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*כתבשירותתקףאךורקאםצויןבמפורשבמפרט

פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה

פוליסהזוהיאחוזהביןאייאיג'יישראלחברהלביטוחבע"מ)להלן-
המבטח(לביןהמבוטחששמונקובבמפרט)להלן-המבוטח(.
לפיומסכיםהמבטחלשלםלמבוטחתגמוליביטוחבשלמקריביטוחשארעו
בתקופתהביטוח,בגבולותסכומיהביטוח,תמורתדמיהביטוח.
דמיהביטוח,תקופתהביטוחוסכומיהביטוחנקוביםבמפרטהמהווהחלק
בלתינפרדמפוליסהזו.
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פרק א'-ביטוח מבנה הדירה
 .1מבנה הדירה

לעניןפוליסהזו"הדירה"משמעה-המבנהשלהדירהאוהביתהנזכריםבמפרט,מרפסות,צנרת,
מתקניביובואינסטלציה,מתקניהסקה,דוודים,מערכותסולריותומתקניטלפוןוחשמלהשייכים
לדירה,שערים,גדרותודרכיםמרוצפותהשייכיםלדירהוכלהחלקיםהקבועיםשלמבנההדירה
או המחוברים אליה חיבור של קבע ,אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד.
אםהדירהמצויהבביתמשותףכוללתהיאגםאתחלקושלהמבוטחברכושהמשותףשלהבית
המשותףוכןהצמדותמיוחדותשישלמבנההדירה;לענייןזה",ביתמשותף"-ביתהרשוםכבית
משותף בפנקסי מקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר ושאינו רשום כאמור.

 .2מקרה הביטוח

מקרההביטוחהואאבדןאונזקשנגרמולמבנההדירהבתקופתהביטוחכתוצאהמאחדאויותר
מהסיכוניםהמפורטיםלהלן:
א .אש,ברק,רעםוכןעשןשהואתופעהיוצאתדופןולא תופעה קבועה;
ב .התפוצצותאוהתלקחות;
ג .סערה,לרבותגשם,שלגוברדשבאובשעתסערה,למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או
לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרות ולשערים;
ד .נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;
ה .מגעאוהתנגשותשלכלירכבבדירה,למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בן זוגו,
ילדיו ,הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה )להלן " -בני משפחתו"(;
ו .פעולותזדון,למעט:
 .1פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה היתה פנויה למעלה משישים ימים רצופים או שבפועל
לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה משישים ימים רצופים )להלן  -דירה שאינה תפוסה(;
 .2פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו ,או בהסכמתם;
 .3פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ז .גניבה,שוד,פריצה,אונסיוןלבצעם,למעט:
 .1כאשר הדירה אינה תפוסה.
 .2אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות
המבוטח או בהסכמתו.
ח .התקהלותאסורהוהתפרעות;
ט .רעידתאדמהבכפוףלהגדרותדלקמן:
 .1רעידתאדמהוכלרעידהנוספתשתקרהתוך48שעותרצופותאחריהתרחשותהשל
הרעידההראשונהיחשבולצורךסעיףזהכארועאחד.
 .2המונחאבדןאונזקלצורךרעידתאדמהיכלולאבדןאונזקשנגרמובמישריןאובעקיפין
למבנההדירהבשל:
 .1הרעידהעצמה.
 .2אששפרצהעקבאוכתוצאהמהרעידה.
 .3גניבהתוךכדיאובעקבותרעידתהאדמה.
 .4אבדןאונזקשנגרםלמבנההדירהבפקודתרשותציבוריתכלשהישלאכתוצאהמיידית
מרעידתהאדמה.
 .3ההשתתפותהעצמיתבקרותמקרהביטוחשנגרםעקברעידתאדמהתהיהבשיעור
הקבועבמפרטבסעיףרעידתהאדמהלמבנההדירה.
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 .4ויתר המבוטח על כיסוי ביטוחי בשל רעידת אדמה ,יצוין הויתור במפורש במפרט ויאושר
בחתימת המבוטח בנספח נפרד .במקרה האמור ,לא יחול הכיסוי הביטוחי בגין הארועים
המפורטים לעיל בתת סעיף .2
שטפוןאוהצפהממקורמיםחיצוני.

 .3תגמולי הביטוח

א .תגמוליהביטוחשיגיעולמבוטחלפיפרקזהיחושבווישולמולפישוויהאבדןאוהנזק,אולם לא
ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח מבנה הדירה.והכלבכפוףלסעיף12
בפרקו'.
ב .תגמוליהביטוחיחושבובאופןשיביאואתהמבוטחככלהאפשרלמצבשהיהנמצאבואלמלא
קרהמקרההביטוח.
ג .תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק א' יכללו בכפוף לאמור בסעיף קטן א' גם:
 .1הוצאותבשלאדריכלים,שמאים,יועצים,מהנדסיםוקבלנים,הוצאותמשפטיותשהוצאו
לשםתיקונה,שיפוצהאובנייתהמחדששלהדירהאושלחלקממנה,בתנאישניתנה
מראשהסכמתהמבטחבכתבלסוגההוצאההאמורהולסכומה;
 .2הוצאותלשםפינויהריסות,ניקויהדירה,סיודהוחיבורהמחדשלרשתותהחשמל,הטלפון,
המיםוהביוב.
 .1 .3אבדןשכרדירהשלהדירהאוההוצאותבשלשכרדירהלצורךמגוריםלמבוטחולבני
משפחתו,כלעודמבוצעותבדירהפעולותלתיקונה,שיפוצהובנייתהמחדש,וכלעוד
איןהדירהמתאימהלמגורים;
 .2הפיצוילפיפסקתמשנהזויחושבעלפישכרדירהמקובלעבורדירהדומהלדירה
המבוטחתבפוליסהזו,לתקופהמירביתשל6חדשיםהחלביוםקרותמקרההביטוח
אובסכוםמרבישלאיעלהעל10%מסכוםביטוחהדירה,לפיהנמוךמביןהשניים,וזאת
אףאםהפיצויהכוללעולהעלסכוםביטוחהדירה.
תשלום לפי פסקה זו מותנה בהוכחה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן שולם
בפועל.
 .4המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי פסקה ג ) (3אם אי אפשר יהיה לקומם את
הדירה מסיבה כלשהי.

פרק ב'-ביטוח התכולה
 .4התכולה

לעניןפוליסהזו"תכולה"משמעה-כלדברוחפץהנמצאיםבדירה,למעט הנמצאים בגינה ,בחדר
מדרגות ,על גדרות או על דרכים מרוצפות שהנם חלק מהדירה,והנםבבעלותם,בחזקתםאו
באחריותםשלהמבוטחאובנימשפחתוולמעט:
א .כלי רכב מנועיים ,קאראוונים ,נגררים ,כלי שיט וכלי טיס;
ב .בעלי חיים;
ג .ניירות ערך ,איגרות חוב ,תעודות מניה ,תעודות מילווה;
ד .חוזים ,מסמכי התחייבות ,שטרי מכר ,תעודות ומסמכים למיניהם;
ה .זהב ,כסף או מתכת יקרה ,כשהם במצב גלמי ,יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט;
ו .בולי הכנסה ובולי דואר שאינם חלק מאוסף בולים;
3

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

כלי נשק ,למעט כלי נשק אישי המוחזק ברשיון ,תחמושת וחמרי נפץ;
כתבי יד ,תכניות ,שרטוטים ,תרשימים ,מדגמים ,דפוסי תבניות;
פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים;
ציוד ומלאי המשמשים לעסק;
פריטים המוחזקים בקומיסיון;
שיקים ,המחאות נוסעים ,המחאות דואר ,שטרי חוב ושטרות למיניהם ,כרטיסי נסיעה ,טיסה
והפלגה ,כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה.

 .5הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולה מסוימים

אםלאצויינובמפרטבמפורשסכומיביטוחמיוחדיםלגביפריטיהתכולההמנוייםלהלן,יהיותגמולי
הביטוחבעדאבדןאונזקלגביכלאחדמהםמוגבלים במסגרת סכום ביטוח התכולה כלהלן:
א .כסף מזומן  -לא יעלה על  0.5%מסכום ביטוח התכולה;
ב .כלי כסף  -לא יעלה על  10%מסכום ביטוח התכולה ,ולא יעלה על  5%לפריט;
ג .פסלים ,תמונות ,יצירות אמנות ,עתיקות ואוספים בעלי ערך הסטורי ,מדעי או אמנותי  -לא
יעלה על  10%מסכום ביטוח התכולה ,ולא יעלה על  5%לפריט;
ד .מערכות כלי אוכל  -לא יעלה על  5%מסכום ביטוח התכולה;
ה .שטיחים  -לא יעלה על  10%מסכום ביטוח התכולה;
ו .פרוות  -לא יעלה על  10%מסכום ביטוח התכולה;
ז .אוסף בולים  -לא יעלה על  5%מסכום ביטוח התכולה;
ח .אוסף מטבעות  -לא יעלה על  5%מסכום ביטוח התכולה;
ט .תכשיטים וכלי זהב  -לא יעלה על  10%מסכום ביטוח התכולה ולא יעלה על  2%לפריט;
בהתאםלאישורהמבטח,פריטהמוגדרלעיל,למעט כסף מזומן,שערכועולהעלסכוםהמגבלה
דלעיל,יהיהמכוסהבמלואואךורקאםנמסרלמבטח,טרםקרותמקרההביטוח,אחדמשניאלה:
סקרהערכתתכולתהדירה,שבוצעע"ימעריךשהוסמךע"יהמבטח.הערכהשלמעריךמומחה.ההערכהצריכהלהיותמתקופתזמןשלשלוששניםלפניתחילתהביטוח.

 .6מקרה הביטוח

מקרההביטוחהואאבדןאונזקשנגרמולתכולהבתקופתהביטוחכתוצאהמאחדאויותרמהסיכונים
המפורטיםלהלן:
א .אש,ברק,רעםוכןעשןשהואתופעהיוצאתדופןולא תופעה קבועה;
ב .התפוצצותאוהתלקחות;
ג .סערה,לרבותגשם,שלגוברדשבאובשעתסערה,למעטדליפתמיגשםמבעדלקירותאו
לתקרהאוספיגתםבהם;
ד .נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;
ה .מגעאוהתנגשותשלכלירכבבדירה,למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בני
משפחתו;
ו .פעולותזדון,למעט:
 .1פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה;
 .2פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו ,או בהסכמתם;
 .3פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ז .גניבה,שוד,פריצהאונסיוןלבצעם,למעט:
 .1כאשר הדירה אינה תפוסה;
 .2כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד;
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 .3ביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח
או בהסכמתו;
 .4תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה;
ח .התקהלותאסורהוהתפרעות;
ט .רעידתאדמהבכפוףלהגדרותכדלקמן;
 .1רעידתאדמהוכלרעידהנוספתשתקרהתוך48שעותרצופותאחריהתרחשותהשל
הרעידההראשונהיחשבולצורךסעיףזהכארועאחד.
 .2המונחאבדןאונזקלצורךרעידתאדמהיכלולאבדןאונזקשנגרמובמישריןאובעקיפין
לתכולתהדירהבשל:
 .1הרעידהעצמה.
 .2אששפרצהעקבאוכתוצאהמהרעידה.
 .3גניבהתוךכדיאובעקבותרעידתהאדמה.
 .4אבדןאונזקשנגרםלתכולתהדירהבפקודתרשותציבוריתכלשהישלאכתוצאה
מיידיתמרעידתהאדמה.
 .3ההשתתפותהעצמיתבקרותמקרהביטוחשנגרםעקברעידתאדמהתהיהבשיעור
הקבועבמפרטבסעיףרעידתהאדמהלתכולתהדירה.
 .4ויתר המבוטח על כיסוי ביטוחי בשל רעידת אדמה ,יצוין הויתור במפורש במפרט ויאושר
בחתימת המבוטח בנספח נפרד .במקרה האמור ,לא יחול הכיסוי הביטוחי בגין הארועים
המפורטים לעיל בתת סעיף .2
י .שטפוןאוהצפהממקורמיםחיצוני.

פרק ג'-הרחבות לביטוח התכולה
 .7כיסוי לחפצים אישיים מחוץ לדירה

א .ביטוחהתכולההורחבלכסותבגדים,חפציםאישייםותכשיטיםשלהמבוטחובנימשפחתו
בהמצאם מחוץ לדירה ,כנגד הסיכונים הכלולים בפרק ב' ,למעט סיכון גניבה.
ב .הרחבה זו אינה מכסה התכולה האמורה בעת הימצאה ברכב כלשהו או מחוץ לשטח מדינת
ישראל.
ג .הפיצוי לפי הרחבה זו לא יעלה על  5%מסכום הביטוח עבור התכולה וכפוף להגבלות פרק ב'.

פרק ד'  -הרחבת חבויות לביטוח התכולה
 .8ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

המבטחישלםתגמוליביטוחבגיןהסכומיםשהמבוטחוכלאחדמבנימשפחתוהגריםעמודרך
קבעועובדימשקביתו,בהיותםבשירותוהישיר,יהיוחייביםלשלמםעלפיפקודתהנזיקין)נוסח
חדש(כפיצוייםבגיןמקרההביטוחהמוגדרלהלן,אםארעבתקופתהביטוחובמקוםהמצויינים
במפרט,בהיותהמבוטחבעלו/אומחזיקהדירההמבוטחתבפוליסהזו.
א .מקרה הביטוח
 .1ארועתאונתישגרםלמוות,נזקאומחלה.
 .2ארועתאונתישגרםנזקלרכוש.
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ב .גבולות האחריות
 .1מותנה בזה שאחריות המבטח לתגמולי ביטוח לפי פרק זה לא תעלה על:
 .1הסכום הקבוע במפרט לכל מספר של ניזוקים בקשר למקרה אחד או לסדרת מקרים
הנובעים ממקור אחד בגין נזקי גוף ונזקי רכוש.
 .2כפל הסכום הקבוע במפרט מהווה את גבול אחריות המבטח לכל הפיצויים שיש
לשלמם במשך תקופת הביטוח.
 .3אחריות המבטח לחבות המבוטח בגין מקרה ביטוח שארע בשל רכוש משותף תהיה
מוגבלת לחלקו היחסי של המבוטח בנזק השווה לחלקו היחסי ברכוש משותף ובכל
מקרה ,לא יותר מהסכום הקבוע במפרט.
 .2גבולותהאחריותלפיהרחבהזוישתנולפיהשינוייםשיחולובמדדביןהמדדהידועביום
תחילת הביטוח לבין המדד הידוע במועדי תשלום תגמולי הביטוח על פי הרחבה זו.
 .3גבולותהאחריותשלהמבטחלפיהרחבהזוכלפיצדשלישיכאמורבסעיףא'לפרקזה.
יוקטנו בסכום תגמולי הביטוח שישולמו ביום תשלום אותם תגמולי ביטוח.
 .4בקשרלכלתביעהאותביעותכלפיהמבוטחהנובעותממקרהאחדאומסדרתמקרים
שאפשרלייחסםלמקוראחדאולסיבהאחת,אוהבאותכתוצאהמהם,יהאהמבטחרשאי
לשלםאתסכוםגבולהאחריותשלהמבטח)לאחרשהופחת,אםהופחת,כאמורלעילבגין
כלסכוםאוסכומיםשכברשולמובתורפיצויים(,ולאחרתשלוםכזהיהיההמבטחפטור
מניהולתביעהכזואותביעותכאלהומהשגחהבקשרלהןולאתחולעליושוםאחריות
נוספתבקשרלכך,חוץמתשלומיםוהוצאותמשפטשיקבעועלידיביתהמשפטאוהוצאות
משפטסבירותשבהןעלהמבוטחלשאתבשלחבותוהמבוטחת.
ג .הוצאות
במקרהשלתביעהלפיצוייםבגיןחבותהמכוסהלפיהרחבהזו,ישאהמבטח,אףמעללגבול
אחריותו ,בהוצאות משפט סבירות שבהן על המבוטח לשאת בשל חבותו.
ד .סייגים
ביטוח זה אינו מכסה את חבותו של המבוטח בגין:
 .1פגיעה או נזק הנובעים הן במישרין והן בעקיפין או בהקשר כלשהו עם:
 .1אחריותם המקצועית או כל אחריות הקשורה למקצועו או עיסוקו של המבוטח ובני
משפחתו הגרים עמו.
 .2כל כלי רכב ,מנוף ,מכשיר הרמה ,כלי טיס ,כלי שיט או אמצעי תחבורה כלשהו.
 .3שימוש באופניים למטרות מירוץ ,תחרות או השכרה או שימוש באופניים בשעת
חשיכה ,אלא אם הייתה בהם תאורה שפעלה.
 .4בעלי חיים למעט חתולים וכלבים ביתיים שהמבוטח מקיים לגביהם את הוראות החוק
והרשויות המוסמכות.
 .5כל חוזה המטיל על המבוטח אחריות אשר בהיעדר חוזה כזה לא היתה אחריות זו חלה
עליו.
 .6ביצוע עבודות ,שינויים ,תיקונים ,הוספות בחצרים של המבוטח וכל נזק לרכוש או
לבנין הנמצאים בשכנות לחצרים הנ"ל שיגרם כתוצאה מכך.
 .2נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו או עובד משק ביתו של המבוטח.
 .3נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח או לרכוש
של בן משפחתו או של עובד משק ביתו בהיותו בשירותו הישיר.
 .4נזק לרכוש שהמבוטח או כל איש שבשירותו או בא כוחו פועלים או פעלו בו.
 .5נזק שאירע עקב קיומה של בריכת שחיה בדירה או בחצר.

6

ה .החזקה בכלי ירייה
הביטוחעלפיהרחבהזוכוללכיסויבגיןחבותושלהמבוטחכלפיצדשלישיבהיותומחזיק
אישיתבכליירייהברשיוןהשלטונותהמוסמכים,בכפוףלתנאיםהבאים:
 .1המבוטחינקוטבכלהאמצעיםהסביריםלשמירתוואבטחתושלכליהירייה.
 .2כליהירייהלאיהיהטעוןבכדוריםאלאבהימצאובידיהמבוטח.
 .3בנימשפחתהמבוטח-ביןאםמתגורריםבדירתהמבוטחשצוינהבמפרט,וביןאםבמקום
אחר-לאיחשבוכצדשלישי.
הכיסוילפיהרחבהזואינו חל בזמן שהמבוטח מחזיק או משתמש בכלי ירייה לצורך מילוי
תפקידו כחייל בצה"ל ,כשוטר במשטרת ישראל או במשמר הגבול ,או כשומר או כבעל כל
תפקיד אחר או עיסוק אחר ,המחייב אותו לשאת נשק לצורך מילוי תפקידו או ביצוע עבודתו,
למעטהחזקהאושימושבכליירייהבעתפעולותהמבוטחכמתנדבבמסגרתהמשמרהאזרחי.
הביטוחלפיפרקזהתקףאךורקאםצוייןברשימהוהינוכפוףלסייגיםולתנאיםהכללייםשלפוליסהזו.

פרק ה'  -כיסוי נוסף
 .9ביטוח כיסוי סיכוני מים
א.
ב.

א.
ב.
ג.

הרכוש המבוטח :מבנההדירהו/אותכולתהדירה-עלפיההגדרותבפרקיםא'ו-ב'בפוליסה.
מקרה הביטוח :אבדןאונזקשנגרמולרכושהמבוטחבתקופתהביטוחכתוצאהמהימלטותאו
דליפהשלמים,נפטסולראוכלנוזלאחרמתוךמתקניהאינסטלציהוההסקהשלהדירה,
לרבותהתבקעותאועלייהעלגדותיהםשלדוודיםוצנרתאךלא:
עלות המים או הנוזל האחר.
התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ולמתקני האינסטלציה וההסקה עצמם.
אבדן או נזק שנגרמו בעת שהדירה אינה תפוסה.
ניתןלרכושכיסויעלפיאחתמשתיהחלופות:
 .1כיסוי סיכוני מים מורחב:להלן"פוליסהמורחבת".בחלופהזויכולהמבוטחלקבלשירותים
מכלשרברבלפיבחירתו,בעתקרותמקרההביטוח,וזאתבכפוף ל:
 הודעה מיידית למבטח. המבטח ,מיד לאחר שקיבל ההודעה מהמבוטח יעשה את הדרוש לברור חבותו. הערכת שמאי לגבי היקף הנזק. .2כיסוי סיכוני מים רגיל:להלן"פוליסהמוגבלת".בחלופהזוהמבוטחמופנהבעתקרות
מקרההביטוחלקבלתשירותיהשלחברתשרברביםשערכההסכםעםהמבטחומוסכמת
מראש.המבטחהינוהאחראיהבלעדימולהמבוטח.

פרק ו'-תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
 .10דרכי הפיצוי

המבטחיוכל,לפישיקולדעתו,לבחורבאחתאויותרמדרכיהפיצויהאלה:
א .תשלוםערךהאבדןאוהנזק;
ב .תיקוןהדירהאוהתכולהשאבדואונזוקווהבאתםלמצבהדומהלמצבםערבקרותהאבדןאו
הנזק;
ג .החלפתהתכולהאוחלקיםממנהאוהחלפתחלקיםבדירהבפריטיםמאותוסוגואיכותשל
אלושאבדואונזוקו.
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 .11חישובי הפיצוי )ערך שיפוי(



א .תגמוליהביטוחשיגיעולמבוטחעלפיפרקיםא',ב',ג',אוה'לפוליסהזויחושבווישולמולפי
שוויהאבדןאוהנזקבעתקרותהאבדןאוהנזק,אולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב
במפרט כסכום ביטוח הדירה או התכולה,והכלבכפוףלסעיף12להלן;תגמוליהביטוחבשל
אבדןאונזקלפריטאומספרפריטיםלא יעלו על הסכום הנקוב במפרט,אםנקוב,כסכום
הביטוחשלהפריטאוהפריטים.
ב .תגמוליהביטוחיחושבובאופןשיביאואתהמבוטחככלהאפשרלמצבשהיהנמצאבואלמלא
קרהמקרההביטוח.
ג .במקרהשלתשלוםתגמוליביטוחלפיפרקב',יכלולהפיצוי,לפיהעניןגםאבדןאונזקלבגדים
ולחפציםאישייםשלעובדימשקביתושלהמבוטחבעתהימצאםבדירהבסכוםשלאיעלה
על5%מסכוםהביטוחלגביהתכולה.

 .12הצמדת סכומי הביטוח

א .סכומיהביטוחהקבועיםבפוליסהזוישתנובהתאםלשינוייםביןמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה)להלן-המדד(,שפורסםלאחרונהלפניתחילתתקופתהביטוח
לביןהמדדשפורסםלאחרונהלפניקרותמקרההביטוח.
ב .לפיבקשתהמבוטח,כפישתירשםבטופסההצעהותצויןבמפרט,יוצמדוסכומיהביטוחלמטבע
חוץמוסכם)להלן-המט"חהמוסכם(וישתנובהתאםלשינויםביןשערהמט"חהמוסכם
שפורסםלאחרונהלפניתחילתתקופתהביטוחלביןשערהמט"חהמוסכםשפורסםלאחרונה
לפניקרותמקרההביטוח.
ג .אםבמשךתקופתהביטוחיחולוהגדלותבסכומיהביטוחעלפיבקשתהמבוטח,וזאתשלא
כתוצאהמהצמדהלמדדאולמט"חהמוסכם,תהווהכלהגדלהכזאתסכוםבסיסינוסףעליו
חליםתנאיההצמדהשפורטולעיל,והבסיסלהגדלהיהיההמדדאושערהמט"חהמוסכם
שפורסםלאחרונהלפנימועדתחילתתוקףההגדלה.

 .13הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח

א .תגמוליהביטוחהמגיעיםלמבוטחישולמובתוספתהפרשיהצמדהאוהפרשישערמיוםקרות
מקרההביטוחועדלמועדהתשלוםבפועלבשיטתההצמדההנקובהבפוליסהכאמורבסעיף
,12למעטאםצויינהבמפורששיטתהצמדהאחרת.
ב .תגמוליהביטוחהמגיעיםלמבוטחבשלקרותמקרהביטוחישתנובהתאםלשינוייםביןהמדד
אושערהמט"חהמוסכם,לפיהענין,שפורסםלאחרונהלפניקרותמקרההביטוחלביןהמדד
או שער המט"ח המוסכם ,לפי הענין ,שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.
ג .לתגמוליהביטוחתיווסףריביתבשיעורהקבועבחוקחוזההביטוח,התשמ"א)1981-להלן-חוק
חוזההביטוח(מתוםשלושיםימיםמיוםהגשתהתביעה.

 .14ערך כינון

א .פוליסהזוהינהעלבסיסערךכינון.לעניןזה",כינון"-הקמהמחדש,תיקוןאוהחלפהברכוש
חדשמאותוסוגואיכותשלהרכוששאבדאוניזוק.
ב .תשלוםפיצוילפיערךכינוןבשלמקרהביטוחמותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון
או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש
שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש ,תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק ,יהיה הפיצוי בעדו
לפי ערך שיפוי.
ג .לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים.
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ד .ישלהתחילבביצועהכינוןתוךזמןסבירלאחרקרותהאבדןאוהנזק,ובכל מקרה יש להשלימו
לגבי מבנה הדירה תוך ששה חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי התכולה  -תוך ששים
ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות
מסיבות שאינן תלויות במבוטח ,תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטח למבטח.
ה .אחריותהמבטחלפיסעיףזהלאתעלהעלסכוםהביטוחהנקובבמפרטלגביהמבנה,התכולה,
אוהפריט,לפיהענין.

 .15סיכונים לא מכוסים

בלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק בפוליסה זו ונוסף עליהם פוליסה זו אינה מכסה אבדן או
נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:
א .מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים;
ב .מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפכה;
ג .קרינה מייננת ,זיהום רדיו אקטיבי ,תהליכים גרעיניים ,חומר גרעיני או פסולת גרעינית;
ד .תפיסה ,הפקעה ,החרמה ,השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה ,הצבא ,רשות מקומית,
או אדם הפועל על פי דין.

 .16תביעה לתגמולי ביטוח
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

קרה מקרה ביטוח ,יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר;
כלתביעהלתשלוםתגמוליביטוחלפיהפוליסהתוגשבכתב;
עלהמבוטחלמסורלמבטח,תוךזמןסבירלאחרשנדרשלכך,אתהמידעוהמסמכיםהדרושים
לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ,ככל שיוכל להשיגם;
המבטח,מידלאחרשקיבלהודעהמהמבוטחאודותמקרההביטוח,יעשהאתהדרושלבירור
חבותו;
תגמוליהביטוחישולמותוך30ימיםמהיוםשהיובידיהמבטחהמידעוהמסמכיםהדרושים
לבירורחבותו.

 .17הודעה למשטרה

עלהמבוטחלהודיעלמשטרהבכלמקרהשלאבדןאונזקהנובעיםלדעתוממעשהזדון,פריצה
אוגניבהוכןלעשותכמיטביכולתולגילויהמעורביםבאותםמעשים.

 .18מציאת רכוש

א .נמצארכוששנגנבבטרםשולמובשלותגמוליביטוחלפיפוליסהזו,יוחזרהרכושלמבוטח
והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר;
ב .נמצארכוששנגנבאחריששולמובעדותגמוליביטוח,יעבורהרכושלבעלותהמבטחוהרכוש
לא יוחזר למבוטח ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח.

 .19מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

א .בקרותמקרהביטוחיהאהמבוטחזכאילקבלמהמבטחמקדמהאוהתחייבותכספיתשתאפשר
לולקבלשירותלתיקוןהנזקאוהאבדןוזאתעלחשבוןהכספיםשיגיעומהמבטחלפיתנאי
פוליסהזו;
ב .שילםהמבטחמקדמהעלחשבוןתגמוליביטוח,תנוכהמקדמהזומהסכוםהסופישישולם
למבוטח;חישובהניכוייעשהתוךהצמדתהמקדמהלמדדאולשערהמט"חהמוסכם,מיום
תשלוםהמקדמהעדיוםהתשלוםהסופי;
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ג .תגמוליביטוחשאינםשנוייםבמחלוקתישולמותוך30ימיםמהיוםשנמסרהלמבטחתביעה
בכתב לתשלום תגמולי הביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

 .20השתתפות עצמית
א.

ב.
ג.
ד.

בקרותמקרהביטוחהמכוסהלפיפוליסהזו,ינוכהמתגמוליהביטוחסכוםשלהשתתפות
עצמיתהקבועבמפרטבעדכלתביעה;
אםנקבעסכוםהשתתפותעצמיתלגבימקרהביטוחמסויםכאחוזמסכוםהביטוח,יחושב
סכוםההשתתפותהעצמיתבנפרדלגביכלפרקמפרקיהפוליסה;
סכום ההשתתפות העצמית בגין רעידת אדמה יהיה בשיעור הקבוע במפרט.
סכוםההשתתפותהעצמיתישתנהבהתאםליחסשביןהמדדאושערהמט"חהמוסכם,לפי
הענין,שפורסםלאחרונהלפניתחילתתקופתהביטוחלביןהמדדאושערהמט"חהמוסכם
שפורסםלאחרונהלפניתשלוםתגמוליהביטוח.

 .21תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

דמיהביטוחוכליתרהסכומיםהמגיעיםמהמבוטחלמבטחבקשרלפוליסהזוישולמובאופן
ובמועדים שיפורטו במפרט או בנספח תנאי תשלום דמי הביטוח שיצורף לה;
לעניןפוליסהזודמיביטוחהינםהפרמיהכוללהדמיםהמשתלמיםלמבטחוכןהמסיםוההיטלים,
הכללפיהנקובבמפרט;
לאשולםבמועדוסכוםכלשהוהמגיעמןהמבוטחלמבטח,ישאהסכוםשבפיגורריביתכקבוע
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א,1961-והפרשיהצמדהבהתאםלשינוייםבמדדאו
בשערהמט"חהמוסכם,לפיהענין,ביןהמדדאושערהמט"חהמוסכם,לפיהענין,שפורסם
לאחרונהלפניהיוםשנקבעלתשלוםלביןהמדדאושערהמט"חהמוסכם,לפיהענין,שפורסם
לאחרונהלפנייוםהתשלוםבפועל;
לאשולםסכוםכלשהושבפיגורכאמורתוךחמישהעשרימיםלאחרשהמבטחדרשבכתב
מהמבוטחלשלמו,רשאיהמבטחלהודיעבכתבלמבוטחכיהביטוחיתבטלכעבור21ימים
נוספים,אםהסכוםשבפיגורלאיסולקלפניכןאםנקבעמוטבשאינוהמבוטח,והקביעההיתה
בלתיחוזרת,רשאיהמבטחלבטלאתהביטוחאםהודיעבכתבלמוטבעלהפיגורהאמור
והמוטבלאסילקאתהסכוםשבפיגורתוךחמישהעשרימיםמהיוםשהתקבלהההודעה
האמורה;
איןבביטולהביטוחלפיסעיףזהכדילגרועמחובתהמבוטחלסלקאתהסכוםשבפיגורהמתייחס
לתקופהשעדלביטולהאמור,וכןאתהוצאותהמבטח.

 .22גילוי ושינוי בענין מהותי

א .פוליסהזוהוצאהעלסמךהתשובותשנתןהמבוטחבכתבלמבטחעלכלהשאלותשנשאל
בהצעהששימשהבסיסלפוליסה,אובכלדרךאחרת,כפישנתבקש,ועלסמךהנחתושל
המבטחשהמבוטחהשיבתשובותמלאותוכנותעלהשאלותשנשאלכאמור,לאהסתירבכוונת
מרמהעניןשהואידעכיהואמהותילמבטחלצורךהערכתהסיכוניםהמבוטחיםונקטבאמצעים
למניעתנזקיםשהמבטחדרשבכתבאתנקיטתםלהקלתהסיכוניםהמבוטחיםלפיפוליסה
זו;
ב .עניןמהותיהואעניןששאלהלגביוהוצגהבהצעתהביטוחאובכלדרךאחרתבכתב,ומבלי
לגרועמכלליותהאמורגםעניניםאלה:
 .1לגביהדירה:מעןהדירה.
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ג .לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים ,או הסתיר מן המבטח
בכוונת מרמה ענין מהותי ,או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים
לפי פוליסה זו ,יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על
פי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על
פי דין;
ד .המבוטחיודיעלמבטחבמשךתקופתהביטוחעלכלשינוישחלבעניןמהותי,מידעםהיוודע
לועלכך;לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

 .23ביטול הפוליסה
א.

ב.

ג.

ד.

מבוטחרשאילבטלאתהפוליסהבכלעתשהיאלפניתוםתקופתהביטוח,לפישיקולדעתו,
ובלבדשהודעהעלכךתישלחלמבטחבדואררשום7ימיםלפחותלפניהתאריךשבותתבטל
הפוליסה;במקרהכזהישיבהמבטחלמבוטחאתדמיהביטוחאשרשולמועלידיהמבוטחבגין
התקופהשלאחרמועדהביטול,בניכויהוצאותהמבטח.
מבלילגרועמזכויותהמבוטחעלפידיןאועלפיהוראהאחרתכלשהיבפוליסהזו,רשאיהמבטח
לבטלאתהביטוחלפיפוליסהזובכלעתלפניתוםתקופתהביטוח,לפישיקולדעתו,ובלבד
שהודעהעלכךתישלחלמבוטחבדואררשום21ימיםלפחותלפניהתאריךבותתבטלהפוליסה;
במקרהכזההמבוטחיהיהזכאילהחזרדמיהביטוחששילםלמבטחבעדהתקופהשלאחר
ביטולהפוליסה.
החזרדמיהביטוחכאמורבסעיפיםקטניםא'ו-ב'ייעשהתוך30ימיםמיוםביטולהפוליסה;
סכוםההחזרייקבעלפיהשינוייםשחלובמדד,אובשערהמט"חהמוסכם,מהמדדאומשער
המט"חהמוסכםשפורסםלאחרונהלפניתחילתתקופתהביטוחועדהמדדאושערהמט"ח
המוסכםשפורסםלאחרונהלפניהחזרתדמיהביטוח.
אםהמבטחיבטלאתהפוליסהלפניתוםתקופתהביטוחהמוסכמתוהעילהלביטולאינה
שהמבוטחהפראתהחוזהאוניסהלהונותאתהמבטח,ישלםהמבטחלמבוטח,בעתהחזר
כאמורבסעיףקטןב',אתהסכוםשהיהדורשממבוטחדומהלאותוסוגביטוחביוםהביטול,
יחסיתלתקופהשנותרהעדתוםתקופתהביטוחהמוסכמת;התשלוםיעשהתוך30ימיםמיום
ביטולהפוליסה.

 .24ביטוח כפל

א .אםבוטחההדירהאוהתכולהבפניהסיכוניםהכלוליםבפוליסהזואצליותרממבטחאחד
לתקופותחופפות,יודיעהמבוטחעלכךבכתבלמבטחמידלאחרשנעשהביטוחהכפלאומיד
לאחרשנודעלועלכך.
ב .בביטוחכפלאחראיםהמבטחיםכלפיהמבוטחיחדולחוד.

 .25תחלוף

א .היתהלמבוטחבשלמקרההביטוחגםזכותפיצויאושיפויכלפיאדםשלישי,שלאמכוחחוזה
ביטוח,עוברתזכותזולמבטחמששילםלמבוטחתגמוליביטוחוכשיעורהתגמוליםששילם.
ב .המבטחאינורשאילהשתמשבזכותשעברהאליולפיסעיףזהבאופןשיפגעבזכותושל
המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
ג .קיבלהמבוטחמןהאדםהשלישיפיצויאושיפוישהיהמגיעלמבטחלפיסעיףזה,עליולהעבירו
למבטח;עשהפשרה,ויתוראופעולהאחרתהפוגעתבזכותשעברהלמבטח,עליולפצותו
בשלכך.
11

ד .הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא
היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

 .26התיישנות

תקופתההתיישנותשלתביעהלתגמוליביטוחלפיפוליסהזוהיאשלוששניםמיוםקרותמקרה
הביטוח.

 .27הודעה ללא הסכמת המבטח

במקרה בו המבוטח ו/או מי מטעמו פעל ללא הסכמת המבטח  -ובמסגרת זו הודה ,הציע ,התחייב
לפיצוי ו/או שילם פיצוי ,בקשר למקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו  -לא יחייב הדבר את המבטח.

 .28נזק תוצאתי

המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים
המכוסים על ידי הפוליסה,אלאאםכןנקבעאחרתבפוליסהזו.

 .29הודעות

א .הודעהשלהמבוטחלמבטחתישלחלמעןמשרדושלהמבטחבכתב,כמצויןבכותרתלפוליסה
זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח ,בכתב ,למבוטח ,מזמן לזמן.
ב .הודעהשלהמבטחלמבוטחתישלחבכתבלפיהמעןהרשוםבמפרטאוכלמעןאחרבישראל
שעליויודיעהמבוטח,בכתבלמבטח,מזמןלזמן.

 .30שיפוט

א .כלחילוקיהדעותאותביעותעלפיפוליסהזואובקשראליהיתבררואךורקבאחדמבתי
המשפטבישראלועלפידיןישראל.
ב .בגיןחבויותהמבוטחהמכוסותעלפיפוליסהזו,המבטחלאיהיהחייבלפצותאתהמבוטחבעד
כלסכוםשהמבוטחיהיהמחויבלשלםלפיפסקדיןשינתןנגדוע"יביתמשפטכלשהושמושבו
מחוץלתחוםשיפוטםשלבתימשפטישראליים)להלן"פסקדיןזר"(אובעדכלסכוםשהמבוטח
יהיהמחויבלשלםלפיפסקדיןשלביתמשפטישראליהנותןתוקףלפסקדיןזראוהמבוסס
במישרין או בעקיפין על פסק דין זר שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח.
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כתב שירות נזקי מים ונוזלים אחרים  - AIGכיסוי רגיל
 .1הגדרות
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

"דירת המבוטח"  -הדירה המבוטחת בפוליסה אשר פרטיה מפורטים במפרט.
"פוליסת ביטוח"-פוליסתביטוחדירהשעלפיהמבוטחתדירתהמבוטחבאייאיג'יישראל
חברהלביטוחבע"מ)להלן"-החברה"(ואשרכתבשירותזהכלולבה.
"מקבל השירות"-המבוטחעלפיפוליסתהדירה.
"מבצע השירות"-חברתשחרנזקיצנרתבע"מ.
"נותן השירות"  -בעל מקצוע מטעם חברת שחר נזקי צנרת בע"מ מבצע השירות.

 .2הכיסוי הביטוחי

ההרחבהבגיןנזקימיםונוזליםאחרים,תכלולאבדןאונזקשנגרםלדירה,כתוצאהמהימלטותאו
דליפהשלמים,נפט,סולראוכלנוזלאחרמתוךמתקניהאינסטלציהוההסקהשלהדירה,לרבות
התבקעותאועליהעלגדותיהםשלדוודיםוצנרת,למעט:
א .עלות המים או הנוזל האחר.
ב .התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ,למתקני האינסטלציה וההסקה עצמם.
ג .אבדן או נזק שנגרמו בעת שהדירה אינה תפוסה ,לפי סעיף  2ו' ) (1בספר הפוליסה.

 .3טיפול בתביעות בקשר לנזקי צנרת ולמבנה
א.

בכלמקרהבמועדתקפותהפוליסהשלנזקמיםלצנרתאומתקניהאינסטלציהוההסקהעל
פיסעיף,2סעיףקטןי'בפרקא'שלהפוליסה,יפנההמבוטחלמוקדהטלפונישלשחרנזקי
צנרתבע"משמספרו1-800-430-430:או.03-5769261
השירות לתיקון נזקי מים יבוצע אך ורק על ידי מבצע השירות באמצעות נותן השירות.
בכלמקרהשלקבלתשירותנזקמיםכמפורטלעיל,ישולמועלידיהמבוטח,מקבלהשירות,
לנותןהשירות,דמיהשתתפותעצמיתבהתאםלמצוייןבמפרטלפוליסה.תשלוםדמיההשתתפות
העצמיתיגבהבעבורתיקוןכלמקורנזקבנפרד.בכלמקרה,התשלוםלמבצעהשירותלא
יעלהעלמחירהשירותעלפימחירוןמבצעהשירות.
המבוטחלאיהיהזכאילתשלוםכלשהומהחברה,אםבחרלקבלשירותכנ"לשלאבאמצעות
מבצעהשירות.
בגיןביקורסרקישלםהמבוטחסךשל40ש"ח.

א.

השירותיםניתנים24שעותביממהבכלימותהשנה,למעטיוםכיפור,החלמשעה14:00ועד
שעתייםלאחרצאתהחג.
השירותים יינתנו על ידי בעלי מקצוע מיומנים ,לפי העניין ,שישלחו לצורך מתן השירות.
נזקקמקבלהשירותלשירותינזקימיםכאמורבהרחבהזו,יפנהטלפוניתלמוקדהטלפונישל
שחרנזקיצנרתבע"משמספרו1-800-430-430:או,03-5769261יזדההבשמו,כתובתו,
מספרהפוליסהבחברה,יתאראתהתקלה,המועדבואירעהומיקומההמדוייק.
שירותינזקהמיםהמפורטיםלעיליינתנועלפיהפירוט:
 .1נתקבלההקריאהבמוקדלקבלתהשירותיםעדהשעה12:00בימיםא'-ה',שהינםימיחול,
תחילתביצועהשירותיהיהבאותויוםהעבודה.
 .2נתקבלההקריאהבמוקדלקבלתהשירותיםלאחרהשעה12:00בימיםא'-ה',שהינםימי
חול,תחילתביצועהשירותיהיהביוםהעבודההבא.
 .3נתקבלההקריאהבמוקדלקבלתהשירותיםעדהשעה08:00בימיו'וערביחג,תחילת
ביצועהשירותיהיהבאותויוםהעבודה.
 .4נתקבלההקריאהבמוקדלקבלתהשירותיםלאחרהשעה08:00בימיו'וערביחג,תחילת
ביצועהשירותיהיהביוםהעבודההבא.

ב.
ג.

ד.
ה.

 .4כללי
ב.
ג.
ד.

מוקד שירותי זהב  1-800-430-430או 03-5769261
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