הביטוח לקדמותו
אם לא צוין במפורש אחרת ברשימה ,יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם לאחר
קרות אובדן או נזק מכוסה החל מיום האובדן או הנזק ,אלא אם יורה המבוטח
אחרת.
השבת סכום הביטוח לקדמותו תהיה תמורת פרמיה נוספת.
סך כל סכומי הביטוח בגין השבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלו על השבה פעם
אחת של מלוא גבול האחריות.
אחריות המבטח לגבי נזק להמחאות ,שטרות ,שוברי תשלום של כרטיסי אשראי,
ניירות ערך ואגרות סחירות מוגבלת לנזק הכספי הממשי שנגרם למבוטח לאחר
ביטולם של הנ"ל.
תנאי מוקדם לאחריות המבטח בגין נזק לרוכש הנ"ל הוא:
 4.3.1שהמבוטח ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם ביטולם של כל הנ"ל מיד
לאחר אובדנם.
 4.3.2שההמחאות )הממסרים( יהיו משורטטים.

 .5חישוב השיפוי
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5.1

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יחושבו לפי שווי הכספים שניזקו ביום
קרות מקרה הביטוח ,אולם לא יותר מסכומי הביטוח הנקובים ברשימה בגין פרק
זה.

5.2

מובהר בזאת כי סכומי הביטוח המופיעים בצד סעיפי הביטוח )כספים בכספת ו/או
כספים בהעברה( הינם סכומי ביטוח מרביים בלבד וכי שיעור השיפוי על פי פרק זה
פוליסה לביטוח העסק

אינו מוסכם ועל המבוטח להוכיח את סכום הנזק.
5.3

על אף האמור ברשימת ההרחבות כמצוין בסעיף  4לעיל או בכל מקום אחר בפוליסה,
אחריות המבטח על פי פרק זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין
הכיסויים המכוסים בפרק זה.
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פרק  - 10ביטוח ציוד אלקטרוני
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

מקרה הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין תיקון ,החלפה או הקמה מחדש של הרכוש המבוטח
או חלק ממנו בשל אובדן או נזק פיזי ,פתאומי ובלתי צפוי שאירע לרכוש המבוטח
בפרק זה מכל סיבה שהיא ,שאינה מוחרגת על פי חריגי פרק זה ו/או בהוראה
אחרת בפוליסה .במהלך תקופת הביטוח המצוינת ברשימה ,והכל בכפוף לתנאים,
הגדרות וחריגים המפורטים בפרק זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי הפוליסה.
ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה בעת המצאו בחצרי המבוטח ,בהיותו
בעבודה או במנוחה או בפרוק או בעת ההעברה ממקום למקום בתוך החצרים ,אך
בכל מקרה לאחר גמר הרצתו.
ציוד אלקטרוני
מכשור אלקטרוני ו/או מערכות מחשב ואו ציוד ממוחשב המפורט ברשימה ,בעת
הימצאו בעסק שכתובתו נקובה ברשימה.

1.2

מערכות מחשב ו/או ציוד מחשב
חומרה בלבד.

 .2חריגים לחבות המבטח
פרק זה אינו מכסה מקרה ביטוח ,אובדן או נזק הנובעים או הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
באחד או יותר מהגורמים הבאים:
2.1

חריג גניבה
אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי גניבה ,שלא תוך כדי ביצוע פריצה
או שוד.

2.2

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

2.3

חריג התבלות והרעה הדרגתית
אובדן או נזק ישיר של התבלות ,קורוזיה ,של כל חלק ממכשיר המבוטח ,או שנגרמו
או נבעו מאורח טבעי ,בשימוש רגיל או עבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה
הדרגתית ,או שנגרמו על ידי שריטות בשטחים צבועים או ממורקים.
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חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
2.4

חריג ליקויים תפעוליים
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם פרט
לליקויים שנוצרו כתוצאה מאובדן או נזק אחר המכוסה על פי ביטוח זה.

2.5

חריג ליקוי אחזקה
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית של פריטי הציוד
המופיעים ברשימה .חריג זה חל גם על חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה.

2.6

חריג פגמים אסטטיים
פגמים אסטטיים ,אלא אם נגרמו בהמשך ועקב נזק המכוסה על פי פרק זה ,לחלקים
אחרים של הרכוש.

2.7

חריג ספקים וספקי שירות
אובדן או נזק שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו
או ביצע בו תיקונים  -בין שהאחריות של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או
אחרת.

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

חריג ליקויי שירות חוזה
הוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים ותקלות המכוסים או אשר ניתן לכסותם
בחוזה שירות מקיף.
חריג נזק תוצאתי
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
חריג חלקים מתכלים
אובדן או נזק לנורות ,שפורפרות ,סרטים ,אלא אם באותו אירוע נגרם נזק לחלקים
אחרים המבוטחים לפי פרק זה .ובכל מקרה השיפוי בגינם מוגבל לעודף אורך
חייהם.
חריג תקופת הרצה
נזק שנגרם לרכוש המבוטח תוך תקופת ההרצה ובדיקת הביצועיים כמתחייב
מהוראות היצרן.
חריג כלי טייס ושייט
אובדן או נזק מסיבה כלשהי בעת שהציוד מורכב או נישא בכלי טייס או שייט.
חריג היעדר מערכת אל פסק
אובדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין ,מכשל או אי סדירות בשרות או
באספקת חשמל ציבורית ,אלא אם קיימת מערכת "אל פסק" ) (U.P.Sפעילה ותקינה
המגנה על הרכוש המבוטח כנגד השינויים בחשמל.
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 2.14חריג נזק בזדון
אובדן או נזק הנגרמים או הנובעים מפעולה זדונית או רשלנות רבתי של המבוטח,
או עובדיו.
 2.15חריג נזקי טבע ורעידת אדמה
נזקי טבע ורעידת אדמה אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה.
 2.16החלפת ציוד ישן או חלק ממנו ,שינויים הנדסיים ,תקלות תוכנה ,עדכון ושיפור
מערכות.
 2.17נזק המוצא מכלל כיסוי על פי החריגים והתנאים בכל פרק מפרקי הפוליסה.

 .3הבהרה לעניין כיסוי פרק זה
מוצהר ומוסכם בזה כי פרק זה מכסה אך ורק נזק פיזי לרכוש מוחשי.
למניעת ספק נזק פיזי לרכוש מוחשי אינו כולל נזק לתוכנה ו/או מידע אלקטרוני לרבות
אך לא בלבד:
3.1

אובדן או נזק למידע או תוכנה ,או כל שינוי מזיק במאגר נתונים או במידה או
בתוכנה או בתכנית מחשב הנגרם על ידי מחיקה ,השחתה או עיוות המבנה המקורי,
וכן הפרעה במהלך העסקים של המבוטח כתוצאה מן האובדן או הנזק כאמור.

3.2

אובדן או נזק הנובע מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות למידע או
לנתונים או לתוכנה או לתכניות מחשב ,וכן הפרעה במהלך העסקים של המבוטח
הנובע מן הנזק או האובדן כאמור .למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין באמור
בהבהרה זו בכדי להוסיף על הכיסוי שניתן על פי הפרק אלמלא הכללתה כאמור.

 .4הרחבה מיוחדת למחשב נישא
אם צוין במפורש ברשימה ,יורחב מקרה הביטוח על פי פרק זה לכלול גם ציוד נייד או
נישא.
הציוד חייב להיות בהגדרתו ,בתכונותיו ובמבנהו ,מיוחד להפעלה תוך טלטול מחוץ
למבנה בית העסק ,ומוגדר ככזה ברשימת הציוד.

 .5תנאים מיוחדים לפרק זה
5.1

הגדרת סכום ביטוח
סכום הביטוח לפי פרק זה מוערך על פי עלות החלפה של רכוש המבוטח ברכוש
חדש הדומה ככל האפשר בביצועיו ובמאפייניו לרכוש שניזוק כפי שהיה סמוך לפני
קרות הנזק ,ועלות זו כוללת הובלה והרכבה.
סכום זה אינו מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו.
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5.2

הבסיס לשיפוי
מוסכם בזה ,כי בקרות מקרה ביטוח ,המבטח ישפה את המבוטח בהתאם למפורט
להלן ,ובתנאי כי בכל מקרה לא תעלה אחריותו של המבטח מעל לסכום הביטוח
המצוין ברשימה בגין כל פריט:
 5.2.1נזק שניתן לתיקון )נזק חלקי(
במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ישלם המבטח את כל
ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט הניזוק תוך זמן סביר למצב
פעולה ,כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק ללא ניכוי בלאי ופחת .כן ישלם
המבטח את הוצאות הפירוק ,ההרכבה מחדש והובלה שהוצאו לשם ביצוע
התיקונים .אם התיקונים בוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח ישלם
המבטח את עלות החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים.
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים
כלליים ,אשר בוצעו בעת ביצוע תיקונים המכוסים על יד פרק זה ,אלא אם
השינויים ,התוספות או השיפורים היו תוצאה בלתי נמנעת של ביצוע התיקון.
 5.2.2נזק שאינו ניתן לתיקון )נזק מוחלט(
עלות ההחלפה בפועל של הפריט בפריט חדש אחר ,עם מאפיינים זהים
כשעלות זו כוללת הובלה והרכבה ,היה ולא ניתן להשיג פריט חדש כאמור
תוגבל אחריות המבטח לעלות ההחלפה של פריט חדש ,הקרוב ככל
האפשר בביצועיו ובמאפייניו לפירט שניזוק כפי שהיה במצבו כחדש ולא
נופל ממנו.
אובדן מוחלט של פריט יחשב אחד המקרים הבאים:
 5.2.2.1עלות תיקון הפריט שניזוק עלה או שווה לערך פריט זהה או דומה
שניתן לרכוש במקומו.
 5.2.2.2הפריט ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי.
 5.2.2.3הפריט אבד מאירוע שאינו מוחרג מתנאי הפוליסה.

5.3

מס ערך מוסף
מוסכם כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( ,אזי לא יכללו סכומי
הביטוח והפיצוי מע"מ אך באם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל
סיבה שהיא בגין הרכוש או חלקו ,אזי יכללו סכומי הביטוח והפיצוי גם מע"מ.

5.4

ניצולת
ערכה של הניצולת יופחת מהשיפוי שעל המבטח לשלם.
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5.5

ביטוח חסר
היה בעת תחילת הביטוח סכום הביטוח המצוין ברשימה נמוך מעלות ההחלפה של
הרכוש המבוטח ברכוש חדש ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין
הסכום הנקוב ,ברשימה לבין עלות ההחלפה כנדרש בתנאי הגדרת סכום הביטוח.
סעיף זה חל על כל פריט מפריט רשימת הציוד בנפרד.

5.6

הוצאות מיוחדות
השיפוי יכלול הוצאות הכרחיות נוספות עבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות
ובחגים וכן נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים אוויריים דחופים ,עקב מקרה הביטוח
באישור בכתב של המבטח.
אחריותו של המבטח בגין הרחב זה לא תעלה על סכום השווה ל־ 10%מתגמולי
הביטול לפי פרק זה או  ,₪ 15,000הסכום הנמוך מבין השניים על בסיס נזק ראשון.

5.7

הוצאות תפעול נוספות
אם צוין במפורש ברשימה ,ישפה המבטח 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 פרק זה,
)להלן  -הוצאות תפעול נוספות"(.
סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח המפורט ברשימה
עבור כיסוי זה.
הגדרות
 5.7.1תקופת השיפוי  -התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב
נזק המכוסה לפי פרק זה ,אך לא יאוחר מאשר תום התקופה הנקובה
ברשימה כתקופת השיפוי .מועד תחילת השיפוי יחשב ממועד תחילת
השימוש במערכת תחליפית ,אולם בכל תביעה יישא המבוטח בהוצאות 3
ימים עבודה ראשונים כהשתתפות עצמית המוסכמת מתוך תקופת השיפוי.
סכום השיפוי  -המבטח ישלם למבוטח את ההוצאות היומיות הנוספות
בפועל שנשא בהן המבוטח אך לא יותר מסכום הביטוח היומי המצוין בדף
הרשימה.
 5.7.2סכום הביטוח
סכום הביטוח נקבע על פי ההוצאות היומיות הנוספות הנחוצות להפעלת
מערכת תחליפית בעת ביצועים דומים למערכת המבוטחת.
סכום הביטוח לפי פרק זה מחושב על פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות
להפעלת מערכת חלופית במשך יום אחד ,כפול מספר ימי השיפוי שנרכשו
ומצוינים ברשימה .מקסימום ימי שיפוי –  12יום.
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 5.7.3חריגים לחבות המבוטח לעניין סעיף זה
 5.7.3.1הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.
 5.7.3.2שינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית זו.
 5.7.3.3שיפורים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח
אשר ניזוק או נהרס.
 5.7.3.4הרחבה זו אינה מכסה מקרה ביטוח המוצא מכלל כיסוי על פי
החריגים הכלליים המפורטים לפוליסה ולפרק זה.
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פרק  - 11ביטוח חבות מעבידים
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם למי מעובדיו
בתור פיצויים על פי החוק כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן שיגרם בתחום הגיאוגרפי
בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה והכל בכפוף לתנאים ,הגדרות וחריגים המפורטים בפרק
זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי הפוליסה.
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.

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

חוק
 1.1.1פקודת הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח .1968 -
 1.1.2חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם .1980 -

1.2

מקרה הביטוח
היזק גופני ,נפשי ,שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי
המבוטח המצוינים ברשימה שהוא בשירותו הישיר של המבוטח בין אם בשכר בין
אם לאו ,שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח ובגבול הגאוגרפי כמוגדר
בפוליסה.

1.3

עובד
אדם שהוא בשירותו הישיר של המבוטח ומקבל ממנו שכר או מאחרים במשך
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

1.4

שכר
המשכורות ,השכר ,העמלה ,ההשתכרויות וההטבות האחרות הניתנות על ידי
המבוטח לעובדים ,בתוספת ההוצאות הנלוות המפורטות בדו"ח השנתי שבטופס
 126או טופס חליפי אחר.

1.5

השתתפות עצמית
הסכום הנקוב ברשימה בו יישא המבוטח מתוך תגמולי הביטוח וההוצאות שישולמו
על ידי המבטח בגין טיפול בתביעה ,עקב מקרה ביטוח כמפורט ברשימה לגבי כל
אירוע בנפרד.
למען הסר ספק ,תחול השתתפות עצמית גם על ההוצאות שהוציא המבטח במהלך
טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על אירוע העלול לגרום לתביעה
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וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.
1.6

בעל שליטה
כאשר המבוטח הנו חברה בערבון מוגבל )בע"מ( עובד המבוטח המחזיק במניותיה,
כולן או מקצתן ,ייחשב לעובד בעל שליטה.

 .2גבול אחריות
אחריות המבטח לא תעלה על:
2.1

גבול האחריות לתשלום פיצויים בשל מקרה ביטוח לעובד אחד.

2.2

גבול אחריות לסכום הפיצויים הכולל שישלם המבטח על פי פוליסה זו בגין כל מקרי
הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

 .3חריגים לחבות המבטח – פרק 11
פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח ,הנובעת במישרין או בעקיפין ,בגין או
בקשר עם:
3.1

עובדי שטחים
חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים על ידי צבא ההגנה
לישראל בעת העסקתם בשטחים אלה.

3.2

ביטוח לאומי
 3.2.1סכום כלשהו בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו,
לפצות עובד שאין חוק ביטוח לאומי חל עליו .במקרה כזה תפצה החברה
את המבוטח בגין תביעות כאלה רק בסכום העודף על הסכום שעשוי היה
להשתלם ,בהתאם לחוק הביטוח הלאומי או תקנותיו ,כאילו היה אותו עובד
מבוטח בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח .1968 -
 3.2.2סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי
סייג זה לא יחול לגבי תביעות אשר עילתן נובעת ממחדל של המבוטח בתום
לב ובהסתמכו על חוות דעת משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום
דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.
 3.2.3סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה ,או
שהמוסד לביטוח לאומי עשוי היה לשלם אך לא שילמו מאחר ולא דיווח
המבוטח למוסד לביטוח לאומי על מלוא שכרו ו/או מחמת אי קיום הוראה
או הוראות בחוק הביטוח הלאומי או בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו
תביעה כלל.
סייג זה לא יחול אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת הדרישה נעשו
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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.
3.3

חריג העסקת נוער
חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים ו/או התקנות
בדבר העסקת נוער או שלא בהתאם להן.

3.4

חריג כלי רכב מנועי ותאונת דרכים
חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין רכב מנועי ,לרבות גופים ומוסדות הפטורים
מחובת ביטוח על פקודת רכב מנועי )נוסח חדש( תש"ל .1970 -

3.5

חריג הסכם שבחוזה
חבות כלשהי המוטלת על המבוטח מתוקף הסכם ואשר לא הייתה מוטלת עליו
בהעדר הסכם כזה.

3.6

שביתה והשבתה
חבות כלשהי הנובעת משביתה או השבתה.

3.7

אחזקת כלי נשק ללא רישיון
חבות 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.

3.8

חבות כלשהי הקשורה ב:
 3.8.1סיכוני תעופה.
 3.8.2כלי שיט.
 3.8.3עבודה מתחת למים.
 3.8.4ייצור ,אחסנה או העברה של מכלי גז.
 3.8.5כריית מנהרות ומחצבים.
 3.8.6תפעול ותחזוקה של רכבות או מסילות ברזל.
 3.8.7שימוש ,ייצור ,אחסנה ,העברה או טיפול בנשק ,תחמושת ,חומרי נפץ וזיקוקי
דינור.
 3.8.8קנסות ,פיצויי ענישה ופיצויים לדוגמא.
 3.8.9כשל חיסוני נרכש )הדבקות בנגיף  ,(H.I.Vמחלת האיידס ,אלא אם המבוטח
נקט באמצעים סבירים למניעת הידבקות ויוכיח זאת.
 3.8.10סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך
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לפי הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח
ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה.
 3.8.11חבות כלשהי בגין חומר גרעיני.
 3.8.12זיהום
תאונתי.

CONTAMINATION

סביבתי מכל סוג שהוא ,למעט זיהום סביבתי

 3.8.13קרינה מייננת או זיהום רדיו אקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או פסולת גרעינית
כלשהי מבעירת דלק גרעיני.
למטרת חריג זה "בעירה" – תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו.
 3.8.14שימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים בגפרת התליום ובסטריכנין.
 3.8.15אזבסט
מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין או שהינו קשור
בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה
וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נבע או הושפע מתכונותיו של האזבסט.
 3.8.16צורנית )סיליקוזיס(
נזק שמקורו או סיבתו נובעים במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך
כלשהי בצורנית )סיליקוזיס(.
 3.8.1.7מקרה ביטוח הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.

 .4הרחבות לפרק 11
4.1

הרחב בעל שליטה
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו של המבוטח על פי חוק ,בשל מקרה ביטוח
לעובד "בעל שליטה" בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 4.1.1בעל השליטה מועסק כמנהל על ידי המבוטח ומקבל ממנו את שכרו.
 4.1.2למבוטח חוזה עבודה תקף עם בעל השליטה והמבוטח ממלא לגביו את כל
החוקים החלים על העסקת עובדים ובכללם ניכוי מס הכנסה ,תשלומים
למוסד לביטוח לאומי.
הרחבה זאת לא תחול אם מקרה הביטוח אירע בשל אירוע שהיה בשליטתו
של הנפגע עצמו.

4.2

חבות המבוטח כלפי קבלנים קבלני משנה ו/או עובדיהם
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,היה והמבוטח ייחשב למעבידם על פי דין ,וזאת אך ורק בתנאי
שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר המכסה חבות כלפי עובדים אלה.
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לעניין הרחבה זו תשתנה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק אירועים שאירעו תוך כדי
ועקב עבודתו/ם עבור המבוטח.
4.3

שהות זמנית בחו"ל
בניגוד לאמור בהגדרת גבולות גיאוגרפיים ,הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות
את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בגין מקרה ביטוח לעובד
שנשלח מטעם המבוטח באופן זמני אל מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים.
הרחבה זו כפופה באופן מפורש לדין ולשיפוט ישראלי.
למניעת ספק הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת ממקרה ביטוח שנגרם במהלך ו/או
עקב תאונת דרכים.

 .5תנאים מיוחדים לפרק 11
5.1

התאמת דמי הביטוח
בהתאם למוסכם בין המבוטח למבטח דמי הביטוח יתואמו בתום תקופת הביטוח
או במועד אחר שנקבע וצוין ברשימה לפי השכר ששולם למעשה על ידי המבוטח
לעובדיו במשך תקופת הביטוח ,או לפי מספר העובדים.
על פי דרישת החברה ,מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר השכר הכולל
ששולם מידי חודש בגין העובדים המצוינים ברשימה ,בהתאם לדווח למוסד לביטוח
לאומי על פי טופס  106ו/או על פי טופס  126או דומהו ו/או על פי מספר העובדים
בפועל.
למען הסר ספק ,דיווח שכר ו/או מספר העובדים בפועל ו/או שינויים בשכר ואו
במספר העובדים נחשב כעניין מהותי.
לא יהיה בחידוש פרק זה ,משום ויתור על התאמת השכר כאמור בתנאי זה לגבי
תקופת הביטוח שקדמה לתקופת הביטוח.

5.2

הודעה על הליכים פליליים ,הליכים מנהלתיים או חקירה אחרת
המבוטח יודיע למבטח ,תוך זמן סביר ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים
פליליים או הליכים מנהלתיים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת
להתנהל נגדו בקשר עם מקרה ביטוח ,אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על
פי פוליסה זו.
אם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על עניינים המנויים לעיל,
מרגע שנודעו למי מהנהלת המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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פרק  - 12ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו של המבוטח על פי חוק בשל מקרה ביטוח שיגרם במען
העסק ובגבול הגיאוגרפי עקב עיסקו של המבוטח כמתואר ברשימה ,במשך תקופת הביטוח,
עד לגבול האחריות הנקוב ברשימה ,והכל בכפוף לתנאים ,הגדרות וחריגים המפורטים בפרק
זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי הפוליסה.
בנוסף ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות סבירות שיעשו בהסכמת המבטח להגנה
בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו אף מעבר לגבול האחריות
המצוין ברשימה ,זאת בניכוי השתתפות עצמית.

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

חוק
פקודת הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח .1968 -

1.2

מקרה הביטוח
אירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי שגרם ל :סדרת נזקים הנובעים ממקור אחד או
מסיבה מקורית אחת ,הקשורים לעיסקו של המבוטח.
 1.2.1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
 1.2.2נזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי.

1.3

נזק
מקרה ביטוח או סידרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.

1.4

גבול אחריות
חבותו של המבטח לא תעלה על:
 1.1.1הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות בגין נזק.
 1.1.2הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות לתקופת הביטוח.

1.5

השתתפות עצמית
המבוטח יישא על עצמו את הסכום הראשוני המצוין ברשימה ,מכל תביעה ומכל
סכום הוצאות העומדים לתשלום לפי פרק זה ,בגין כל תביעה בנפרד.
מובהר במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה חל גם לגבי
הוצאות שהוציא המבטח במהלך הטיפול בתביעה ו/או בירור התביעה וזאת אף אם
לא שולמו תגמולי ביטוח בגינם.
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 .2טיפול בתביעות
2.1

המבטח רשאי ,ולפי דרישת צד שלישי – חייב ,לשלם לצד השלישי את תגמולי
הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור
בסעיף קטן ) ,(2.2והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף .ואולם טענה שהמבטח
יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.

2.2

דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח כאמור בסעיף קטן ) ,(2.1יודיע המבטח
למבוטח בתוך  7ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו
המבוטח על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך  30ימים ,ישלם המבטח לצד השלישי
את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח ,אם הוא חייב בתשלומם.

2.3

המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה,
המבטח יפעל בשיתוף פעולה עם המבוטח בעת ניהול תהליכים ו/או יישוב תביעה
של הצד השלישי ,המבוטח יושיט למבטח ,לפי בקשתו ,עזרה הנחוצה למבטח
לצורך יישוב תביעה של הצד השלישי.

2.4

במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או
מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת ,והמכוסים לפי פרק זה
של הפוליסה ,יהיה המבטח רשאי לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק
זה ,ולאחר תשלום כזה יהיה המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות
ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך ,חוץ מהוצאות משפט שקבע
בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.

 .3חריגים לחבות המבטח
פרק זה אינו מכסה את חבותו של המבוטח הנובעת במישרין או בעקיפין ,בגין או בקשר
עם:
3.1
3.2

3.3
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נזק לעובדי המבוטח
נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.
חריג ביטוח לאומי
כל תביעה מצד ביטוח לאומי לגבי אנשים שהמבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח
לאומי בגינם.
סייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אדם ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או
שהמבוטח אינו חב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו ,אשר ייחשב לצד שלישי לצורך
פוליסה זו ,וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפרק חבות מעבידים.
נזק שחובה לבטחו על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי
חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין רכב מנועי ,לרבות גופים ומוסדות הפטורים
מחובת ביטוח על פקודת רכב מנועי )נוסח חדש( תש"ל .1970 -
פוליסה לביטוח העסק

3.4

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב :רכבת ,כלי טיס ,לרבות
דאונים ,טיסנים וגלשנים ,כלי שיט לרבות בניית כלי שיט ,תיקונים או פירוקם ,לרבות
טעינת סחורות על כלי שיט או טייס או פריקתן.

3.5

חריג בעלי חיים חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח בגין או בקשר עם בעלי
חיים.

3.6

חריג אחריות מקצועית
אחריותו המקצועית של המבוטח או כל אדם בשירותו או מי מטעמו.

3.7

חריג ייעוץ
חבות כלשהי שעשוי לחול על המבוטח ונובעת מאחריותו המקצועית של המבוטח
ו/או של כל איש בשירותו ,בשל שירותי ייעוץ ו/או תכנון ,ואו פיקוח שניתנו על ידו
לצד שלישי במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן אחריותו המקצועית בשל
שירותים רפואיים ופרה-רפואיים כלשהם.

3.8

חריג חבות המוצר
חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח ונובעת ממצרכים ומוצרים שיוצרו ,סופקו,
תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,יובאו או שווקו או נמכרו על ידי המבוטח או בקשר עמו ,או
כל איש בשירותו לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח ,למעט
חבות ממאכל או משקה הנמכר או המסופק לצריכה בבית העסק של המבוטח.

3.9

נזק כספי טהור )(PURE FINANCIAL LOSS
נזק כספי כלשהו שאינו נזק פיזי ישיר לרכוש צד שלישי.

 3.10חריג נושא משרה
נזק המכוסה או הניתן לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
 3.11חריג כלי נשק
מקרה ביטוח שנבע משימוש ,בעלות או אחזקה בכלי נשק ,על ידי המבוטח או על
ידי עובדיו אם לא קוימו דרישות החוק ביחס לאחזקת כלי נשק.
 3.12חריג רכוש בחזקת המבוטח
נזק הנגרם לרכוש אשר נמצא בבעלותו או בחזקתו או בפיקוחו או בשליטתו או
בהשגחתו של המבוטח.
 3.13חריג התחייבות המבוטח
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם אלא אם כן התחייבות
או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
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 3.14חריג הסכם שבחוזה
סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי
הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר לחברה כל סכום ששילמה החברה ויכול היה
לגבותו בהעדר הסכם זה.
 3.15חריג שביתה והשבתה
שביתה או השבתה.
 3.16חריג גבול גיאוגרפי
נזק שנגרם מחוץ לגבול הגיאוגרפי.
 3.17חריג רכוש עליו עובדים
נזק שנגרם לאותו חלק ברכוש שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו
ישירות בעת קרות מקרה הביטוח.
 3.18חריג רעד
נזק לקרקע או לרכוש או לבניין שיגרם על ידי זעזוע רעד )ויברציה( או החלשת
משען של קרקע או של רכוש או של בניין.
 3.19חריג קרינה ושדות אלקטרומגנטיים
3.20

3.21

3.22
3.23

3.24
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חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים.
חריג עבודות קבלניות ושיפוצים
נזק שנגרם בעת ביצוע עבודות קבלניות ,שינויים או שיפוצים או הרחבות במבנה
בית העסק ובחצריו או בקשר עם עבודות כאלה ,למעט נזק הנובע מעבודות אחזקה
שוטפות ורגילות.
חריג בן משפחה
נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו הסמוך על שולחנו או בן משק ביתו של
המבוטח.
נזק שנגרם ליסודות בניינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל עבודה הנעשית על ידי
המבוטח או כל איש בשירותו.
חריג אסבסט
נזק בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו
קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות
ובלבד שמקרה הביטוח נבע או הושפע מתכונותיו של האזבסט.
חריג חומרים מתפוצצים
שימוש ,ייצור ,אחסנה ,העברה או טיפול בכלי נשק ,תחמושת ,חומרי נפץ וזיקוקים
)לרבות זיקוקי דינור(.
פוליסה לביטוח העסק

 3.25חריג קבלן משנה
חבות של המבוטח כלפי קבלן משנה או קבלני משנה ועובדיהם או כלפי אדם
הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש.
 3.26חריג מערכת ביוב
נזק שנגרם על ידי ליקוי במערכות ביוב.
 3.27חריג זיהום
זיהום –  POLLUTIONאו  CONTAMINATIONמסיבה כלשהי ,לרבות על ידי חומרים
מכל סוג שהוא ,גזים ,עשן ,פסולת ,חיידקים ,וירוסים ,בקטריות ,דליפה ,חילחול
) (SEEPAGEאו שינוי טמפרטורה וכל מפגע סביבתי על פי הגדרתו בחוק למניעת
מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות( התשנ"ב  .1992 -חריג זה יכול הן על נזקי
זיהום לרכוש והן על פגיעה בגוף הנובעת מזיהום.
 3.28חריג עבודות חוץ
עבודות במסגרת עיסוקו של המבוטח הנעשות מחוץ לשטח בית העסק ,אלא אם
צוין במפורש אחרת ברשימה.
 3.29נזק המוצא מכלל כיסוי על פי החריגים והתנאים בכל פרק מפרקי הפוליסה.

 .4הרחבים הכלולים בכיסוי הביטוחי:
4.1

אחריות 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.

4.2

אחריות שילוחית
הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת
ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח.

4.3

ויתור על זכות תחלוף
המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי אנשים בשירותו של המבוטח ,בעלי מניותיו
של המבוטח ,חברי דירקטוריון המבוטח ,כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה
הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף
לטובתו.
זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פרק זה לא תיפגע עקב הויתור ,כאמור ,אשר
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אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי
אותו אדם או גוף.
הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח במתכוון.
4.4

קבלנים וקבלני משנה
חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה
למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים
ו/או לקבלני המשנה.

4.5

עובדים שאינם נכללים ברשימת השכר של המבוטח
כל מי שאינו נכלל ברשימת השכר של המבוטח יחשב כצד שלישי לצורך פרק זה,
ובלבד שהמבוטח אינו חייב לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי.

4.6

הרחב עבודות חוץ
אם צוין במפורש ברשימה ,פרק זה מורחב לכסות ביצוע עבודות מחוץ לחצרי
המבוטח )להלן "עבודות חוץ"( על ידי המבוטח בכפוף להרחבות ולחריגים
המפורטים להלן:
 4.6.1חריג צינורות ,כבלים מתקנים או התקנים תת קרקעיים כלשהם
 4.6.1.1המבטח ישפה את המבוטח ,אך ורק אם בטרם החלו העבודות ,בדק
המבוטח אצל הרשויות המתאימות את דבר המיקום המדויק של
אביזרים תת קרקעיים באזור של אתר העבודות.
 4.6.1.2במקרה 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.
 4.6.1.3חריג הפסקת עבודה
הפסקת עבודה רצופה של המבוטח מעל  12יום.

4.7

חבות המבוטח בגין עבודות שיפוץ ובנייה
על אף האמור בסעיף  3.20לחריגים לחבות המבוטח ,הביטוח על פי פרק זה מורחב
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,אגב ביצוע עבודות בניה ,הרחבה,
שיפור ושיפוץ ,אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו ובתנאי שערכן של העבודות אינו
עולה על  ₪ 100,000ועבודות בניה אלו אינן מכוסות בפוליסה לביטוח עבודות
קבלניות/הקמה שנערכה על ידי המבוטח או לטובתו.
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין בהרחבה זו כדי להעניק כיסוי כלשהו לקבלנים
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ו/או לקבלני משנה בגין חבותם בקשר עם העבודות האמורות.
4.8

אירועי חברה
עובדי המבוטח ,משפחותיהם ,ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם
באירועים חברתיים ו/או קהילתיים ,לרבות אירועים ספורטיביים )למעט תחרויות
וספורט אתגרי( המאורגנים על ידי המבוטח לרווחת עובדיו ו/או הקהילה.
הכיסוי לגבי עובדי המבוטח על פי סעיף זה יחול אך ורק אם מקרה הביטוח לא יוכר
כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 .5תנאים כלליים
הודעה על הליכים פליליים ,הליכים מנהלתיים או חקירה אחרת
המבוטח יודיע למבטח ,תוך זמן סביר ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים פליליים
או הליכים מנהלתיים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת להתנהל נגדו
בקשר עם מקרה ביטוח ,אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על פי פוליסה זו.
אם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על עניינים המנויים לעיל ,מרגע
שנודעו למי מהנהלת המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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פרק  - 13ביטוח אחריות מקצועית
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם לצד שלישי,
כפיצויים על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בגבול הגיאוגרפי ,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.
והכל בכפוף לתנאים ,הגדרות וחריגים המפורטים בפרק זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי
הפוליסה.
בנוסף ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות סבירות שיעשו בהסכמת המבטח להגנה
בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו אף מעבר לגבול האחריות
המצוין ברשימה ,זאת בניכוי השתתפות עצמית.
הבהרה:
בסיס הביטוח בפרק זה של הפוליסה הינו תאריך הגשת התביעה.

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1
1.2

1.3
1.4
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המבוטח
כמפורט ברשימה וכן עובדיו ,עובדיו לשעבר ,שותפיו ,שותפיו לשעבר.
גבול אחריות
חבותו של המבטח לא תעלה על:
 1.2.1הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות בגין תביעה.
 1.2.2הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות בגין כל התביעות שהוגשו במהלך
תקופת הביטוח.
דין
פקודת הנזיקין )נוסח חדש(.
מקרה הביטוח
תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח בגין הפרת חובה
מקצועית ,שמקורה במעשה רשלנות ,מחדל ,טעות או השמטה שנעשו בתום לב
על ידי המבוטח ,במסגרת מקצועו ועיסוקו של המבוטח כמפורט ברשימה ובכפוף
לדינים החלים עליו ,שעשו לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצויין ברשימה או
אם לא צויין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כזה ,לאחר תחילת בתקופת הביטוח
המצויינת ברשימה.
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1.5

תאריך רטרואקטיבי
תאריך הקודם לתקופת הביטוח הקבועה ברשימה.

1.6

הוצאות משפט
הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בהן לצורך הגנתו.

1.7

חובה מקצועית
חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידי המבוטח
במסגרת העיסוק המקצועי המפורט ברשימה.

1.8

גבולות השיפוט
שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

1.9

תביעה
דרישה או תובענה או קבלת כתב תביעה או קבלת מידע ממקור כלשהו בדבר
כוונה להגיש דרישה או תובענה או תביעה כאמור נגד המבוטח ,המייחסים למבוטח
אחריות בגין הפרת חובה מקצועית ,ובלבד שהוגשו בגבולות השיפוט.
במידה שנמסרה על ידי המבוטח הודעה בכתב למבטח ,במהלך תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה ,על נסיבות העלולות להוביל לתביעה ,בצירוף פירוט הנסיבות
והסיבות שבגינן יש לצפות לתביעה ,ופירוט המועדים והאירועים הרלבנטיים ,אזי
כל תביעה שתוגש הנובעת מהנסיבות שנמסרו ,תחשב כתביעה שהוגשה במהלך
תקופת הפוליסה.

 1.10השתתפות עצמית
המבוטח יישא על עצמו את הסכום הראשוני ,המצוין ברשימה ,מכל תביעה ומכל
סכום הוצאות העומדים לתשלום לפי פוליסה זו ,בגין כל תביעה בנפרד .מובהר
במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה חל גם לגבי הוצאות
שהוציא המבטח במהלך הטיפול תביעה ו/או בירור התביעה וזאת אף אם לא
שולמו תגמולי ביטוח בגינם.

 .2חריגים לחבות המבטח
פרק זה אינו מכסה מקרה ביטוח ,חבות ,תביעה ,דרישה ,אובדן או נזק הנובעים או
הקשורים ,במישרין או בעקיפין באחד או יותר מהגורמים הבאים:
2.1

מקרה ביטוח טרם תחילת הביטוח
נסיבות כלשהן שהמבוטח ידע או יכול היה עליו לדעת לפני מועד תחילת הביטוח,
כי אותו עניין או מקרה עלול לשמש עילה לתביעה נגדו על פי פרק זה.

2.2

הפרת חובה מקצועית לפני התאריך הרטרואקטיבי
הפרת חובה מקצועית שנעשתה לפני התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה ,גם
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אם התביעה בגינה הוגשה בתקופת הביטוח.
2.3

נזק לעובדי המבוטח
חבות בגין נזק גוף לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.

2.4

הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות
השמצה ,הוצאת דיבה או שם רע או לשון הרע או פגיעה בפרטיות.

2.5

חריג אובדן מסמכים
אובדן מסמכים ,אובדן יכולת או זכות השימוש בהם או עיכובם.

2.6

מעשה במתכוון
הפרת חובה מקצועית שנעשתה באי יושר ,מעשה פלילי ,זדוני ,פשע ,תרמית ,הונאה,
הפרת אמונים בחוסר תום לב ,חריגה מסמכות ביודעין שנעשו על ידי המבוטח ,וכן
מקרה ביטוח שנגרם במתכוון.

2.7

חריג חבות המוצר
 2.7.1חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מ :מוצרים שיוצרו,
נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,יובאו או שווקו על ידי המבוטח או
בקשר עמו ,או כל איש בשירותו לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה
של המבוטח.
 2.7.2תביעה הנובעת מהחלפתו ו/או תיקונו של המוצר גם אם טרם יצא מחזקת
המבוטח.

2.8

אובדן שימוש או עיכוב
אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח זמנים מצד המבוטח ,אלא אם
העמידה בלוח זמנים נבעה מתביעה המכוסה על פי פוליסה זו.

2.9

התחייבות לספק חומרים ,מוצרים או שירותים
חבות הנובעת מהתחייבות לספק חומרים ,מוצרים או שירותים מקצועיים במועד
כלשהו.

 2.10החזר שכר טרחה
שכר טרחה והוצאות שהמבוטח גבה מלקוחותיו ונדרש להחזירם.
 2.11תיקונים ושינויים
הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בגין תיקון ו/או שינוי של העבודה עצמה שביצע,
בטרם אירע מקרה הביטוח.
 2.12כספים
אובדן כספים ,המחאות מכל סוג שהוא ,שקים ושטרות לרבות כספים שהתקבלו
בנאמנות.
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 2.13רשלנות רבתי
רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ,אשר
גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח.
לעניין זה ,רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח
סביר.
 2.14אי יכולת סילוק חובות
אי יכולתו של המבוטח לעמוד בפירעון חובותיו או מחדלות פירעון של המבוטח או
מפשיטת רגל שלו.
 2.15ערבות
ערבות כלשהי שהמבוטח קיבל על עצמו.
 2.16נושאי משרה
היותו נושא משרה בתאגיד.
 2.17חבות חוזית
התחייבות או אחריות שהמבוטח קיבל על עצמו בהסכם ,לרבות לגבי מועד ביצוע
השירות המקצועי ,אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת עליו גם
בהעדר הסכם כזה.
 2.18תביעת מבוטח או קרובו
תביעה של המבוטח עצמו ו/או של בן משפחתו ו/או של מי שסמוך על שולחנו.
 2.19חריג חבות מעבידים
חבות של המבוטח כלפי עובדיו ,כלפי קבלן או קבלן משנה ועובדיהם.
 2.20פטנטים 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.
 2.21מערכות מחשוב
ייעוץ או עצה מקצועית בקשר עם התקנת ו/או הגדרת מערכות מחשוב )תוכנה או
חומרה(.
 2.22נזק כתוצאה מזיהום
זהום אוויר ,מים או קרקע ,למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי
ובלתי צפוי מראש.
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 2.23אזבסט
נזק בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו
קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות
ובלבד שמקרה הביטוח נבע או הושפע מתכונותיו של האזבסט.
 2.24צורנית )סילוקוזיס(
נזק שמקורו או סיבתו נובעים במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי
בצורנית )סיליקוזיס(.
 2.25קרינה ושדות אלקטרומגנטים
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.
 2.26נזק המוצא מכלל כיסוי על פי החריגים והתנאים בכל פרק מפרקי הפוליסה.

 .3הרחבות לפרק
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.
3.1

לשון הרע
הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח בגין תביעה שתוגש
נגדו הנובעת מהוצאת שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או השמצה,
ובלבד שהדבר נעשה בתום לב ובקשר ישיר לעיסוק המקצועי המוגדר ברשימה.
לעניין הרחבה זו סייג  2.4לא יחול.

3.2

תקופת גילוי
אם צוין ברשימה שהרחבה זו בתוקף ,היה והפוליסה תבוטל או לא תחודש על ידי
המבטח ,למעט אם הביטול או אי החידוש נבעו מאי תשלום דמי ביטוח או במקרה
של מרמה מצד המבוטח ,ישפה המבטח את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו
לראשונה במשך  6חודשים שלאחר תום תקופת הביטוח ,הרחבה זו תחול רק אם
המבוטח לא רכש פוליסת אחריות מקצועית אחרת לאחר מועד הביטול או אי
החידוש כאמור.

3.3

אובדן מסמכים
הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח בגין אבדן מסמכים
ואמצעי מידע אחרים )למעט מזומנים ומסמכים סחירים בעלי ערך כספי נקוב(
המצויים בשליטתו או באחריותו של המבוטח .הביטוח על פי הרחבה זו כולל
הוצאות סבירות שהוציא המבוטח לצורך שחזור המסמכים שאבדו.
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אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת למקסימום  10%מגבול האחריות הנקוב
ברשימה לסעיף זה לעניין הרחבה זו סייג  2.5לא יחול.
3.4

חריגה מסמכות
הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח הנובעת מחריגה
בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במסגרת העיסוק המקצועי של
המבוטח המפורט ברשימה.

 .4תנאים מיוחדים לפרק זה
4.1

תביעת ייצוגית
אם הייתה התביעה שהוגשה נגד המבוטח תביעה ייצוגית ,תחול לגביה השתתפות
עצמית כפולה מן ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה ולא פחות מ־.₪ 50,000

4.2

סעיף התאמה במידה ודמי הביטוח המצוינים ברשימה חושבו על בסיס אומדן
הכנסות המבוטח מהעיסוק המפורט ברשימה ,על המבוטח למסור למבטח הצהרה
בכתב בדבר הכנסותיו במשך תקופת הביטוח ,על פי דיווחיו התקופתיים לשלטונות
המתאימים.
המבוטח מתחייב לשלם למבטח בהתאם למקרה  -את הפרש שבין דמי הביטוח
הראשוניים לבים דמי הביטוח הסופיים המגיעים.

4.3

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה ,בקשר עם תביעה או סדרת
תביעות ,רשאי המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בגבולות האחריות המתאימים
שברשימה ,ובתוספת הוצאות משפט סבירות אף לאחר שנוכה מהם כל סכום או
סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח ,ובמקרה זה המבטח לא ינהל או יפקח
על תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל אחריות בקשר אליה או אליהן.

4.4

הודעה למבטח
על המבוטח להודיע בכתב על גבי טופס תביעה ,על קרות מקרה הביטוח מיד
ולא יאוחר מ־ 14יום ,מהמועד בו נודע לו לראשונה על קרות מקרה הביטוח באופן
שסביר היה לצפות ,כי ישמש בסיס או עילה להגשת תביעה נגדו.

4.5

הודעה על הליכים פליליים ,הליכים מנהלתיים או חקירה אחרת
המבוטח יודיע למבטח ,תוך זמן סביר ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים
פליליים או הליכים מנהלתיים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת
להתנהל נגדו בקשר עם מקרה ביטוח ,אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על
פי פוליסה זו.
אם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על עניינים המנויים לעיל,
מרגע שנודעו למי מהנהלת המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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פרק  - 14ביטוח חבות המוצר
הכיסוי לפי פרק זה יהא בתוקף אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח ,בגין הסכומים אשר המבוטח ימצא חייב לשלם לצד שלישי
כפיצויים על פי החוק כהגדרתו להלן בגין מקרה ביטוח שאירע בגבולות הגיאוגרפיים ,במהלך
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ולאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה )להלן "כיסוי
רטרואקטיבי"( .ואשר נגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח ,לאחר שהמוצר יצא מחזקתו
הישירה של המבוטח.
בנוסף ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל
חבותו וזאת אף מעבר לגבולות האחריות.
והכל בכפוף לתנאים,הגדרות וחריגים המפורטים בפרק זה ובחריגים ובתנאים לכל פרקי
הפוליסה.

 .1הגדרות למטרת פרק זה
1.1

גבול אחריות
חבותו של המבטח לא תעלה על:
 1.1.1הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות בגין נזק אחד.
 1.1.2הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות לתקופת הביטוח.

1.2

חוק
 1.1.1פקודת הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח – .1968
 1.1.2חוק אחריות למוצרים פגומים תש"מ – .1980

1.3

מוצר
כל מוצר מוחשי לרבות רכיב של המוצר הנכלל בענף פעילותו של המבוטח
כמפורט ברשימה ,אשר המבוטח הינו יצרן ו/או יבואן למטרות מסחריות 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 ,לרבות פרסום ,הוראות שימוש ,אריזה
או מיכל של המוצר.

1.4

נזק
 1.2.1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
 1.2.2היזק ו/או אובדן לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי ,לרבות נזק שהינו תוצאה
ישירה שלהם.
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1.5

מקרה הביטוח

1.6

תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח בגין נזק שנגרם
עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח ,בתחום הגיאוגרפי ,לאחר התאריך הרטרואקטיבי
המצוין ברשימה או אם לא צוין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כזה ,לאחר תחילת
תקופת הביטוח המצוינת ברשימה.
תביעה
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.

1.7

"תאריך רטרואקטיבי"
תאריך הקודם לתקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

1.8

השתתפות עצמית
הסכום הנקוב ברשימה ,למעט אם נקבע אחרת בפרק זה ,בו יישא המבוטח עקב נזק
המכוסה לפי פרק זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המבוטח ישא בהשתתפות עצמית לגבי הוצאות משפט
ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים ,וכן לגבי הוצאות חיצוניות שהוצאו
עקב הגשת התביעה או מקרה הביטוח וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או
פיצויים.

 .2חריגים לחבות המבטח
פרק זה אינו מכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם:
2.1

נזק לעובדי המבוטח
נזק לגופו של כל אדם הנגרם תוך כדי ועקב העסקתו על-ידי המבוטח.

2.2

מוצר פגום שיוצר בידיעת המבוטח
מוצר אשר יוצר ו/או יובא ו/או שווק ו/או הופץ ו/או סופק בניגוד לכל חוק ,תקנה או
כללי הבטיחות ,למעט הפרת הוראות החוק בתום-לב.

2.3

מוצר שיצא מחזקת המבוטח בידיעה שהוא פגום.

2.4

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.
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2.5

אי התאמת המוצר לייעודו
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.

2.6

החזרה או תיקון של מוצרים ונזק למוצר עצמו
 2.6.1החלפה או תיקון של מוצרים ו/או עלותם ו/או הוצאות בגינם ,בין אם הוצאו
על ידי המבוטח או על ידי צד שלישי.
 2.6.2מיון ו/או החזרת מוצרים ) (Recallו/או הוצאות בגינם ,בין אם הוצאו על ידי
המבוטח או על ידי צד שלישי.
 2.6.3למניעת ספק מובהר בזה כי נזק למוצר עצמו אינו מהווה נזק לרכוש צד
שלישי.

2.7

חבות חוזית
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו ,אלמלא
קיומו של החוזה.

2.8

חריג רכוש שנמצא בחזקתו של המבוטח
חבות בקשר לנזק הנגרם לרכוש ,אשר בעת קרות מקרה הביטוח נמצא בבעלותו או
בחזקתו של אחד מיחידי המבוטח.

2.9

חריג כלי טייס וכלי רכב וחלקיהם
ייצור כלי טייס ו/או חלקיהם וייצור כלי רכב מנועי ו/או חלקיהם.

 2.10נזק כספי טהור )(PURE FINANCIAL LOSS
נזק כספי כלשהו שאינו נזק פיזי ישיר לרכוש צד שלישי.
 2.11חריג קרינה או שדות אלקטרומגנטיים
נזקי קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים ,לרבות קרינה סלולרית.
 2.12אזבסט
נזק שמקורו או סיבתו נובעים במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי
באזבסט או בחומרים המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ,ובלבד שהנזק נובע או
הושפע מתכונותיו של האזבסט.
 2.13נזק כתוצאה מזיהום
זיהום אוויר ,מים או קרקע ,אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי,
פתאומי ובלתי צפוי מראש.
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 2.14נזקים אחרים
2.14.1

מחלת "הפרה המשוגעת" ).(B.S.E BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPTHY

 2.14.2נזק שנגרם ממוצר המשלב הנדסה גנטית.
 2.14.3נזק שנגרם במישרין או בעקיפין משימוש במוצר שיוצר ו/או נלקח מגוף
האדם.
 2.15חריג מקרה טרם תחילת הביטוח
כל עניין או מקרה שהמבוטח ידע או יכול היה לדעת לפני מועד תחילת ביטוח זה ,כי
אותו עניין או מקרה עלול לשמש עילה לתביעה נגדו על פי פרק זה.
אם המבוטח תאגיד ,תחשב לעניין פרק זה ידיעה של המבוטח על אירוע כנ"ל ,מרגע
שנודע לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 2.16חריג טבק
טבק או כל מוצר שהוא המכיל טבק או מוצרי טבק.
 2.17חריג מערכות חשמל וגז
מערכות ייצור חשמל או גז.
 2.18מוצרים פרמצבטיים
אחריות המבטח תחול אך ורק בגין מוצרים שיוצרו על ידי יצרן מורשה והמאושרים
של ידי משרד הבריאות ולא תחול כל חבות בגין מוצרים שנרקחו ,יוצרו ,ונוצרו על ידי
המבוטח ו/או כל גורם אחר שאינו יצרן מורשה.
 2.19חריג הסכם שבחוזה
סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי
הסכם שהוא צד לו.
המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם
זה.
 2.20נזק המוצא מכלל כיסוי על פי החריגים והתנאים בכל פרק מפרקי הפוליסה.

 .3הרחבות
מוסכם ומוצהר בזה ,כי הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם
לאמור בהרחבות המפורטות להלן ,וזאת בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה ,יובהר כי אין
בהרחבות המפורטות להלן ,בכדי לשפות את המבוטח מעבר לגבולות האחריות הנקובים
ברשימה.
3.1

הרחבת משווקים )(Vendors
מוסכם ומוצהר בזה כי לבקשת המבוטח בכתב ובכפוף לאישור המבטח ,יורחב

מהדורת 07.2019

79

הביטוח לפי פרק זה לשפות כל אדם או גוף ששמו צוין ברשימה ,בגין אחריות הנובעת
משיווק מוצריו של המבוטח ,כמפורט ברשימה ""Vendors Endorsement
שתצורף לפוליסה.
3.2

תקופת גילוי
אם צוין ברשימה שהרחבה זו בתוקף ,היה והפוליסה תבוטל או לא תחודש על ידי
המבטח ,למעט אם הביטול או אי החידוש נבעו מאי תשלום דמי ביטוח או במקרה
של מרמה מצד המבוטח ,ישפה המבטח את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו
לראשונה במשך  6חודשים שלאחר תום תקופת הביטוח ,וזאת בגין מוצרים שנמכרו
או שווקו עד למועד הביטול או אי החידוש הנ"ל.
הרחבה זו תחול רק אם המבוטח לא רכש פוליסת חבות מוצר אחרת לאחר מועד
הביטול או אי החידוש כאמור.

 .4תנאים מיוחדים לפרק זה
4.1

סעיף התאמה
במידה ודמי הביטוח המצוינים ברשימה חושבו על בסיס אומדן הכנסות המבוטח
מהעיסוק המפורט ברשימה ,על המבוטח למסור למבטח הצהרה בכתב בדבר
הכנסותיו במשך תקופת הביטוח ,על פי דיווחיו התקופתיים לשלטונות המתאימים.
המבוטח מתחייב לשלם למבטח בהתאם למקרה  -את הפרש שבין דמי הביטוח
הראשוניים לבין דמי הביטוח הסופיים המגיעים.

4.2

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה ,בקשר עם תביעה או סדרת
תביעות ,רשאי המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בגבולות האחריות המתאימים
שברשימה ,ובתוספת הוצאות משפט סבירות אף לאחר שנוכה מהם כל סכום או
סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח ,ובמקרה זה המבטח לא ינהל או יפקח
על תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל אחריות בקשר אליה או אליהן.

4.3

הודעה למבטח
על המבוטח להודיע בכתב על גבי טופס תביעה ,על קרות מקרה הביטוח מיד
ולא יאוחר מ־ 14יום ,מהמועד בו נודע לו לראשונה על קרות מקרה הביטוח באופן
שסביר היה לצפות ,כי ישמש בסיס או עילה להגשת תביעה נגדו.

4.4

תחלוף
 4.4.1הייתה למבוטח בשל האובדן או הנזק גם זכות לפיצוי או שיפוי כלפי צד
שלישי ,שלא מכוח חוזה הביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח
או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
 4.4.2קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי

80

פוליסה לביטוח העסק

סעיף זה ,עליו להעבירו למבטח .עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת
הפוגעת בזכות שעברה למבטח ,אף אם נעשו לפני תחילת הביטוח ,עליו
לפצותו בשלך כך.
4.5

הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים
 4.5.1נודע למבוטח כי מוצר שבגינו הוא אחראי עלול לגרום נזק כתוצאה מפגם
כלשהו או מתקלה כלשהו בהרכבו או בתהליך ייצורו או בתהליך שיווקו או
בתהליך אספקתו ,יפסיק המבוטח מיד את ייצורו ,מכירתו ,שיווקו ,ואספקתו
לפי העניין.
 4.5.2על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים לשם החזרה לידיו של כל מוצר פגום
כזה ,שיצא משליטתו ,ולהזהיר את הצרכנים הרלבנטיים מפני שימוש בו.
 4.5.3הוצאות 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.

4.6

הודעה על הליכים פליליים ,הליכים מנהלתיים או חקירה אחרת
המבוטח יודיע למבטח ,תוך זמן סביר ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים
פליליים או הליכים מנהלתיים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת
להתנהל נגדו בקשר עם מקרה ביטוח ,אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על
פי פוליסה זו.
אם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על עניינים המנויים לעיל,
מרגע שנודעו למי מהנהלת המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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פרק  - 15תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוחי
שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק או פרק של הפוליסה של הרשימה ,תהא להם אותה
המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.
כותרת סעיפי הפוליסה נועדו לנוחות הקריאה ולא ישפיעו על תוכן הסעיפים לגופם.

 .1אי גילוי והסתרה במרמה
1.1

המבוטח חייב לתת תשובות מלאות וכנות על שאלות בעניינים מהותיים שבטופס
הצעת הביטוח.
הסתרה בכוות מרמה מצד המבוטח עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי ,כמוה כמתן
תשובה שאינה מלאה וכנה.
לצורך סעיף זה" :עניין מהותי" הוא כל עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של
מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרתו בתנאים שבו ,לרבות:
 1.1.1תיאור הרכוש המבוטח.
 1.1.2זהות הבעלים המחזיקים ברכוש המבוטח.
 1.1.3תיאור השימוש ברכוש המבוטח.
 1.1.4אמצעי הביטחון הקיימים בחצרי המבוטח לרבות האבטחה ,המיגון ,הזהירות
וההגנה ביחס לרכוש המבוטח ולמקום הימצאו.
 1.1.5נזקים שאירוע לרכוש המבוטח ב־ 3השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים
הכלולים בביטוח זה.
 1.1.6עיסוקו של המבוטח וכל שינוי בעיסוקו.

1.2
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 1.1.7כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח ,המשפיע על הבטיחות בעסקו.
אם ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה:
 1.2.1כל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,המבטח רשאי לבטל את הפוליסה תוך 15
ימים מהיום שבו נודע לו על מתן תשובה זו .במקרה כזה המבטח יחזיר
למבוטח את דמי הביטוח ששילם בעד יתרת התקופה ,בניכוי הוצאותיו,
זולת אם המבוטח פעל בכוונת מרמה.
 1.2.2אם מקרה הביטוח קרה לפני שהתבטלה הפוליסה לפי סעיף זה ,יופחתו
תגמולי הביטוח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין הפרמיה המוסכמת ובין
הפרמיה שהייתה צריכה להשתלם לפי המצב לאמיתו.
 1.2.3אולם במקרה של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה בכוונת מרמה ,וכן במקרה
בו המבטח ,כמבטח סביר ,כלל לא היה מתקשר בחוזה הביטוח שבפוליסה
זו אילו ידע את המצב לאמיתו  -פטור המבטח מכל חבות על פי הפוליסה.
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 1.2.4שלילת תרופות  -המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיפים 1.2.1
וסעיף  1.2.2בכל אחת מאלה ,אלא אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה
ניתנה בכוונת מרמה:
 1.2.4.1הוא ידע או שהיה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת
החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היה מלאה וכנה.
 1.2.4.2העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה
להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו,
על חבות המבטח או על היקפה.

 .2עובדות ושינויים מהותיים
המבוטח חייב להודיע למבטח בכתב מיד שנודע לו על שחל שינוי מהותי המשפיע על
הביטוח לפי פוליסה זו ,לעניין זה "שינוי מהותי" פירושו כל אחד מאלה:
2.1

שינוי בעניין מהותי ששאלה עליו הוצגה בטופס הצעת הביטוח ,ואשר חלה אחרי
שהמבוטח נתן תשובתו.

2.2

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

2.3

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.

2.4

כל העברה של הרכוש המבוטח מבית העסק למקום אחר.

2.5

כל שינוי בבעלות על הרכוש המבוטח או בזכויות הקניינות לגביו ,או אם הושכר
העסק לאחר.

2.6

שינוי בעיסוקו של המבוטח ,או בעיסוק של השוכר ו/או המחזיק בבית העסק
המבוטח.

2.7

כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.

2.8

שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח ו/או במיגוני העסק.

2.9

שינוי במספר העובדים.

 2.10קבלת דו"ח ביקורת מרשות הכבאות המורה לנקוט באמצעים מסוימים למניעת
דליקות ונזקים באתר המבוטח או בסביבתו.
 2.11שלילת רישיון בית העסק על ידי הרשות המקומית או כל רשות מוסכמת אחרת.
 2.12תיאור או שינוי בשיטות הייצור.
 2.13פרוט המוצרים המיוצרים על ידי המבוטח או שינוי במוצרים המיוצרים על ידי
המבוטח.
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 2.14אירועים כלשהם בקשר עם מוצרים שיוצרו או שווקו על ידי המבוטח המהווים עילה
לתביעה.
 2.15תביעות שהוגשו נגד המבוטח
אם המבוטח לא קיים את הוראות סעיף זה ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח או
להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 -

 .3תביעה לתגמולי ביטוח
3.1

על המבוטח להודיע למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה ביטוח .כמו כן
יודיע המבוטח למבטח על כל אישום או חקירה המתנהלת בקשר עם מקרה ביטוח.
כן יעביר המבוטח למבטח תוך זמן סביר כל הזמנה לדין ,הודעה על דיון ,צו ,הליך
כלשהו או מכתב בקשר עם תביעה לתגמולי ביטוח.

3.2

תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב על גבי טופס תביעה
של המבטח .המבטח ימציא למבוטח טופס תביעה על פי בקשתו.

3.3

על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות והיקפה ,אום אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל
להשיגם.

3.4

על המבוטח להימנע מלשאת בכל הוצאה ,תיקון נזק ,כל תשלום וכל התחייבות או
הבטחה של תשלום ולהימנע מלנהל כל משא ומתן בקשר לתביעה כלשהי  -ללא
ידיעתו והסכמתו של המבטח.

3.5

טיפול בתביעות -הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה ,בביטוח אחריות רשאי
המבטח ופי 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 היה לטעון כלפי
המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי .על המבוטח למסור למבטח את כל
המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו.

 .4הודעה על הליכים פליליים ,הליכים מנהליים או חקירה אחרת
המבוטח יודיע למבטח תוך זמן סביר ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים פליליים
או הליכים מנהליים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת להתנהל נגדו
בקשר עם מקרה ביטוח ,אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על פי פוליסה זו.
אם המבוטח הינו תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל ,מרגע
שנודעו למי מהנהלת המבוטח או לאחר אי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף " 3תביעה לתגמולי הביטוח" לעיל.
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 .5ביטוח כפל
5.1

בוטח הרכוש או חבות בפני סיכון המכוסה לפי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד
בתקופות ביטוח חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב מיד לאחר
שנעשה ביטוח הכפל או נודע לו עליו.

5.2

בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח או
גבול האחריות החופף.

 .6דמי ביטוח ודמים אחרים
6.1

6.2

6.3

דמי הביטוח וכל יתר סכומי הביטוח המגיעים למבטח מהמבוטח בקשר לפוליסה
זו ישולמו במלואם תוך  30יום מתאריך תחילת תקופת הביטוח או במועדים כפי
שסוכמו ופורטו בפוליסה )אם סוכמו( ,בהתאם למקרה.
"דמי ביטוח" – סך כך התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת
הביטוח בקשר לפוליסה זו.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח
בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21
ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא סולק לפי כן.
אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל
את הביטוח אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את
הסכום שבפיגור תוך  15יום מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור לרבות הוצאות המבטח.

 .7דרכי הפיצוי
7.1

המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי הבאות:
 7.1.1תשלום ערך האובדן או הנזק.
 7.1.2תיקון הרכוש שניזוק והבאתו למצב הדומה ערב קרות מקרה הביטוח.
 7.1.3החלפת הרכוש שניזוק או אבד או חלקים ממנו ברכוש מאותו סוג ואיכות
של הרכוש שאבד או ניזוק.

7.2

אופן הפיצוי וסכום הפיצוי יהיו בהתאם לתנאים ,להוראות ולחריגים בפוליסה.
הפיצוי שניתן בשל אובדן או נזק של פריט ,זוג פריטים ,קבוצת פריטים או מספר
פריטים לא יעלה על הסכום המפורט ברשימה.
האחריות לקביעת סכומי הביטוח הינה על המבוטח בלבד .אם במקרה אובדן או
נזק יתברר כי סכומים אלה גבוהים משווי הרכוש הממשי ,יחולו הוראות חוק חוזה
הביטוח לעניין ביטוח יתר ,והמבוטח לא יהא זכאי לפיצוי העולה על השווי הממשי
של הרכוש שאבד או ניזוק.

7.3
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 .8אי מניעת נזק
המבטח אינו 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.

 .9חובת זהירות ומיגון
על המבוטח לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים למניעת כל נזק או פגיעה המבוטחים
לפי פוליסה זו ,וכן לעשות או להימנע מלעשות כל מעשה או מחדל אשר קיומם או אי
קיומם עלול לגרום באופן סביר לנזק או פגיעה המבוטחים כאמור .ובכלל זה:
9.1

להעסיק עובדים מיומנים.

9.2

לקיים כל חובה המוטלת על פי כל דין.

 .10ביטוח חסר
אם בשעת קרות מקרה הביטוח היה סכום הביטוח פחות משוויו הממשי של הרכוש
המבוטח ,יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה בשל כל אובדן או נזק ,בהתאם ליחס
שבין סכום הביטוח ובין שווי הממשי של הרכוש המבוטח ,כל פריט ופריט יהיו כפופים
לתנאי זה בנפרד.
אם הורחבו הפרקים הנ"ל לכלול ,הרחבת ערך כינון ,אזי יבוסס החישוב הנ"ל על בסיס
ערכו הכללי של הרכוש המבוטח כחדש.
הוראות סעיף זה לא יחולו על פרק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

 .11השתתפות עצמית
מתגמולי הביטוח שישולמו בכל תביעה תופחת השתתפות עצמית כמצוין לגבי כל אחד
מפרקי הפוליסה.

 .12הכשלה של בירור החבות
עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהחברה את בירור חבותה או להכביד
עלייה ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו לא נעשה
אותו הדבר.
מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח
או בנוגע לחבות המבטח והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטורה החברה מחבותה.

 .13תחלוף
 13.1הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיתוי או שינוי כלפי צד שלישי שלא
מכוח חוזה הביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור
התגמולים ששילם.
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 13.2המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע
בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבל
מהמבטח.
 13.3קיבל המבוטח מן הצד 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.
 13.4הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה על ידי אדם
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס
של מעביד ועובד שביניהם.

 .14הצמדה למדד
סכומי הביטוח ,סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח צמודים למדד.
מדד – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר
שיבוא במקומה.
הצמדה למדד פירושה שהסכומים יתעדכנו כמפורט:
 14.1סכומי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד
שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד תחילת הביטוח ,לבין המדד שפורסם סמוך
לפני קרות מקרה הביטוח.
 14.2דמי הביטוח ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד שבין המדד שפורסם סמוך לפני
מועד תחילת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד התשלום בפועל.
 14.3לתגמולי הביטוח תתווסף הצמדה למדד לפי השינויים שיחולו בין המדד האחרון
שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תשלום
תגמולי הביטוח בפועל.
אולם במקרה שבו חושבו תגמולי הביטוח או חלקם כערכם בתאריך לאחר קרות
מקרה הביטוח ,יתווספו עליהם הפרשי הצמדה מאותו תאריך חישוב כאמור.

 .15ביטול הפוליסה
 15.1המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח.
על אף האמור בסעיף זה ,היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי
ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת באישור זה.
במקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם
למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
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 15.2מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
המבטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום ,לפחות  30יום לפני
התאריך בו יתבטל הביטוח.
 15.3ביטל המבטח את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המסוכמת והעילה לביטול
אינה שהמבוטח הפר את תנאי הפוליסה או ניסה להונות את המבטח ,יחזיר המבטח
למבוטח את דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

 .16זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ,כל סכום שהמבוטח חייב לו,
ואשר פקע זמן פירעונו כל זאת בכפוף להוראות כל דין .במקרה של אובדן מוחלט
)טוטאלי( לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי
הביטוח המגיעים לו ,לפי פוליסה זו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

 .17זכויות המבטח לניצולת
בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח בפוליסה זו ,רשאי המבטח:
 17.1להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
 17.2לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.
 17.3להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו לטיפול בו
בדרך אחרת לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי ,או למכור כל רכוש כזה או
לעשות בו כראות עיניו.
 17.4אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא מלא דרישות המבטח או יפריע או
ימנע את המבטח בשימוש סמכויותיו הניתנות בזה ,תוקטן חבותו של המבטח.
 17.5המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם
המבטח כבר קיבל אותו לרשותו ובין אם לא.
האמור בסעיף זה לא יגרע מזכויות המבטח על פי כל תנאי מתנאי הפוליסה.

 .18הקטנת סכומי הביטוח לאחר נזק
לאחר קרות מקרה הביטוח ,יוקטנו סכומי הביטוח בגובה תגמולי הביטוח )לפני ניכוי
השתתפות עצמית( המגיעים למבוטח בגין האובדן או הנזק .הקטנה זו תעשה עבור כל
סעיף וסעיף בסכומי הביטוח בנפרד.

 .19התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום
קרות מקרה הביטוח ,אלא אם נקבעה תקופתה אחרת פי החוק .התביעה לתגמולי ביטוח
בביטוח אחריות אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.
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 .20שעבוד
אם צוין ברשימה – תשלום לגבי הרכוש המצוין ,אם יגיע ,ישולם לבנק או לזכאי אחר
הנקוב ברשימה על פי שיעור זכות ההנאה שיש לו בביטוח הניתן על פי הפסקה הנ"ל
ובכפיפות לכל תנאיה.
שום דבר האמור בסעיף זה לא יפורש כמרחיב אחריות המבטח על פי הפוליסה או כגורע
מסמכות כלשהי שהוענקה לו.
מותנה בזה כי למרות כל הרשום בפוליסה או בתוספת כלשהי לפוליסה בדבר ביטול
הביטוח עקב אי תשלום של פרמיה או חלק ממנה או בדבר זכות ביטוח הביטוח על
ידי המבטח בתוקף תנאי הפוליסה ,לא יהיה תוקף לביטול הביטוח ,אלא ביום ובשעה
הנקובים בהודעה שתימסר בכתב למבוטח ולבנק או לזכאי לפי העניין ,לפחות  30יום
לפני אותו מועד.

 .21מינוי שמאי ותשלם מקדמות
 21.1בקרות מקרה הביטוח ימנה המבטח שמאי לטיפול בנזקים ,אשר יפעל בשמו ועל
חשבונו.
 21.2בקרות מקרה הביטוח ,ובכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ,זכאי המבוטח לקבל מן
המבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לכינון הנזק וזאת
על חשבון תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת לפי תנאי פוליסה זו וזאת על
חשבון הכספים שהגיעו לו מן המבטח לפי תנאי פוליסה זו מקדמה כזו תנוכה
מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח כאשר חישוב ערך המקדמה
מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על ערכה הצמוד ביום תשלום תגמולי
הביטוח הסופיים.

 .22הודעות
הודעה למבוטח :הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה זו ,תישלח לפי מענו
האחרון הידוע למבטח .בהיעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו ,ייחשב
כמענו האחרון הידוע למבטח המצוין ברשימה.
הודעה למבטח :הודעה של המבוטח למבטח בכל הקשור לפוליסה תישלח בכתב למשרדו.

 .23תחולת החוק
פוליסה זו כפופה להוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ) 1981 -להלן" חוק חוזה הביטוח"(
אלא אם נקבע במפורש אחרת בפוליסה ,מקום בו ניתן להתנות על הוראות החוק.
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