Business
Guard

1

פירוט פרקי הפוליסה:
עמוד
מבוא

3

הגדרות כלליות  -לכל חלקי הפוליסה

4

א' :ביטוח אש וסיכונים נלווים פרקי הרכוש
פרק  - 1ביטוח אש מורחב למבנה
פרק  – 2ביטוח אש מורחב לתכולה
פרק  – 3ביטוח כל הסיכונים כספים
פרק  – 4ביטוח כל הסיכונים רכוש בהעברה
פרק  – 5ביטוח אובדן תוצאתי
פרק  – 6ביטוח סיכוני טרור )מעל מס רכוש(

5
13
24
26
28
36

ב' :ביטוח הנדסי
פרק  – 1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות
פרק  – 2אובדן תוצאתי כתוצאה מנזק לציוד אלקטרוני
ומערכות ממוחשבות
פרק  – 3ביטוח שבר מכני
פרק  – 4ביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני

45
51
57

ג' :ביטוח חבויות
פרק  – 1ביטוח חבות מעבידים
פרק  – 2ביטוח חבות כלפי צד שלישי
פרק  – 3ביטוח חבות המוצר
פרק  – 4ביטוח אחריות מקצועית

60
63
67
74

ד' :ביטוח נאמנות

76

ה' :ביטוח תאונות אישיות

78

סייגים כלליים לחבות המבטחת לכל חלקי הפוליסה

81

תנאים כלליים המתייחסים לפרקי הרכוש בלבד

81

תנאים כלליים המתייחסים לפרקי ביטוח החבויות בלבד

83

תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי הפוליסה

85

2

40

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

Business Guard
)נוסח (03/08

מבוא
.1

פוליסה זו היא חוזה בין איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )להלן":המבטחת"( לבין המבוטח ששמו
ומהות עסקו מפורטים ברשימה ,המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

.2

הואיל והמבוטח ,כאמור לעיל ,פנה אל המבטחת בהצעת הביטוח ,ובהסתמך על המידע שנמסר למבטחת
בהצעת הביטוח ,ובמסמכים נלווים שהוגשו לה ,והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,בין אם צורפו
להצעת הביטוח ובין אם הוגשו בנפרד ,הסכימה המבטחת ,תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח,
לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה הביטוח ,כהגדרתו בכל פרק לפוליסה זו ,ובלבד שיארע בתחום
הטריטוריאלי ,תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ועקב הסיכונים המכוסים בפוליסה זו .זאת ,בכפיפות
לגבולות אחריות המבטחת ,להשתתפות העצמית ,לתנאים ,לחריגים ולהתנאות הכלולים בה או מצורפים לה
או שיצורפו לה על ידי תוספת ו/או נספח.

.3

הביטוח ,לרבות ההרחבות ,תקף אך ורק לאותם סעיפים ,פרקים וכיסויים ,שהמבוטח בקש בהצעת הביטוח
ושפורטו במפורש ברשימה ,לרבות סכומי הביטוח ,גבולות אחריות המבטחת וההשתתפות העצמית.
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הגדרות כלליות – לכל חלקי הפוליסה
.1

המבטחת – איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ.

.2

המבוטח – האדם או האישיות המשפטית ,ששמם ,כתובתם ומהות עסקם נקובים ברשימה.

.3

הפוליסה – לרבות הרשימה ,הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה ,כפי שצורפו אליה.

.4

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

.5

הצעת הביטוח  -הצעה של המבוטח ,הכוללת מידע חיתומי ,והמשמשת בסיס לקבלתו לביטוח על ידי המבטחת.

.6

הרשימה  -המפרט והתוספות המצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו לרבות הרכוש המבוטח
ותיאורו ,סכומי הביטוח ,גבול אחריות המבטחת ,דמי הביטוח ,תקופת הביטוח ,פרקי ההרחבות הכלולים
בביטוח ,ההשתתפות העצמית ופרטים נוספים.

.7

תקופת הביטוח – תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

.8

דמי הביטוח – הפרמיה וכל הדמים המשתלמים למבטחת בגין חוזה ביטוח זה ,לרבות מסים והיטלים בגינה
ובהתאם למפורט ברשימה.

.9

גבול אחריות המבטחת  -הסכום המרבי אותו מתחייבת המבטחת לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה,
למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בכל פרק לפרקי הפוליסה.

 .10השתתפות עצמית  -הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח ,ושינוכה מסך תגמולי הביטוח ,בהתאם
למפורט ברשימה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית עם המצאת
המבטחת דרישת תשלום כנגד הוצאותיה ,גם אם נדחתה התביעה נגדו ,נמחקה או נסתיימה בפשרה.
 .11מקרה ביטוח – כהגדרתו בכל אחד מפרקי הפוליסה.
 .12התחום הטריטוריאלי – מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה .שטחי ישובים ישראליים ושטח בסיסים
ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו.
.13

תגמולי הביטוח – התשלומים שתשלם המבטחת למבוטח או למוטביו או לעובדו או לצד שלישי עקב מקרה
הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו.

 .14מדד – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופרות( או כל גוף שיבוא
במקומה ,או כל מדד אחר המצוין ברשימה.
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א' :ביטוח אש וסיכונים נלווים – פרקי הרכוש
פרק  – 1ביטוח אש מורחב למבנה
.1

סעיף הביטוח – תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה לידי המבטחת ,תשפה
המבטחת את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו בתקופת
הביטוח בתחום הטריטוריאלי ,בתנאי שגבול אחריות המבטחת עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על
הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח הנזכר בה ,ובשום פנים לא יעלה על
הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.

.2

מקרה הביטוח – אובדן או נזק פיזי ,שייגרם בתקופת הביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק
ממנו ,על ידי אחד הסיכונים המבוטחים או על ידי אחד הסיכונים ,שבוטחו בתוספת דמי ביטוח ונכללו במפורש
ברשימה.

.3

הרכוש המבוטח – המבנים המשמשים לעסקו של המבוטח והנמצאים בכתובת המבוטח או במקום המתואר
ברשימה ,השייכים למבוטח או הנמצאים בחזקתו ,לרבות רכוש חברת החשמל וחברת "בזק" השייך למבוטח
או נמצא באחריותו ,הנמצא במבנים אלה או ממוקם בחצרי המבוטח ולא יותר מ –  500מטר מחוץ לגדר
החיצונית של חצרים אלה ,ולרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף במבנים.

.4

אבדן או נזק פיזי  -נזק פיזי לרכוש מוחשי בלבד .בכפוף לאמור לעיל ,נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול:
 .1אבדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ,לרבות כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנה ,במידע או בתכנות
המחשב ,שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות המבנה המקורי שלהם וכל הפסד רווחים הנובע מהם.
למרות האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או לתוכנות או למידע ,שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח
לרכוש מוחשי יכוסו בפרק זה.
 .2אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות הנתונים ,התוכנות או המידע
או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מהם.

.5

הסיכונים המבוטחים –
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

אש וברק.
עשן ,פיח או אדים ,בלתי צפויים ,הנפלטים מאש או מכל תהליך של חימום.
התפוצצות.
הימעכות ,קריסה ,היסדקות וחימום יתר של :דוודים ,כלי לחץ ותת לחץ.
נזקי הימלטות מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים ,ונזקים עקב נזילה ,גלישה ,דליפה או שפיכה או עבירה על
גדותיהם של מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים ,שמקורם בדוודים ,מיכלים ,צינורות ,ברזים ,מתקני מיזוג
אוויר והסקה ,ספרינקלרים ,מתקני ביוב ו/או ניקוז ,לרבות נזק למתקנים האמורים ותכולתם עקב
התבקעותם ואבדן הנוזלים ו/או הגזים.
פריצה בלתי צפויה של מתכת חמה ו/או חומרים פלסטיים ו/או כל חומר הנמצא בתהליך ,מהמתקן בהם הם
נמצאים ,לרבות נזק למתקן עצמו וכל אביזריו .גבול אחריות המבטחת על פי סעיף לא יעלה על
 $ 1,000,000למקרה ביטוח ,ויחושב על בסיס נזק ראשון ,ללא תחולת סעיף ביטוח חסר על כיסוי זה.
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 מכה ע"י בעלי חיים כלשהם ,וכל אבדן או נזק אחר ,שאינו
מוחרג על פי סייגי הפוליסה או סייגי פרק זה ,לרכוש המבוטח בעת העברתו ,פריקתו ו/או הטענתו בחצרי
המבוטח ,למעט נזקי התנגשות לכלי הרכב עצמם.
פגיעה על ידי כלי טייס ו/או מתקני תעופה אחרים כגון :חלליות ,לוויינים ו/או חפצים שנפלו מהם ,למעט
חומרי נפץ ולרבות בום על קולי הנובע מהם.
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ט.
י.

יא.

יב.
יג.
יד.

תסיסה והתחממות עצמית :תסיסה עצמית ,למעט של מלאי מוגמר ,התחממות עצמית או הידלקות רכוש
מעצמו או הידלקותו עקב תהליך של חימום או ייבוש ,ובלבד שהם בגדר אירוע בלתי צפוי.
פרעות ושביתות :אבדן או נזק  ,שייגרמו על ידי:
 .1פעולות אדם כלשהו הלוקח חלק יחד עם אחרים בהפרעת שלום הציבור ,בין אם בקשר לשביתה או
השבתה או לא ,למעט בנסיבות חריגי מלחמה וטרור ,כמפורט בחריגים הכלליים לפוליסה זו.
 .2פעולות רשות חוקית כלשהי תוך כדי דיכוי או ניסיון לדכא הפרעה כזאת או להקטין את תוצאותיה.
 .3פעולה מכוונת של פועל שובת או מושבת ,שנעשתה לשם קידום שביתה או תוך התנגדות להשבתה.
 .4פעולת רשות חוקית תוך מניעה או ניסיון למנוע או להקטין תוצאותיה של פעולה כזו.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי סעיף זה מכסה רק אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח עקב פעולה פיזית
מכוונת הפוגעת בו ,ולא כל אבדן או נזק הנובע מעצם הפסקת העבודה ,כללית או חלקית ,או מהאטה או
מהפסקה מוחלטת או זמנית של תהליך או פעילות כלשהם.
נזק בזדון :אבדן או נזק שנגרם על ידי פעולת זדון של אדם כלשהו ,בין אם נעשתה בשעת הפרעה של
שלום הציבור או לא ,למעט בנסיבות חריגי מלחמה וטרור ,כמפורט בחריגים הכלליים לפוליסה זו .סעיף
זה אינו מכסה מקרה ביטוח המכוסה על ידי הרחבת פריצה ושוד ,כאמור בסעיף ) 6ב'( להלן וגניבת הרכוש
או הוצאתו מרשות המבוטח ,שאינם מכוסים בהרחבת פריצה ושוד ,כאמור.
שקיעת קרקע :שקיעה ו/או ירידה ו/או גלישה ו/או התמוטטות ו/או סחף של קרקע ,פתאומיים מקריים
ובלתי צפויים מראש ,שנגרם מאירוע אשר מכוסה על פי הסיכונים המכוסים בפרק זה.
התמוטטות מדפים :אבדן או נזק לרכוש המבוטח הנובע מנפילת מדפים ו/או התמוטטותם .גבול אחריות
המבטחת לא יעלה על  ,$250,000על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
חריכה וצריבה בלתי צפויים לרכוש המבוטח ,למעט למלאי ו/או למוצרים בתהליך הייצור ,היה והנזק
נגרם כתוצאה מתהליכי היצור .גבול אחריות המבטחת לא יעלה על  ,$ 250,000על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

 .6הסיכונים המבוטחים בתוספת דמי ביטוח ובלבד שנכללו במפורש ברשימה – )אלא אם הוסכם
אחרת במפורש עם המבטחת ,מראש ובכתב(
א .רעידת אדמה – מקרה ביטוח לרכוש המבוטח שנגרם על ידי רעידת אדמה ,רעש ו/או התפרצות הר געש,
לרבות אש שנגרמה על ידם ,אש תת – קרקעית וצונאמי .לעניין סיכון זה:
) (1בקרות מקרה הביטוח בשל רעידת אדמה ישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור של 10%
מסכום הביטוח לאתר ,בתנאי ,שלא יפחת מסכום שקלי שווה ערך ל –  $7500ארה"ב אך לא יעלה
על הערך השקלי של  $1,250,000ארה"ב לגבי אותו אתר .בסעיף זה :אתר פירושו חצרים
הסמוכים זה לזה בשטח רציף אחד.
) (2כל אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,שאירע תוך  72שעות רצופות מהמועד ,שנרשמה לראשונה
רעידת האדמה ,יהווה מקרה ביטוח אחד.
) (3היה ותוגש תביעה בגין רעידת אדמה ,עפ"י פרק זה וגם על פי פרק או פוליסת אבדן תוצאתי של
המבוטח אצל המבטחת ,לא יעלה סך ההשתתפות העצמית המכסימלי על פי שתי הפוליסות יחדיו,
עקב מקרה ביטוח אחד ,על הסך ההשתתפות העצמית המכסימלי בפוליסה זו.
ב – .נזקי טבע :מקרה ביטוח לרכוש המבוטח ,שנגרם על ידי נזקי טבע ,כמפורט דלקמן:
 .1סערה וסופה – רוח סוערת ,סערה ,סופה ו/או רוח החזקה מהן ,רעם.
 .2אובדן או נזק שנגרמו על ידי נחשול.
 .3שלג ו/או ברד ו/או גשם ו/או שבר ענן – אבדן או נזק הנגרם על ידי שלג ו/או ברד ו/או גשם ו/או
שבר ענן בעת ירידתם ו/או אבדן או נזק שנגרם על ידי קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר
מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או גשם ו/או שבר ענן.
 .4שיטפון –
 .1אבדן או נזק הנגרם על ידי עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של :ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי,
בריכות אגירה וסכרים.
 .2הצטברות או זרימה מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות על פני הקרקע ,או מתחת לה ,של מי גשמים
או שלגים או ברד.
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נזקי טבע ,כמוגדר לעיל ,יכוסו בכפוף לתנאים דלקמן:
 .1המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בשיעור של  5%מהנזק ובלבד שההשתתפות העצמית לא תפחת
מהסכום המינימלי ולא תעלה על הסכום המקסימאלי ,הנקוב ברשימה בגין מקרה ביטוח.
 .2היה ותוגש תביעה בגין הסיכונים הנ"ל ,עפ"י פרק זה וגם על פי פרק או פוליסת אובדן תוצאתי של
המבוטח אצל המבטחת ,לא יעלה סך ההשתתפות העצמית המקסימאלי על פי שתי הפוליסות
יחדיו ,עקב מקרה ביטוח אחד ,על הסך המקסימאלי הנקוב ברשימה של פוליסה זו.
 .3כל אובדן או נזק שאירע תוך  72שעות רצופות ממועד תחילת האובדן או הנזק ,יהווה מקרה ביטוח
אחד .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם מקרה הביטוח עצמו נמשך מעל  72שעות ללא הפסקה,
ייחשב כל פרק הזמן מתחילתו ועד סופו למקרה ביטוח אחד.
ג .פריצה ,שוד או ניסיון לכך.
) (1הגדרות
פריצה פירושה :גניבת רכוש מבוטח מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח ,לרבות גניבת חלקים
מהרכוש המבוטח או רכוש אחר המחובר אליו דרך קבע ,בין אם בתוך הרכוש המבוטח ובין אם עליו
מבחוץ ,שבוצעה לאחר חדירה לחצרים המבוטחים ,בתנאי כי החדירה או היציאה עצמן בוצעו באלימות
ובכוח ונשארו סימנים המעידים על כך ,לרבות חדירה על-ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו,
הועתקו או הותאמו שלא כדין.
הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח כתוצאה מהכניסה או היציאה האלימה לצורך ביצוע פריצה,
מכוסה על פי סעיף זה.
שוד פירושו:חדירה לתוך הרכוש המבוטח וגניבת הרכוש המבוטח מתוכו ,שנעשו על-ידי שימוש
באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח.
) (2תחולת הכיסוי
מותנה בזה ,כי הכיסוי לפי סעיף זה יחול גם על רכוש שמטבעו להימצא בחצר ,סככה או מחסן פתוח,
ובלבד שמקום הימצא הרכוש המבוטח מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של שער לא נעול ,בקיום
שומר ליד השער ,ובתנאי שגניבת הרכוש המבוטח בוצעה תוך פריצה או שוד ,כהגדרתם לעיל.
מוסכם בזאת כי נזק פיזי לרכוש המבוטח הנותר ,שלא נגנב ,ושנגרם במהלך פריצה או שוד יחשב
כנזק בזדון לעניין פוליסה זו ואינו מכוסה על פי סעיף זה.
) (3תנאים מיוחדים
מותנה בזה כי בקרות מקרה הביטוח ,יודיע עליו המבוטח למשטרה בהקדם האפשרי וישתמש
באמצעים העומדים לרשותו כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש הגנוב.
תקרת גבול אחריות המבטחת על פי סעיף זה מוגבלת לסכום המצוין ברשימה .סכום זה הינו על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

 .7הרחבים
אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחבת ביטוח נוסף )סעיף )7ז'( להלן( ,והרחבת הוצאות מיוחדות )סעיף
)7ה'( להלן( ,כדי להוסיף על גבול אחריות המבטחת מעבר לסכום הביטוח הנקוב ברשימה.
א .ערך כינון  -הבסיס לחישוב תגמולי הביטוח ,שישולמו על ידי המבטחת בעת קרות מקרה הביטוח לרכוש
המבוטח יהיה ערך כינון ,בכפוף להוראות המיוחדות דלקמן.
) (1ערך כינון פירושו:
א .כאשר הרכוש המבוטח נהרס – הקמתו מחדש או החלפתו באחר מאותו סוג וגודל ובאותו אזור
או אזור דומה ובתנאי שעלות הכינון אינה נרחבת מעלות הרכוש המבוטח ,בעת שהיה חדש.
למרות האמור לעיל ,רשאי המבוטח לכונן את הנזק במקום אחר ובאופן וצורה מתאימים,
ובתנאי שגבול אחריות המבטחת לא יעלה עקב כך מעבר לגבול האחריות המבטחת ,המפורט
ברשימה.
ב .כאשר הרכוש המבוטח ניזוק – תיקון החלק שניזוק והחזרתו למצבו הקודם ,אך לא טוב יותר
או יקר יותר מאשר מצבו כחדש ולא יותר מסכום הביטוח לגבי הרכוש המבוטח.
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ג .למרות האמור לעיל ,תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים ותוספות
הכרחיים ,שיידרשו על ידי הרשויות המוסמכות ,למעט דרישות מיגון אש ,בתנאי שלא נדרשו
על ידן לפני קרות מקרה הביטוח ,ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות הללו לא
יעלה על  10%מערך הנזק.
) (2יש להתחיל את עבודות הכינון במהירות סבירה ולהשלימן לא יאוחר מ –  24חודשים אחרי קרות
מקרה הביטוח ,אלא אם הסכימה המבטחת בכתב לתקופת זמן נוספת .כל עוד לא נשא המבוטח
בהוצאות לכינון הרכוש המבוטח ,שנהרס או ניזוק ,כאמור ,לא תהיה המבטחת חייבת בכל תשלום
כלשהו העולה על תגמולי הביטוח המגיעים ממנה על פי ביטוח הרכוש המבוטח ללא ערך כינון.
מוסכם כי הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש המבוטח ,שאבד או ניזוק ,תחשב,
כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה ,בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת
המבטחת עד לכינונו בפועל.
) (3אם  90%מסכום הכינון ,לו נהרס כליל הרכוש המבוטח ,עולה בתקופת ביצוע הכינון על הסכום
המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח ,ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו לגבי ההפרש שבין סכום
הביטוח לבין  90%מסכום הכינון ,כאמור ,וישא בהתאם לכך באחוז היחסי מהאובדן או הנזק.
) (4מוסכם כי אם הרכוש המבוטח ,שאבד או ניזוק ,אינו נמצא בייצור שוטף ,תוגבל אחריות המבטחת
לעלות הכינון מחדש של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת
שהיה חדש ,ואינו נופל ממנו.
) (5תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה על ידי המרת הסכומים ,שהוצאו,
למטבע הפוליסה בהתאם לשערים החלים ביום ההוצאה בפועל של כספי הכינון על ידי המבוטח.
) (6כיסוי זה לא יחול במקרים הבאים:
א .אם המבוטח אינו מודיע למבטחת תוך שישה חודשים מקרות מקרה הביטוח שבכוונתו לכונן
את הרכוש המבוטח ,או תוך תקופת זמן שונה מזו ,בתנאי שהוסכם עליה מראש ובכתב עם
המבטחת.
ב .אם המבוטח אינו יכול או אינו רוצה לכונן את הרכוש המבוטח.
) (7למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון מכוסה ,אולם הוצא
לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש ע"י הרשויות המוסמכות לכך בעקבות נזק בחצרי המבוטח
או בסביבתו המיידית מסיכון מכוסה ,יחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מכוסה.
ב .רכוש בהקמה ובהריסה
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת היותו תהליכי הקמה ,הצבה ,בניה ,הרכבה,
הרצה ,שיפוץ ,פירוק ,העברה והריסה בחצרים המשמשים את המבוטח במהלך העסקים השוטף של העסק.
הכיסוי אינו חל:
 .1על עבודה שערכה עולה על .$ 250,000
 .2על רכוש המוקם באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח.
ג .הוצאות פינוי הריסות – פרק זה מורחב לכסות הוצאות הסבירות עבור הפעולות דלקמן שנעשו עקב
קרות מקרה הביטוח לרכוש המבוטח בעקבות סיכון המכוסה על פי פרק זה ,לרבות אבדן או נזק עקב
פעולות אלה ,עד לגבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה ,ובהעדר סכום הנקוב ברשימה עד ל – 10%
מערך הנזק:
 .1הריסה ,ניקוי ,יישור ,השמדה הרחקה ופינוי הריסות.
 .2חיבור מחדש לרשת החשמל ,המים והטלפון ,למעט שיפורים במצב הנכס בהשוואה למצבו ערב מקרה
הביטוח.
 .3פעולות הצלה וכיבוי כולל נזק הנגרם על ידי פעולות אלו.
סכום הביטוח בסעיף זה הינו על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.
ד .הוצאות הצלה ומנע – הפוליסה תכסה את ההוצאות ,שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח ,גם אם
הרכוש המבוטח לא ניזוק בפועל ,בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח
בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.
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ה .הוצאות מיוחדות לאחר מקרה ביטוח
הפרק מורחב לכלול:
 .1הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ,שלאחריו יש צורך
בשמירה מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר ,ושאילולא מקרה הביטוח לא היה צורך בקיומה.
 .2הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק כתוצאה ממקרה הביטוח ,והמסכן את עובדי המבוטח
ו/או את הרכוש המבוטח לאחר קרות מקרה הביטוח.
 .3הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות ובחגים וכן נסיעות בעלי מקצוע
ומשלוחים אוויריים דחופים ,עקב מקרה ביטוח המכוסה על-פי פרק זה.
 .4הוצאות תפעול סבירות נוספות ,הנחוצות ,על מנת לאפשר את המשך תפקודו השוטף של העסק
המבוטח ,במשך התקופה הדרושה לביצוע החלפה או תיקון של הרכוש המבוטח שניזוק כתוצאה
ממקרה הביטוח.
 .5הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח ,שלא ניזוק ,לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק.
ובתנאי שגבול אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא יעלה על  10%מתגמולי הביטוח המגיעים
למבוטח בגין מקרה הביטוח גם ללא הרחבה זו ,או על  $150,000הנמוך מבין השניים.
ו .סעיף שומא – במקרה של תביעה בגין אובדן או נזק בסכום שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח המבנה או
 ,$1,000,000הנמוך מביניהם ,תסתפק המבטחת בהצהרת המבוטח לגבי ערך המבנה שלא ניזוק ,בכפוף
לסעיף ביטוח חסר.
ז .ביטוח נוסף – פרק זה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף מעל לסכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי הרכוש
המבוטח עד לתקרה של  10%מסכומי הביטוח ,המפורטים לכל סעיף ולא יותר מ –  $500,000עבור או
כתוצאה מ:
 .1תוספות פיזיות ,הרחבות ,שינויים ושיפורים שנעשו במבנה בתקופת הביטוח.
 .2עליית ערך הרכוש המבוטח בתקופת הביטוח לרבות בתקופת הכינון כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
 .3היטלים ומסים נוספים ,שהוטלו על-ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש המבוטח.
הרחבה זו מתייחסת לסכומים שיתווספו ,כאמור לעיל ,החל מיום תחילת תקופת הביטוח ,או החל מיום הגדלת
סכומי הביטוח ,כאמור בהרחבת הגדלת סכומי הביטוח דלקמן .המבוטח מתחייב לדווח למבטחת על שינויים
אלה ,תוך תקופת זמן המתקבלת על הדעת ,ולשלם בהתאם את דמי הביטוח הנוספים המגיעים למבטחת.
סעיף ביטוח חסר שבתנאים הכלליים לא יחול בעת תשלום תגמולי הביטוח אם יתברר כי שווי המבנה בקרות
מקרה הביטוח עולה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בשיעור שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח המבנה .אם
יתברר בקרות מקרה הביטוח ,כי שווי המבנה עולה על סכום ביטוח המבנה הנקוב ברשימה ,בשיעור עולה על
 10%מסכום ביטוח המבנה ,יחול סעיף ביטוח חסר בעת תשלום תגמולי הביטוח על פי שיעורו המלא והרחבה
זו לא תילקח בחשבון בעת חישוב ביטוח החסר.
ח .דמי שכירות – אם נעשה הרכוש המבוטח בלתי ראוי להפעלת העסק המבוטח עקב הסיכונים המכוסים,
יכסה הביטוח לפי פרק זה ,אם לא צוין אחרת ברשימה:
 .1דמי שכירות ו/או דמי ניהול נוספים אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי.
 .2סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי לצורכי המבוטח.
 .3דמי שכירות אשר המבוטח חייב בתשלומם עבור המבנה המוחזק על-ידו בשכירות אשר יצא מכלל
שימוש ,בתנאי כי לא שולם עבור מבנה חליפי כמצוין בסעיפים  1-2לעיל.
הכיסוי האמור לעיל יהיה תקף כל עוד הרכוש המבוטח אינו ניתן לשימוש ,אך לתקופה ,שלא תעלה על 12
חודשים מקרות מקרה הביטוח .גבול אחריות המבטחת לפי סעיף זה לא יעלה על שיעור של  10%מסכום
הביטוח של המבנה הניזוק ובכל מקרה לא יעלה על דמי השכירות שישלם המבוטח בפועל .כמו כן מוסכם
בזה כי באם במקום דמי שכירות יהיה על המבוטח לשלם בהתאם לחוזה עם בעל המבנה הוצאות תפעול,
תחשבנה הוצאות אלו ,כדמי שכירות לצורך סעיף זה.
לעניין סעיף זה ,מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק ,שנגרם על ידי סיכון מבוטח לרכוש
השכן לחצרי המבוטח ,תיחשב כנזק לרכוש המבוטח.
ט .שיפוי בגין דיירות מוגנת  -בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח אותו שוכר המבוטח ,והיה והמבוטח
אינו יכול ,אינו רשאי ,או אינו מעוניין בכינון ,תיקון או בחילוף האובדן או הנזק ,תשפה המבטחת את
המבוטח כדלקמן:
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) (1בגין אובדן זכותו המוגנת של המבוטח להחזיק ולהפעיל את עסקו בחצרים בהם אירע מקרה
הביטוח )בכולם או בחלקם( כתוצאה ממקרה הביטוח .שוויה של הזכות המוגנת הנ"ל תוערך ע"י
שמאי מקרקעין ,וכן –
) (2בגין כל סכום שהמבוטח יחויב בדין לשלם לבעלי הרכוש המבוטח עקב מקרה הביטוח.
סכום השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על ערך הכינון של הרכוש ,שאבד או ניזוק.
י .נזק ללוחות חשמל
הפרק מורחב לכסות נזק ללוחות חשמל כתוצאה מ :מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות
עצמית ו/או אש הנובעת )במקור הנזק( מהם ,שנגרמו מכל סיבה שהיא ,לרבות מברק.
גבול אחריות המבטחת לפי סעיף זה לא יעלה על  $ 50,000למקרה ביטוח ויחושב על בסיס נזק
ראשון ,ללא תחולת סעיף ביטוח חסר.
י"א .הוצאות שחזור מסמכים
פרק זה מורחב לכלול הוצאות שחזור של מסמכים ,כתבי-יד ,תכניות ,שרטוטים ,תרשימים ,נתוני
ענ"א ,סרטים מגנטיים ,דיסקים ,אמצעי אגירת מידע אחרים ,פנקסי חשבונות ,דפוסים וספרי עסק,
שניזוקו עקב מקרה ביטוח .גבול אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא יעלה על הסכום הנקוב
ברשימה .סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום ביטוח
ברשימה ,תוגבל אחריות המבטחת להרחבה זו ל – .$75,000
י"ב .הוצאות שכר אדריכלים והוצאות נוספות
הפרק מורחב לכלול הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים יועצים
ומומחים אחרים ,וכן הוצאות הנובעות מחוקי-עזר עירוניים או אחרים ,תקנות ,אישורי בנייה וכדומה,
לשם כינון אבדן או נזק עקב מקרה הבטוח .
גבול אחריות המבטחת לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו
כפוף לתנאי ביטוח חסר.
בהעדר סכום ברשימה ,תוגבל אחריות המבטחת בגין הרחבה זו ל –  10%מערך הנזק.
י"ג .ביטוח עודף
במידה ויתברר שסכום הביטוח של אחד מסעיפי הרכוש המבוטח לפי פרק זה נמצא בביטוח יתר ,יוכל
המבוטח )משך כל תקופת הביטוח( ,להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם ימצא בביטוח
חסר ,ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  20%מהסעיף ,שנתון בביטוח חסר ובמידה והמיון לסעיף
שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף ,ישלם המבוטח דמי ביטוח נוספים בהתאם.
י"ד .מס ערך מוסף
מוסכם בזאת ,כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( ,לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי
בגינם מע"מ .באם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות מכל סיבה שהיא ,בגין הרכוש המבוטח כולו
או חלקו ,יכללו סכומי הביטוח והשיפוי גם מע"מ.
ט"ו .ביטוח חסר
היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ–  90%משוויו של הרכוש המבוטח,
תפחת חבות המבטחת בשיעור יחסי ,שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח לבין
 90%משווי הרכוש המבוטח בקרות מקרה הביטוח.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.
היה וסכום הביטוח של הרכוש המבוטח או פריטים ממנו ,נקבע בתחילת תקופת הביטוח על-ידי
שמאי מוסכם על המבוטח ועל המבטחת ,לא יחול סעיף זה ולא יחושב ביטוח חסר בעת תשלום
תגמולי הביטוח.
ט"ז .רכוש תחת כיפת השמים
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו תחת כיפת השמיים ,למעט אבדן
או נזק לרכוש ,שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים ,עקב רוח סוערת ,סערה וסופה ,ו/או רוח
חזקה מהן ,שיטפון ,נחשול ,גשם ,רעם ושבר ענן ,שלג וברד ,כהגדרתם בהרחבת נזקי טבע בסעיף
)5ט"ו( לעיל.
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י"ז .השבת סכום ביטוח לקדמות
 .1לאחר קרות מקרה הביטוח יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטחת בגובה תגמולי
הביטוח )לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית( המגיעים למבוטח בגין מקרה הביטוח.
 .2למרות האמור לעיל ,תמורת דמי ביטוח נוספים יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטחת
לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט גבול אחריות ,שהינו על
בסיס נזק ראשון ,שלגביו ההשבה תהיה מקרות הנזק ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
 .3דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
 .4מוסכם בזה כי באם צוין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטחת לתקופה )(LOSS-LIMIT
לגבי סיכונים מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים ,לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו
סיכון ויחול ס"ק  1לעיל.
י"ח .ביטוח נפרד
מוסכם בזאת ,כי במקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי הרכוש המבוטח ,רשאי המבוטח
לדרוש כי תיערך שומה נפרדת עבור כל סעיף ,וכי יתייחסו אליו בנפרד כאילו בוטח בפוליסה נפרדת.
י"ט .שיפור דיור
הביטוח לפי פרק זה מכסה מקרה ביטוח ,עבור השקעות בשיפורים ,שינויים ומתקנים מכל סוג שהוא,
שביצע המבוטח במבנים המוחזקים על ידו בשכירות ,בין אם המבנה עצמו מבוטח בפוליסה זו ובין אם
לאו ,בתנאי שסכום הביטוח הנקוב ברשימה כולל השקעות אלה.
הגדלת סכומי הביטוח
כ.
הודעות על הגדלות בסכומי הביטוח עד לשיעור של  10%מסכומי הביטוח או עד לסך של
 ,$5,000,000הנמוך מביניהם ,תיכנסנה לתוקפן תוך  24שעות מקבלת ההודעה על ידי מורשה חתימה
אצל המבטחת .סך הגדלות סכומי הביטוח כמפורט לעיל לא יעלה בכל מקרה על $10,000,000
בתקופת הביטוח ,אלא אם יוסכם אחרת ובכתב על ידי מורשה חתימה מטעם המבטחת .הגדלות מעבר
לסכומים הנ"ל ,שאותן עדיין לא אישרה המבטחת לא תילקחנה בחשבון לעניין חישוב תת ביטוח
לצורך ביטוח חסר.
כ"א .רכוש בחצרים
אחריות המבטחת לפי פרק זה ,חלה על כל רכושו של המבוטח הנמצא בחצרים ,אף אם לא הוזכר
במפורש ברשימה ,בתנאי שלא הוצא מהביטוח על ידי סייג או תנאי מפורש.
כ"ב .רכוש רשויות ציבוריות
הגדרת הרכוש המבוטח כוללת רכוש רשויות ציבוריות כגון משרד התקשורת ,חברת החשמל
ועיריות ,הנמצא בחצרי המבוטח והמיועד לשימושו ,ואשר המבוטח אחראי עבורו בקרות מקרה
ביטוח.
כ"ג .שעבוד
 .1כל תשלום אם יגיע לפי פרק זה ,ישולם לבנקים/מוסדות המצוינים ברשימה ,לפי שיעור זכות
ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים הנקובים ברשימה או בכל נספח אחר
שהומצא למבטחת ,ובהתאם לכל תנאי וסעיפי פרק זה והפוליסה.
 .2למרות כל הרשום בפרק זה ובפוליסה ,בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלום דמי ביטוח או חלק
מהם ,או בדבר זכות ביטול הפוליסה על ידי המבטחת מכוח תנאיה ,לא יהיה תוקף לביטול
הביטוח ,אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב לבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה
בפוליסה ,לפחות  30יום לפני מועד ביטולה.
 .3התחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח תקדם להתחייבות המבטחת לתשלום תביעות בגין
שעבוד ו/או כל חוב אחר ,ולמבטחת שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח כלפיה מכל סכום,
שיש לשלמו בגין מקרה הביטוח.
 .4למרות האמור לעיל ,ואם לא צוין אחרת ברשימה ,סכום ראשוני של עד  $50,000מתגמולי
הביטוח ,עקב כל מקרה ביטוח בנפרד ,ישולם ישירות למבוטח או לפקודתו ,ללא צורך באישור
מוקדם של הבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה בפוליסה.
כ"ד .הרחבת לוחות זכוכית ושלטים
הפרק יורחב לכלול אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,כהגדרתו להלן ,בהימצאו במבנה העסק,
שייגרמו על ידי שבר ,עד לגבול אחריות המבטחת ,הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו.
בהרחבה זו ,הרכוש המבוטח פירושו:
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כל לוח זכוכית המהווה דלת ,חלון ,חלון ראווה ,מראה או כל זכוכית אחרת.
.1
שלטי פרסומת ,עמודי פרסומת ,שלטים מוארים ,כתובות.
.2
שבר ,פירושו :שבר ,העובר דרך כל עובי הזכוכית או השלט.
בקרות מקרה הביטוח תשלם המבטחת למבוטח את הוצאות ההרכבה וההתקנה של הרכוש
המבוטח וסרטי מערכת אזעקה ,שאבדו או ניזוקו ,בתנאי שהוצאות אלה נכללו בסכום הביטוח,
הנקוב ברשימה.
הרחבה זו אינה מכסה:
שבר שנגרם על ידי מעשה זדון של המבוטח או בסיועו.
.1
.2
מסגרות ,שיבוצים ,תושבות או מחזיקים מכל סוג שהוא.
נזק והוצאות אחרות הקשורים בהזזה או בהכנסה של משקופים ומסגרות או כל חפץ
.3
אחר ,המונע או מפריע להחלפת הזכוכית.
זכוכית כסופה או מצופה כסף או שחוברו אליה כתובות ועיטורים ,אלא אם צוינו
.4
במפורש בהצעת הביטוח .במקרה כזה ישולמו תגמולי ביטוח עבור ערך שחזור
הצורות ,הכתובות או העיטורים אך ורק ,אם הוצאות שחזור אלה נכללו בסכום
הביטוח והשחזור בוצע בפועל.
זכוכית לקויה.
.5
לגבי שלטי פרסומת ,עמודי פרסומת ,שלטים מוארים וכתובות :נזק ,שנגרם על ידי
.6
התבלות הדרגתית ,פחת ,השפעות אקלימיות וקלקולים מכאניים.
סעיף זה הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.
כ"ה .סעיפי ברירה/בחירה
סכומי הביטוח המפורטים ברשימה בצד הסעיפים להלן  ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת ביטוח חסר,
רק אם המבוטח תובע על-פיהם:
) (1הוצאות מיוחדות לאחר נזק
) (2שחזור מסמכים
) (3רכוש רשויות הכלול ברכוש המבוטח
) (4פינוי הריסות
) (5שכר אדריכלים
) (6דמי שכירות

.8

סייגים מיוחדים לפרק זה לחבות המבטחת
המבטחת לא תהיה אחראית ולא תשלם תגמולי ביטוח עבור אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין או
בעקיפין על ידי:
א .רעידת אדמה ורעש אדמה ו/או התפרצות הר געש ו/או אש שנגרמה על ידם ו/או אש תת קרקעית ו/או
צונאמי ,אלא אם נרכשה הרחבת רעידת אדמה בתוספת דמי ביטוח וצוין כך במפורש ברשימה.
ב .זיהום ,למעט זיהום שנגרם עקב הסיכונים המבוטחים בפרק זה ,או נזק מסיכון המבוטח בפרק זה ,שנגרם
עקב זיהום.
ג .למען הסר ספק מובהר בזאת כי קרקע ,גידולים חקלאיים ,צמחיה ובעלי חיים לא ייחשבו כחלק מהרכוש
המבוטח.
ד .המבטחת לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק תוצאתי שייגרם למבוטח כתוצאה מהסיכונים המבוטחים
בפרק זה.
ה .המבטחת לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מיתקן חשמלי או
לחלק שלהם ,למעט נזק ללוחות חשמל ,שנגרמו על ידי אש ,שפרצה כתוצאה מהדברים הבאים או על ידם:
מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא ,לרבות ברק,
ובלבד ,שהגבלה זו תחול על אותו מכשיר חשמלי או על אותו מיתקן חשמלי ,או על חלק שלהם ,שניתן
להפרידו מהם ,שנפגעו כנ"ל ,ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני חשמל אחרים ,לרבות מכונות ,מכשירים
ומתקנים בהם היה מותקן החלק שנפגע ,ושניתן היה להפרידו מהם ,שנגרם להם אבדן או נזק מהאש,
שהתפשטה והגיעה אליהם.
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ו .המבטחת לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק ישיר ,שייגרם לרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית.
ז .פרק זה אינו מכסה כל אבדן או נזק למוליכים )קווי תמסורת ו/או חלוקה( כלשהם מתחת או מעל פני
הקרקע לרבות אבדן או נזק לחוטים ,כבלים ,עמודים ,מתקני תליה ,תרנים ,אנטנות וכל רכוש אחר המהווה
חלק מהם או מחובר אליהם ,כולל תחנות משנה ותחנות השנאה ,מוליכים של קווי תמסורת וחלוקה של
אנרגיה חשמלית ושל כל תקשורת טלפונית או טלגרפית ו/או כל תקשורת אחרת ,בין ויזואלית ובין קולית,
אלא אם התמלאו כל התנאים המפורטים להלן:

.9

) (1

הרכוש הנ"ל מבוטח בפרק זה.

)( 2

הרכוש שייך למבוטח או נמצא באחריותו.

)( 3

הרכוש ממוקם בשטח חצרי המבוטח או עד לא יותר מ 500-מטר מחוץ לגדר החיצונית של חצרי
המבוטח.

תנאים מיוחדים לפרק זה
א .הבסיס לקביעת סכומי הביטוח
הבסיס לקביעת סכומי הביטוח וסכומי השיפוי בפרק זה יהיה כדלקמן:
) (1לעניין רכוש המבוטח בערך כינון :כמפורט בהרחבת סעיף ערך כינון.
) (2לעניין רכוש המבוטח בערך שיפוי :ערך ריאלי של הרכוש )חדש בניכוי בלאי ו/או פחת(.
ב .השתתפות עצמית
המבוטח ישא בעצמו בסכום הראשוני המופיע בגין הרחבת רעידת אדמה ,כמפורט בפרק זה ,ולגבי סיכונים
אחרים ,כמפורט ברשימה ,מתגמולי הביטוח העומדים לתשלום עקב מקרה ביטוח.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה בניכוי ההשתתפות
העצמית המצוינת ברשימה או בפרק זה עבור כל נזק.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  – 2ביטוח אש מורחב לתכולה
.1

סעיף הביטוח – תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה לידי המבטחת ,תשפה
המבטחת את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו בתקופת
הביטוח בתחום הטריטוריאלי ,בתנאי שגבול אחריות המבטחת עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על
הסכום הרשום בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח הנזכר בה ,ובשום פנים לא יעלה על
הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.

.2

מקרה הביטוח – אובדן או נזק פיזי ,שייגרם בתקופת הביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק
ממנו ,על ידי אחד הסיכונים המבוטחים או על ידי אחד הסיכונים ,שבוטחו בתוספת דמי ביטוח ונכללו במפורש
ברשימה.

.3

הרכוש המבוטח – תכולת העסק בעת המצאה במבנה העסק ,המשמשת לצורכי העסק ,כדלקמן:
א .מכונות וציוד – מכונות ,כלי עבודה ,ריהוט משרדי וכל תכולה אחרת ,למעט מלאי ,השייכים למבוטח או
הנמצאים בחזקתו.
ב .מלאי – מלאי עסקי מכל סוג ,חומר גלם בתהליך עבודה ,סחורה מוגמרת ,חומרי אריזה ,לרבות רכוש,
שאינו שיך למבוטח ,הנמצא ברשותו בפיקדון או בקומיסיון לצורכי תיקון ,שיפוץ ,ניקוי או שירות.

.4

אבדן או נזק פיזי  -נזק פיזי לרכוש מוחשי בלבד .בכפוף לאמור לעיל ,נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול:
אבדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ,לרבות כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנה ,במידע או בתכנות
המחשב ,שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות המבנה המקורי שלהם וכל הפסד רווחים הנובע מהם.
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למרות האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או לתוכנות או למידע ,שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח
לרכוש מוחשי יכוסו בפרק זה.
אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות הנתונים ,התוכנות או המידע או
תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מהם.

.5

הסיכונים המבוטחים –
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.
ט.
י.

יא.

יב.
יג.
יד.

אש וברק.
עשן ,פיח או אדים ,בלתי צפויים ,הנפלטים מאש או מכל תהליך של חימום.
התפוצצות.
הימעכות ,קריסה ,היסדקות וחימום יתר של :דוודים ,כלי לחץ ותת לחץ.
נזקי הימלטות מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים ,ונזקים עקב נזילה ,גלישה ,דליפה או שפיכה או עבירה על
גדותיהם של מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים ,שמקורם בדוודים ,מיכלים ,צינורות ,ברזים ,מתקני מיזוג
אוויר
והסקה ,ספרינקלרים ,מתקני ביוב ו/או ניקוז ,לרבות נזק למתקנים האמורים ותכולתם עקב התבקעותם
ואבדן הנוזלים ו/או הגזים.
פריצה בלתי צפויה של מתכת חמה ו/או חומרים פלסטיים ו/או כל חומר הנמצא בתהליך ,מהמתקן בהם הם
נמצאים ,לרבות נזק למתקן עצמו וכל אביזריו .גבול אחריות המבטחת על פי סעיף לא יעלה על
 $ 1,000,000למקרה ביטוח ,ויחושב על בסיס נזק ראשון ,ללא תחולת סעיף ביטוח חסר על כיסוי זה.
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 מכה ע"י בעלי חיים כלשהם ,וכל אבדן או נזק אחר ,שאינו
מוחרג על פי סייגי הפוליסה או סייגי פרק זה ,לרכוש המבוטח בעת העברתו ,פריקתו ו/או הטענתו בחצרי
המבוטח ,למעט נזקי התנגשות לכלי הרכב עצמם.
פגיעה על ידי כלי טייס ו/או מתקני תעופה אחרים כגון :חלליות ,לוויינים ו/או חפצים שנפלו מהם ,למעט
חומרי נפץ ולרבות בום על קולי הנובע מהם.
תסיסה והתחממות עצמית :תסיסה עצמית ,למעט של מלאי מוגמר ,התחממות עצמית או הידלקות רכוש
מעצמו או הידלקותו עקב תהליך של חימום או ייבוש ,ובלבד שהם בגדר אירוע בלתי צפוי.
פרעות ושביתות :אבדן או נזק  ,שייגרמו על ידי:
 .1פעולות אדם כלשהו הלוקח חלק יחד עם אחרים בהפרעת שלום הציבור ,בין אם בקשר לשביתה או
השבתה או לא ,למעט בנסיבות חריגי מלחמה וטרור ,כמפורט בחריגים הכלליים לפוליסה זו.
 .2פעולות רשות חוקית כלשהי תוך כדי דיכוי או ניסיון לדכא הפרעה כזאת או להקטין את תוצאותיה.
 .3פעולה מכוונת של פועל שובת או מושבת ,שנעשתה לשם קידום שביתה או תוך התנגדות להשבתה.
 .4פעולת רשות חוקית תוך מניעה או ניסיון למנוע או להקטין תוצאותיה של פעולה כזו.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי סעיף זה מכסה רק אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח עקב פעולה פיזית
מכוונת הפוגעת בו ,ולא כל אבדן או נזק הנובע מעצם הפסקת העבודה ,כללית או חלקית ,או מהאטה או
מהפסקה מוחלטת או זמנית של תהליך או פעילות כלשהם.
נזק בזדון :אבדן או נזק שנגרם על ידי פעולת זדון של אדם כלשהו ,בין אם נעשתה בשעת הפרעה של
שלום הציבור או לא ,למעט בנסיבות חריגי מלחמה וטרור ,כמפורט בחריגים הכלליים לפוליסה זו .סעיף
זה אינו מכסה מקרה ביטוח המכוסה על ידי הרחבת פריצה ושוד ,כאמור בסעיף ) 6ב'( להלן וגניבת הרכוש
או הוצאתו מרשות המבוטח ,שאינם מכוסים בהרחבת פריצה ושוד ,כאמור.
שקיעת קרקע :שקיעה ו/או ירידה ו/או גלישה ו/או התמוטטות ו/או סחף של קרקע ,פתאומיים מקריים
ובלתי צפויים מראש ,שנגרם מהסיכונים המכוסים בפרק זה.
התמוטטות מדפים :אבדן או נזק לרכוש המבוטח הנובע מנפילת מדפים ו/או התמוטטותם .גבול אחריות
המבטחת לא יעלה על  ,$250,000על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
חריכה וצריבה בלתי צפויים לרכוש המבוטח ,למעט למלאי ו/או למוצרים בתהליך הייצור ,היה והנזק
נגרם כתוצאה מתהליכי היצור .גבול אחריות המבטחת לא יעלה על  ,$ 250,000על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
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 .6הסיכונים המבוטחים בתוספת דמי ביטוח ובלבד שנכללו במפורש ברשימה ) -אלא אם הוסכם
אחרת במפורש עם המבטחת ,מראש ובכתב(
א .רעידת אדמה – מקרה ביטוח לרכוש המבוטח שנגרם על ידי רעידת אדמה ,רעש ו/או התפרצות הר געש,
לרבות אש שנגרמה על ידם ,אש תת – קרקעית וצונאמי .לעניין סיכון זה:
 .1בקרות מקרה הביטוח בשל רעידת אדמה ישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור של  10%מסכום
הביטוח לאתר ,בתנאי ,שלא יפחת מסכום שקלי שווה ערך ל –  $7500ארה"ב אך לא יעלה על הערך
השקלי של  $1,250,000ארה"ב לגבי אותו אתר .בסעיף זה :אתר פירושו חצרים הסמוכים זה לזה
בשטח רציף אחד.
 .2כל אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,שאירע תוך  72שעות רצופות מהמועד ,שנרשמה לראשונה רעידת
האדמה ,יהווה מקרה ביטוח אחד.
 .3היה ותוגש תביעה בגין רעידת אדמה ,עפ"י פרק זה וגם על פי פרק או פוליסת אבדן תוצאתי של
המבוטח אצל המבטחת ,לא יעלה סך ההשתתפות העצמית המקסימאלי על פי שתי הפוליסות יחדיו,
עקב מקרה ביטוח אחד ,על הסך ההשתתפות העצמית המקסימאלי בפוליסה זו.
ב –.נזקי טבע :מקרה ביטוח לרכוש המבוטח ,שנגרם על ידי נזקי טבע ,כמפורט דלקמן:
 .1סערה וסופה – רוח סוערת ,סערה ,סופה ו/או רוח החזקה מהן ,רעם.
 .2אובדן או נזק שנגרמו על ידי נחשול.
 .3שלג ו/או ברד ו/או גשם ו/או שבר ענן – אבדן או נזק הנגרם על ידי שלג ו/או ברד ו/או גשם ו/או
שבר ענן בעת ירידתם ו/או אבדן או נזק שנגרם על ידי קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר
מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או גשם ו/או שבר ענן.
 .4שיטפון –
 .1אבדן או נזק הנגרם על ידי עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של :ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי,
בריכות אגירה וסכרים.
 .2הצטברות או זרימה מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות על פני הקרקע ,או מתחת לה ,של מי גשמים
או שלגים או ברד.
נזקי טבע ,כמוגדר לעיל ,יכוסו בכפוף לתנאים דלקמן:
 .1המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בשיעור של  5%מהנזק ובלבד שההשתתפות
העצמית לא תפחת מהסכום המינימלי ולא תעלה על הסכום המקסימאלי ,הנקוב
ברשימה בגין מקרה ביטוח.
 .2היה ותוגש תביעה בגין הסיכונים הנ"ל ,עפ"י פרק זה וגם על פי פרק או פוליסת אובדן
תוצאתי של המבוטח אצל המבטחת ,לא יעלה סך ההשתתפות העצמית המכסימלי
על פי שתי הפוליסות יחדיו ,עקב מקרה ביטוח אחד ,על הסך המכסימלי הנקוב
ברשימה של פוליסה זו.
 .3כל אובדן או נזק שאירע תוך  72שעות רצופות ממועד תחילת האובדן או הנזק ,יהווה
מקרה ביטוח אחד .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם מקרה הביטוח עצמו נמשך מעל
 72שעות ללא הפסקה ,ייחשב כל פרק הזמן מתחילתו ועד סופו למקרה ביטוח אחד.
ג .פריצה ,שוד או ניסיון לכך.
) (1הגדרות
פריצה פירושה :גניבת רכוש מבוטח מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח ,לרבות גניבת חלקים
מהרכוש המבוטח או רכוש אחר המחובר אליו דרך קבע ,בין אם בתוך הרכוש המבוטח ובין אם עליו
מבחוץ ,שבוצעה לאחר חדירה לחצרים המבוטחים ,בתנאי כי החדירה או היציאה עצמן בוצעו באלימות
ובכוח ונשארו סימנים המעידים על כך ,לרבות חדירה על-ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו,
הועתקו או הותאמו שלא כדין.
הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח כתוצאה מהכניסה או היציאה האלימה לצורך ביצוע פריצה,
מכוסה על פי סעיף זה.
שוד פירושו:חדירה לתוך הרכוש המבוטח וגניבת הרכוש המבוטח מתוכו ,שנעשו על-ידי שימוש
באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח.
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) (2תחולת הכיסוי
מותנה בזה ,כי הכיסוי לפי סעיף זה יחול גם על רכוש שמטבעו להימצא בחצר ,סככה או מחסן פתוח,
ובלבד שמקום הימצא הרכוש המבוטח מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של שער לא נעול ,בקיום
שומר ליד השער ,ובתנאי שגניבת הרכוש המבוטח בוצעה תוך פריצה או שוד ,כהגדרתם לעיל.
מוסכם בזאת כי נזק פיזי לרכוש המבוטח הנותר ,שלא נגנב ,ושנגרם במהלך פריצה או שוד יחשב
כנזק בזדון לעניין פוליסה זו ואינו מכוסה על פי סעיף זה.
) (3תנאים מיוחדים
מותנה בזה כי בקרות מקרה הביטוח ,יודיע עליו המבוטח למשטרה בהקדם האפשרי וישתמש
באמצעים העומדים לרשותו כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש הגנוב.
תקרת גבול אחריות המבטחת על פי סעיף זה מוגבלת לסכום המצוין ברשימה .סכום זה הינו על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
ד .גניבה פשוטה
הפוליסה מורחבת לכלול סיכון גניבה ,שלא על ידי פריצה ,כאמור ,למעט המקרים הבאים:
 .1גניבת חפצים אישיים של המבוטח ו/או עובדיו.
 .2גניבת כספי העסק לרבות מזומנים ,המחאות ,ניירות ערך ,המחאות דואר ומסמכים סחירים.
הכיסוי על פי הרחבה זו מוגבל למשרד המבוטח בלבד ואינו חל על חדרים ו/או מבנים ו/או חצרים
אחרים .גבול אחריות המבטחת להרחבה זו לא יעלה על .$5,000
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הרחבים
אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחבת ביטוח נוסף )סעיף )7ו'( להלן( ,והרחבת הוצאות מיוחדות )סעיף
)7ד'( להלן( ,כדי להוסיף על גבול אחריות המבטחת מעבר לסכום הביטוח הנקוב ברשימה.
א .ערך כינון  -הבסיס לחישוב תגמולי הביטוח ,שישולמו על ידי המבטחת בעת קרות מקרה הביטוח לרכוש
המבוטח ,למעט מלאי ,יהיה ערך כינון ,בכפוף להוראות המיוחדות דלקמן.
) (1ערך כינון פירושו:
א .כאשר הרכוש המבוטח נהרס – הקמתו מחדש או החלפתו באחר מאותו סוג וגודל ובאותו אזור או
אזור דומה ובתנאי שעלות הכינון אינה נרחבת מעלות הרכוש המבוטח ,בעת שהיה חדש .למרות
האמור לעיל ,רשאי המבוטח לכונן את הנזק במקום אחר ובאופן וצורה מתאימים ,ובתנאי שגבול
אחריות המבטחת לא יעלה עקב כך מעבר לגבול האחריות המבטחת ,המפורט ברשימה.
ב .כאשר הרכוש המבוטח ניזוק – תיקון החלק שניזוק והחזרתו למצבו הקודם ,אך לא טוב יותר או
יקר יותר מאשר מצבו כחדש ולא יותר מסכום הביטוח לגבי הרכוש המבוטח.
ג .למרות האמור לעיל ,תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים ותוספות הכרחיים,
שיידרשו על ידי הרשויות המוסמכות ,למעט דרישות מיגון אש ,בתנאי שלא נדרשו על ידן לפני
קרות מקרה הביטוח ,ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות הללו לא יעלה על 10%
מערך הנזק.
) (2יש להתחיל את עבודות הכינון במהירות סבירה ולהשלימן לא יאוחר מ –  24חודשים אחרי קרות
מקרה הביטוח ,אלא אם הסכימה המבטחת בכתב לתקופת זמן נוספת .כל עוד לא נשא המבוטח
בהוצאות לכינון הרכוש המבוטח ,שנהרס או ניזוק ,כאמור ,לא תהיה המבטחת חייבת בכל תשלום
כלשהו העולה על תגמולי הביטוח המגיעים ממנה על פי ביטוח הרכוש המבוטח ללא ערך כינון.
מוסכם כי הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש המבוטח ,שאבד או ניזוק ,תחשב,
כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה ,בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטחת
עד לכינונו בפועל.
) (3אם  90%מסכום הכינון ,לו נהרס כליל הרכוש המבוטח ,עולה בתקופת ביצוע הכינון על הסכום
המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח ,ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו לגבי ההפרש שבין סכום
הביטוח לבין  90%מסכום הכינון ,כאמור ,וישא בהתאם לכך באחוז היחסי מהאובדן או הנזק.
) (4מוסכם כי אם הרכוש המבוטח ,שאבד או ניזוק ,אינו נמצא בייצור שוטף ,תוגבל אחריות המבטחת
לעלות הכינון מחדש של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת שהיה
חדש ,ואינו נופל ממנו.
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ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

) (5תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה על ידי המרת הסכומים ,שהוצאו ,למטבע
הפוליסה בהתאם לשערים החלים ביום ההוצאה בפועל של כספי הכינון על ידי המבוטח.
) (6כיסוי זה לא יחול במקרים הבאים:
א .אם המבוטח אינו מודיע למבטחת תוך שישה חודשים מקרות מקרה הביטוח שבכוונתו לכונן את
הרכוש המבוטח ,או תוך תקופת זמן שונה מזו ,בתנאי שהוסכם עליה מראש ובכתב עם המבטחת.
ב .אם המבוטח אינו יכול או אינו רוצה לכונן את הרכוש המבוטח.
ג .מכונות או ציוד ,שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם קרות מקרה הביטוח.
) (7למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון מכוסה ,אולם הוצא לגביו
צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש ע"י הרשויות המוסמכות לכך בעקבות נזק בחצרי המבוטח או
בסביבתו המיידית מסיכון מכוסה ,יחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מכוסה.
רכוש בהקמה ובהריסה
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת היותו תהליכי הקמה ,הצבה ,בניה ,הרכבה,
הרצה ,שיפוץ ,פירוק ,העברה והריסה בחצרים המשמשים את המבוטח במהלך העסקים השוטף של העסק.
הכיסוי אינו חל:
 .1על עבודה שערכה עולה על .$ 250,000
 .2על רכוש המוקם באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח.
הוצאות הצלה ומנע – הפרק יכסה את ההוצאות ,שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח ,גם אם
הרכוש המבוטח לא ניזוק בפועל ,בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח
בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.
הוצאות מיוחדות לאחר מקרה ביטוח
הפרק מורחב לכלול:
 .1הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ,שלאחריו יש צורך
בשמירה מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר ,ושאילולא מקרה הביטוח לא היה צורך בקיומה.
 .2הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק כתוצאה ממקרה הביטוח ,והמסכן את עובדי המבוטח
ו/או את הרכוש המבוטח לאחר קרות מקרה הביטוח.
 .3הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות ,בשבתות ובחגים וכן נסיעות בעלי מקצוע
ומשלוחים אוויריים דחופים ,עקב מקרה ביטוח המכוסה על-פי פרק זה.
 .4הוצאות תפעול סבירות נוספות ,הנחוצות ,על מנת לאפשר את המשך תפקודו השוטף של העסק
המבוטח ,במשך התקופה הדרושה לביצוע החלפה או תיקון של הרכוש המבוטח שניזוק כתוצאה
ממקרה הביטוח.
 .5הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח ,שלא ניזוק ,לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק.
ובתנאי שגבול אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא יעלה על  10%מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח
בגין מקרה הביטוח גם ללא הרחבה זו ,או על  $150,000הנמוך מבין השניים.
סעיף שומא – במקרה של תביעה בגין אובדן או נזק בסכום שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח התכולה
או  ,$1,000,000הנמוך מביניהם ,תסתפק המבטחת בהצהרת המבוטח לגבי ערך הרכוש המבוטח ,שלא
ניזוק ,בכפוף לסעיף ביטוח חסר.
ביטוח נוסף – פרק זה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף מעל לסכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי הרכוש
המבוטח ,למעט מלאי עסקי ,עד לתקרה של  10%מסכומי הביטוח ,המפורטים לכל סעיף ולא יותר מ –
 $500,000עבור או כתוצאה מ:
 .1תוספות פיזיות ,הרחבות ,שינויים ושיפורים שנעשו ברכוש המבוטח בתקופת הביטוח.
 .2עליית ערך הרכוש המבוטח בתקופת הביטוח לרבות בתקופת הכינון כתוצאה משינויים בלתי צפויים.
 .3היטלים ומסים נוספים ,שהוטלו על-ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש המבוטח.
הרחבה זו מתייחסת לסכומים שיתווספו ,כאמור לעיל ,החל מיום תחילת תקופת הביטוח ,או החל מיום
הגדלת סכומי הביטוח ,כאמור בהרחבת הגדלת סכומי הביטוח דלקמן .המבוטח מתחייב לדווח למבטחת על
שינויים אלה ,תוך תקופת זמן המתקבלת על הדעת ,ולשלם בהתאם את דמי הביטוח הנוספים המגיעים
למבטחת.
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ז .נזק ללוחות חשמל
הפרק מורחב לכסות נזק ללוחות חשמל כתוצאה מ :מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות
עצמית ו/או אש הנובעת )במקור הנזק( מהם ,שנגרמו מכל סיבה שהיא ,לרבות מברק.
גבול אחריות המבטחת לפי סעיף זה לא יעלה על  $ 50,000למקרה ביטוח ויחושב על בסיס נזק ראשון,
ללא תחולת סעיף ביטוח חסר.
ח .הוצאות שחזור מסמכים
הפרק מורחב לכלול הוצאות שחזור של מסמכים ,כתבי-יד ,תכניות ,שרטוטים ,תרשימים ,נתוני ענ"א,
סרטים מגנטיים ,דיסקים ,אמצעי אגירת מידע אחרים ,פנקסי חשבונות ,דפוסים וספרי עסק ,שניזוקו עקב
מקרה ביטוח .גבול אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו
על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום ביטוח ברשימה ,תוגבל אחריות
המבטחת להרחבה זו ל – .$75,000
ט .ביטוח עודף
במידה ויתברר שסכום הביטוח של אחד מסעיפי הרכוש המבוטח לפי פרק זה נמצא בביטוח יתר ,יוכל
המבוטח )משך כל תקופת הביטוח( ,להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם ימצא בביטוח חסר,
ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  20%מהסעיף ,שנתון בביטוח חסר ובמידה והמיון לסעיף שבביטוח
חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף ,ישלם המבוטח דמי ביטוח נוספים בהתאם.
י .מס ערך מוסף
מוסכם בזאת ,כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( ,לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם
מע"מ .באם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות מכל סיבה שהיא ,בגין הרכוש המבוטח כולו או חלקו,
יכללו סכומי הביטוח והשיפוי גם מע"מ.
י"א .ביטוח חסר
היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ–  90%משוויו של הרכוש המבוטח,
תפחת חבות המבטחת בשיעור יחסי ,שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח לבין 90%
משווי הרכוש המבוטח בקרות מקרה הביטוח.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.
היה וסכום הביטוח של הרכוש המבוטח או פריטים ממנו ,נקבע בתחילת תקופת הביטוח על-ידי שמאי
מוסכם על המבוטח ועל המבטחת ,לא יחול סעיף זה ולא יחושב ביטוח חסר בעת תשלום תגמולי
הביטוח.
י"ב .רכוש תחת כיפת השמים
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו תחת כיפת השמיים ,למעט אבדן או
נזק לרכוש ,שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים ,עקב רוח סוערת ,סערה וסופה ,ו/או רוח חזקה
מהן ,שיטפון ,נחשול ,גשם ,רעם ושבר ענן ,שלג וברד ,כהגדרתם בהרחבת נזקי טבע בסעיף )5ט"ו(
לעיל.
י"ג .השבת סכום ביטוח לקדמות
 .1לאחר קרות מקרה הביטוח יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטחת בגובה תגמולי
הביטוח )לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית( המגיעים למבוטח בגין מקרה הביטוח.
 .2למרות האמור לעיל ,תמורת דמי ביטוח נוספים יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטחת
לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט גבול אחריות ,שהינו על בסיס
נזק ראשון ,שלגביו ההשבה תהיה מקרות הנזק ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
 .3דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
 .4מוסכם בזה כי באם צוין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטחת לתקופה )(LOSS-LIMIT
לגבי סיכונים מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים ,לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון
ס"ק  1לעיל.
ויחול
י"ד .ביטוח נפרד
מוסכם בזאת ,כי במקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי הרכוש המבוטח ,רשאי המבוטח
לדרוש כי תיערך שומה נפרדת עבור כל סעיף ,וכי יתייחסו אליו בנפרד כאילו בוטח בפוליסה נפרדת.
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ט"ו .הגדלת סכומי הביטוח
הודעות על הגדלות בסכומי הביטוח עד לשיעור של  10%מסכומי הביטוח או עד לסך של ,$5,000,000
הנמוך מביניהם ,תיכנסנה לתוקפן תוך  24שעות מקבלת ההודעה על ידי מורשה חתימה אצל המבטחת.
סך הגדלות סכומי הביטוח כמפורט לעיל לא יעלה בכל מקרה על  $10,000,000בתקופת הביטוח ,אלא
אם יוסכם אחרת ובכתב על ידי מורשה חתימה מטעם המבטחת .הגדלות מעבר לסכומים הנ"ל ,שאותן
עדיין לא אישרה המבטחת לא תילקחנה בחשבון לעניין חישוב תת ביטוח לצורך ביטוח חסר.
ט"ז .רכוש בחצרים
אחריות המבטחת לפי פרק זה ,חלה על כל רכושו של המבוטח הנמצא בחצרים ,אף אם לא הוזכר
במפורש ברשימה ,בתנאי שלא הוצא מהביטוח על ידי סייג או תנאי מפורש.
י"ז .רכוש רשויות ציבוריות
הגדרת הרכוש המבוטח כוללת רכוש רשויות ציבוריות כגון משרד התקשורת ,חברת החשמל ועיריות,
הנמצא בחצרי המבוטח והמיועד לשימושו ,ואשר המבוטח אחראי עבורו בקרות מקרה ביטוח.
י"ח .הוצאות משפטיות
היה וזיקת הביטוח של המבוטח לרכוש המבוטח הניזוק היא אחריות על פי דין ,תשפה המבטחת את
המבוטח אף בגין הוצאות המשפט בהן נשא ,בתנאי שהוצאו בתיאום עם המבטחת.
י"ט .שעבוד
 .1כל תשלום אם יגיע לפי פרק זה ,ישולם לבנקים/מוסדות המצוינים ברשימה ,לפי שיעור זכות
ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים הנקובים ברשימה או בכל נספח אחר
שהומצא למבטחת ,ובהתאם לכל תנאי וסעיפי פרק זה והפוליסה.
 .2למרות כל הרשום בפרק זה ובפוליסה ,בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלום דמי ביטוח או חלק
מהם ,או בדבר זכות ביטול הפוליסה על ידי המבטחת מכוח תנאיה ,לא יהיה תוקף לביטול הביטוח,
אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב לבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה בפוליסה,
לפחות  30יום לפני מועד ביטולה.
 .3התחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח תקדם להתחייבות המבטחת לתשלום תביעות בגין שעבוד
ו/או כל חוב אחר ,ולמבטחת שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח כלפיה מכל סכום ,שיש
לשלמו בגין מקרה הביטוח.
 .4למרות האמור לעיל ,ואם לא צוין אחרת ברשימה ,סכום ראשוני של עד  $50,000מתגמולי
הביטוח ,עקב כל מקרה ביטוח בנפרד ,ישולם ישירות למבוטח או לפקודתו ,ללא צורך באישור
מוקדם של הבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה בפוליסה.
כ .רכוש בהעברה
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את הרכוש המבוטח בפני הסיכונים המבוטחים )הכיסוי לא
יכלול הרחבת כל הסיכונים וסיכון גניבה אף אם נרכשו הרחבות אלה( בעת העברה ישירה על גבי רכב
מנועי )כולל טעינה ופריקה על ומכלי הרכב(.
לעניין זה העברה הובלה ישירה משמעותה :העברה ישירה של הרכוש המבוטח ליעדו על גבי רכב מנועי
בפרק הזמן מהרגע בו החל כלי הרכב הנ"ל לנוע מפתח חצרי המוצא ועד עצירתו בפתח החצרים אליהם
מיועד הרכוש כולל חניה אגב הובלה זאת.למניעת ספק מובהר בזה כי העברת רכוש בתוך חצרי המבוטח
אינה מכוסה.
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך .$ 10,000
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
כ"א .רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים
הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו מחוץ לחצרים המפורטים ברשימה,
בכל מקום בתחום הטריטוריאלי ,לכל מטרה הקשורה לעסקו של המבוטח ,למעט בעת העברה ובעת חניית
ביניים בהעברה .באם נרכשה הרחבת פריצה ושוד ,יכלול המונח "חצרים מבוטחים" גם חצרים של אחרים,
אצלם נמצא הרכוש המבוטח.
גבול אחריות המבטחת על-פי הרחבה זו לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה .סכום זה הינו על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר .בהעדר סכום ברשימה ,תוגבל אחריות המבטחת על פי הרחבה זו ל
–  5%מסכומי הביטוח לתכולה ,לציוד ולמלאי ,המצוינים ברשימה.
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כ"ב .רכוש מחוץ לתחום הטריטוריאלי
הפוליסה מורחבת לביטוח הרכוש המבוטח ,הנמצא באורח זמני מחוץ לתחום הטריטוריאלי ,כנגד
הסיכונים המבוטחים בפרק זה ,למעט הרחבות כל הסיכונים רכוש בהעברה וגניבה .אם לא צוין אחרת
ברשימה ,לא יעלה גבול אחריות המבטחת בהרחבה זו על  $ 50,000על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לביטוח חסר.
כ"ג .נזק עקיף למלאים
מוסכם בזה כי הפרק מורחב לכסות קלקול מוצרים בתהליך ו/או מוצרים מוגמרים ו/או חומרי גלם
כתוצאה מנזק לרכוש מבוטח אחר ו/או מדחייה או הפסקת תהליך הייצור ו/או משינוי טמפרטורה ,בתנאי
שנגרמו כתוצאה מהסיכונים המבוטחים .גבול אחריות המבטחת לא יעלה על  15%מסכום הביטוח
למלאי או לסך  $1,000,000הנמוך מביניהם.
היה והמלאי המבוטח נמצא לצורך העסק באופן זמני אצל אחרים ,יחול הכיסוי לפי הרחבה זו ,גם באם
הקלקול נגרם ,כתוצאה מנזק כאמור לרכוש של המחזיק במלאי .למרות האמור לעיל ,קלקול מלאי,
הנובע ישירות מסיכון מבוטח ,מכוסה על מלוא סכום הביטוח למלאי.
כ"ד .חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים
הפרק מורחב לביטוח חפצים אישיים של עובדי המבוטח וכן רכוש אורחים ,הרשאים על פי דין להימצא
בחצרים המשמשים את המבוטח ,בפני הסיכונים המבוטחים ,בעת הימצאם בחצרים המשמשים את
המבוטח ,בתנאי כי גבול אחריות המבטחת בגין חפציו של אדם אחד לא יעלה על סך  .$ 300סעיף זה
אינו כפוף להשתתפות עצמית.
כ"ה .גז קירור
אם צוין הדבר ברשימה ,מורחב הפרק לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או לחומרי הפעלה אחרים
כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפרק ובהרחבותיו.
כ"ו .מיון וסידור מלאי
הפרק מכסה הוצאות ,שיהיו למבוטח לשם מיון ,סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג ,שנגרמו
במישרין עקב מקרה ביטוח ,גם אם המלאי עצמו לא ניזוק ,וזאת בתנאי ,שההוצאה אושרה על ידי
המבטחת ו/או מטעמה.
כ"ז .הגנה על שם מותג
היה ובעקבות נזק שנגרם למוצרים ,המהווים חלק מהרכוש המבוטח ,יטען המבוטח ,שלשם הגנת שמו
ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי ,יש להשמיד את הפריטים שניזוקו ,וטענה זו תאושר
על ידי המבטחת ו/או מטעמה ,יחושב הפיצוי לפריטים שניזוקו על בסיס אבדן כללי ).(TOTAL LOSS
המבטחת תשלם במקרה זה גם את הוצאות הפינוי וההשמדה של מוצרים אלה.
גבול אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלה על .$ 250,000
כ"ח .הרחבת לוחות זכוכית ושלטים
הפרק יורחב לכלול אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,כהגדרתו להלן ,בהימצאו במבנה העסק,
שייגרמו על ידי שבר ,עד לגבול אחריות המבטחת ,הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו.
בהרחבה זו ,הרכוש המבוטח פירושו:
כל לוח זכוכית המהווה דלת ,חלון ,חלון ראווה ,מראה או כל זכוכית אחרת.
.1
שלטי פרסומת ,עמודי פרסומת ,שלטים מוארים ,כתובות.
.2
שבר ,פירושו :שבר ,העובר דרך כל עובי הזכוכית או השלט.
בקרות מקרה הביטוח תשלם המבטחת למבוטח את הוצאות ההרכבה וההתקנה של הרכוש
המבוטח וסרטי מערכת אזעקה ,שאבדו או ניזוקו ,בתנאי שהוצאות אלה נכללו בסכום הביטוח,
הנקוב ברשימה.
הרחבה זו אינה מכסה:
שבר שנגרם על ידי מעשה זדון של המבוטח או בסיועו.
.1
מסגרות ,שיבוצים ,תושבות או מחזיקים מכל סוג שהוא.
.2
נזק והוצאות אחרות הקשורים בהזזה או בהכנסה של משקופים ומסגרות או כל חפץ
.3
אחר ,המונע או מפריע להחלפת הזכוכית.
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.4

.5
.6

זכוכית כסופה או מצופה כסף או שחוברו אליה כתובות ועיטורים ,אלא אם צוינו
במפורש בהצעת הביטוח .במקרה כזה ישולמו תגמולי ביטוח עבור ערך שחזור
הצורות ,הכתובות או העיטורים אך ורק ,אם הוצאות שחזור אלה נכללו בסכום הביטוח
והשחזור בוצע בפועל.
זכוכית לקויה.
לגבי שלטי פרסומת ,עמודי פרסומת ,שלטים מוארים וכתובות :נזק ,שנגרם על ידי
התבלות הדרגתית ,פחת ,השפעות אקלימיות וקלקולים מכאניים.

סעיף זה הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.
כ"ט .סעיפי ברירה/בחירה
סכומי הביטוח המפורטים ברשימה בצד הסעיפים להלן  ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת ביטוח חסר ,רק
אם המבוטח תובע על-פיהם:
) (1הוצאות מיוחדות לאחר נזק
) (2שחזור מסמכים
) (3רכוש רשויות הכלול ברכוש המבוטח
) (4גז קירור
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סייגים מיוחדים לפרק זה לחבות המבטחת
המבטחת לא תהיה אחראית ולא תשלם תגמולי ביטוח עבור אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין או
בעקיפין על ידי:
רעידת אדמה ורעש אדמה ו/או התפרצות הר געש ו/או אש שנגרמה על ידם ו/או אש תת קרקעית ו/או
א.
צונאמי ,אלא אם נרכשה הרחבת רעידת אדמה בתוספת דמי ביטוח וצוין כך במפורש ברשימה.
זיהום ,למעט זיהום שנגרם עקב הסיכונים המבוטחים בפרק זה ,או נזק מסיכון המבוטח בפרק זה ,שנגרם
ב.
עקב זיהום.
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק לנכסים המפורטים דלקמן ,אלא אם הותנה אחרת ברשימה:
ג.
) (1מתכת יקרה ,למעט מתכת יקרה ,שהינה חלק ממכשיר או מציוד או ממלאי המשמש ליצור של
העסק המבוטח.
) (2יצירות אמנות בסכום העולה על  $5000ליצירה או שאינן נמצאות בחצרים המבוטחים.
) (3אבנים יקרות ,ניירות ערך ,שטרי התחייבות ,בולים ,מזומנים ,מטבעות והמחאות.
) (4כלי רכב מנועי ,אלא אם הוא משמש כמלאי עסקי ,למעט מלגזות ,כלי שייט וכלי טייס.
) (5קרקע ,גידולים חקלאיים ,צמחיה ובעלי חיים.
המבטחת לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק תוצאתי שייגרם למבוטח כתוצאה מהסיכונים
ד.
המבוטחים בפרק זה.
ה .המבטחת לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מיתקן חשמלי או
לחלק שלהם ,למעט נזק ללוחות חשמל ,שנגרמו על ידי אש ,שפרצה כתוצאה מהדברים הבאים או על
ידם :מתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית ,התחממות עצמית ,שנגרמו מכל סיבה שהיא ,לרבות
ברק ,ובלבד שהגבלה זו תחול על אותו מכשיר חשמלי או על אותו מיתקן חשמלי ,או על חלק שלהם,
שניתן להפרידו מהם ,שנפגעו כנ"ל ,ולא על מכונות ,מכשירים או מתקני חשמל אחרים ,לרבות מכונות,
מכשירים ומתקנים בהם היה מותקן החלק שנפגע ,ושניתן היה להפרידו מהם ,שנגרם להם אבדן או נזק
מהאש ,שהתפשטה והגיעה אליהם.
המבטחת לא תהיה אחראית בגין כל אבדן או נזק ישיר ,שייגרם לרכוש המבוטח בפקודת
ו.
רשות ציבורית.
פרק זה אינו מכסה כל אבדן או נזק למוליכים )קווי תמסורת ו/או חלוקה( כלשהם
ז.
מתחת או מעל פני הקרקע לרבות אבדן או נזק לחוטים ,כבלים ,עמודים ,מתקני תליה,
תרנים ,אנטנות וכל רכוש אחר המהווה חלק מהם או מחובר אליהם ,כולל תחנות
משנה ותחנות השנאה ,מוליכים של קווי תמסורת וחלוקה של אנרגיה חשמלית ושל
כל תקשורת טלפונית או טלגרפית ו/או כל תקשורת אחרת ,בין ויזואלית ובין קולית,
אלא אם התמלאו כל התנאים המפורטים להלן21 :

)( 1

הרכוש הנ"ל מבוטח בפרק זה.

)( 2

הרכוש שייך למבוטח או נמצא באחריותו.

) (3הרכוש ממוקם בשטח חצרי המבוטח או עד לא יותר מ 500-מטר מחוץ לגדר החיצונית של חצרי
המבוטח.
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תנאים מיוחדים לפרק זה
א.
ב.

ג.

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בעצמו בסכום הראשוני המופיע בגין הרחבת רעידת אדמה ,כמפורט בפרק זה ,ולגבי
סיכונים אחרים ,כמפורט ברשימה ,מתגמולי הביטוח העומדים לתשלום עקב מקרה ביטוח.
הבסיס לקביעת סכומי הביטוח
הבסיס לקביעת סכומי הביטוח וסכומי השיפוי בפרק זה יהיה כדלקמן:
לעניין מלאי המבוטח על בסיס הצהרה:
.1
כמפורט בסעיף ) 9ג'( לפרק זה  -תנאי הצהרה למלאי.
לעניין מלאי אחר:
.2
א( בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  -עלות רכישתם מחדש בקרות מקרה הביטוח.
ב( בגין מלאי מוצרים בתהליך  -עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בקרות מקרה הביטוח
בתוספת ההוצאות שהושקעו בפועל עד אותו מועד.
ג( בגין מלאי מוצרים מוגמרים  -ערך מכירה בקרות מקרה הביטוח בניכוי רווח.
לעניין רכוש אחר המבוטח בערך כינון:
.3
כמפורט בסעיף ) 7א'( לפרק זה  -הרחבת ערך כינון.
לעניין רכוש אחר המבוטח בערך שיפוי:
.4
ערך ריאלי של הרכוש )חדש בניכוי בלאי ו/או פחת(.
תנאי הצהרה  -למלאי
סעיף זה תקף אך ורק באם צוין ברשימה כיסוי למלאי ובאם נגבו בגינו דמי ביטוח ,הכפופים להתאמה
בהתאם להוראות סעיף זה.
 .1הואיל ודמי-הביטוח בגין סעיף המלאי ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד  75%מסכומי
הביטוח הנקובים ברשימה ,והואיל ודמי-הביטוח האמורים כפופים להתאמה בתום תקופת
הביטוח ,מתחייב המבוטח להמציא למבטחת הצהרות בכתב בדבר הרכוש המבוטח ,כמפורט
דלקמן:
ההצהרה תימסר תוך  60יום מתום כל רבעון ותפרט את ערך המלאי בתום כל חודש ברבעון
כאמור .באם ההצהרה לא תימסר למבטחת תוך התקופה האמורה ,אזי רשאית המבטחת לראות
בכך כאילו הצהיר המבוטח על מלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין אותו רבעון .דמי-
הביטוח הסופיים המגיעים למבטחת יותאמו לאחר תום תקופת הביטוח על-ידי הכפלת שיעור
דמי-הביטוח בסכום שיתקבל מסיכום ערכי המלאי מדי רבעון ,כשהוא מחולק במספר הרבעונים.
המבוטח מתחייב לשלם למבטחת והמבטחת מתחייבת 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.
 .2הבסיס לקביעת ערך הרכוש המבוטח לצורך מתן ההצהרות ולצורך חישוב תגמולי הביטוח יהיה
כדלקמן:
(Iבגין חומרי גלם וחומרי אריזה  -עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
 עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת הוצאות שהושקעו,(IIבגין מוצרים בתהליך
במועד הקובע.
 ערך המכירה בניכוי הרווח במועד הקובע.(IIIבגין מוצרים מוגמרים
לעניין סעיף זה המונח המועד הקובע פירושו:
) (1לצורך הצהרה:
היום האחרון של החודש עליו נמסרה ההצהרה.
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.3

.4

.5
.6
.7

) (2לצורך חישוב תגמולי ביטוח:
מועד עריכת ההצהרה או מועד הרכישה/הייצור מחדש לאחר קרות מקרה הביטוח ,בהתאם
למקרה ,ובלבד שהרכישה מחדש תתבצע תוך  12חודש מקרות מקרה הביטוח וסכום
התשלום הנוסף עקב רכישה מאוחרת זו לא יעלה על  10%מסכום השיפוי ביום קרות
מקרה הביטוח.
היה ופחת הסכום האחרון ,שהוצהר על-ידי המבוטח בסמוך לקרות מקרה הביטוח ,מהסכום,
שהיה על המבוטח להצהיר בהתאם לאמור לעיל ,אזי תפחת חבות המבטחת בשיעור היחסי שבין
הסכום שעליו הוצהר בפועל לבין הסכום שהיה על המבוטח להצהיר .האמור בסעיף זה לא יחול
במקרה של אי-מסירת הצהרה ,המעניק למבוטח את הזכות לראות בכך הצהרה על מלוא סכום
הביטוח.
בכפוף לאמור בסעיף השבת סכום הביטוח לקדמותו ,מוסכם בזאת ,כי סכום הביטוח המרבי לא
יופחת עקב מקרה ביטוח ,והמבוטח מתחייב לשלם דמי-ביטוח נוספים יחסיים לתגמולי הביטוח
ששולמו ,ולתקופה שנותרה מיום קרות מקרה הביטוח עד לתום תקופת הביטוח הנקובה
ברשימה .דמי-ביטוח נוספים אלה לא יובאו בחשבון בעת עריכת התאמת דמי-הביטוח הסופיים
המגיעים למבטחת.
בכל מקרה של ביטול פרק זה ,תיערך התאמה ,כאמור לעיל ,בגין התקופה שבה היה פרק זה
בתוקף.
אם בקרות מקרה הביטוח ,פחת סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח ,הכפוף
לתנאים אלה ,מערכו של הרכוש המבוטח ,כאמור בסעיף קטן  2לעיל ,תפחת חבות המבטחת
בשיעור היחס שבין ערכו של הרכוש המבוטח לבין סכום הביטוח.
גבול אחריות המבטחת לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח ,בכפוף
לתנאי סעיף זה .המבטחת אינה רשאית לדרוש דמי ביטוח נוספים בגין סכומים

עודפים מעבר לסכום הביטוח הנקוב ברשימה ,פרט למקרה הגדלת סכום הביטוח על פי תוספת כתובה לפרק זה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה בניכוי
ההשתתפות העצמית המצוינת ברשימה עבור כל נזק.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

הרחבה מיוחדת לפרקים  1ו – 2
ההרחבה הוספה כולה
הרחבה זו תהיה בתוקף אך ורק אם צוינה במפורש ברשימה ותמורת תוספת תשלום דמי ביטוח ,ואם הביטוח
לחלק א' )ביטוח הרכוש( פרק ) 1מבנה( ו/או לפרק ) 2תכולה( הינו בתוקף.

הרחבת כל הסיכונים
מוסכם בזאת ,כי פרק ) 1מבנה( ו/או ) 2תכולה( מורחב/ים לכסות "השלמה לכל הסיכונים" ,בהתאם
להגדרה להלן:
אבדן או נזק פיזי תאונתי ופתאומי הנגרם לרכוש המבוטח ,מסיבה כלשהי ,שלא נכללה בסיכונים
האחרים המבוטחים בפרקים אלה ,לרבות בהרחבות להם ,ושאינה מוצאת מכיסוי בסייגים ,המפורטים
להלן:
הרחבה זו אינה מכסה:
 .1תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח עקב:
תכנון ,חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים ,פגם מטבעו של הרכוש
א.
) (INHERENT VICEהרעה הדרגתית ,פחת והתבלות רגילים.
שקיעת קרקע הדרגתית ,שקיעה הדרגתית של מבנים ותשתית ,התמוטטות של מבנים.
ב.
נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של ניקוי ,תיקון או שיפוץ של הרכוש המבוטח.
ג.
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הסייגים לעיל מוגבלים לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח עקב הסיבות המנויות לעיל,
ואינם חלים על נזק אחר הנגרם עקב כך ,אשר יהיה מכוסה ,אלא אם כן סויג בהרחבה זו במפורש.
 .2קורוזיה ,החלדה ,שינויים או תנאים קיצוניים בטמפרטורה או שינוי אוירה ) Atmospheric
 ,(changeלחות ,יובש ,עובש ,הצטמקות ,התאדות ,אובדן משקל ,זיהום ,מהול ,שינויי צבע מרקם
או גמר ,השפעת אור ,מכרסמים ,חרקים או שריטות ) ,(scratchingאלא אם הנזק נגרם כתוצאה
מנזק תאונתי בלתי צפוי לרכוש או לחצרים בהם נמצא ,עקב סיבה כלשהי ,שלא סויגה על פי הרחבה
זו.
 .3נזק הנגרם לרכוש המבוטח 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.
 .4שבר מכני ,פעולה חשמלית או מכנית בלתי תקינה ,אלא אם נגרם עקב כך מסיבה כלשהי ,שלא
סויגה בהרחבה ,ובמקרה זה תוגבל אחריות המבטחת לנזק ,שנגרם עקב כך בלבד.
 .5נזק הנגרם למלאים:
א .כתוצאה ישירה מהיותם בתהליך היצור.
ב .עקב שינוי טמפרטורה או שינוי אוירה ) ,(Atmospheric changeהנובעים משבר מכני או נזקי
חשמל ,או הנובעים מהפסקת אספקת חשמל ,מים או גז.
 .6העדר פעולה או פעולה שגויה ,עיבוד שגוי ,נזק לתוכנה או מידע ,הנובעים מכשל מערכות מחשב,
והוצאות למניעתם ותיקונם.
 .7נזק לרכוש בהקמה.
 .8נזק לרכוש בהעברה מחוץ לחצרי המבוטח.
 .9נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה.
גבול אחריות המבטחת למקרה ביטוח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום ,שלא יעלה על  10%מסכום
ביטוח התכולה ו/או על  ,$50,000הנמוך מהשניים – על בסיס נזק ראשון.

פרק  - 3ביטוח כל הסיכונים – כספים
.1

מקרה הביטוח – אובדן או נזק לכספי העסק המבוטח שייגרמו מאירוע בלתי צפוי ,עד לגבול אחריות
המבטחת הנקוב ברשימה עבור כל סעיף וסעיף ועבור סכום הביטוח הכללי ,בעת הימצאם של הכספים בחצרי
המבוטח בתחום הטריטוריאלי ובעת העברתם לכל מקום בתחום הטריטוריאלי בתקופת הביטוח הנקובה
ברשימה ,ובלבד שהאובדן או הנזק לא נגרמו בשל סיכון ,שהוחרג במפורש בפוליסה.

 .2הגדרות -
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

כספים – מזומנים ,שטרות ,המחאות ,המחאות דואר ,בטחונות ,תלושי תשלום ,שטרי – חוב ,שטרי
חליפין ,ניירות ערך ,בולי חשבון ודואר וכן אגרות מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב,
למעט המחאות ריקות )שלא צוין בהן סכום(.
מזומנים – מטבעות ,מדליות ,שטרי – כסף ,תלושי קניה ,תלושי שי ותלושי דלק.
שעות העבודה – השעות שבהן בית העסק תפוס בפועל לצורך ניהול עסקו של המבוטח והזמן בו
נמצאים בעסק ,המבוטח ו/או כל אחד מעובדיו המוסמכים אשר ברשותם נמצאים הכספים המבוטחים.
חצרי המבוטח  -חצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול העסק.
פריצה  -גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח ,ובתנאי מפורש שהחדירה לחצרים אלה בוצעה
באלימות ובכוח ,ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום החדירה לחצרים או
היציאה מהם.
שוד  -גניבת כספים מהעסק שנעשתה על ידי שימוש באלימות כלפי המבוטח ו/או עובדיו.
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 .3הרחבות
א.

ב.

ג.
ד.

הרחבת הוצאות הקטנת הנזק
המבטחת מתחייב לשפות את המבוטח בקרות מקרה הביטוח ,מעבר לגבולות האחריות הנקובים
ברשימה ,עבור ההוצאות המפורטות דלקמן ,עד לתקרת גבול אחריות המבטחת ,שלא תעלה על 20%
מגובה הנזק או  ,$25,000הנמוך מביניהם.
) (1הוצאות הכרוכות בהודעות ופרסום מקרה הביטוח למושכי/עושי שטרות ,המחאות ומסמכים
סחירים מכל סוג שהוא ,במידה שניתן לזהותם.
) (2הוצאות פרסום ברבים של מקרה הביטוח ,כפי שיידרש על ידי המבטחת
) (3הוצאות בגין מתן ערבויות מתאימות למושכי/עושי השטרות
) (4הוצאות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מדחיית פירעון השטרות עקב ביטולם בשל מקרה
הביטוח.
הכיסוי על-פי פרק זה מורחב לכלול גם כספים הנמצאים בבתי מנהלים ו/או פקידים בכירים ו/או סוכנים
ו/או גובים ו/או אחראים על כספים כדלקמן:
) (1בפני סיכון אש ושוד  -במלוא סכומי הביטוח הנקובים ברשימה בסעיף כספים בהעברה.
) (2בפני כל נזק אחר – עד לתקרת גבול אחריות המבטחת ,שלא יעלה על  20%מסכומי הביטוח
הנקובים ברשימה בסעיף כספים בהעברה אולם לא יותר מ.$ 10,000 -
הכיסוי בגין כספים בהעברה מורחב לכלול ממסרים )למעט מזומנים( משורטטים ) ,(CROSSEDבעת
העברתם באמצעות :דואר רשום ,מוניות ,אגד או משרדי שליחות מוכרים.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול גם זיוף המחאות ריקות ,שנגנבו מהמבוטח תוך כדי פריצה .גבול
אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלה על  $10,000למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח.

 .4תנאים מיוחדים לפרק זה
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.

על המבוטח לנהל ספרי חשבונות ו/או רישום קופה ,כחוק .המבוטח ימציא למבטחת ,עם דרישתה
הראשונה ,ספרי-חשבונות ,ספרי קופה ,דו"חות מע"מ ,קבלות בנקים ,פנקסים או כל תעודה אחרת ,בין
שהיא ברשותו ובין שהיא ברשות אחר ,ככל שניתן להשיגם ,כדי לאפשר למבטחת לאמת את תביעת
המבוטח.
גבול אחריות המבטחת לא יעלה על הנקוב ברשימה לגבי הסיכונים המכוסים ולגבי ההרחבות .סכומי
הביטוח הנקובים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לתנאי ביטוח חסר.
על המבוטח להודיע על מקרה הביטוח באופן מיידי למשטרת ישראל ,ולעשות כמיטב יכולתו לסייע
לגילוי הכספים שנגנבו .המבוטח ימציא למבטחת ,על פי בקשתה ,תצהיר שבו יכללו כל העובדות
והנסיבות הרלוונטיות למקרה הביטוח.
לאחר קרות מקרה הביטוח מתחייב המבוטח לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לצמצם את האובדן או
הנזק ,לרבות הודעה בכתב למושכי/עושי שטרות ,המחאות ומסמכים סחירים מכל מין וסוג ,במידה שניתן
לזהותם ,וכן במידת הצורך ,פרסום ברבים כפי שתדרוש זאת המבטחת.
המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה לכל תביעה העומדת לתשלום.
תנאי מוקדם לביטוח זה הוא ,שכל המפתחות והעתקי המפתחות של הכספת ו/או חדר הביטחון יורחקו
מהמקום המבוטח בכל זמן שאינו שעות העבודה ,גם כאשר העסק סגור ,ואילו בשעות הפתיחה יוחזקו רק
על ידי גורם מורשה בלבד.
כל העברה של ממסרים המוחזרים ללקוחות עקב אי-פירעון ,תלווה ברשימה המפרטת את כל נתוני
הממסרים המצורפים לה ,והעתק מרשימה זו יישאר אצל המבוטח .רשימות אלו תעמודנה לרשות
המבטחת בכל עת שתידרשנה .ממסרים המוחזרים ללקוחות עקב אי-פירעון ,לא חייבים להיות
משורטטים.
אם לא צוין אחרת ברשימה ,יוחזרו גבולות אחריות המבטחת לקדמותם לאחר קרות מקרה הביטוח
החל מיום האובדן או הנזק תמורת דמי ביטוח יחסיים נוספים ,אלא אם יורה המבוטח אחרת .סך סכומי
הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת של מלוא גבול אחריות
המבטחת.
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 .5חריגים מיוחדים לפרק זה
המבטחת לא תהיה אחראית ל:
א.
מרמה או מעילה באמון מצד עובד המבוטח ,למעט עובד המשמש כשליח להעברת כספים אצל המבוטח
השולח ידו בכספים ובורח עמם.
חוסר כתוצאה מהשמטה ,מחדל ,טעות או חוסר בלתי מוסבר.
ב.
אבדן או נזק עקב בלאי ,עש ,כנימות ,חרקים ,מכרסמים ,התבלות הדרגתית כלשהי או תנאים אקלימיים.
ג.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
ד.
אובדן או נזק שייגרם לכספים בעת הימצאם בכלי רכב שאינו תחת השגחה.
ה.
אובדן או נזק לכספים בהיותם בחצרי המבוטח בגין גניבה ,שלא תוך כדי פריצה לחצרים הנ"ל.
ו.
אובדן או נזק לכספים בהיותם מחוץ לחצרי המבוטח שלא תוך כדי העברה ,למעט האמור בהרחבה )3ב'(
ז.
לעיל.
ח .אמצעי תשלום אלקטרוני מסוג שהוא.
ט.
זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר ,למעט בנסיבות הרחבה ) 3ד'( לעיל.
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  -4ביטוח כל הסיכונים  -רכוש בהעברה
.1

מקרה הביטוח – אובדן או נזק תאונתי פיזי לרכוש המבוטח ,שייגרמו בעת העברתו בשטח הטריטוריאלי
בתקופת הביטוח ,ובלבד שהאובדן או הנזק לא נגרמו בשל סיכון שהוחרג במפורש בפוליסה.

.2

הרכוש המבוטח – הרכוש המוחשי המבוטח ,כמפורט בהצעת הביטוח וברשימה או כפי שנמסר למבטחת
בכתב.

.3

העברה  -העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי בשטח הטריטוריאלי,
לרבות בזמן טעינתו ופריקתו הישירים על ומכלי הרכב המוביל ,בין אם על ידי שימוש באמצעים מכנים או
בלעדיהם ,ולרבות בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה .חנייה מחוץ לשעות העבודה וחניית לילה ,בין אם בשטח
העסק ובין אם לאו ,לרבות לאחר הטענת הרכוש המבוטח על מנת להובילו בבוקר ,לא תחשב כחניית ביניים
תוך כדי הובלה ולא תוכר כהעברת הרכוש המבוטח .העברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא תיחשב
כהעברת הרכוש המבוטח.

.4

פריצה  -גניבת הרכוש המבוטח או חלק ממנו מתוך כלי-הרכב המוביל ,שבוצעה לאחר חדירה באלימות
ובכוח לתוך אותו כלי-רכב ,ובתנאי מפורש כי נשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום
החדירה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח תחשב לעניין זה כפריצה,
אך למעט גניבת כלי רכב ,שהושאר ללא השגחה ,כאשר המפתח להתנעתו בפנים.

.5

תנאי מוקדם לכיסוי פריצה
תנאי מוקדם לכיסוי מקרה ביטוח בשל פריצה הוא העברת הרכוש המבוטח בכלי-רכב מסחרי סגור ו/או בתא
המטען של מכוניות פרטיות בלבד .הרכב יהיה מוגן בהתאם לדרישת ההגנות בפוליסות הרכב ,אך דרישות
המיגון לא יפחתו מהדרישות דלקמן:
הרכב יוגן על ידי מערכת אזעקה תקינה ומופעלת ,המגנה על כל פתחי הרכב ,כולל מכסה תא המנוע כנגד
א.
פתיחה ,ותא הנהג ותא המטען באמצעות גלאי נפח.
מערכת האזעקה תכלול צופר עצמאי )לא צופר הרכב(.
ב.
תהיה הפרדה בין תא הנהג לתא המטען באמצעות סורג ברזל "שתי וערב" או לחילופין :באמצעות
ג.
מחיצת פח בעובי  3מ"מ לפחות.
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.6

הרחבות
א .הביטוח על פי פרק זה מיועד לכסות אובדן או נזק תאונתי פיזי לרכוש המבוטח ,כדלקמן:
 .1אי מסירה של יחידת אריזה שלמה ובתנאי שהינה רק חלק מהרכוש המבוטח המועבר בכלי הרכב
המוביל.
 .2משלוחי יצוא בתנאי  F.O.B.ו C&F-לנמלי ים ואוויר בישראל כולל הטענה על מטוסים ו/או אניות.
 .3משלוחי יבוא מנמלי ים ואוויר בישראל עד לחצרי המבוטח.
ב .הגנה על שם המותג
היה ובעקבות נזק למוצרים ,יטען המבוטח שלשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או סימנו
מסחרי יש להשמיד את הפריטים ,שניזוקו ,וטענה זו תאושר על ידי המבטחת ו/או מי מטעמה ,אזי יחושב
הפיצוי לפריטים שניזוקו על בסיס אבדן כללי ).(TOTAL LOSS
ג .סעיף נטישה
מוצהר ומוסכם בזה ,כי הפוליסה מורחבת לכסות את הרכוש המבוטח בעת ביצוע העברה בשטחים
המוחזקים על ידי מדינת ישראל והמהווים חלק מהתחום הטריטוריאלי ,וזאת בכפיפות לתנאי ולחריגים
שבפוליסה.
הכיסוי ייפסק מיד במקרה של נטישת הרכוש המבוטח ,בעקבות פעילות עוינת ו/או מעשי איבה ו/או טרור
בשטחים הנ"ל והמבטחת לא תהיה אחראית לכל תביעה בגין כל אובדן או נזק לרכוש המבוטח לאחר הנטישה.

.7

סייגים מיוחדים לפרק זה
הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק:
א .לכסף ,שטרות ,המחאות ,מטבעות ,ניירות-ערך מכל סוג שהוא ,מסמכים ,בולים ,תכשיטים ,אבנים יקרות,
מטילי-מתכת יקרה או חפצי-אמנות.
ב .לרכוש שאינו רכוש מוחשי ,לרבות אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה
בנתונים ,בתוכנות המידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי
שלהם ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה .למרות האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או
לתוכנות או למידע ,שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש מוחשי יכוסו בפרק זה.
ג .הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות של הנתונים ,התוכנות או המידע או תכנות
המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.
ד .לבעלי חיים.
ה .שנגרם לרכוש המבוטח על ידי סחורות מסוכנות ,כגון חומרי-נפץ ,המובלות בכלי-הרכב ,אלא אם סחורות
כנ"ל שייכות למבוטח ומהוות חלק מתהליך הייצור שלו.
ו .שנגרם על-ידי פחת ,בלאי או קלקול הדרגתי.
ז .שהינו:
 .1שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהם ,אלא אם הם חלק ממכשיר ,מכונה או ציוד אחר המובל
לטובת המבוטח.
 .2נזקים של שריטות ,חבטות או קילוף.
חוסר עקב נזילה של מכלים כלשהם.
.3
חבות כלשהי ,למעט חבותו של המבוטח לשיפוי בגין נזק ממשי שנגרם לרכוש המבוטח.
.4
 .5נזק תוצאתי מכל סוג ,לרבות הפסד רווחים עקב השהייה ,אבדן שוק או קנסות ,פיגור או האטה של
עבודה או תהליך כלשהו או הפסקתו ואובדן שכר.
ח .שנגרם על ידי גניבה שלא תוך כדי פריצה.
ט .הנובע מכך:
שהרכוש המבוטח מוטען על כלי-רכב ,אשר אינו במצב תקין או שאינו מתאים להובלת הרכוש
.1
המבוטח ,או מוטען מעל המותר ברישיון.
 .2שכלי הרכב עליו מוטען הרכוש המבוטח נמצא בבדיקה ,ניסוי או מבחן.
 .3שכלי-הרכב ,עליו הוטען הרכוש המבוטח ,אינו נהוג על-ידי אדם בעל רישיון בר-תוקף לנהיגת כלי-
רכב מסוג זה ,או כאשר הנהג במצב של שכרות או תחת השפעת סמים.
חריג ט' יחול ,כולו או חלקו ,רק אם המבוטח ידע או היה עליו לדעת על כך.
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י .הנגרם על-ידי מרמה ,מעילה או הונאה על-ידי עובד או קבלן או שליח המועסקים בשירות המבוטח ו/או
בעזרתם ו/או תוך קשירת קשר עימהם.

.8

תנאים מיוחדים לביטוח על פי פרק זה:
א .סכום הביטוח הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון ,ואינו כפוף לביטוח חסר.
ב .סכום הביטוח לרכב ו/או למקרה ביטוח ,כמפורט ברשימה ייחשב כגבול אחריות המבטחת לכל כלי הרכב
ולכל האירועים בתקופת הביטוח על פי פרק זה ,אלא אם צוין ברשימה במפורש אחרת.
ג .על המבוטח לדאוג לכך שהרכוש המבוטח יוטען על כלי-רכב במצב תקין והמתאים להובלתו .בכל מקרה
של הובלת מטען חריג ,על המבוטח לנהוג במטען בהתאם לכל ההוראות והכללים של פקודת התעבורה.
ד .אם לא צוין אחרת ברשימה ,יוחזרו גבולות אחריות המבטחת לקדמותם לאחר קרות מקרה הביטוח החל
מיום האובדן או הנזק תמורת דמי ביטוח יחסיים נוספים ,אלא אם יורה המבוטח אחרת .סך סכומי הביטוח
בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת של מלוא גבול אחריות המבטחת.
ה .תגמולי הביטוח לפי פרק זה יחושבו כדלקמן:
 .1מלאי חומרי גלם – לפי ערך רכישה מחדש ביום קרות מקרה הביטוח.
 .2מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים – לפי ערך עלות ביום קרות מקרה הביטוח.
רכוש אחר – לפי ערך כינון ,כהגדרתו בפרק ) 2ביטוח תכולה( לחלק א' )ביטוחי רכוש( לפוליסה.
.3
הכיסוי לגבי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  -5ביטוח אובדן תוצאתי
.1

סעיף הביטוח
המבטחת תשלם למבוטח תגמולי ביטוח ,בגין הפסד בפועל שייגרם בתקופת השיפוי הנקובה ברשימה בשל
מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח הקבועה ברשימה ,או בכל תקופה אחרת ,בהסכמת המבטחת ,שעבורה
שילם המבוטח או הסכים לשלם את דמי הביטוח ,בתנאי שגבול אחריות המבטחת עבור כל פריט ו/או סעיף
ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה בצידו ,ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי ,ובשום פנים לא יעלה על
ההפסד בפועל שנגרם למבוטח עקב מקרה הביטוח.

.2

מקרה הביטוח
הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח ,על פי חלק א' )פרקי
הרכוש( לפוליסה פרקים )1ביטוח מבנה( ו – ) 2ביטוח תכולה( ,המשמש את המבוטח לניהול עסקו ,הנובע
מהסיכונים המבוטחים ,אשר הביטוח לגביהם לפי הפרקים הנ"ל תקף .תנאי מוקדם לביטוח על פרק זה הוא,
ששולמו תגמולי הביטוח על ידי המבטחת למבוטח ,למעט תשלום לפנים משורת הדין ,לפי פרקים  1ו – 2
הנ"ל בגין נזק פיזי ,אלא אם התשלום לא נעשה על ידי המבטחת בשל סכום ההשתתפות העצמית.

.3

סכום הביטוח
סכום הביטוח הבסיסי הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק ,כולל שכר העבודה .
אם תקופת השיפוי קצרה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא.
היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת השיפוי.
אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כפריטים נפרדים תחול הוראה זו על כל פריט בנפרד.

.4

הגדרות
א .רווח גולמי  -סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח ,בתוספת מלאי הסגירה ,ממנו יש
לנכות את:
סכום הוצאות העיבוד ,הבלתי מבוטחות ,המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה.
ב .שכר עבודה  -סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח ,לרבות ההפרשות
הסוציאליות ,למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.
ג .הוצאות הכנת תביעה  -ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי-חשבון ,מומחים ויועצים אחרים המכינים
ומגישים את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה על-פי חלק א' )ביטוח הרכוש( פרקים )1ביטוח מבנה( ו – 2
)ביטוח תכולה ( ופרק זה לפוליסה.
28

ד .מחזור  -כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים
שניתנו במהלך עסקו של המבוטח.
ה .תקופת השיפוי  -התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר מתחילה עם
קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מהתקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
ו .צמצום במחזור  -הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.
ז .שיעור הרווח הגולמי – היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח.
ח .מחזור שנתי – המחזור במשך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות מקרה הביטוח.
ט .מחזור תקני – המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי בתוך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות
מקרה הביטוח ,מותאם יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים.
י .שיעור שכר עבודה – היחס שבין שכר העבודה למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח.
בכל העניינים המנויים בסעיפים ז' – י':
תעשינה אותן ההתאמות הדרושות על ידי רואה החשבון של העסק המבוטח בהתאם למגמת התפתחות
העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות האחרות המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא
קרות מקרה הביטוח ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו
מושגות בתקופה היחסית אלמלא קרות מקרה הביטוח.

.5

היקף הכיסוי
א .רווח גולמי
הביטוח בגין סעיף רווח גולמי מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב:
) (1צמצום המחזור.
) (2הגדלת הוצאות התפעול.
תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:
סעיף רווח גולמי בגין צמצום המחזור:
.1
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך
תקופת השיפוי.
סעיף רוח גולמי בגין הגדלת הוצאות התפעול:
.2
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות ,אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת או הקטנת הצמצום
במחזור ,אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.
בתנאי מפורש ,כי הסכום שישולם על פי תת-סעיף זה ,לא יעלה לגבי כל הוצאה כנ"ל על הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור ,שאבדנו נמנע על ידי ההוצאה
הנוספת הזו ,בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי ,בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק
המשולמות מתוך הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.
ב .שכר עבודה )באם בוטח בנפרד ברשימה(
הביטוח בגין סעיף שכר עבודה ,מוגבל לאובדן שכר עבודה עקב:
) (1צמצום במחזור.
) (2הגדלת הוצאות התפעול.
תגמולי הביטוח עבור שכר עבודה יחושבו על פי בסיס כפול כדלקמן:
 .1סעיף שכר עבודה בגין צמצום המחזור:
)א( תקופת שיפוי מלא
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך אותו החלק מתקופת השיפוי
המתחיל עם קרות מקרה הביטוח ומסתיים לא יאוחר מתום מספר השבועות שצוין ברשימה
כשבועות בהן יהיה שיפוי מלא ,בניכוי כל חיסכון בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח במשך אותה
התקופה.
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)ב( תקופת שיפוי חלקי
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך יתרת תקופת השיפוי
והכפלת סכום זה ב %-שכר העבודה המצוין ברשימה כ %-המבוטח ליתרת תקופת השיפוי ,בניכוי
כל חיסכון בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח ,במשך אותה תקופה.
במידת הצורך ניתן להוסיף לסכום זה את הסכום ,שנחסך בשכר העבודה ושנוכה כחיסכון בהתאם
לאמור בסיפא של סעיף ) 1א'( הנ"ל.
לחלופין:
)ג( אפשרות לתקופת שיפוי מלא מוארכת ) (CONSOLIDATED-PERIODשהינה שילוב בין סעיף
) 1א'( לסעיף ) 1ב'( )להלן" :תקופה מאוחדת"(.
המבוטח רשאי עפ"י בחירתו להגדיל את מספר השבועות בהם יקבל שיפוי מלא כמפורט בסעיף 1
)א'( לעיל ,עד למספר השבועות המוסכם המצוין ברשימה ,שתיחשב כתקופה המאוחדת ,וזאת
במקום תקופת השיפוי החלקי כמפורט בסעיף ) 1ב'( לעיל ,בניכוי כל חיסכון שנחסך בשכר
העבודה ושנוכה כחסכון ובהתאם לאמור בסיפא של סעיף ) 1א'( לעיל.
.2

א.
ב.

ג.

.6

סעיף שכר עבודה בגין הגדלת הוצאות התפעול
שכר העבודה הנוסף ,הנחוץ והסביר שהוצא בלעדית לשם מניעה ו/או הקטנת הצמצום במחזור ,אשר עלול
היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח .בתנאי כי הסכום הנוסף הנ"ל לא יעלה על הסכום
אשר היה משתלם כשיפוי לפי סעיף  1לעיל  -סעיף שכר עבודה בגין צמצום המחזור.
גבול אחריות המבטחת לא יעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ברשימה לגבי כל סעיף המוזכר בה ובסה"כ
על סכום הביטוח לפי פרק זה ,ולא יעלה בשום מקרה על האובדן או הנזק שנגרם למבוטח בפועל עקב
מקרה הביטוח.
אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר בחצרים בהם ארע מקרה
הביטוח ,בין ע"י המבוטח או בין על-ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי הכספים ,ששולמו
או שיעמדו לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת
השיפוי.
באם הוצאה כלשהי המכוסה על פי פרק זה ,שולמה למבוטח על פי חלק א' )ביטוח הרכוש( פרקים )1ביטוח
מבנה( ו/או ) 2ביטוח תכולה( לפוליסה ,לא תשלם המבטחת עבור אותה הוצאה על פי פרק זה ,למעט
הפרשים באם יש כאלו ,בין מה ששולם על פי פרקים  1ו/או  2לעיל לבין המגיע על פי פרק זה ,למעט
מקרים של ביטוח חסר.

הרחבות
אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחבת סכום ביטוח נוסף והרחבת הוצאות הכנת תביעה ,בכדי לשפות או
לפצות את המבוטח מעבר לגבולות אחריות המבטחת הנקובים ברשימה אלא אם צוין בה במפורש אחרת.
א .נזק לרכוש בהקמה
פרק זה מורחב לכסות הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה ,ובלבד שגבול אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא
יעלה על סך של .US $ 250,000
הרחבה זו לא תחול על הפסד בגין אבדן רווח גולמי עתידי הנובע מעיכוב או מניעת הגדלת יכולת הייצור
של העסק המבוטח.
ב .אישור רואה-חשבון כראיה לכאורה
מוסכם כי כל אישור בדבר נתון מספרי העסק ,הנדרש על-ידי המבטחת ,אשר יומצא על-ידי רואה-החשבון
של המבוטח ,ישמש ראיה לכאורה לעניין נכונות הנתון.
ג .מקדמות
מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי ומדי חודש לאחר מכן ,מתחייבת המבטחת לשלם
למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו בשיעור של  75%מסכום ההפסד החודשי המשוער ,כפי שיוערך על-
ידי השמאי המטפל .בכל מקרה של חילוקי-דעות בין המבוטח לבין המבטחת בדבר גובה התשלום המגיע
על-פי פרק זה ,מתחייבת המבטחת לשלם את הסכום ,שאינו שנוי במחלוקת ,מבלי לפגוע בזכויות המבוטח
או זכויות המבטחת.
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ד.

ה.
ו.

ז.

בחירת תפוקה במקום מחזור
מוסכם כי לאחר קרות מקרה הביטוח על-פי פרק זה ,רשאי המבוטח לבחור לבסס את תביעתו על יסוד
צמצום ב"תפוקה" ,במקום צמצום ב"מחזור" .תפוקה לעניין סעיף זה פירושה:
כמות יחידות ייצור סטנדרטיות של טובין שיוצרו ע"י המבוטח או שירותים שניתנו על ידו בחצרים
המבוטחים במשך תקופת הביטוח .למטרת סעיף זה :יחידות ייצור סטנדרטיות ימדדו כמקובל אצל המבוטח
בעסקו.
בכל מקרה של בחירה ,כאמור ,יחולו בפרק זה השינויים הבאים:
בכל מקום בפוליסה בו מופיעה המילה מחזור ,היא תוחלף במילה תפוקה ,פרט להגדרת רווח גולמי.
.1
 .2הבחירה ,כאמור ,תעשה פעם אחת בגין כל מקרה ביטוח.
אם במשך תקופת השיפוי ייוצרו מוצרים מחוץ לחצרים המבוטחים ,שנועדו לטובת עסקו של
.3
המבוטח ,הן על-ידי המבוטח עצמו או על-ידי אחרים ,סך יחידות הייצור של מוצרים אלה יובא
בחשבון בהערכת התפוקה במשך תקופת השיפוי.
.4
במקרה של בחירת תפוקה במקום מחזור ,הרחבת מכירה מתוך מלאי לא תהיה בתוקף.
חלוקה מחלקתית
אם עסקו של המבוטח מנוהל במחלקות נפרדות ,אשר תוצאותיהן עצמאיות וברורות ,רשאי המבוטח
לדרוש התייחסות נפרדת לכל מחלקה ,שהושפעה ממקרה הביטוח ,בכפוף לסעיף ביטוח חסר.
דחיית הכנסות
בחישוב השיפוי בכל תביעה ,תילקח בחשבון כהוצאת תפעול מוגדלת ,העלייה בהוצאות המימון במשך
תקופת השיפוי או הדחייה של הכנסות המבוטח ,הנובעת מההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של
המבוטח ,אף אם מחזורו של המבוטח לא יקטן במשך תקופת השיפוי.
הפסקת שירותים ציבוריים
פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח עקב הפסקה בלתי מתוכננת בהספקת
זרם החשמל הציבורי ,או בהספקת מים לחצרי המבוטח ,ו/או בהפסקת שירותי תקשורת הניתנים על ידי
רשות ציבורית כלשהי ,הנגרמת מאובדן או נזק פיזי לרכוש הרשויות הנ"ל על ידי הסיכונים המבוטחים לפי
חלק א' )ביטוח הרכוש( פרק ) 1ביטוח תכולה( ו/או פרק ) 2ביטוח מבנה( לפוליסה זו.
סעיף זה כפוף להשתתפות עצמית של המבוטח ,השווה ל  3 -ימי עבודה ראשונים מקרות ההפרעה או
ההפסקה או לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה ,הגבוה מביניהם.

גבול אחריות המבטחת על-פי הרחבה זו לא יעלה על  10%מסכום הביטוח או על  , $ 5,000,000הנמוך
מביניהם.
ח .השפעה בין-עסקית
הפרק מורחב לכסות הפרעה או הפסקה הדדית בין עסקי המבוטח ,הנובעת מאבדן או נזק ,בחצרי מפעלים
וחברות השלובים במהלך עסקו של המבוטח מהסיכונים המבוטחים לפי חלק א' )ביטוח הרכוש( פרק 1
)ביטוח תכולה( ו/או פרק ) 2ביטוח מבנה( לפוליסה זו ,ובתנאי כי מפעלים וחברות אלה מבוטחים בפוליסה
זו.
ט .הרחבת ספקים  /לקוחות
גרם מקרה הביטוח לאובדן או נזק פיזי לרכוש ספקים ו/או לקוחות ,ואשר בגינם נמנע מהם לספק למבוטח
או לרכוש ממנו ,מורחב פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,הנובעת מאי-
אספקת חומרי-גלם על-ידי ספקים ,ו/או כתוצאה מאי רכישת מוצרים מוגמרים על ידי לקוחות ,בתנאי
שמידת השפעתם של ספקים ו/או לקוחות אלה על מחזור המכירות של המבוטח אינה עולה על  , 25%אלא
אם צוין אחרת ברשימה .לגבי ספקים ו/או לקוחות ,ששיעור השפעתם גדול מ –  ,25%כאמור ,יחול
הכיסוי רק על פי הסכמה מראש עם המבטחת ובכפוף לתנאים שייקבעו .תקופת השיפוי להרחבה זו ומנין
ימי ההשתתפות העצמית יחולו מרגע השפעת מקרה הביטוח על העסק המבוטח ולא מרגע קרות הנזק אצל
הספק או הלקוח.
גבול אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלה על  10%מסכומי הביטוח או על  $ 2,000,000הנמוך
מביניהם.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הכיסוי לפי הרחבה זו חל אך ורק בגין ספקים ולקוחות ישירים של
המבוטח.
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הרחבה זו אינה חלה בגין נזקי טבע ,לרבות רעידת אדמה ,ולא על רכוש ספקים ו/או לקוחות מחוץ לתחום
הטריטוריאלי ,במקומות בהן לא נוהגות מבטחות מקומיות לאשר כיסוי זה בפני סיכונים אלו כדבר
שבשגרה ו/או שהן גובות בגין כיסויים אלו פרמיות מיוחדות.
י .מניעת גישה
הפרק מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,אשר תגרם כתוצאה מנזק על-ידי אובדן
או נזק פיזי לרכוש השכן לחצרי המבוטח ,שנגרם על ידי הסיכונים המבוטחים לפי חלק א' )ביטוח הרכוש(
פרק ) 1ביטוח מבנה( ו/או פרק ) 2ביטוח תכולה( לפוליסה זו ואשר כתוצאה מהם תימנע הגישה או יכולת
השימוש ברכוש המבוטח .גבול אחריות המבטחת להרחבה זו לא יעלה על  10%מסכום הביטוח או על
 $ 2,000,000הנמוך מביניהם.
יא .מכירה מתוך מלאי
אם בקרות מקרה הביטוח תידחה או תמנע ירידה במחזור ,על-ידי מכירה מתוך מלאי המוחזק על-ידי
המבוטח ,יראה הדבר כאילו הייתה ירידה במחזור בסכום המתאים למכירה מתוך המלאי.
יב .סכום ביטוח נוסף
הכיסוי על-פי פרק זה מורחב לכסות סכומים נוספים עד ל 25% -מסכומי הביטוח של כל סעיף מסעיפי
פרק זה ,בגין גידול בלתי-צפוי בסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר-עבודה ,עד לגבול אחריות המבטחת ,שלא
יעלה על  $ 5,000,000לכל סעיפי הכיסוי בפרק זה.
מוצהר ומוסכם בזה כי על המבוטח להודיע על הגדלות אלה בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ60 -
יום מיום הגידול בפועל ולשלם את דמי הביטוח הנוספים המגיעים על-פי התוספת שהוצאה.
יג .רכוש שאינו בבעלות המבוטח
מוסכם ומוצהר בזה כי לצורך פרק זה תחשב הגדרת הרכוש המבוטח בחלק א' )ביטוח הרכוש( פרק 1
)ביטוח מבנה( ו/או פרק ) 2ביטוח תכולה( ככוללת גם נכסים שאינם של המבוטח אך בשימושו ,למעט קווי
תמסורת וחלוקה ,למרות שאינם מכוסים ואינם כלולים בסכום הביטוח של פרקים אלה ,אך בתנאי
שהנכסים מבוטחים ביום קרות מקרה הביטוח על בסיס ערך כינון בביטוח אש מורחב אחר בר-תוקף.
יד .השתתפות עצמית בפוליסת האש
פרק זה לא תושפע מהיות האובדן או הנזק המכוסה על-פי חלק א' )ביטוח הרכוש( פרק ) 1ביטוח מבנה(
ו/או פרק ) 2ביטוח תכולה( לפוליסה נמוך מההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה לפרק זה.
ט"ו .שירותים הדדיים
אם בעת קרות מקרה הביטוח ,יהיה המבוטח צד להסכם כלשהו בדבר מתן שירותים הדדיים בין הצדדים
להסכם ,לא יידרש המבוטח להפר הסכם זה בפעולות הנעשות למניעת הצמצום במחזור.
ט"ז .שיפורים בציוד
אם לאחר מקרה ביטוח ,יידרש המבוטח על ידי המבטחת ו/או מי מטעמה בכתב לרכוש ציוד משוכלל ו/או
משופר מהציוד שניזוק ,אשר יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח ,על מנת להקטין את
הנזק המכוסה
על-פי פרק זה ,יכוסה הפרש העלות ,שאינו מכוסה לפי חלק א' )ביטוח הרכוש( פרק ) 1ביטוח מבנה( ו/או
פרק ) 2ביטוח תכולה( לפוליסה בפרק זה .הרחבה זו אינה כפופה לחישוב ביטוח חסר.
י"ז .הוצאות משתנות
הפרק מורחב לכסות הוצאות ייצור אשר הוגדרו כמשתנות ולא הוכללו ברווח הגולמי ,אם לאחר קרות
מקרה הביטוח לא ירדו באופן יחסי לירידה במחזור.
גבול אחריות המבטחת להרחבה זו לא יעלה על  10%מסכום הביטוח או  $ 1,000,000הנמוך מביניהם,
והינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אם ההוצאות הנ"ל לא פורטו ברשימה לא יהיה סעיף זה בתוקף.
י"ח .פיצויים בגין הפרת חוזה
אם צוין הדבר ברשימה ,ובתמורה לדמי ביטוח נוספים ,יורחב הפרק לכסות קנסות ופיצויים ,שהמבוטח
יהיה חייב בתשלומם עפ"י הסכם ,בגין הימנעות מביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות ,כתוצאה
ישירה ובלעדית מהסיכונים המבוטחים בחלק א' )ביטוח הרכוש( בפרק ) 1ביטוח מבנה( ו/או פרק 2
)ביטוח תכולה( לפוליסה ,וזאת עד לגבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה ,על בסיס נזק ראשון ,שאינו
כפוף לחישוב ביטוח חסר.
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יט .חובות פתוחים )(BOOK DEBTS
אם צוין הדבר ברשימה ,ובתמורה לדמי ביטוח נוספים יורחב הפרק לכסות הפסד למבוטח בגין יתרת
חובות פתוחים ,שלא ניתן להוכיחם עקב נזק פיזי לאמצעי אגירת המידע שבהם הם מאוחסנים ,שנגרם על
ידי מקרה הביטוח.
הסכום לתשלום בגין הפסד זה ,לא יעלה על הסך המתקבל מיתרת חובות פתוחים ביום קרות מקרה
הביטוח ,בניכוי תקבולים שהתקבלו או שאותרו בגין אותם חובות ,בתוספת ההוצאות הנוספות ההכרחיות
שהוצאו לאיתור וזיהוי החובות והחייבים לאחר קרות מקרה הביטוח.
הרחבה זו לא תעלה על גבול אחריות המבטחת המצוין ברשימה ,ועל בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לחישוב ביטוח חסר .מתגמולי הביטוח ינוכו סכומים בגין חובות אבודים ו/או מסופקים ,שנוצרו במהלך
עסקיו הרגיל של המבוטח ושאינם נובעים ממקרה הביטוח וכן יילקחו בחשבון תנאים בלתי רגילים,
שהשפיעו לרעה או היו יכולים להשפיע לרעה על מצב החובות הפתוחים במהלך עסקיו הרגיל של המבוטח
אילולא קרות מקרה הביטוח.
כ .הוצאות נוספות שונות
אם צוין הדבר ברשימה ,ובתמורה לדמי ביטוח נוספים ,יורחב הפרק לכסות הוצאות נוספות שונות אשר
הוצאו ע"י המבוטח במהלך תקופת השיפוי ,אשר אינן בגדר הוצאות תפעול ,כמוגדר בפרק זה ,אולם היו
הכרחיות כדי להחזיר את מצב העסק לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח.
גבול אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא יעלה על  10%מסכום הביטוח או  $ 250,000הנמוך מביניהם.
כ"א .הוצאות הכנת תביעה
אם צוין הדבר ברשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים ,יורחב הפרק לכסות הוצאות הכנת תביעה ,כהגדרתן
בפרק זה ,וזאת עד לגבול אחריות המבטחת המצוין ברשימה ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב
ביטוח חסר.
כ"ב .עיכוב בקימום
פרק זה מורחב לכסות הפסד למבוטח היה ולאחר קרות מקרה הביטוח חל עיכוב בקימום הנזק עקב
איסורים ו/או דרישות של הרשויות לגבי הקימום .הרחבה זו תחול רק באם לפני קרות מקרה הביטוח,
העסק פעל בהיתר ורישוי מלא של הרשויות המוסמכות .גבול אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלה
על  10%מסכום הביטוח או  $ 1,000,000הנמוך מביניהם .הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון ,ואינה
כפופה לחישוב ביטוח חסר.
כ"ג .הוצאות מחקר ופיתוח
אם צוין הדבר ברשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים ,יורחב הפרק לכסות במסגרת כיסוי הרווח הגולמי
הוצאות מחקר ופיתוח ,כהגדרתן בהרחבה זו ,בגין אובדן או נזק הנובעים ממקרה הביטוח ,כמוגדר בפרק
זה .הרחבה זו תכסה הוצאות מחקר ופיתוח והגדלת הוצאות תפעול כדלקמן:
 .1הוצאות מחקר ופיתוח:
המבטחת תשלם תגמולי ביטוח בגין כל שבוע עבודה מלא או חלקי ,אשר בו נגרמה הפסקה או הפרעה
חלקית בפרויקטים או בהעברתם במלואם לעבודה מחדש ,במסגרת תקופת השיפוי המצוינת ברשימה.
המבטחת תשלם את הסכום היחסי מהסכום השבועי המבוטח ,כמוגדר בהרחבה זו ,בגין כל תקופת
הפסקה או הפרעה.
 .2הגדלת הוצאות התפעול:
המבטחת תשלם את ההוצאות הנחוצות והסבירות אשר הוצאו לשם מניעת או הקטנת ההפרעה
לפרויקטים של מחקר ופיתוח בלבד ,ובתנאי שהסכום המשתלם לפי סעיף זה לא יעלה על הסכום
הנוסף עבור הוצאות מחקר ופיתוח מכוח סעיף קטן א' לעיל ,אותו היה על המבטחת לשלם אלמלא
הוצאו הוצאות תפעול אלה.
מהסכומים המשתלמים בגין הוצאות מחקר ופיתוח והגדלת הוצאות תפעול לעיל ,ינוכה כל סכום שנחסך
בתקופת השיפוי בגין הוצאות מחקר ופיתוח ,שהופסקו או הופחתו כתוצאה ממקרה הביטוח.
תנאי מיוחד להרחבה זו – סעיף ביטוח חסר
אם סכום הרווח הגולמי המבוטח בפרק זה ביום קרות מקרה הביטוח ,קטן מהסכום המתקבל מהכפלת
שיעור הרווח הגולמי במחזור השנתי )או בחלק היחסי ממנו ביחס שבין תקופת השיפוי ל –  12חודש(,
יוקטנו באופן יחסי תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטחת במסגרת הרחבה זו.
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הגדרות להרחבה זו:
 .1הוצאות מחקר ופיתוח – כל הוצאות המבוטח למחקר ופיתוח בניכוי ההוצאות לרכישת חמרי גלם.
 .2הסכום השבועי המבוטח – החלק החמישים של הוצאות מחקר ופיתוח שהוצאו על ידי המבוטח במשך
שנים עשר החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח.
 .3הוצאות מחקר ופיתוח שנתיות – סך כל הוצאות המבוטח למחקר ופיתוח שהוצאו במשך  12החודשים
שקדמו לתאריך קרות מקרה הביטוח.
לגבי הסכום השבועי המבוטח ולגבי הוצאות מחקר ופיתוח שנתיות:
תעשינה אותן ההתאמות הדרושות על ידי רואה החשבון של העסק המבוטח בהתאם למגמת התפתחות
העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות האחרות המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא
קרות מקרה הביטוח ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו
מושגות בתקופה היחסית אלמלא קרות מקרה הביטוח.

.7

חריגים
א.
ב.
ג.
ד.

פרק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מהוצאות עבור שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או קימום או
החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.
פרק זה לא יכסה כל הפסד הנובע מאירוע המוחרג על פי סעיף חשמל ,לרבות נזק ללוח החשמל.
פרק זה לא יכסה כל הפסד ,שמקורו בפריצה ו/או גניבה כהגדרתם בחלק א' )ביטוח הרכוש( פרקים 3 ,2 ,1
ו –  4לפוליסה.
פרק זה לא יכסה כל הפסד בגין נזק לרכוש בהעברה ,העולה על  10%מהרווח הגולמי המבוטח או
 ,$1,000,000הנמוך מביניהם.

 .8תנאים מיוחדים לפרק זה
א .התאמה
מוסכם בזאת כי דמי הביטוח הנקובים ברשימה הינה ארעיים וכפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח.
המבוטח ימציא למבטחת ,בתוך  90יום מתום תקופת הביטוח ,אישור מאת רואה-החשבון המטפל בענייניו
של המבוטח ,בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה ,שנתקיימו בפועל בתקופת הביטוח .היה
ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה בפועל נמוכים מהסכומים המצוינים ברשימה )במכפלת
תקופת השיפוי אם היא עולה על  12חודש( ,תחזיר המבטחת למבוטח דמי ביטוח בהתאם ,עד לתקרת
החזר ,שלא תעלה על  40%מדמי הביטוח הארעיים.
באם בתקופת הביטוח יארע נזק בר שיפוי ,לא יוחזרו דמי ביטוח על פי סעיף זה עבור החלק המתייחס
לרווח גולמי ו/או שכר עבודה ,שבגין אובדנם תשלם המבטחת תגמולי ביטוח.
ב .ביטוח חסר
היה סכום הביטוח הנקוב ברשימה לרכוש המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח ,קטן מהסכום המתקבל
מהכפלת שיעור הרווח הגולמי במחזור השנתי ו/או באם שכר העבודה בוטח בנפרד גם שיעור שכר העבודה
בסכום המחזור השנתי ,יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי ,כיחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי כאמור .היה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים ,תוגדל מכפלת
המחזור השנתי באופן יחסי.
ג .נזקי טבע ורעידת אדמה
לעניין אבדן תוצאתי הנובע מרעידת אדמה ונזקי טבע אחרים ,יחולו על פרק זה היקף כיסוי ,תנאים,
הגדרות והשתתפות עצמית כמפורט בחלק א' )ביטוח הרכוש( פרקים ) 1ביטוח מבנה( ו ) 2 -ביטוח
תכולה( לפוליסה זו .ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין פרקים אלה יחדיו )לרבות פרק זה( לא תעלה
על הסכום המרבי המצוין ברשימה כהשתתפות עצמית בגין חלק א' )ביטוח הרכוש( פרקים ) 1ביטוח
מבנה( ו ) 2 -ביטוח תכולה( לפוליסה זו .לענין הרחבת ספקים ולקוחות תחול על המבוטח ההשתתפות
עצמית בה היה נושא לו נפגע האתר הגדול ביותר שלו בישראל.
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ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

מכירת ניצולת
אם כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בחלק א' )ביטוח הרכוש( פרקים ) 1ביטוח מבנה( ו ) 2 -ביטוח
תכולה( לפוליסה זו ,יערוך המבוטח ,בתוך תקופת השיפוי ,מכירת ניצולת ,אזי לעניין מכירת הניצולת
ישתנה סעיף ) 3א() (1לעיל  -היקף הכיסוי בגין סעיף רווח גולמי בגין צמצום המחזור כדלקמן :הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי,
בניכוי המחזור שהופק ממכירת הניצולת.
המרת מטבע וחישוב השיפוי
הואיל וספרי המבוטח מנוהלים בשקלים ,והואיל וסכומי הביטוח על-פי פרק זה נקובים בדולרים של
ארה"ב ,מוסכם בזאת ,כי חישוב השיפוי המגיע למבוטח וכן חישוב הרווח הגולמי ושכר העבודה לצורך
התאמת דמי הביטוח ,יעשו בדולרים של ארה"ב ,בהתאם לשער היציג בבנק ישראל החל ביום ה  15 -לכל
חודש ,במשך תקופת השיפוי .היה ולא ניתן לחלק את נתוני התביעה על יסוד חודשי ,יחושב השיפוי על-פי
השער היציג הממוצע בבנק ישראל במשך תקופת השיפוי.
תשלום דמי הביטוח על-ידי המבוטח ותשלום השיפוי על-ידי המבטחת ייעשו בדולרים של ארה"ב או
בשקלים .במקרה של תשלום בשקלים ,ייעשה התשלום בהתאם לשער היציג בבנק ישראל של דולר
ארה"ב ,הידוע במועד התשלום בפועל.
עסק חדש
היה ומקרה הביטוח יקרה לפני תום שנת הפעילות הראשונה של העסק ,יתוקנו הגדרות שיעור הרווח
הגולמי ,שיעור שכר העבודה ,המחזור השנתי ומחזור תקני ,כמפורט דלקמן ,ושאר הגדרות ,תנאים ,סייגים
והרחבות פרק זה יחולו בשינוים המחויבים:
 .1שיעור הרווח הגולמי
היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך קרות מקרה
הביטוח.
 .2שיעור שכר העבודה
היחס שבין שכר העבודה למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך קרות מקרה
הביטוח.
 .3המחזור השנתי
המחזור היחסי המתאים לתקופה של  12חודש לפי המחזור ,שהופק בפועל בין מועד תחילת הפעלת
העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.
 .4מחזור תקני
המחזור היחסי לתקופה השווה לתקופת השיפוי לפי המחזור ,שהופק בפועל בין מועד תחילת הפעלת
העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.
לגבי הגדרות אלה תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם לשינויים
בעסק והנסיבות האחרות המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרות מקרה הביטוח ,כך
שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו מושגות בתקופה היחסית
אלמלא קרות מקרה הביטוח.
התאמת הוצאות העיבוד המפורטות
מובהר בזה כי בכפוף לאמור בסעיף ביטוח חסר ,הוצאות העיבוד המפורטות ברשימה אינן בגדר "רשימה
סגורה" וגם עליהן תעשנה אותן התאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,אלמלא ארע מקרה
הביטוח .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם הוצאות העיבוד ,דהיינו ההוצאות המשתנות של העסק ,לא
פורטו ברשימה ,לא יהיה סעיף זה בתוקף.
סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח
 .1לאחר קרות מקרה הביטוח יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטחת בגובה תגמולי
הביטוח
)לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית( המגיעים למבוטח בגין מקרה הביטוח.
 .2למרות האמור לעיל ,תמורת דמי ביטוח נוספים יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטחת
לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט גבול אחריות ,שהינו על בסיס
נזק
ראשון ,שלגביו ההשבה תהיה מקרות הנזק ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
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 .3דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
 .4מוסכם בזה כי באם צוין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטחת לתקופה ) (LOSS-LIMITלא
יושב סכום הביטוח לקדמותו ויחול ס"ק  1לעיל.
הכיסוי לגבי אובדן תוצאתי בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ואם הביטוח לחלק א' )ביטוח הרכוש( פרק 1
)מבנה( ו/או לפרק ) 2תכולה( הינו בתוקף.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  - 6ביטוח סיכוני טרור )מעל מס רכוש(
פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה ותמורת תוספת תשלום דמי ביטוח ,ואם הביטוח לחלק א' )ביטוח
הרכוש( פרק ) 1מבנה( ו/או לפרק ) 2תכולה( הינו בתוקף .נזקי רכוש לציוד אלקטרוני יכוסו רק אם הביטוח לחלק ב'
)ביטוח הנדסי( פרק ) 1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( הינו בתוקף .נזקים תוצאתיים לפי פרק זה יכוסו
אך ורק אם הביטוח לחלק א' )ביטוח הרכוש( פרק ) 5ביטוח אובדן תוצאתי( הינו בתוקף.
א.

מקרה הביטוח  -אובדן כהגדרתו בפרק זה ,שיגרם לרכוש המוחשי המבוטח בפוליסה זו לפי חלק א' )ביטוח
הרכוש( פרק ) 1ביטוח מבנה( ו/או לפי פרק ) 2ביטוח תכולה( ו/או לפי חלק ב' )ביטוח הנדסי( פרק )1ביטוח
ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( ,ו/או אובדן תוצאתי ,כהגדרתו בפרק זה ,כתוצאה מפעולת טרור,
שאירעה במשך תקופת הביטוח ,או בכל תקופה נוספת ,בהסכמת המבטחת ,שעבורה הסכים המבוטח לשלם
דמי ביטוח נוספים ,בכפיפות לכל תנאי הפוליסה ולסייגיה ,ולתנאי וסייגי פרק זה.
פרק זה אינו מכסה רכוש כלשהו מחוץ ל"תחום הקו הירוק" ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת ברשימה .תחום
הקו הירוק פירושו :שטח מדינת ישראל כפי שהיה ביום .4.6.67
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,תגמולי הביטוח ,שישולמו למבוטח עקב מקרה הביטוח ,יהיו בשיעור סכום
ההפרש שבין שיעור הפיצוי או השיפוי ,אשר קיבל או יכול היה לקבל המבוטח על פי חוק מס רכוש וקרן
פיצויים ,תשכ"א –  1961והתקנות שהותקנו על פיו ,ובין שיעור תגמולי הביטוח לו זכאי המבוטח בשל מקרה
הביטוח על פי פרק זה.

ב.

חובת ההוכחה  -חובת ההוכחה שמקרה הביטוח מכוסה על פי פרק זה מוטלת על המבוטח.
רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק
מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,או של בית משפט מוסמך ,המאשר כי מקרה הביטוח נגרם
במישרין על-ידי פעולת טרור ,ישמש הוכחה לכך ,שמקרה הביטוח מכוסה בפרק זה.

ג.

הגדרות
 .1פעולת טרור  -חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח ,על פי פרק זה ,שבוצעה באלימות למטרות
פוליטיות ,לרבות שימוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו ,על ידי איש או אנשים בין אם הם
פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לאו ,לרבות מעשים שנעשו על מנת לקדם את
ההתקוממות ידועה בשם "אינתיפאדה".
 .2אובדן  -פירושו:
א .אובדן או נזק פיזי לרכוש המוחשי המבוטח בחלק א' )ביטוח הרכוש( פרק ) 1ביטוח מבנה( ו/או פרק
) 2ביטוח תכולה( ו/או לפי חלק ב' )ביטוח הנדסי( פרק )1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות(,
לפוליסה זו ,כתוצאה ישירה או עקיפה מפעולת טרור ,מעבר לסכומים ששולמו על ידי מס רכוש וקרן
פיצויים ,או שהיו משתלמים על ידם אך לא שולמו בגין אי קיום הוראה מהוראות החוק ו/או בגלל אי
הגשת תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.
ב .נזקים ,שנגרמו במישרין כתוצאה ממעשים או פעולות של רשות חוקית מוסמכת שנועדו לדכא או
להקטין או למנוע את תוצאותיהן של פעולות טרור.
ג .למען הסר ספק מובהר בזאת כי אובדן לרכוש שאינו רכוש מוחשי ,לא ייחשב כאובדן בפרק זה ,לרבות
אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות המידע או בתכנות
המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם ,וכל הפסד רווחים הנובע
מאובדן או נזק שכזה.
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 .3אובדן תוצאתי – פירושו :הפסד בפועל שנגרם בשל הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח,
כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המוחשי המבוטח ,על פי חלק א' )פרקי הרכוש( פרקים )1ביטוח מבנה( ו/או –
) 2ביטוח תכולה( ,ו/או לפי חלק ב' )ביטוח הנדסי( פרק )1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות(,
לפוליסה זו ,כתוצאה ישירה או עקיפה מפעולת טרור ,לרבות בשל נזקים ,שנגרמו במישרין כתוצאה
ממעשים או פעולות של רשות חוקית מוסמכת שנועדו לדכא או להקטין או למנוע את תוצאותיהן של
פעולות טרור ,מעבר לסכומים ששולמו על ידי מס רכוש וקרן פיצויים ,או שהיו משתלמים על ידם אך לא
שולמו בגין אי קיום הוראה מהוראות החוק ו/או בגלל אי הגשת תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.

ד .תגמולי הביטוח – כאשר מקרה הביטוח הוא אובדן רכוש מוחשי מבוטח
הבסיס לקביעת ערך הרכוש המוחשי המבוטח ולצורך חישוב תגמולי הביטוח יהיה כדלקמן:
 .1בגין חומרי גלם וחומרי אריזה – עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
 .2בגין מוצרים בתהליך – עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת הוצאות שהושקעו ,במועד הקובע.
 .3בגין מוצרים מוגמרים – ערך המכירה בניכוי הרווח במועד הקובע.
 .4רכוש אחר המבוטח בערך שיפוי – ערך ריאלי של הרכוש )חדש בניכוי בלאי ו/או פחת(.
 .5רכוש אחר המבוטח בערך כינון ,כדלקמן:
א .בקרות מקרה הביטוח לרכוש המוחשי המבוטח ,תשפה המבטחת את המבוטח עבור עלות הכינון של
אותו רכוש או של רכוש מסוג ,אופי או טיפוס אחר ,כאמור בסעיף זה.
ב .בסעיף זה ,כינון פירושו:
בנזק חלקי – תיקון הרכוש המוחשי המבוטח.
בנזק מלא )טוטאלי( – הקמה מחדש או חילוף.
ג .אחריות המבטחת מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום ,של רכוש מאותו סוג או טיפוס של הרכוש
שאבד או ניזוק ,ושאינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש .למרות האמור לעיל ,תשפה המבטחת את
המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים ותוספות הכרחיים ,שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתנאי
שלא נדרשו על ידן לפני קרות מקרה הביטוח ,ובלבד שסך ההוצאות עבור השינויים והתוספות האלה
לא יעלה על  10%מערך הנזק.
ד .למרות האמור לעיל ,רשאי המבוטח לכונן את הרכוש המבוטח ,שאבד או ניזוק ,במקום אחר ובאופן
וצורה מתאימים ,ובתנאי שגבול אחריות המבטחת לא יגדל עקב כך ,בכפוף לסכום הביטוח וגבולות
האחריות המפורטים ברשימה.
ה .יש להתחיל ולבצע את הוראות הכינון במהירות סבירה ,ולהשלימן תוך  24חודשים ממועד קרות
מקרה הביטוח ,או תוך פרק זמן נוסף ,שתרשה המבטחת במהלך תקופת הכינון האמורה ,אחרת לא
תהיה המבטחת אחראית לכל סכום העולה על הסכום ,שהיה מגיע אלמלא סעיף כינון זה.
ו .כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון ,לא תהא המבטחת חייבת בכל תשלום העולה על הסכום,
שהיה מגיע אלמלא סעיף כינון זה .מוסכם בזאת ,כי הזמנת רכוש או עבודות לצורך כינון הרכוש,
שאבד או ניזוק ,תיחשב כהוצאה ,שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה ,בתנאי כי הרכוש המוזמן,
כאמור ,ישועבד לטובת המבטחת עד לכינונו בפועל.
ז .תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה על ידי המרת הסכומים שהוצאו למטבע
הפוליסה בהתאם לשער היציג הידוע ביום ההוצאה לפועל על ידי המבוטח.
ח .היה והרכוש שאבד או ניזוק ,אינו נמצא בייצור שוטף ,תוגבל אחריות המבטחת לעלות הכינון של
הרכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או ניזוק ,בעת שהיה חדש ואינו נופל ממנו.
ט .אם  90%מסכום הכינון ,לו נהרס כל הרכוש המוחשי המכוסה על פי סעיף זה ,עולה בתקופת הכינון על
הסכום המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח ,ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש שבין הסכום
המבוטח לבין  90%מסכום הכינון ,כאמור ,ובהתאם לכך ישא המבוטח בשיעור היחסי מהאובדן.
י .לא ישולמו תגמולי ביטוח עבור עלות כינון כאמור בגין:
) (1מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף לפני קרות מקרה הביטוח.
) (2רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך  6חודשים מקרות מקרה הביטוח ,או תוך כל תקופה
נוספת ,שתרשה המבטחת ,על כוונתו לבסס את תביעתו על ערך כינון.
) (3רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.
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 .6רכוש מוחשי מבוטח ,שלא ניזוק ישירות עקב מקרה הביטוח ,אולם הוצא לגביו צו הריסה ו/או שנאסר
השימוש בו על ידי הרשויות המוסמכות בעקבות נזק בחצרי המבוטח או בסביבתו המיידית בשל פעולת
טרור ,ייחשב כרכוש שניזוק ישירות בשל מקרה הביטוח.
 .7תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה על ידי המרת הסכומים שהוצאו למטבע
הפוליסה בהתאם לשער היציג הידוע ביום ההוצאה לפועל על ידי המבוטח.

ה.

סייגים – כאשר מקרה הביטוח הוא אובדן רכוש מוחשי מבוטח
פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק לנכסים המפורטים להלן ,אלא אם הותנה אחרת ברשימה:
 .1מתכת יקרה ,למעט מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר או מציוד או ממלאי המשמש לייצור של המפעל
המבוטח.
 .2יצירות אומנות בסכום העולה על  $5,000ליצירה או שאינן נמצאות בחצרים המבוטחים.
 .3אבנים יקרות ,ניירות ערך ,שטרי התחייבות ,בולים ,מזומנים ,מטבעות והמחאות.
 .4כלי רכב מנועי ,למעט אם שימש כמלאי עסקי ולמעט מלגזות.
 .5רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הרחבת רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים
בפרקים ) 1ביטוח מבנה( ו – ) 2ביטוח תכולה( לחלק א' )ביטוחי רכוש( בפוליסה אינם בתוקף בפרק זה.
 .6רכוש בהעברה .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הרחבת רכוש בהעברה בפרק ) 2ביטוח תכולה( לחלק א'
)ביטוחי רכוש( בפוליסה אינה בתוקף בפרק זה.

ו.

תגמולי הביטוח – כאשר מקרה הביטוח הוא אובדן תוצאתי
א .תגמולי הביטוח יוגבלו לאובדן רווח גולמי עקב:
) (1צמצום המחזור.
) (2הגדלת הוצאות התפעול.
תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:
 .1בגין צמצום המחזור:
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת
השיפוי.
 .2בגין הגדלת הוצאות התפעול:
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות ,אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת או הקטנת הצמצום
במחזור ,אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.
בתנאי מפורש ,כי הסכום שישולם על פי תת-סעיף זה ,לא יעלה לגבי כל הוצאה כנ"ל על הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור ,שאבדנו נמנע על ידי ההוצאה
הנוספת הזו ,בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי ,בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק
המשולמות מתוך הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.
ב .בפרק זה יפורשו המונחים כדלקמן:
רווח גולמי  -סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח ,בתוספת מלאי הסגירה ,ממנו יש
לנכות את :סכום הוצאות העיבוד ,הבלתי מבוטחות ,המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה.
 .2מחזור  -כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים
שניתנו במהלך עסקו של המבוטח.
 .3תקופת השיפוי – התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר מתחילה
עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מהתקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
 .4צמצום במחזור – הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.
 .5שיעור הרווח הגולמי – היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות
מקרה הביטוח.
 .6מחזור שנתי – המחזור במשך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות מקרה הביטוח.
 .7מחזור תקני – המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי בתוך  12החודשים שקדמו לתאריך
קרות מקרה הביטוח ,מותאם יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים.
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בכל העניינים המנויים בסעיפים :5 - 7
תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות
האחרות המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרות מקרה הביטוח ,כך שהסכומים
המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו מושגות בתקופה היחסית אלמלא קרות
מקרה הביטוח.
ג .אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר החצרים בהם קרה מקרה
הביטוח ,בין על ידי המבוטח או בין על ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי הכספים ששולמו
או שיעמדו לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה ,ייקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת
השיפוי.

ז.

סייגים – כאשר מקרה הביטוח הוא אובדן תוצאתי
פרק זה לא יכסה כל הפסד או נזק:
 .1שאינו נובע מנזק פיזי לרכוש מוחשי ,כמתואר במבוא לפרק זה.
 .2הנובע מהוצאות עבור שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון ,כינון או החלפה בשל הנזק הפיזי שנגרם
לרכוש המוחשי המבוטח.
 .3לרכוש בהקמה.
 .4הרחבות "הפסקת שירותים ציבוריים"" ,ספקים/לקוחות"" ,רכוש שאינו בעלות המבוטח"" ,השבת סכום
הביטוח לקדמות" ,שבפרק ) 5ביטוח אובדן תוצאתי( בחלק א' )ביטוחי רכוש( לפוליסה ,לא יחולו על פרק
זה.

ח.

תנאים מיוחדים לפרק זה
 .1גבול אחריות המבטחת
א .הסכום שישולם על ידי המבטחת עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו,
ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח או גבול האחריות הכללי הנזכר בה ,הן בגין אובדן לרכוש מוחשי
והן בגין אובדן תוצאתי ,או על סכומים אחרים ,שייקבעו במקומם על ידי הוספה לפוליסה ,ובשום
פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.
ב .באם הוצאה כלשהי המכוסה על פי פרק זה ,שולמה למבוטח בשל אובדן לרכוש מוחשי ,לא תשלם
המבטחת עבור אותה הוצאה על פי פרק זה ,למעט הפרשים ,אם יש כאלה ,בין מה ששולם כאובדן
לרכוש מוחשי ובין המגיע בגין אובדן תוצאתי ,אך בכפוף לביטוח חסר.
 .2הרחבות
על פרק זה יחולו הרחבות פרק ) 5ביטוח אובדן תוצאתי( לחלק א' )ביטוחי רכוש( לפוליסה ,למעט הרחבות
שהוצאו מכיסוי במפורש.
 .3הקטנת סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח
לאחר קרות מקרה הביטוח ,יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטחת בגובה תגמולי הביטוח,
המגיעים למבוטח בגין מקרה הביטוח ,לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית.
 .4ביטוח חסר
א .היה בשעת קרות מקרה הביטוח סכום הביטוח לרכוש המוחשי המבוטח קטן מ –  90%משוויו ,תפחת
חבות המבטחת בשיעור יחסי ,שהוא כיחס בין סכום הביטוח לבין  90%משווי הרכוש בקרות מקרה
הביטוח .כל פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד.
ב .היה בשעת קרות מקרה הביטוח ,סכום הביטוח הכולל בגין אובדן תוצאתי פחות מהסכום המתקבל
מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום המחזור השנתי ,יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי ,כיחס
שבין סכום הביטוח לבין הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי ,כאמור.
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 .5תקופת התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח ,למעט רכוש צד
שלישי ,לגביו ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי כנגד המבוטח.

ט.

סייגים לפרק זה
פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המוחשי המבוטח במישרין או בעקיפין על ידי:
 .1חומר ביולוגי ו/או כימי כלשהו .למען הסר ספק ,הנזק הפיזי הישיר מפיצוץ מתקן המכיל חומרים אלה –
מכוסה.
 .2פריצה או גניבה או נזק בזדון תוך כדי פריצה או גניבה.
 .3החרמה ,הפקעה ,תפיסה או החזקה )חוקית או אחרת( של הרכוש המתואר ברשימה ו/או המקרקעין בהם
הוא נמצא.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

ב' :ביטוח הנדסי
פרק  -1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות
 .1מקרה הביטוח  -אובדן או נזק פיזי ישיר לרכוש המוחשי המבוטח ,המפורט ברשימה ,שהתרחש בתקופת
הביטוח ,ושהינו בלתי צפוי ,וזאת מסיבה כלשהי ,אלא אם זו הוחרגה במפורש.
פרק זה מכסה את הרכוש המבוטח בתחום הטריטוריאלי ,בהיותו בעבודה או במנוחה ,או בפרוק ,או בעת
ההעברה ממקום למקום ובמהלך הקמה מחדש ,אך לא לפני תום ההקמה ,ההצבה וההרצה הראשונה בחצרי
המבוטח.
 .2נזק  -נזק פיזי לרכוש מוחשי בלבד .בכפוף לאמור לעיל ,נזק פיזי לרכוש מוחשי לא יכלול:
 .1אבדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע ,לרבות כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנה ,במידע או בתכנות
המחשב ,שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות המבנה המקורי שלהם וכל הפסד רווחים הנובע מהם .למרות
האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או לתוכנות או למידע ,שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש
מוחשי יכוסו בפרק זה.
 .2אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות הנתונים ,התוכנות או המידע או
תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מהם.
 .3סכום הביטוח – עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש ,הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש
שאבד ,כפי שהיה במצבו כחדש ,בתוספת דמי הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים ,אם יחולו ואינם ברי החזרה.

 .4תגמולי הביטוח
א .במקרה של נזק שאינו ניתן לתיקון )אבדן מוחלט( – עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש בעל
אותו כושר תפוקה ,לרבות דמי-הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים ,אם יחולו ואינם ברי-החזרה .היה ולא ניתן
להשיג רכוש חדש כאמור ,תוגבל אחריות המבטחת לעלות ההחלפה של רכוש חדש ,הקרוב ככל האפשר
בביצועיו ובתפוקתו לרכוש שאבד ,כפי שהיה במצבו כחדש ולא נופל ממנו.
אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב:
 (1נזק בו עלות התיקונים של הפריט על-פי חישוב השיפוי כמפורט במקרה נזק הניתן לתיקון )נזק חלקי(
בסעיף ב' דלקמן ,עולה על או שווה לעלות ההחלפה של הפריט כאמור ברישא לסעיף זה.
 (2הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו.
 (3הפריט אבד כתוצאה ממקרה ביטוח ,שאינו מוחרג על פי חריגי פרק זה.
אם צוין במפורש ברשימה ,ובתמורה לדמי ביטוח נוספים ,מורחב פרק זה לכסות על בסיס נזק ראשון עד
לגבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה ,הוצאות עבור התאמה או החלפה הכרחיים של תוכנה הנובעים
מהשינוי האמור לעיל בחומרה.
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ב.

ג.
ד.

ה.

ו.

במקרה נזק הניתן לתיקון )נזק חלקי( – כל ההוצאות שתידרשנה להחזרת הפריט הניזוק למצב פעולה ,כפי
שהיה לפני קרות מקרה הביטוח ,ללא ניכוי עבור פחת או שימוש ,לרבות הוצאות הפירוק וההרכבה מחדש,
דמי ההובלה והיטלים ,אם יחולו ואינם ברי-החזרה ,שיוצאו לשם ביצוע התיקונים .אם התיקונים יבוצעו
בבית-מלאכה של המבוטח ,תשלם המבטחת את עלות החומרים ושכר-העבודה שיוצאו לשם ביצוע
התיקונים .המבטחת לא תשפה את המבוטח בגין שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים ,אשר
יבוצעו בעת ביצוע התיקונים ,אלא אם השינויים ,התוספות או השיפורים הינם תוצאה בלתי-נמנעת של ביצוע
התיקונים.
ניצולת
ערכה של כל ניצולת יופחת מהשיפוי שעל המבטחת לשלם ,אם ניצולת זו הינה לתועלתו של המבוטח.
סכום הביטוח וגבול אחריות המבטחת
מוסכם בזה ,כי בקרות מקרה הביטוח ,תשפה המבטחת את המבוטח עד לגבול אחריות המבטחת הנקוב
ברשימה כסכום הביטוח בגין כל פריט ,ועד לסכום הביטוח הכללי הנקוב ברשימה בגין הרכוש המבוטח,
ובשום אופן לא מעבר לגובה הנזק שנגרם לרכוש המבוטח עקב מקרה הביטוח.
הוצאות מיוחדות
שיפוי המבוטח בגין מקרה ביטוח יכלול הוצאות שהוצאו על-ידי המבוטח עד לגבול אחריות המבטחת של
 20%מערך הפריט הניזוק או  US $100,000הנמוך מביניהם ,בגין משלוח אווירי ,שעות-נוספות ועבודה
בשבתות ,חגים ומועדי-ישראל.
ביטוח חסר
היה ובעת תחילת הביטוח ,סכום הביטוח ,הנקוב ברשימה ,נמוך מעלות רכישתו של הרכוש המבוטח ,תפחת
חבות המבטחת בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין עלות החלפתו ברכוש חדש,
כמפורט בהגדרת סכום הביטוח לעיל .סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.

 .5הרחבות הכלולות בפרק זה
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

קלקול מערכת מיזוג-האוויר
הפרק מכסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח הנובעים מכשל תאונתי של מערכת מיזוג-האוויר.
הוצאות פינוי הריסות
אחריות המבטחת לפי פרק זה מורחבת לכלול הוצאות פינוי הריסות ,לאחר מקרה ביטוח והוצאות לשם
שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות נזק כלשהו ,המחייב שמירה כזו.
גבול אחריות המבטחת לפי הרחבה זו לא יעלה על  10%מערך הפריט הניזוק ,והינו על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
סעיף שומה
מוסכם בזאת ,כי אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על  20%מסכום הביטוח הכללי לפרק זה ,תסתפק
המבטחת ,לעניין ביטוח חסר ,בהצהרת המבוטח בדבר ערכו של הרכוש ,שלא אבד או ניזוק.
נזק נוסף
אם בעת תיקון נזק המכוסה על פי פרק זה ,יגרם נזק נוסף מאירוע מכוסה לרכוש המבוטח ,שנמצא בתיקון,
יהיה נזק נוסף זה מכוסה אף הוא.
ביטוח עודף
במידה ויתברר שסכום הביטוח של אחד מסעיפי הרכוש המבוטח לפי פרק זה נמצא בביטוח יתר ,יוכל
המבוטח )משך כל תקופת הביטוח( ,להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם ימצא בביטוח חסר,
ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  20%מהסעיף ,שנתון בביטוח חסר ובמידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר
יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף ,ישלם המבוטח דמי ביטוח נוספים בהתאם.
ביטוח נוסף
ביטוח זה מכסה ,בנוסף לסכום הביטוח המתואר ברשימה ,גם סכומים נוספים ,שמקורם ב:
 .1שינויים ו/או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח במהלך תקופת הביטוח.
 .2עליה בערך הרכוש המבוטח כתוצאה משינויים בלתי צפויים ,שאירעו בתקופת הביטוח ,לרבות היטלים
ו/או מכסים ו/או מסים.
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גבול אחריות המבטחת לעניין הרחבה זו לא יעלה על  20%מסכום הביטוח הכללי של כל סעיף ,ובתנאי
שהמבוטח יודיע על העליות ו/או השינויים בסכומי הביטוח בהקדם ,וישלם בהתאם את דמי הביטוח הנוספים
היחסיים המגיעים למבטחת.
ז .מס ערך מוסף
מוסכם כי סכומי הביטוח אינם כוללים מע"מ.
ח .נזק לרכוש סמוך
הפרק מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי לרכוש אחר של המבוטח )אף אם אינו נכלל ברשימת הרכוש
המבוטח( שנגרם מחמת אבדן או נזק לרכוש המבוטח המכוסה בפרק זה ,עד לתקרת גבול אחריות המבטחת
בסך של  $15,000על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
ט .הוצאות מנע
הפרק מורחב לכסות הוצאות שהוצאו למניעת מקרה ביטוח העומד להתרחש ,אף אם לא נגרם אבדן או נזק
בפועל לרכוש המבוטח גופו ,וזאת בתנאי ,כי הוצאות אלו היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח
בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי.
י .תיקונים דחופים
מוסכם בזה כי המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של שמאי ,אולם מותנה
כי עליו להודיע מיידית על הנזק למבטחת ו/או למי מטעמה ולשמור על החלקים שהוחלפו.
י"א .ביטוח חסר
למרות האמור בסעיף ) 4ו'( – סעיף ביטוח חסר לעיל ,היה ובעת תחילת הביטוח סכום הביטוח הנקוב
ברשימה נמוך מ –  90%מעלות רכישתו של הרכוש המבוטח ,כנדרש בהגדרת סכום הביטוח לעיל ,תפחת
חבות המבטחת בשיעור יחסי ,שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין  90%מעלות החלפתו של הרכוש
המבוטח בחדש ,בהתאם להגדרת סכום הביטוח לעיל.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד.
היה וסכום הביטוח של הרכוש המבוטח או פריטים ממנו ,נקבע בתחילת תקופת הביטוח על-ידי שמאי
מוסכם על המבוטח ועל המבטחת ,לא יחול סעיף זה ולא יחושב ביטוח חסר בעת תשלום תגמולי הביטוח.
י"ב .התאמת ציוד וחלקי חילוף שלא ניזוקו לציוד המוחלף עקב מקרה הביטוח
הפרק מורחב לכלול התאמת ציוד ועלות חלקי חילוף ,שלא ניזוקו ,אך אינם מתאימים לציוד שהוחלף במקום
הציוד שניזוק עקב מקרה הביטוח ,וזאת עד לתקרת גבול אחריות המבטחת שלא תעלה על  $50,000על
בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.

 .6חריגים מיוחדים לפרק זה
המבטחת לא תהיה אחראית עבור:
 .1אבדן או נזק שנגרמו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת
תוקפו של פרק זה ,אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.
 .2אבדן או נזק ישיר של התבלות ,בלאי ,שיתוך )קורוזיה( ,חלודה ,של כל חלק מהרכוש המבוטח או שנגרמו
או נבעו באופן טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית .חריג זה מוגבל
לאותו חלק שניזוק או אבד.
 .3כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם ,פרט לליקויים שנוצרו כתוצאה
ממקרה ביטוח המכוסה תחת פרק זה.
 .4כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית של פריטי הרכוש המבוטח ,המופיעים
ברשימה .חריג זה יחול גם על חלקים ,שהוחלפו במהלך פעולות האחזקה.
 .5אובדן או נזק ,עבורם אחראי כדין ,מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו תיקונים ,בין
שאחריותו נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת .חלק הלה על אחריותו ,תשפה המבטחת את המבוטח,
בתנאי שהמבוטח יסב למבטחת את תעודת-האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן,
הספק או המתקן.
 .6אובדן או נזק מסיבה כלשהי בעת שהציוד מורכב או נישא בכלי-טייס או בכלי-שייט.
 .7נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
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 .8אובדן או נזק לנורות ,שפופרות ,סרטים ,רצועות ואביזרים בני חלוף אחרים ,שמנים וכימיקלים ,אלא אם
נגרמו בהמשך ועקב נזק תאונתי בר שיפוי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח .בכל מקרה השיפוי בגינם
מוגבל לעודף אורך חייהם.
 .9פגמים אסתטיים ,אלא אם נגרמו בהמשך ועקב נזק תאונתי בר שיפוי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח.
 .10גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד.
פריצה פרושה :גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח ,לאחר חדירה לחצרים המבוטחים,
בתנאי כי החדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על החדירה או היציאה כאמור,
וכן חדירה על-ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו הועתקו או הותאמו שלא כדין.
שוד פירושו :החדירה לתוך המבנים ו/או החצרים בהם נמצא הרכוש המבוטח וגניבת רכוש מתוכם ,שנעשו
על-ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח.

 .7הרחבות מיוחדות לפרק זה
א .הרחבת שחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה
סעיף הביטוח :המבטחת תשפה את המבוטח עבור ההוצאות בפועל לשחזור הנתונים והתוכנה האגורים
ברכוש המבוטח ,אשר אבדו או ניזוקו בשל מקרה ביטוח בתקופת הביטוח ,ובתנאי ששחזור כזה יבוצע
בפועל תוך  12חודשים מיום קרות מקרה הביטוח או בתוך תקופה ארוכה יותר ,שהמבטחת הסכימה עליה
במפורש בכתב.
סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו נקבע על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לביטוח חסר ,ויהווה את
גבול אחריות המבטחת ,בהתייחס לסה"כ ההוצאות המרביות הדרושות להחלפה או שחזור הנתונים והתוכנה
האגורים ברכוש המבוטח.
ב .שחזור נתונים מורחב ))(Comprehensive Software Coverרק אם צוין במפורש ברשימה ושולמה
בגינו תוספת דמי ביטוח(
המבטחת תשפה את המבוטח גם בגין ההוצאות בפועל לשחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש
המבוטח ,אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח מ:
 .1ליקוי תקשורת
 .2תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות
 .3ברק
 .4כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח.
 .5התקנה או יישום לקוי של תוכנות.
 .6נזקי טבע.
 .7נזק מכוון על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה .בכפוף לסכום הביטוח
המצוין ברשימה ,גבול אחריות המבטחת להרחבה זו לא יעלה בשום מקרה על  $500,000למקרה
ביטוח ולתקופת הביטוח.
 .8וירוסים מכל סוג .בכפוף לסכום הביטוח המצוין ברשימה ,גבול אחריות המבטחת להרחבה זו לא יעלה
בשום מקרה על  $500,000למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח.
 .9הפעלה לקויה
ובתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תוך  12חודשים מיום קרות מקרה הביטוח או בתוך תקופה ארוכה יותר,
שהמבטחת הסכימה עליה במפורש בכתב.
סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו נקבע על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לביטוח חסר ,ויהווה את
גבול אחריות המבטחת ,בהתייחס לסה"כ ההוצאות המרביות הדרושות להחלפה או שחזור הנתונים
והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח.
ג .הגדרות
 .1שחזור נתונים ותוכנה  -הזנת נתונים אוטומטית מתוך קבצי גיבוי ,ולכל היותר הזנה ידנית של נתונים
מתוך מסמכי מקור ותוכנות מקור.
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.2

.3
.4
.5

נתונים  -מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים הנאגרים מחוץ לזיכרון הפנימי )יחידת העיבוד
המרכזית –  (CPUוכולל:
)א'( נתוני מאגר המידע
)ב'( תוכנות מערכת ) (SYSTEMומערכת ההפעלה.
)ג'( תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסודרות ייצור שוטפות.
)ד'( תוכנות משתמש מתכנות עצמי.
מסמכי מקור ) - (SOURCE DOCUMENTSמסמכים מקוריים מכל סוג שהוא ,המהווים את הבסיס להזנת
הנתונים למחשב ,לרבות חשבוניות ,הזמנות ,קבלות ,רשימת תוכנות ,רשימות נתונים וכיו"ב.
מערכות שרות  -יחידות מיזוג אוויר ,מחוללי זרם המשמשים כמקור מתח בלתי-תלוי ) – UPSמכשירי
אל-פסק( ,יחידות מתח לחירום ,מחליפי תדר ,וכל יחידה העוזרת לשמור על מצב העבודה של היחידה
האלקטרונית.
תוכנות בלתי חוקיות  -תוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריהם ,לרבות העתקה של תוכנות מתוך ספריות
תוכנה )תוכנות ברשות הציבור – .(PUBLIC DOMAIN SOFTWARE

ד .חריגים להרחבות אלה
 .1התוכנות והנתונים שלהלן אינם מכוסים:
א .הנתונים האגורים ביחידת הזיכרון של המחשב ) (CPUוכן נתונים ,שאינם מוגדרים בהגדרות.
ב .נתונים שאבדו עקב שימוש בתוכנה ,שטרם נסתיימה כתיבתה וטרם הושלם שלב תיקון השגיאות
שבה.
ג .נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות )תוכנות גנובות או מועתקות(.
ד .תוכנות משחקים.
 .2לא יכוסה אובדן או נזק ,שאירעו באופן ישיר או עקיף ,או שתרמו או שנבעו מ:
א .ניקוי לא מספיק וטיפול לא הולם באמצעי אגירת הנתונים או אחסנתם בצורה בלתי מתאימה.
ב .יישום שגוי של תוכנות ,אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות )תוכנות גנובות או מועתקות(.
 .3עלויות מוחרגות:
לא ישולם כל שיפוי עבור:
א .נתונים או אמצעי אגירת נתונים מבוטחים אשר נעשה בהם שינוי או שיפור מכל סוג שהוא לאחר
קרות מקרה הביטוח.
ב .ניקוי תוכנה משגיאות.
ג .תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית.
 .4מגבלות אחרות לכיסוי:
א .המבטחת אינה אחראית לכל אבדן או נזק אשר היה ידוע למבוטח או נציגיו בזמן כניסתו לביטוח זה.
ב .פרק זה אינו מכסה נזקים ,שהתגלו לאחר תום שישה חודשים מועד תום תקופת הביטוח.
ג .המבטחת אינה אחראי לכל אבדן או נזק הנובע מאי אחזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל פי
נהלים שתקבע המבטחת .לא נקבעו על ידי המבטחת נהלים לגיבוי ,על המבוטח לנהוג לפי הנוהל
הבא:
על המבוטח להחזיק " 2דורות" של גיבוי שבועי וחודשי מלאים לנתונים ,דהיינו:
)א( העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון.
)ב( העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון.
העתקים של כל הגיבויים חייבים להישמר באתר בטוח אחר.
ד .המבטחת אינה אחראית לכל אובדן או נזק ,שהיה נמנע על ידי הפעלת תוכנות אנטי וירוס ותוכנות
למניעת חדירה על ידי צדי ג' .
ה .המבטחת אינה אחראית לכל אובדן או נזק שהיה נמנע ע"י הפעלת מערכת "אל פסק" ).(U.P.S
ו .המבטחת אינה אחראית לכל אובדן או נזק שנגרם בשל מעשה מכוון או רשלנות רבתי של המבוטח
או של אחרים בידיעת המבוטח.
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ה .הרחבת הוצאות תפעול נוספות
 .1סעיף הביטוח :המבטחת תשפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במשך
תקופת השיפוי המצוינת ברשימה ,ואשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים ,כתוצאה ממקרה ביטוח
לרכוש המבוטח.
סכום השיפוי היומי וסך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על גבול אחריות המבטחת המצוין
ברשימה ליום ולתקופת הביטוח.
 .2סכום הביטוח – גבול אחריות המבטחת
גבול אחריות המבטחת )סכום הביטוח המצוין ברשימה לתקופת הביטוח( להרחבה זו נקבע על-פי
ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת חלופית בעלת ביצועים דומים לרכוש המבוטח.
דהיינו :סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת חלופית במשך יום אחד ,במכפלת מספר הימים
בהם מופעלת המערכת המבוטחת במשך שנה.
 .3השיפוי
א .כמועד תחילת השיפוי ייחשב מועד תחילת השימוש במערכת החלופית.
ב .בכל תביעה ישא המבוטח בהוצאות מספר ימי ההשתתפות העצמית המוסכמים הראשונים מתוך
תקופת השיפוי בפועל ,כנקוב ברשימה.
ג .בכל תביעה תשפה המבטחת את המבוטח בגין ההוצאות היומיות הנוספות לכל יום מתקופת השיפוי,
שנשא בהן המבוטח בפועל ,או תשלם למבוטח את סכום השיפוי היומי ,כמצוין ברשימה ,הנמוך
מבין שניהם.
 .4תקופת השיפוי
התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח או חלק ממנו ,והמתחילה עם תום תקופת ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה ,ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה ברשימה או במועד סיום התיקון או ההחלפה
של הרכוש המבוטח ,המוקדם מביניהם.
באם צוין הדבר במפורש ברשימה ,ישולמו תגמולי הביטוח לא לפי תקופת השיפוי ,אלא ,בהתאם לסך
ההוצאות בפועל עד לגבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה.
 .5חריגים מיוחדים להרחבה זו
המבטחת לא תהיה אחראית עבור:
 .1אובדן או נזק הנובע מהגבלות כלשהן שהוטלו על-ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.
 .2אובדן או נזק הנובע משינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית כזו.
 .3אובדן או נזק הנובע משיפוצים ו/או שיפורים אשר בוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח
אשר ניזוק או נהרס.
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  - 2אובדן תוצאתי כתוצאה מנזק לציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות
 .1סעיף הביטוח
המבטחת תשפה את המבוטח בגין הפסד שיגרם במשך תקופת השיפוי הנקובה ברשימה כתוצאה ממקרה הביטוח
שארע במשך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה ,או בכל תקופה נוספת בהסכמת המבטחת בכתב ,עבורה שילם
המבוטח או הסכים לשלם את דמי-הביטוח.

 .2מקרה הביטוח
אובדן או נזק כתוצאה מהפרעה או הפסקה בתפעול עסקו של המבוטח ,שייגרמו עקב נזק פיזי לרכוש המבוטח,
על פי פרק )1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( ,המשמש את המבוטח לניהול עסקו ,שהתרחש
בתקופת הביטוח ,וזאת מסיבה כלשהי ,אלא אם זו הוחרגה במפורש.
תנאי מוקדם לביטוח על פרק זה הוא ,ששולמו תגמולי הביטוח על ידי המבטחת למבוטח ,למעט תשלום לפנים
משורת הדין ,לפי חלק ב' לפוליסה )ביטוח הנדסי( פרק ) 1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( בגין
אובדן או נזק פיזי ,אלא אם התשלום לא נעשה על ידי המבטחת בשל סכום ההשתתפות העצמית.
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 .3סכום הביטוח
סכום הביטוח הבסיסי הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק ,כולל שכר העבודה .
אם תקופת השיפוי קצרה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא.
היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה ,על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת השיפוי.
אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כפריטים נפרדים ,תחול הוראה זו על כל פריט בנפרד.

 .4הגדרות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

רווח גולמי  -סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח ,בתוספת מלאי הסגירה ,ממנו יש
לנכות את:
סכום הוצאות העיבוד ,הבלתי מבוטחות ,המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה.
שכר עבודה  -סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח ,לרבות ההפרשות הסוציאליות,
למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.
הוצאות הכנת תביעה  -ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי-חשבון ,מומחים ויועצים אחרים המכינים
ומגישים את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה על-פי פרק )1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות(
ופרק זה.
מחזור  -כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים
שניתנו במהלך עסקו של המבוטח.
תקופת השיפוי  -התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח ,ואשר מתחילה עם
קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מהתקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
צמצום במחזור  -הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.
שיעור הרווח הגולמי – היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח.
מחזור שנתי – המחזור במשך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות מקרה הביטוח.
מחזור תקני – המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי בתוך  12החודשים שקדמו לתאריך קרות
מקרה הביטוח ,מותאם יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים.
שיעור שכר עבודה – היחס שבין שכר העבודה למחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות מקרה
הביטוח.

בכל העניינים המנויים בסעיפים ז' – י':
תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות האחרות
המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרות מקרה הביטוח ,כך שהסכומים המותאמים ייצגו במידה
הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו מושגות בתקופה היחסית אלמלא קרות מקרה הביטוח.

 .5היקף הכיסוי
א .רווח גולמי
הביטוח בגין סעיף רווח גולמי מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב:
) (1צמצום המחזור.
) (2הגדלת הוצאות התפעול.
תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו כדלהלן:
 .1סעיף רווח גולמי בגין צמצום המחזור:
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת
השיפוי.
 .2סעיף רוח גולמי בגין הגדלת הוצאות התפעול:
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות ,אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת או הקטנת הצמצום
במחזור ,אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.
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בתנאי מפורש ,כי הסכום שישולם על פי תת-סעיף זה ,לא יעלה לגבי כל הוצאה כנ"ל על הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור ,שאבדנו נמנע על ידי ההוצאה הנוספת
הזו ,בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי ,בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק המשולמות מתוך
הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.
ב .שכר עבודה )באם בוטח בנפרד ברשימה(
הביטוח בגין סעיף שכר עבודה ,מוגבל לאבדן שכר עבודה עקב:
) (1צמצום במחזור.
) (2הגדלת הוצאות התפעול.
תגמולי הביטוח עבור שכר עבודה יחושבו על פי בסיס כפול כדלקמן:
 .1סעיף שכר עבודה בגין צמצום המחזור:
)א( תקופת שיפוי מלא
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך אותו החלק מתקופת השיפוי
המתחיל עם קרות מקרה הביטוח ומסתיים לא יאוחר מתום מספר השבועות ,שצוין ברשימה,
כשבועות בהן יהיה שיפוי מלא ,בניכוי כל חיסכון בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח במשך אותה
התקופה.
)ב( תקופת שיפוי חלקי
סכום המתקבל מהכפלת שיעור שכר העבודה בצמצום המחזור במשך יתרת תקופת השיפוי
והכפלת סכום זה ב %-שכר העבודה המצוין ברשימה כ %-המבוטח ליתרת תקופת השיפוי ,בניכוי
כל חיסכון בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח ,במשך אותה תקופה.
במידת הצורך ניתן להוסיף לסכום זה את הסכום ,שנחסך בשכר העבודה ושנוכה כחיסכון בהתאם
לאמור בסיפא של סעיף ) 1א'( הנ"ל.
לחלופין:
)ג( אפשרות לתקופת שיפוי מלא מוארכת ) (CONSOLIDATED-PERIODשהינה שילוב בין סעיף
) 1א'( לסעיף ) 1ב'( )להלן" :תקופה מאוחדת"(.
המבוטח רשאי עפ"י בחירתו להגדיל את מספר השבועות בהם יקבל שיפוי מלא כמפורט בסעיף 1
)א'( לעיל ,עד למספר השבועות המוסכם המצוין ברשימה ,שתיחשב כתקופה המאוחדת ,וזאת
במקום תקופת השיפוי החלקי כמפורט בסעיף ) 1ב'( לעיל ,בניכוי כל חיסכון שנחסך בשכר
העבודה ושנוכה כחסכון ובהתאם לאמור בסיפא של סעיף ) 1א'( לעיל.
 .2סעיף שכר עבודה בגין הגדלת הוצאות התפעול
שכר העבודה הנוסף ,הנחוץ והסביר שהוצא בלעדית לשם מניעה ו/או הקטנת הצמצום במחזור ,אשר
עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח .בתנאי כי הסכום הנוסף הנ"ל לא יעלה על
הסכום אשר היה משתלם כשיפוי לפי סעיף  1לעיל  -סעיף שכר עבודה בגין צמצום המחזור.
ג .גבול אחריות המבטחת לא יעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ברשימה לגבי כל סעיף המוזכר בה ובסה"כ
על סכום הביטוח לפי פרק זה ,ולא יעלה בשום מקרה על האובדן או הנזק שנגרם למבוטח בפועל עקב מקרה
הביטוח.
ד .אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר בחצרים בהם ארע מקרה
הביטוח ,בין ע"י המבוטח או בין על-ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלתו של העסק ,אזי הכספים ,ששולמו או
שיעמדו לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת השיפוי.

 .6הרחבות
אין בהרחבות המפורטות להלן ,למעט הרחבת סכום ביטוח נוסף והרחבת הוצאות הכנת תביעה ,בכדי לשפות או
לפצות את המבוטח מעבר לגבולות אחריות המבטחת הנקובים ברשימה אלא אם צוין בה במפורש אחרת.
א .אישור רואה-חשבון כראיה לכאורה
מוסכם כי כל אישור בדבר נתון מספרי העסק ,הנדרש על-ידי המבטחת ,אשר יומצא על-ידי רואה-החשבון
של המבוטח ,ישמש ראיה לכאורה לעניין נכונות הנתון.
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ב.

ג.
ד.

ה.
ו.
ז.

ח.

ט.

י.

מקדמות
מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי ומדי חודש לאחר מכן ,מתחייבת המבטחת לשלם למבוטח
מקדמה על חשבון תביעתו בשיעור של  75%מסכום ההפסד החודשי המשוער ,כפי שיוערך על-ידי השמאי
המטפל .בכל מקרה של חילוקי-דעות בין המבוטח לבין המבטחת בדבר גובה התשלום המגיע על-פי פרק זה,
מתחייבת המבטחת לשלם את הסכום ,שאינו שנוי במחלוקת ,מבלי לפגוע בזכויות המבוטח או זכויות
המבטחת.
חלוקה מחלקתית
אם עסקו של המבוטח מנוהל במחלקות נפרדות ,אשר תוצאותיהן עצמאיות וברורות ,רשאי המבוטח לדרוש
התייחסות נפרדת לכל מחלקה ,שהושפעה ממקרה הביטוח ,בכפוף לסעיף ביטוח חסר.
השפעה בין-עסקית
הפרק מורחב לכסות הפרעה או הפסקה הדדית בין עסקי המבוטח ,הנובעת מאבדן או נזק ,בחצרי מפעלים
וחברות השלובים במהלך עסקו של המבוטח מהסיכונים המבוטחים לפי חלק ב' לפוליסה )ביטוח הנדסי(
פרק ) 1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות ,לרבות הרחבת שחזור נתונים ותוכנה( ובתנאי כי
מפעלים וחברות אלה מבוטחים בפוליסה זו.
השתתפות עצמית
פרק זה לא יושפע מהיות האובדן או הנזק המכוסה על פי חלק ב' לפוליסה )ביטוח הנדסי( פרק ) :1ביטוח
ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( נמוך מההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה לפרק זה.
שירותים הדדיים
אם בקרות מקרה הביטוח ,יהיה המבוטח צד להסכם מגביל כלשהו בדבר מתן שירותים הדדיים בין הצדדים
להסכם ,לא יידרש המבוטח להפר הסכם זה בפעולות הנעשות למניעת הצמצום במחזור.
שיפורים בציוד
אם לאחר מקרה ביטוח ,יידרש המבוטח על ידי המבטחת ו/או מי מטעמה בכתב לרכוש ציוד משוכלל ו/או
משופר מהציוד שניזוק ,אשר יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח ,על מנת להקטין את
הנזק המכוסה על-פי פרק זה ,יכוסה הפרש העלות ,שאינו מכוסה לפי חלק ב' )ביטוח הנדסי( פרק ) 1ביטוח
ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( לפוליסה בפרק זה .הרחבה זו אינה כפופה לחישוב ביטוח חסר.
פיצויים בגין הפרת חוזה
אם צוין הדבר ברשימה ותמורת תשלום תוספת דמי ביטוח ,יורחב הפרק לכסות קנסות ופיצויים שהמבוטח
יהיה חייב בתשלומם עפ"י הסכם ,בגין הימנעות מביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות ,כתוצאה ישירה
ובלעדית מאבדן או נזק המכוסה בחלק ב' לפוליסה )ביטוח הנדסי( פרק ) 1ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות
ממוחשבות( ,וזאת עד לגבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה ,על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לחישוב
ביטוח חסר.
חובות פתוחים )(BOOK DEBTS
אם צוין הדבר ברשימה ,ובתמורה לדמי ביטוח נוספים יורחב הפרק לכסות הפסד למבוטח בגין יתרת חובות
פתוחים ,שלא ניתן להוכיחם עקב נזק פיזי לאמצעי אגירת המידע שבהם הם מאוחסנים ,שנגרם על ידי מקרה
הביטוח.
הסכום לתשלום בגין הפסד זה ,לא יעלה על הסך המתקבל מיתרת חובות פתוחים ביום קרות מקרה הביטוח,
בניכוי תקבולים שהתקבלו או שאותרו בגין אותם חובות ,בתוספת ההוצאות הנוספות ההכרחיות שהוצאו
לאיתור וזיהוי החובות והחייבים לאחר קרות מקרה הביטוח.
הרחבה זו לא תעלה על גבול אחריות המבטחת המצוין ברשימה ,ועל בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לחישוב
ביטוח חסר .מתגמולי הביטוח ינוכו סכומים בגין חובות אבודים ו/או מסופקים ,שנוצרו במהלך עסקיו הרגיל
של המבוטח ושאינם נובעים ממקרה הביטוח וכן יילקחו בחשבון תנאים בלתי רגילים ,שהשפיעו לרעה או
היו יכולים להשפיע לרעה על מצב החובות הפתוחים במהלך עסקיו הרגיל של המבוטח אילולא קרות מקרה
הביטוח.
הוצאות הכנת תביעה
אם צוין הדבר ברשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים ,יורחב הפרק לכסות הוצאות הדרושות לצורך חישוב
הנזק להכנת תביעה בגין הפסד המכוסה על פיו ,וזאת עד לגבול אחריות המבטחת המצוין ברשימה ,על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לחישוב ביטוח חסר.
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י"א .שחזור נתונים – אבדן תוצאתי
אם צוין הדבר ברשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים והשתתפות עצמית נפרדת ,ובכפוף לתנאי פרק זה
וסייגיו ,יורחב פרק זה לכסות אובדן תוצאתי הנובע מנזק ,כהגדרתו בהרחבה )7ב'( לחלק ב' ,פרק א' :ביטוח
ציוד הנדסי – ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות :הרחבת שחזור נתונים מורחב ) Comprehensive
.(Software Cover

 .7חריגים
המבטחת לא תשפה את המבוטח בגין:
א .כל הפסד הנובע מהוצאות עבור שיפורים ,שינויים או שיפוצים בעת תיקון או קימום או החלפה בשל הנזק
הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.
ב .כל נזק המכוסה בהרחבה )7ב'( לחלק ב' ,פרק א' :ביטוח ציוד הנדסי – ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות:
הרחבת שחזור נתונים מורחב ) ,(Comprehensive Software Coverאלא אם צוין במפורש אחרת
ברשימה.
ג .כל הפסד בגין נזק לרכוש בהקמה.
ד .מעשה מכוון או רשלנות רבתי של המבוטח או של אחרים בידיעתו של המבוטח.

הרחבת הגנה על קווי הרשת
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

ו.
ז.
ח.

סעיף הביטוח
המבטחת תשפה את המבוטח בגין הפסד בפועל שייגרם בתקופת השיפוי הנקובה ברשימה בשל מקרה
ביטוח ,שאירע בתקופת הביטוח ,עד לתקרת גבול אחריות המבטחת ובכפוף לתנאי הרחבה זו ,מפורט להלן.
מקרה הביטוח
הפרעה או הפסקה )להלן" :השבתה"( בפעילות העסק ,כתוצאה מאובדן או נזק ו/או קלקול או תקלה לרשתות
חיצוניות של תקשורת ו/או מידע ו/או כוח או לרשתות של נותני שירותים חיצוניים ,הקשורים לרשת הפעלת
הציוד האלקטרוני של המבוטח )להלן":ספקי הרשת"( ,מכל סיבה שהיא ,שלא הוצאה במפורש מהכיסוי על פי
חריגי חלק ב' ,פרק א' )ביטוח הנדסי  -ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות ממוחשבות( ופרק זה לפוליסה.
גבול אחריות המבטחת
אלא אם צוין אחרת ברשימה ,סכום הביטוח בהרחבה זו הוא  50%ממחזור המכירות השנתי של העסק
המבוטח.
תקופת השיפוי
אלא אם צוין אחרת ברשימה ,תקופת השיפוי להרחבה זו היא  10ימי עבודה .תקופת השיפוי מתחילה בזמן
ההשבתה בפועל של העסק ,ומסתיימת עם תיקון הנזק לרשת ,ולא יאוחר מתום תקופת השיפוי שנקבעה
ברשימה.
חישוב השיפוי
סכום השיפוי יחושב לפי ההפסד היומי המוכח בכל יום השבתה במכפלת ימי ההשבתה בפועל.
סכום השיפוי היומי המרבי לא יעלה על גבול אחריות המבטחת ,כאמור לעיל ,חלקי  250ימי עבודה.
היה והמבוטח לא יוכל להוכיח בכתובים נזק בפועל בתקופת ההשבתה ,אך ההשבתה תימשך  3ימי עבודה
לפחות ,תשפה המבטחת את המבוטח בגובה  25%מסכום השיפוי היומי המרבי.
השתתפות עצמית
אלא אם צוין אחרת ברשימה ,הרחבה זו כפופה להשתתפות עצמית של יום עבודה אחד.
ביטוח חסר
הרחבה זו אינה כפופה לביטוח חסר.
חריגים להרחבה זו
הרחבה זו אינה מכסה השבתה עקב:
 .1שביתה אצל ספקי הרשת.
 .2רעידת אדמה ,התפרצות ,הר געש ,צונאמי וכל שיטפון בעקבותיו ,הוריקן ,טייפון ,ציקלון ו/או טורנדו,
הגורמים נזק לספקי הרשת.
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אבדן או נזק ו/או קלקול או תקלה ,לקווי הרשת בחצרי המבוטח.
הפסקות יזומות בקווי הרשת ,שנמסרה למבוטח הודעה על קיומן.
פשיטת רגל ו/או קשיי נזילות אצל ספקי הרשת.
עבודות תיקון ו/או מגבלות תפעוליות שהוטלו על ידי הרשויות בנוגע לקווי הרשת.
ליקויים בקווי הרשת שהיו קיימים טרם תחילת ביטוח זה.
הרחבה זו אינה בתוקף באם פרק  1לחלק ב' לפוליסה – ביטוח הנדסי :ביטוח ציוד אלקטרוני ומערכות
ממוחשבות אינו בתוקף.

 .9תנאים מיוחדים לפרק זה
א .התאמה
מוסכם בזאת כי דמי הביטוח הנקובים ברשימה הינה ארעיים וכפופים להתאמה בתום תקופת הביטוח.
המבוטח ימציא למבטחת ,בתוך  90יום מתום תקופת הביטוח ,אישור מאת רואה-החשבון המטפל בענייניו
של המבוטח ,בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה ,שנתקיימו בפועל בתקופת הביטוח .היה
ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה בפועל נמוכים מהסכומים המצוינים ברשימה )במכפלת
תקופת השיפוי אם היא עולה על  12חודש( ,תחזיר המבטחת למבוטח דמי ביטוח בהתאם ,עד לתקרת החזר,
שלא תעלה על  40%מדמי הביטוח הארעיים.
באם בתקופת הביטוח יארע נזק בר שיפוי ,לא יוחזרו דמי ביטוח על פי סעיף זה עבור החלק המתייחס לרווח
גולמי ו/או שכר עבודה ,שבגין אובדנם תשלם המבטחת תגמולי ביטוח.
ב .ביטוח חסר
היה סכום הביטוח הנקוב ברשימה לרכוש המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח ,קטן מהסכום המתקבל
מהכפלת שיעור הרווח הגולמי במחזור השנתי ו/או באם שכר העבודה בוטח בנפרד גם שיעור שכר העבודה
בסכום המחזור השנתי ,יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי ,כיחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום המתקבל
מהכפלת שיעור הרווח הגולמי כאמור .היה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים ,תוגדל מכפלת המחזור
השנתי באופן יחסי.
ג .מכירת ניצולת
אם כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בחלק ב' לפוליסה )ביטוח הנדסי( פרק ) 1ביטוח ציוד אלקטרוני
ומערכות ממוחשבות( ,יערוך המבוטח ,בתוך תקופת השיפוי ,מכירת ניצולת ,אזי לעניין מכירת הניצולת
ישתנה סעיף ) 4א() (1לעיל  -היקף הכיסוי בגין סעיף רווח גולמי בגין צמצום המחזור כדלקמן :הסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי ,בניכוי
המחזור שהופק ממכירת הניצולת.
ד .המרת מטבע וחישוב השיפוי
הואיל וספרי המבוטח מנוהלים בשקלים ,והואיל וסכומי הביטוח על-פי פרק זה נקובים בדולרים של ארה"ב,
מוסכם בזאת ,כי חישוב השיפוי המגיע למבוטח וכן חישוב הרווח הגולמי ושכר העבודה לצורך התאמת דמי
הביטוח ,יעשו בדולרים של ארה"ב ,בהתאם לשער היציג בבנק ישראל החל ביום ה  15 -לכל חודש ,במשך
תקופת השיפוי .היה ולא ניתן לחלק את נתוני התביעה על יסוד חודשי ,יחושב השיפוי על-פי השער היציג
הממוצע בבנק ישראל במשך תקופת השיפוי.
תשלום דמי הביטוח על-ידי המבוטח ותשלום השיפוי על-ידי המבטחת ייעשו בדולרים של ארה"ב או
בשקלים .במקרה של תשלום בשקלים ,ייעשה התשלום בהתאם לשער היציג בבנק ישראל של דולר ארה"ב,
הידוע במועד התשלום בפועל.
ה .עסק חדש
היה ומקרה הביטוח יקרה לפני תום שנת הפעילות הראשונה של העסק ,יתוקנו הגדרות שיעור הרווח
הגולמי ,שיעור שכר העבודה ,המחזור השנתי ומחזור תקני ,כמפורט דלקמן ,ושאר הגדרות ,תנאים ,סייגים
והרחבות פרק זה יחולו בשינוים המחויבים:
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שיעור הרווח הגולמי
היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך קרות מקרה
הביטוח.
שיעור שכר העבודה
היחס שבין שכר העבודה למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק לבין תאריך קרות מקרה
הביטוח.
המחזור השנתי
המחזור היחסי המתאים לתקופה של  12חודש לפי המחזור ,שהופק בפועל בין מועד תחילת הפעלת
העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.
מחזור תקני
המחזור היחסי לתקופה השווה לתקופת השיפוי לפי המחזור ,שהופק בפועל בין מועד תחילת הפעלת
העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח.

לגבי הגדרות אלה תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק
והנסיבות האחרות המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרות מקרה הביטוח ,כך שהסכומים
המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו מושגות בתקופה היחסית אלמלא קרות מקרה
הביטוח.
ו .התאמת הוצאות העיבוד המפורטות
מובהר בזה כי בכפוף לאמור בסעיף ביטוח חסר ,הוצאות העיבוד המפורטות ברשימה אינן בגדר "רשימה
סגורה" וגם עליהן תעשנה אותן התאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,אלמלא ארע מקרה
הביטוח .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם הוצאות העיבוד ,דהיינו ההוצאות המשתנות של העסק ,לא
פורטו ברשימה ,לא יהיה סעיף זה בתוקף.
ז .סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח
 .1לאחר קרות מקרה הביטוח יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטחת בגובה תגמולי הביטוח
)לפני ניכוי בגין השתתפות עצמית( המגיעים למבוטח בגין מקרה הביטוח.
 .2למרות האמור לעיל ,תמורת דמי ביטוח נוספים יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטחת
לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט גבול אחריות ,שהינו על בסיס נזק
ראשון ,שלגביו ההשבה תהיה מקרות הנזק ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
 .3דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
 .4מוסכם בזה כי באם צוין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטחת לתקופה ) (LOSS-LIMITלא
יושב סכום הביטוח לקדמותו ויחול ס"ק  1לעיל.
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  - 3ביטוח שבר מכני
 .1מקרה הביטוח – אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המוחשי המבוטח
המתואר ברשימה ,המתרחש בעת שהרכוש המבוטח נמצא בחצרים המפורטים ברשימה ,והנובע מכל סיבה
שהיא ,אלא אם זו הוחרגה במפורש בפוליסה.
במידה ולא צוין אחרת בפרק זה ובנספחיו ,יכסה פרק זה אך ורק נזק פיזי לרכוש מוחשי .נזק לנתונים או לתוכנה
או למידע ובפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנה ,במידע או בתכנות המחשב ,שנגרם בשל מחיקה ,השחתה ,או
עיוות של המבנה המקורי שלהם לא ייחשב כמקרה ביטוח ולא יכוסה בפרק זה.
 .2הרכוש המבוטח – המכונות והציוד המפורטים בהצעת הביטוח וברשימה בפרק שבר מכני ,לרבות הוצאות
הובלה ,הקמה והיטלי מכס.
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 .3תגמולי הביטוח -
א .בנזק הניתן לתיקון –
 .1המבטחת תשלם את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הרכוש המבוטח תוך זמן סביר
למצב פעולה כפי שהיה סמוך לקרות מקרה הביטוח ,ללא ניכוי בלאי בגין חלקים שהוחלפו .בנוסף
תשלם המבטחת את ההוצאות של הפירוק וההקמה מחדש שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי
ההובלה הרגילים לבית המלאכה והיטלים ,אם יהיו כאלה ואינם ברי החזרה.
 .2אם התיקונים בוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח ,תשלם המבטחת את עלות החומרים ושכר
העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה עבור התיקונים לכיסוי
ההוצאות הכלליות.
 .3המבטחת לא תשלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע
התיקונים המכוסים על ידי פרק זה.
 .4המבוטח ישא על חשבונו בעלות של תיקונים ארעיים כלשהם ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות
התיקונים הסופיים המכוסים על ידי פרק זה.
ב .באובדן מוחלט – במקרה ופריט של הרכוש המבוטח הושמד כליל או כאשר עלות תיקונו על פי חישוב
תגמולי הביטוח המפורט בס"ק א' לעיל עולה על או שווה לערך הממשי של הפריט סמוך לקרות מקרה
הביטוח ,תשלם המבטחת את ערכו הממשי הכספי של הפריט כפי שהיה סמוך לקרות מקרה הביטוח .ערך
ממשי יחושב על ידי ניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות מקרה הביטוח .ערכה של
הניצולת הניתנת לשימוש על ידי המבוטח יופחת מהשיפוי שעל המבטחת לשלם .פריט פירושו :פריט הנזכר
ברשימה בנפרד ו/או ברשימת המכונות ו/או הציוד המצורפים לפוליסה כרשימת פריטים מבוטחים ו/או פריט
המצוין בדוח הסקר שנערך אצל המבוטח כפריט לביטוח בנפרד.

 .4הרחבות מיוחדות לפרק זה
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

ו.

הוצאות מיוחדות
מוסכם כי השיפוי על פי פרק זה יכלול הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגים וכן משלוח אווירי עקב
מקרה ביטוח המכוסה על-פי פרק זה ,עד לגבול אחריות המבטחת שלא יעלה על  20%מסכום האובדן או
הנזק הכולל.
ביטוח יסודות
מוסכם כי הכיסוי לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק ליסודות הרכוש המבוטח בקרות מקרה הביטוח,
וזאת בתנאי שערך היסודות נכלל בסכומי הביטוח ,וצוין כך מפורש ברשימה.
אובדן תאונתי  -גז קירור וחומרי הפעלה
פרק זה מורחב לכסות אובדן תאונתי של גז קירור או חומרי הפעלה אחרים ברכוש המבוטח ,כתוצאה
ממקרה ביטוח המכוסה בפרק זה.
רכוש סמוך
מוסכם כי הכיסוי מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי תאונתי לרכושו של המבוטח אשר לא ניתן לבטחו על פי
פרק זה ,והנמצא בחצרים בסמוך לרכוש המבוטח על פי פרק זה ,ובתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה מאבדן
או נזק מכוסים לרכוש המבוטח ,עד לגבול אחריות המבטחת שלא יעלה על  5%מסכום הביטוח על פי פרק
זה או  - $ 250,000הנמוך מביניהם.
ביטוח עודף
באם לאחר קרות מקרה הביטוח ,יתברר שסכום הביטוח של אחד הסעיפים בפרק זה נמצא בביטוח עודף,
יוכל המבוטח להעביר את סכום העודף לסעיף אחר הנמצא בביטוח חסר .היה והמיון הנמצא בביטוח חסר
יהיה גבוה יותר בהשוואה ,כאמור ,ישלם המבוטח את דמי הביטוח המגיעים למבטחת בהתאם.
ויתור על תחלוף )שיבוב(
למרות האמור בתנאים הכלליים לפוליסה ,מוותרת בזאת המבטחת על זכותה לתחלוף ,העלולה להתעורר נגד
כל אדם בשירותו של המבוטח ,לרבות מועצת הדירקטוריון ,בעלי מניותיו של המבוטח ובני משפחותיהם וכן
נגד כל אדם או גוף משפטי ,שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני קרות
מקרה הביטוח ,למעט במקרים של ביצוע פשע.
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ז .התאמת ציוד
פרק זה מורחב לכסות הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או ציוד קיימים שלא ניזוקו לציוד המוחלף
במקום הרכוש המבוטח ,שניזוק ,עד לגבול אחריות המבטחת ,שלא יעלה על  15%מערך הנזק או סך של
 $ 50,000הנמוך מביניהם.
ח .תיקונים דחופים
מוסכם בזה כי המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של שמאי ,אולם מותנה
בזאת ,כי עליו להודיע מיידית על מקרה הביטוח למבטחת ו/או לשמאי מטעמה ולשמור על החלקים
שהוחלפו.
ט .תיקונים זמניים
המבטחת תשא בהוצאות עבור תיקונים זמניים ,וזאת בתנאי שתיקונים אלה יהוו חלק מהתיקון הסופי ובתנאי
נוסף ,שלא יגדילו את סך כל ההוצאה בגין תיקון הנזק .אין באמור לעיל כדי להוסיף על גבול אחריות
המבטחת הנקוב ברשימה לפריט ועל גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה לתקופת הביטוח.
י .נזק נוסף
אם בעת תיקון נזק המכוסה על פי פרק זה ,יקרה מקרה ביטוח נוסף לרכוש המבוטח בעת תיקונו ,המכוסה
על פי פרק זה ,יהיה נזק נוסף זה מכוסה גם הוא במסגרת פרק זה .אין באמור לעיל כדי להוסיף על גבול
אחריות המבטחת הנקוב ברשימה לפריט ועל גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה לתקופת הביטוח.
יא .ביטוח נוסף
ביטוח זה מכסה ,בנוסף לסכומי הביטוח המצוינים ברשימה גם סכומים נוספים שמקורם:
 .1בשינויים ,הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח.
 .2בעליות בערך הרכוש המבוטח ,הנובעות משינויים בשערי המטבע בין שער המטבע של פרק זה לבין
שער המטבע של מדינות אחרות ,מהן נרכש הרכוש המבוטח או חלקו.
 .3בכל שינוי פתאומי או בלתי צפוי אחר הגורם לעליית ערכו של הרכוש המבוטח.
גבול אחריות המבטחת לגבי הרחבה זו לא יעלה על  20%נוספים מסכום הביטוח הכולל הנקוב ברשימה .על
המבוטח להודיע למבטחת על הגדלות ו/או שינויים אלה תוך  90יום ממועדם ,ולשלם את דמי הביטוח
היחסיים הנוספים החלים עליו מתאריך השינוי.
יב .ביטוח חסר
היה ובעת תחילת תקופת הביטוח היה סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ  90% -מעלות ההחלפה של
הרכוש המבוטח ברכוש חדש ,כמוגדר בבסיס הביטוח בתנאים הכלליים לפרק זה ,תפחת חבות המבטחת
בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין  90%מעלות ההחלפה הנ"ל .סעיף זה חל על כל
פריט מפריטי רשימת הרכוש המבוטח בנפרד.
יג .סעיף שומה
מוסכם בזאת ,כי אם סכום האובדן או הנזק אינו עולה על  5%מסכום הביטוח או על  ,$50,000הנמוך
מביניהם ,תסתפק המבטחת לעניין ביטוח חסר בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש ,שלא ניזוק.
יד .חלקים שיצאו מכלל שימוש
מוסכם בזאת כי פרק זה מורחב לכלול עלות חלקי חילוף ,שלא ניזוקו ,אך אינם מתאימים לציוד שהוחלף
במקום הציוד הניזוק ,ולא ניתן להתאימם ,וזאת עד לסך של  5%מערך הנזק או  ,$10,000הנמוך מביניהם.
טו .התפוצצות ונזקי נוזלים והתבקעות
למרות האמור בסעיף ) 5א'( לחריגי פרק זה ,היה והרכוש המבוטח בפרק זה מבוטח גם בחלק א' )ביטוחי
רכוש( פרקים ) 1ביטוח מבנה( ו/או ) 2 -ביטוח תכולה( המכסה במסגרת סיכוני התפוצצות ו/או סיכון נוזלים
והתבקעות גם נזק שבר מכני ,אזי במקרה של נזק שבר מכני ישפה פרק זה את המבוטח בגין ההפרש שנוצר
בין ההשתתפות העצמית של ביטוח תכולה הנ"ל לבין ההשתתפות העצמית של פרק זה.

 .5חריגים מיוחדים לפרק זה
המבטחת לא תהיה אחראית ל:
א .אובדן או נזק שייגרמו במישרין או בעקיפין עקב אחד הסיכונים המכוסים בחלק א' )ביטוחי הרכוש( פרקים 1
)ביטוח מבנה( ו/או ) 2 -ביטוח תכולה( או המצוינים בהם ,כסיכונים שניתן לרכשם ,למעט נזקי חשמל
ללוחות חשמל ,כאשר פרק זה יחול מעבר לסכום השיפוי לו זכאי המבוטח על פי הרחבת לוחות חשמל
בפרקים אלה ,ללא ניכוי השתתפות עצמית.
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ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.
י.
יא.

יב.

אובדן או נזק שייגרמו לרכוש המבוטח עקב עומס יתר במתכוון ,ניסיונות וניסויים על הרכוש המבוטח שלא
למטרות להן נועד.
אובדן או נזק בגינם אחראי כדין מי שיצר את הרכוש המבוטח ,או סיפק אותו או בצע בו תיקונים ,בין אם
אחריותו נובעת מכוח החוק ,חוזה או אחרת .חלק הלה על אחריותו ,תשפה המבטחת את המבוטח ,בתנאי
שהמבוטח יסב למבטחת את תעודת האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי הספק ,היצרן או
המתקן.
אובדן או נזק שייגרמו לרכוש המבוטח ,שלא עבר בהצלחה ,לפני תחילת הפעלתו אצל המבוטח ,תקופת
הרצה ובדיקת ביצועים ,כמתחייב מהוראות היצרן.
אובדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מפגמים או ליקוים אשר היו קיימים במועד תחילת
תוקפה של פוליסה זו ,אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.
אובדן או נזק כתוצאה ישירה משימוש ו/או עבודה רגילה ,לרבות בלאי ,קורוזיה ,חלודה ,שיתוך או אבנית,
ו/או כל השפעה מתמשכת של כימיקלים ו/או השפעה אטמוספרית מתמשכת .חריג זה מוגבל לאותו חלק
שאבד או ניזוק כתוצאה מגורמים אלה.
אובדן או נזק לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשכת פעולתו לאחר נזק שלא תוקן
ובידיעת המבוטח.
אובדן או נזק שייגרמו ל:
) (1יסודות ,לבנים לבניה מכל סוג שהוא ,אלא אם כן נכללו אלה במפורש ברשימה כחלק מהרכוש
המבוטח.
) (2אביזרים בני חילוף כגון :תבניות ,מקדחים ,מבלטים ,משוריות וגלילים ,רצועות ,חגורות ,חבלים,
כבלים ,שרשרות ,מצברים ,סוללות חשמל ,צמיגים ,מברשות ,חומרי הפעלה )כגון :שמן ,סיכה ,דלק
וממריצים( ,חומרי קירור )בין אם נוזל ובין גז( ,אלא אם חומרי ההפעלה וקירור אלה אינם מוחלפים
תקופתית.
) (3חומרים בלתי מתכתיים ,למעט אלה העשויים מחומר פלסטי קשיח וחלקי קרמיקה.
למרות האמור לעיל ,במקרה נזק לאביזרים או לחומרים אלה כתוצאה ממקרה ביטוח ,המכוסה בפרק זה,
תשפה המבטחת את המבוטח בגין הנזק בניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט ,כחדש ,ביום קרות מקרה
הביטוח.
אובדן או נזק שנגרמו עקב מעשי זדון ו/או רשלנות פושעת של המבוטח או בהוראתו.
אובדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
אובדן או נזק לרכוש שאינו רכוש מוחשי ,לרבות אובדן או נזק לנתונים או לתכנה או למידע ,בפרט כל שינוי
לרעה בנתונים ,בתוכנות המידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה ,השחתה או עיוות של המבנה
המקורי שלהם ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה .למרות האמור לעיל ,אובדן או נזק לנתונים או
לתוכנות או למידע ,שהם תוצאה ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש מוחשי יכוסו בפרק זה.
אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות ,בטווח השימוש או בנגישות של הנתונים ,התוכנות או המידע
או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק שכזה.

 .6תנאים מיוחדים לפרק זה
א.

ב.
ג.

ד.

בסיס הביטוח  -בסיס הביטוח לפרק זה יקבע על פי עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו
סוג ומאותו כושר תפוקה לרבות דמי-הובלה ,הוצאות  -הקמה והיטלים אם יחולו )להלן" :סכום הביטוח"(.
אין סכום הביטוח מהווה בסיס לחישוב תגמולי הביטוח ואלה יחושבו בהתאם לאמור בסעיף  3לעיל בפרק זה.
חישוב דמי הביטוח – דמי הביטוח לפרק זה יחושבו על פי הסכום שנקבע כבסיס הביטוח ,כאמור לעיל,
בתוספת דמי ביטוח תמורת הרחבות.
גבול אחריות המבטחת  -גבול אחריות המבטחת לפרק זה הינו ערכו הממשי הכספי )ערך חדש בניכוי
בלאי( של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח ,סמוך לקרות מקרה הביטוח .גבול אחריות המבטחת לא יעלה
על הנקוב ברשימה לתקופת הביטוח.
השתתפות עצמית – סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה הינו הסכום שעל המבוטח לשאת מכל
אובדן או נזק .באם נגרם נזק למספר פריטים באותו אירוע עליהם חלה השתתפות עצמית שונה ,תחול
השתתפות עצמית אחת – הגבוהה מביניהן.
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שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו
 .1על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח במצב פעולה
תקין.
 .2כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל המוסמך לכך.
 .3על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת על ידי היצרן ו/או כנדרש בחוק ולהצטייד בדו"ח
מבחן המאשר את הפעלת הציוד.
בקורת נציגי המבטחת  -באי כוח ונציגי המבטחת יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת
סבירה ועל המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.
על המבוטח לשמור על פריטי הרכוש המבוטח שניזוקו ולהמציא אותם לבאי כוח המבטחת או לשמאי
שימונה על ידה לבדיקה .בכל מקרה חייבת להינתן האפשרות לבאי כוח המבטחת לבדוק את הנזק לפני
שיבוצעו תיקונים כלשהם.
סעיף מקדמות
 .1מינוי שמאי לטיפול בנזקים ייעשה ע"י המבטחת .השמאי יתבקש למסור למבטחת דו"ח ראשוני בהקדם
האפשרי כשסכומי האובדן או הנזק מחולקים לפי הסעיפים בפרק זה.
 .2היה מקרה הביטוח מכוסה ללא ספק ,ותוך זיקה לשאלת ביטוח חסר ,מתחייבת המבטחת לשלם למבוטח
מקדמות בשיעורים כדלקמן:
)א( שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל  30% -מסכום אומדן הנזק המכוסה כמפורט בדו"ח.
)ב( כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,תשלום משלים בשיעור  20%נוספים )דהיינו :עד  50%מסכום
אומדן הנזק המכוסה( ,כמפורט בדו"ח הנ"ל.
היה ויובהר בדו"חות הנוספים ,שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני ,שלפיו שולמו המקדמות,
יושלמו המקדמות המתחייבות מכך ,בהקדם.

 .7הרחבת קלקול סחורה כתוצאה משבר מכני – בכפוף לתשלום תוספת דמי ביטוח ובתנאי שצוינה
ברשימה
 .1סעיף הביטוח  -המבטחת תשפה את המבוטח בגין נזק שיגרם למבוטח בשל קלקול סחורה המפורטת
ברשימה ,המאוחסנת בחדרי הקירור ,המפורטים ברשימה ,כתוצאה ממקרה הביטוח ,ובלבד ,שמערכת
הקירור וגנרטור החירום )אם קיים בעסק( היו מבוטחים בביטוח שבר מכני בקרות מקרה הביטוח והמבוטח
היה זכאי לתגמולי ביטוח בגין שבר מכני ,בין אם שולמו בפועל ובין אם לאו ,עקב היות סכום השיפוי נמוך
מגובה סכום ההשתתפות העצמית.
 .2מקרה הביטוח -
א .עליה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר )בשיטת תנאי אקלים מבוקר( בחדרי
הקירור כתוצאה משבר מכני במערכת הקירור ,לרבות במתקני הפיקוד והבקרה במערכות הקירור
והאקלים המבוקר.
ב .בריחת גז או נוזל קירור ממערכת הקירור כתוצאה משבר מכני במערכת הקירור.
 .3תנאים מקדמיים החלים על המבוטח
חבות המבטחת על פי הרחבה זו מותנית בקיום התנאים המצטברים כדלקמן על ידי המבוטח בכל עת:
א .ציוד הקירור המבוטח נמצא בהשגחה מתמדת של אנשים מוסמכים ומחובר למערכת אזעקה אוטומטית
תקינה המופעלת על ידי מצבר ,המתריעה על שינוי טמפרטורה ושינוי בהרכב נוסחת האוויר באקלים
מבוקר.
ב .קיום השגחה מתמדת  24שעות ביממה כולל שבתות וחגים על ידי אדם הבקיא בהפעלת מערכת הקירור,
והיכול לפעול מיד למניעת או להקטנת כל נזק.
ג .על המבוטח לנהל ספר רישום מלאי יומי לגבי הסחורה המאוחסנת ,ובו יצוין סוג הסחורה וכמותה לכל
חדר מחדרי הקירור בנפרד.
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ד .על המבוטח לנהל יומן רישום טמפרטורה ולחות של כל חדר קירור לפחות  3פעמים ביממה במרווח זמן
של  6שעות לפחות בין קריאה לקריאה .כתחליף לרישום טמפרטורה ביומן ניתן לחתום על סרט רשם
טמפרטורה רצוף ואוטומטי .הרישומים הנ"ל חייבים להיות לכל חדר קירור בנפרד.
ה .באחסנה בתנאי אקלים מבוקר על המבוטח לנהל רישום יומי של הרכב נוסחת האקלים המבוקר לכל
חדר קירור בנפרד.
ו .על המבוטח לשמור על תקינות מכשירי הפיקוד והבקרה על ידי בדיקתם וכיולם באמצעות מד
טמפרטורה מכויל נפרד ובלתי תלוי לפחות אחת לשבועיים .בדיקה זו חייבת להיעשות לגבי כל חדר
קירור בנפרד ולהירשם ביומן.
 .4תגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח ,יחושבו תגמולי הביטוח כדלקמן:
א .נזק לסחורה המאוחסנת בתנאי אקלים מבוקר:
ערך השוק של הסחורה שניזוקה ביום מכירתה המתוכנן או ערך המכירה של הסחורה המאוחסנת בחדרי
הקירור במועד תחילת האחסון ,כפי שהוצהר על ידי המבוטח ברשימה ,למעט שווי חומרי אריזה ,מכלים
ותיבות )להלן":ערך המכירה"( .היה וקרה מקרה הביטוח במקרה ,שנפתח חדר הקירור לצורך שיווק
הסחורה מוקדם מהמוצהר )בהתאם לרצונו של המבוטח( ,יחושבו תגמולי הביטוח בהתאם לערך המכירה.
ב .הוצאות מיוחדות:
הוצאות בגין פעולות שננקטו לשם מניעת או הקטנת הנזק יכללו בתגמולי הביטוח ,בכפוף לאישורה
המוקדם של המבטחת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי סך כל תגמולי הביטוח לא יעלו על גבול
אחריות המבטחת המפורט ברשימה.
ג .הוצאות נחסכות:
תגמולי הביטוח לא יכללו הוצאות נחסכות כגון עמלות ,הוצאות מיון ואריזה והוצאות תפעול.
ד .ערך הניצולת של הסחורה ינוכה מסכום תגמולי הביטוח.
ה .השתתפות עצמית
על המבוטח לשאת בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה ,כשסכום זה צמוד למדד אליו הוצמד
סכום הביטוח ,או ב  5% -מסך כל התביעה ,הגבוה ביניהם.
ו .תקרת גבול אחריות
 .1תגמולי הביטוח בפרק זה לא יעלו בכל שנת ביטוח על הסכום הנקוב ברשימה לגבי כל חדר קירור,
שתכולתו ניזוקה.
 .2אין המבטחת אחראית על כל סכום נוסף מעבר לגבול אחריות המבטחת ,הנקוב ברשימה.
 .5חריגים להרחבה זו
המבטחת לא תהיה אחראית עבור:
א .אובדן או נזק לסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור כתוצאה מהליך טבעי ]בלאי טבעי[ ,מפגמים שהיו
קיימים בסחורה לפני אחסונה ,ממחלות ,ממזיקים ,מריקבון ומהצטמקות.
ב .אובדן או נזק לסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור הנובע מ:
 .1אחסנה לקויה ו/או אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע לדרגת הקירור הנדרשת בזמן הנדרש.
 .2התמוטטות מכלים בהם מאוחסנת הסחורה.
 .3אחסנה לקויה ,אוורור בלתי מספיק ,כיסי אוויר או חלוקה בלתי אחידה של הטמפרטורה או האקלים
המבוקר בתוככי חדר הקירור.
 .4נזק למבנה חדר הקירור ו/או חומרי אריזה.
ג .פעולה זדונית של המבוטח.
ד .אבדן או נזק לסחורות כתוצאה מהפסקת חשמל ברשת החשמל.
חריג זה לא יחול אם קיים גנראטור רזרבי מבוטח ,היכול לשאת במלוא העומס ,והמופעל אוטומטית בעת
הפסקת חשמל.
ה .כל נזק לסחורה שנובע מתיקונים זמניים של מערכות הקירור המצוינות ברשימה ,שנעשו ללא הסכמת
המבטחת.
ו .נזק הנובע מכוונון לקוי של מערכת פיקוד ובקרה.
ז .נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
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 .6תנאים מיוחדים להרחבה זו
א .סכום הביטוח
 .1על המבוטח ליידע את המבטחת בכתב על כמות ,סוג ,וערך הסחורה המאוחסנת בכל אחד מחדרי
הקירור בנפרד.
סה"כ ערך הסחורה כפי שהוצהרה לעיל מהווה את תקרת סכום הביטוח וגבול אחריות המבטחת.
סכום הביטוח הכולל בפרק זה הינו שווה לערך המכירה של הסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור
במועד תחילת האחסון ,כפי שהוצהר על ידי המבוטח ברשימה ,למעט שווי חומרי אריזה ,מכלים
ותיבות.
 .2לפי בקשת המבוטח בכתב ,יוגדל סכום הביטוח לסחורה המאוחסנת בתנאי אקלים מבוקר ,כך שיהיה
שווה לערך המכירה של הסחורות במועד מכירתן המתוכנן.
 .3חישוב דמי הביטוח על פי סכומי הביטוח כנ"ל ,יהיה כמפורט בתנאי סעיף ב' להלן.
ב .חישוב דמי הביטוח ותנאי הצהרה
 .1דמי הביטוח לפרק זה יחשבו בהתאם לסכום הביטוח כמפורט בסעיף א' לעיל.
 .2דמי הביטוח לפרק זה הינם פרמיית פיקדון בשיעור של  75%מדמי הביטוח השנתיים המחושבים
לפי הצהרות המבוטח כדלקמן:
הכמות
א .המבוטח ייתן הצהרה בכתב למבטחת תוך  30יום מתום כל חודש ,המראה את
הממוצעת ואת ערכה ליום ,של הסחורה המאוחסנת ,במשך החודש שחלף.
ב .בתום תקופת הביטוח תיערך התאמת דמי הביטוח בהתאם להצהרות חודשיות אלה.
אם ימצא כי פרמיית הפיקדון הייתה נמוכה מהפרמיה המותאמת כנ"ל ,ישלם המבוטח את
ההפרש ,ואם ימצא כי פרמיית הפיקדון הייתה גבוהה מהמותאמת לעיל ,תוחזר למבוטח פרמיה,
עד לשיעור מרבי של  25%מהפרמיה שחושבה עפ"י הצהרת המבוטח.
ג .החזקת הסחורה
על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק את הסחורה המבוטחת במצב
אחסון תקין.
ד .ביקורת נציגי המבטחת
באי כוח ונציגי המבטחת יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל
המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.
הכיסוי לגבי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ושולמה תוספת דמי ביטוח בגינו ובכפוף לסייגים ולתנאים
הכלליים של פוליסה זו.

פרק  -4ביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני
 .1מקרה הביטוח – אובדן רווח גולמי ואובדן שכר עבודה הנובעים מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של
המבוטח שייגרמו עקב נזק פיזי לרכוש המבוטח )או חלק ממנו( המפורט ברשימה על ידי אחד הסיכונים
המבוטחים ,אשר הביטוח לגביהם בתוקף על פי פרק ביטוח שבר מכני .תנאי מוקדם לביטוח על פי פרק זה הוא
ששולמו תגמולי ביטוח על ידי המבטחת ,למעט תשלום לפנים משורת הדין ,לפי פרק ביטוח שבר מכני עבור נזק
פיזי ,אלא אם התשלום לא נעשה על ידי המבטחת בשל סכום ההשתתפות העצמית לגבי הנזק לרכוש.
 .2הגדרות
א .רווח גולמי  -סכום המתקבל מסך כל מחזור ההכנסות השנתי בעסקו של המבוטח ,בתוספת מלאי הסגירה,
בניכוי סכום הוצאות העיבוד ,הבלתי מבוטחות ,המפורטות ברשימה ,ושווי מלאי הפתיחה.
ב .שכר עבודה  -סך כל התמורה השנתית המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח ,לרבות ההפרשות
הסוציאליות ,למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.
ג .מחזור  -כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום עבור טובין אשר נמכרו וסופקו ועבור שירותים
שניתנו במהלך עסקו של המבוטח בתקופת הביטוח.
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תקופת השיפוי  -התקופה שבה נפגעו הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה של המבוטח עקב מקרה הביטוח,
ואשר מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מהתקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי,
למעט תקופת ההשתתפות העצמית.
צמצום במחזור  -הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני ,באופן יחסי
לתקופה בה חושב.
שיעור הרווח הגולמי – שיעור הרווח הגולמי מתוך המחזור התקני בשנת הכספים שקדמה למועד קרות
מקרה
הביטוח.
מחזור שנתי – המחזור שהמבוטח היה יכול להשיג אלמלא קרות מקרה הביטוח ,במשך  12החודשים
הרצופים האחרונים שקדמו לתום תקופת השיפוי או לתאריך שבו העסק אינו מושפע יותר ממקרה הביטוח,
לפי המוקדם שביניהם.
מחזור תקני – המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי ב  12החודשים שקדמו לתאריך קרות
מקרה הביטוח ,מותאם יחסית במידה ותקופת השיפוי עולה על  12חודשים.
שיעור שכר עבודה – שיעור שכר העבודה מתוך המחזור התקני במשך שנת הכספים שקדמה למועד קרות
מקרה הביטוח.
בכל העניינים המנויים בסעיפים ו' – ט':
תעשינה אותן ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק ,ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות
המיוחדות המשפיעות או עלולות היו להשפיע על העסק אלמלא קרות מקרה הביטוח ,כך שהסכומים
המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית את התוצאות אשר היו מושגות בתקופה היחסית אלמלא קרות
מקרה הביטוח.
תקופת השתתפות עצמית
התקופה המתחילה ממסירת ההודעה על מקרה הביטוח למבטחת והמסתיימת בתום מספר ימי העבודה בעסקו
של המבוטח ,הנקובים ברשימה כתקופת השתתפות עצמית.
שיעור השפעה
השיעור המירבי באחוזים בו יצומצם המחזור כאשר הפריט המבוטח מושבת עקב מקרה הביטוח שארע
לפריט עצמו מבלי להתחשב בצעדים הננקטים להקטנת הנזק.

 .3תגמולי הביטוח – תגמולי הביטוח אשר ישולמו לפי פרק זה יחושבו כדלקמן:
א .בגין צמצום המחזור – הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום בו נמוך המחזור במשך תקופת
השיפוי מהמחזור התקני עקב מקרה הביטוח.
ב .בגין הוצאות התפעול – סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות אשר הוצאו אך ורק לשם מניעת ו/או
הקטנת צמצום המחזור ,אשר אלמלא הוצאות אלה עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה
הביטוח ,בתנאי מפורש כי השיפוי המשתלם על פי פסקה זו לא יעלה על הסכום המתקבל על ידי הכפלת
שיעור הרווח הגולמי באותו
סכום בו נמנע צמצומו של המחזור כאמור ,על ידי ההוצאות הנוספות הנזכרות לעיל ,ובניכוי כל סכום שנחסך
בתקופת השיפוי בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי ,אשר הוקטנו או
הופסקו בעקבות מקרה הביטוח.
ג .בגין אובדן שכר עבודה –
) (1בגין צמצום המחזור :סכום המתקבל מהכפלת שעור שכר העבודה בסכום בו צומצם המחזור עקב מקרה
הביטוח בתקופת השיפוי ,בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי בגין שכר העבודה.
) (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.
ד .מתגמולי הביטוח ינוכה כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי ואשר ניתן ליחסו להוצאות הקבועות המבוטחות
ולשכר עבודה אשר הופסקו או הוקטנו כתוצאה ממקרה הביטוח.
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 .4חריגים מיוחדים לפרק זה
המבטחת לא תהיה אחראית לפי פרק זה לאובדן או נזק שייגרם על ידי או כתוצאה מ:
א .פירוק העסק או העברתו לידי מפרק או כונס נכסים.
ב .נזק תוצאתי שמקורו בנזק שאינו מבוטח על פי פרק שבר מכני )חלק ב' לפוליסה – ביטוח הנדסי ,פרק 3
ביטוח שבר מכני(.
ג .הארכת תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח ,אשר ייגרמו על ידי אירועים יוצאים מגדר
הרגיל אשר אירעו תוך תקופת השיפוי לרבות:
) (1הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.
) (2העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם קימום ,החלפה או תיקון רכושו אשר ניזוק או נהרס.
) (3שינויים ,שיפורים ,ו/או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון ו/או החלפת הרכוש המבוטח אשר
ניזוק או נהרס.
) (4חוסר ,השחתה או אובדן חומרי גלם ,לתוצרת חצי גמורה ,לתוצרת בעיבוד או לחומרים הדרושים
לתפעול.
 .5תנאים מיוחדים לפרק זה
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ביטוח חסר
היה סכום הרוח הגולמי המבוטח הנקוב ברשימה ביום קרות מקרה הביטוח לרכוש המבוטח ,קטן מהסכום
המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי במחזור השנתי )או אם תקופת השיפוי עולה על  12חודשים –
בשיעור החלק היחסי של המחזור השנתי כפי שתקופת השיפוי מתייחסת ל –  12חודשים( ,יוקטנו באותו
היחס תגמולי הביטוח המשתלמים על ידי המבטחת.
הוצאות קבועות בלתי מבוטחות
אם הוצאות קבועות של העסק אינן מבוטחות לפי חלק זה )ונוכו על פי הגדרת הרווח הגולמי( ,אזי בעת
עריכת חישוב השיפוי בגין הוצאות תפעול מוגדלות ,יילקח בחשבון אותו שיעור בלבד של הגדלת הוצאות
התפעול ,ביחס שבין הרווח הגולמי לסכום הרווח הגולמי וההוצאות הקבועות הבלתי מבוטחות.
שיעור ההשפעה של פריט
אם נקבע בפירוט הרכוש המבוטח הכלול ברשימה "שיעור השפעה" לגבי פריט מסוים ,יוגבל הביטוח לפי
חלק זה לאובדן רווח גולמי ושכר עבודה הנובעים מצמצום במחזור כתוצאה מנזק לאותו פריט עד לשיעור זה
בלבד.
קביעת מחזור בתקופת שיפוי
אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר במקום המצוין ברשימה ,בין על
ידי המבוטח או בין על ידי אחרים עבורו ,שיהיו לתועלת העסק ,הכספים ששולמו או שיעמדו לתשלום עקב
מכירות או שירותים אלה ,יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת השיפוי.
התאמת דמי הביטוח
הגיש המבוטח הצהרה בכתב ,מלווה באישור רו"ח מבקר החשבונות שלו ,תוך תקופה שאינה עולה על
ארבעה חודשים מתום תקופת הביטוח המעידה כי הרווח הגולמי ,אשר הופק במשך  12החודשים הקרובים
ביותר לתקופת הביטוח ,הינו פחות מסכום הביטוח המופיע ברשימה ,יוחזרו למבוטח דמי ביטוח ,אשר לא
יעלו על  50%מדמי הביטוח לאותה תקופת הביטוח ,בניכוי תגמולי הביטוח אשר שולמו למבוטח בגין
תביעות שהוגשו בתקופת הביטוח.

הכיסוי לגבי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ,אם פרק ביטוח שבר מכני הינו בתוקף לגבי הרכוש
המבוטח ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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ג' :ביטוח חבויות
פרק  -1ביטוח חבות מעבידים
 .1סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה המבטחת את המבוטח לפי פרק זה עד לגבולות אחריות המבטחת ,בגין חבותו
של המבוטח לשלם פיצויים לעובדיו על פי חוק בשל מקרה ביטוח ,שיארע במשך תקופת הביטוח הנקובה
ברשימה .כמו כן תשפה המבטחת את המבוטח בגין כל הוצאות המשפט הסבירות שייעשו בהסכמת המבטחת
להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.
 .2הגדרות
א .חוק – פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ,תשכ"ח – .1968
חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם – 1980
ב .מקרה ביטוח – מוות או היזק גופני ,נפשי או שכלי כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי
המבוטח שפורטו ברשימה ,שהוא בשירותו הישיר של המבוטח ,בין אם בשכר ובין אם לאו ,שאירעו תוך
כדי ועקב עבודתו/ם בעסקו של המבוטח.
ג .הוצאות משפט סבירות – הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,מעבר לסכום הביטוח.
ד .גבולות האחריות – הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות המבטחת בשל מקרה ביטוח אחד ,בשל כל
מקרי הביטוח שאירעו בתקופת הביטוח ובשל מכלול התביעות בגין מקרי ביטוח ,הנובעים מגורם אחד או
מסיבה מקורית אחת.
ה .שכר – סך כל המשכורות ,השכר ,העמלה ,ההשתכרות וההטבות האחרות הניתנים של ידי המבוטח לעובדים,
בתוספת ההוצאות הנלוות המפורטות בטופס  126או חליפו.
ו .השתתפות עצמית – הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו על ידי המבטחת עקב
מקרה הביטוח ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד ,אך לעניין "מחלת מקצוע" תהיה ההשתתפות העצמית לגבי
כל נפגע ונפגע בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי הוצאות חיצוניות שהוציאה המבטחת במהלך טיפול בתביעה ו/או
דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם התביעה נדחתה,
נמחקה או נסתיימה בפשרה.
 .3הרחבות
א .פרק זה מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם זמנית מחוץ לתחום
הטריטוריאלי ,בכפוף לסעיף דין ולשיפוט ישראלי )ברירת דין( בתנאים הכלליים של פוליסה זו.
ב (1) .פרק זה מכסה גם עובדים המועסקים על-ידי המבוטח על-פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת
ע"י אחרים ,ו/או אשר המבוטח אינו משלם את שכרם ,בתנאי מפורש ,שגם אם ביטוח לאומי לא חייב
בפיצויים ביחס לעובדים אלה ,יופחת מתגמולי הביטוח שעל המבטחת לשלם בהתאם לפרק זה ,סכום
השווה לפיצוי שהיה משתלם ע"י הביטוח הלאומי )או היוונו( ,אילו היה העובד זכאי לקבל פיצוי כזה.
) (2סכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ"ל על-ידי גוף כלשהו ,ייכלל בהצהרת המשכורות השנתיות
אשר המבוטח מוסר למבטחת למטרת הביטוח לפי פרק זה.
ג .פרק זה חל בכל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח ,לרבות בעת הפסקת עבודה ,בעת הימצאו בדרך
לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו ,ובעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע
העבודה או בקשר אליה ,כל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד של המבוטח ,לרבות פעילויות
ספורטיביות וחברתיות.
ד .פרק זה מורחב לכסות את חבותם האישית של עובדי המבוטח בגין אירוע שקרה תוך כדי ועקב עבודתם
בעסק המבוטח.
ה .הכיסוי עפ"י פרק זה חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי-נשק על-ידו או על-ידי
עובדיו .זאת בתנאי ,כי כל המחזיק בנשק החזיקו באישור המבוטח ובקרות מקרה הביטוח היה בעל רישיון
בר-תוקף לנשיאת כלי-נשק.
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ח.
ט.
י.
יא.

פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני-משנה ועובדיהם היה והמבוטח ייחשב
למעבידם .לעניין הרחבה זו יכוסו רק אירועים שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם של קבלני המשנה ועובדיהם
בעסק המבוטח.
בכפוף לאמור בסייג )5ב'( להלן ,מורחב פרק זה לכסות את אחריותו של המבוטח ,כלפי עובדים מהשטחים
המוחזקים המועסקים בשטחים המוחזקים על ידי מעביד ישראלי ,על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות
למוצרים פגומים .שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או מחנות ו/או עמדות צה"ל בתחום
"האוטונומיה" ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פרק זה .במידה וייקבע על ידי בית משפט ישראלי כי על
נסיבות האירוע לא יחול הדין הישראלי יורחב פרק זה לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדים אלה אך
ורק על פי הדין החל בשטחים המוחזקים
אחריות המבטחת לפי פרק זה תחול גם לגבי מנהלים – בעלי שליטה ,העובדים כמנהלים שכירים המופיעים
ברשימת מקבלי השכר של המבוטח ושמשולם עבורם ביטוח לאומי .הרחבה זו לא תחול באם מקרה הביטוח
אירע עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו.
פרק זה מורחב לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח להכלילו
כמבוטח נוסף בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו ,באותה מידה שהאדם או הגוף המשפטי כאמור ייחשב
כמעביד של עובדי המבוטח ,או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו.
סייג ב' לא יחול על חבות המבוטח תושב ישראל כלפי עובדים ,שלא ניתן לבטחם באמצעות המוסד לביטוח
לאומי ,ו/או שחוק הביטוח הלאומי אינו חל עליהם או בגינם ,אך למניעת ספק מובהר כי הרחבה זו לא תחול
על "עובדי שטחים" ב"שטחים" אשר לגביהם יחול האמור בהרחבה ז' לעיל.
הגנה בהליכים פלילים
פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:
המבטחת תעמיד על חשבונה ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן הגנה משפטית
בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח של פרק זה ,לרבות
הוצאות הגשת ערעור על הכרעת דין ו/או גזר דין ,שיוטל עליהם בהליכים פליליים ,וייצוגם בו ,עד לערכאה
הסופית האפשרית .המבטחת תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,לפי העניין.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע
בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה לרשותו המבטחת ,רשאי המבוטח לפנות
לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה תשפה המבטחת את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו
על ידי המבוטח ,עד לגבול אחריות המבטחת.
המבטחת תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או
הערעור ,לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל
או מטעמה ,המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פרק זה.
הוצאות הגנה )כולל ערעור(:
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי
בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים ,לרבות ערעור,
ולמעט כל קנס ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין )התעריף המינימאלי(
התש"ס – .2000
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטחת לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
 .1ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפרק זה או בפוליסה.
 .2ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח
או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
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 .3ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי
מעובדיהם.
גבולות אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלו על  $ 100,000למקרה ביטוח ולסה"כ  $100,000לכל
מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.
 .4תנאים כלליים מיוחדים לפרק זה
א .חובת הזהירות של המבוטח
על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים להבטחת שלומם של עובדיו.
ב .התאמת דמי הביטוח
 .1דמי הביטוח הנקובים ברשימה ,הינם ארעיים ,ומחושבים על יסוד אומדן שכר עבודה השנתי בדולרים
של ארה"ב ,שישולם בתקופת הביטוח .בתום תקופת הביטוח ,תיערך התאמת פרמיה בהתאם לשכר
ששולם בפועל.
 .2על פי דרישת המבטחת מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר השכר הכולל ששולם מידי חודש בגין
העובדים המתוארים ברשימה ,בהתאם לדיווח למוסד לביטוח לאומי ,על פי טופס  106או חליפו .חישוב
שכר העבודה בדולר ייעשה לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום האמצעי של תקופת הביטוח.
 .3לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטחת במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי ריבית עבור
תקופת הפיגור ,אשר ישולמו למבטחת בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.
 .4לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,תוך  15יום לאחר שהמבטחת דרשה מהמבוטח לשלמו ,רשאית
המבטחת להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא
יסולק לפני כן.
 .5אין בביטול הביטוח כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד
לביטול האמור ,לרבות הוצאות המבטחת .ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה על פי פרק
זה ,שהוגשה לגבי מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח.
 .6לא יהיה בפרק זה ,או בחידושו ,משום וויתור על התאמת שכר כאמור לעיל ,לגבי תקופת ביטוח כלשהי,
שקדמה לתקופת הביטוח.
ג .סיכון מתמשך
כאשר מקרה הביטוח ממנו נובעת חבות המבוטח נגרם בשל חשיפת העובד לסיכון מתמשך ,לרבות בדרך של
מקרי ביטוח מצטברים ,תוך כדי ועקב עבודה בעסקו של המבוטח ,תישא המבטחת בחלק היחסי של החבות,
לפי היחס בין תקופת החשיפה של העובד לסיכון המתמשך בתקופת הביטוח של פוליסה זו ,לבין תקופת
החשיפה של העובד לסיכון המתמשך בכל תקופת עבודתו אצל המבוטח.
 .5חריגים מיוחדים לפרק זה
המבטחת אינה אחראית לפי פרק זה ל:
א .התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה
מוטלת על המבוטח על פי חוק גם בהעדר הסכם כזה.
ב (1) .סכום כלשהו אשר יתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי .סייג זה לא יחול לגבי
תביעות כאלה ,אם עילתן נובעת ממחדל שחדל המבוטח בתום לב ובהסתמכו על חוות-דעת משפטית
שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.
) (2סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה ,או שהמוסד חייב בו אך לא
שילמו מחמת אי קיום הוראות בחוק הביטוח הלאומי )נוסח חדש( ,התשנ"ה – ) 1995להלן":חוק הביטוח
הלאומי"( או בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל .סייג זה לא יחול אם המחדל בקיום
הוראות החוק או בהגשת התביעה קרה בתום לב מצד המבוטח ,ובהסתמכו על חוות-דעת משפטית
שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת התביעה.
) (3סכום כלשהו בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח ,לפצות עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום
דמי ביטוח לאומי כלפיו .במקרה זה תשפה המבטחת את המבוטח בגין תביעות אלה רק בסכום העודף
מעל כל מה שעשוי היה המוסד לביטוח לאומי לשלם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.
ג .חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה בצורנית )סיליקוזיס(.
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ד.
ה.
ו.
ז.

חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח 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 נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט.
חבות כלשהי החייבת בביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.
היזק גופני ,נפשי או שכלי או מוות כתוצאה ממחלה אשר אירעה לא תוך כדי ועקב העבודה בעסק המבוטח.
מקרה ביטוח שעילתו בגורם מחוץ לתחום הטריטוריאלי.

הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ,ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.

פרק  :2ביטוח חבות כלפי צד שלישי
 .1סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה המבטחת את המבוטח לפי פרק זה עד לגבולות אחריות המבטחת ,בגין
חבותו של המבוטח על פי דין כלפי צד שלישי בשל מקרה ביטוח ,שיארע במשך תקופת הביטוח הנקובה
ברשימה ,עקב עיסוקו של המבוטח לצורך ביטוח זה .כמו כן תשפה המבטחת את המבוטח בגין כל הוצאות
המשפט הסבירות שייעשו בהסכמת המבטחת להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

 .2הגדרות
א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

מקרה הביטוח:
אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם ל:
) (1היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה ,או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי ,שנגרמו לצד שלישי.
) (2נזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי.
נזק :מקרה ביטוח אחד או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.
דין :דיני מדינת ישראל.
השתתפות עצמית :הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו על ידי המבטחת עקב
מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי הוצאות חיצוניות שהוציאה המבטחת במהלך טיפול בתביעה ו/או
דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים
בגינם.
גבול אחריות המבטחת :הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת
הביטוח.
הוצאות משפט סבירות  -הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,מעבר לסכום הביטוח.

 .3הרחבות:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין נזקים שנגרמו מחוץ לתחום הטריטוריאלי על ידי אנשים שנשלחו
לשם מטעמו ,בכפוף לדין ושיפוט ישראלי.
פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין אנטנות ו/או תרנים ו/או שלטים בכל מקום השטח מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים על ידה.
כל אדם ,שאינו נכלל ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פרק זה ,ובתנאי שאינו מכוסה
בפרק חבות מעבידים בפוליסה זו או בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
כלל שם המבוטח 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 ,על תנאיו ,סייגיו
והוראותיו ,כשהוא נפרד ובלתי תלוי בקיומם של המבוטחים האחרים ,אולם אחריות המבטחת לשיפוי כל
יחידי המבוטח יחד לא תעלה על גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה.
על אף האמור בהגדרת מקרה הביטוח לעיל ,מוצהר בזאת ,כי פרק זה מורחב לכסות חבות בגין
פגיעה אישית ) Personal Injuryלהבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה( ,הנגרמת לצד שלישי
כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח ,לרבות חבות בשל חדירה לתחום הפרט )כולל
פגיעה בפרטיות( ,לשון הרע ,העלבת אדם ,מעצר שווא ,וחבות בשל הפרה בתום לב של חובת
סודיות ,למעט זכויות קניין רוחני והטרדה מינית.
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אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא תעלה על סך  $50,000למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח אלא אם
צוין אחרת ברשימה.
ו .למרות האמור בסייג ) 4א'( דלקמן ,רכוש השייך לעובדי המבוטח ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.
ז .פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של קבלנים וקבלני משנה .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי ,אין בהרחבה זו כדי לתת כיסוי לקבלנים ו/או לקבלני המשנה.
ח .פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי ,בקשר עם עבודות בניה ,הרחבה ,שיפוץ ושיפור,
אם מבוצעות עבודות כאלה עבורו .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ,אין בהרחבה זו כדי לתת כיסוי לקבלנים
ו/או לקבלני המשנה.
ט .עובדי המבוטח ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים חברתיים,
לרבות אירועים ספורטיביים המאורגנים על ידי המבוטח .לגבי עובדי המבוטח ,יחול הכיסוי על פי סעיף זה,
אך ורק אם המקרה לא יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
י .למרות האמור בסייג ) 4ב'( ) (1דלקמן ,מורחב פרק זה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד
שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח
כלי רכב של המבטחת ,הנהוגה ביום קרות מקרה הביטוח ,או מעבר לגבולות האחריות על פי פוליסה לביטוח
כלי רכב צד שלישי  -רכוש אחרת ,שברשות המבוטח ,לפי הגבוה מביניהם ,ובתנאי ,שגבול אחריות
המבטחת בגין הרחבה זו לא יעלה על  $250,000לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח .למען הסר
ספק מובהר בזאת ,כי גבול האחריות בפוליסות כלי הרכב ,כאמור לעיל ,מהווה את סכום ההשתתפות
העצמית של המבוטח בגין נזק המכוסה על פי הרחבה זו ,ותנאי אותה פוליסה מהווים בסיס לשיפוי על פי
הרחבה זו.
יא .למרות האמור בהגדרת מקרה הביטוח וסייג ) 4י"ד( דלקמן ,מורחב הפרק לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או
לרכוש צד שלישי ו/או אובדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או
רכוש באחריותו בשל אירוע בלתי צפוי .גבול אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלה על  25%מגבול
אחריות המבטחת למקרה ביטוח ,כמצוין ברשימה.
יב .פרק זה מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל
מטעמו עבור העסק המבוטח.
יג .למרות האמור בסייג ) 4ג'( ) (1דלקמן ,מורחב פרק זה לכסות את חבות המבוטח בגין הרעלה ממזון
ומשקאות ,שהוגשו ככיבוד בחצרי המבוטח ומטעמו.
יד .פרק זה מורחב לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח ,למעט קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,בגין מקרה ביטוח ,הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח ,תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.
טו .המבטחת מוותרת על כל זכות תחלוף כלפי אנשים בשרותו של המבוטח ,בעלי מניותיו של
המבוטח ,חברי דירקטוריון המבוטח וכל אדם או גוף ,אשר קודם לקרות מקרה הביטוח,
טז .התחייב המבוטח בכתב כלפיהם ,כי הביטוחים ,שיערוך ,יכללו ויתור על זכות התחלוף לטובתו.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פרק זה לא תפגע עקב כך שהמבוטח,
לפני קרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות התביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב
לשפותו ,ואשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטחת זכות תחלוף כלפי אותו אדם
או גוף .הרחבה זו לא תחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.
פרק זה מורחב לשפות כל אדם או גוף משפטי ,שהמבוטח התחייב בכתב ,לפני קרות מקרה
יז(1) .
הביטוח,לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות
תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו ,וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור
המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו בקשר לעיסוקו של המבוטח ,למעט קבלנים
וקבלני משנה ,ו/או לעניין נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או נכסים ,שהמבוטח משכיר לאחרים.
) (2זכות המבטח ,ששמו נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מאת המבטחת ,תהיה קודמת לזכותו של כל אדם
או גוף משפטי ,הזכאי לשיפוי על פי האמור לעיל.
יח .סייג ) 4א'( דלקמן לא יחול לגבי תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה והתשלום
למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל על ידי מעסיק אחר.
יט .סייג ) 4א'( דלקמן לא יחול על נזק לרכוש עובדי המבוטח.
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כ .פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן
ובהיקף כדלקמן:
המבטחת תעמיד על חשבונה ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן הגנה משפטית
בהליכים
פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח של פרק זה ,לרבות הוצאות
הגשת ערעור על הכרעת דין ו/או גזר דין ,שיוטל עליהם בהליכים פליליים ,וייצוגם בו ,עד לערכאה הסופית
האפשרית .המבטחת תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים
או הערעור ,לפי העניין.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע
בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה לרשותו המבטחת ,רשאי המבוטח לפנות
לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה תשפה המבטחת את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו
על ידי המבוטח ,עד לגבול אחריות המבטחת.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל
או מטעמה ,המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פרק זה.
הוצאות הגנה )כולל ערעור(:
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי
בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים ,לרבות ערעור,
ולמעט כל קנס ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין )התעריף המינימאלי(
התש"ס – .2000
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטחת לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
 .1ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפרק זה או בפוליסה.
 .2ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח
או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
 .3ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי
מעובדיהם.
גבולות אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלו על  $ 50,000למקרה ביטוח ולסה"כ  $100,000לכל
מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם לא צוין במפורש אחרת ברשימה ,גבולות האחריות של כל
ההרחבות בסעיף זה יהוו חלק מגבולות האחריות הכלליים של פרק זה לביטוח חבות כלפי צד שלישי
ולא יתווספו להם.

 .4סייגים לחבות המבטחת:
מותנה בזאת ,אלא אם הוסכם בכתב אחרת ,כי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:
א .חבות בגין נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.
ב (1) .חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי ,לרבות לגבי המדינה ,במקרים בהם היא פטורה
מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.
) (2חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי ,בגין נזק לרכוש צד שלישי.
) (3חבות כלשהי ,העשויה לחול עקב שימוש ברכבת ,בכלי טיס וכלי שיט מנועי.
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ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מ:
) (1מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו על ידי המבוטח או בקשר עמו ,או כל
איש שבשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.
 (2אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או כל איש שבשרותו בשל שירותי ייעוץ ,תכנון ,פיקוח ,שניתנו על
ידו לצד ג' במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן אחריותו המקצועית בשל שירותים רפואיים
ופרה – רפואיים כלשהם ,למעט אחריותו של המבוטח ,היה ואינו ספק של שירותים רפואיים ,הנובעת
מטיפול רפואי שניתן ו/או הוזמן על ידו או באמצעותו ,המהווה עזרה ראשונה בעת חירום.
) (3חבות כלשהי בגין זיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,מחוץ לחצרי המבוטח ,למעט זיהום שהינו
תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש.
נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח
והניתן לכיסוי תחת פוליסה לביטוח רכוש של המבוטח או תחת פרקי הרכוש בפוליסה זו.
נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח ,או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח ,בתנאי
שהנזק נגרם במישרין על ידי הפעולה האמורה.
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה
מוטלת על המבוטח גם בהיעדר הסכם כזה.
פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים.
נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה .שטחי ישובים ישראליים ושטח
בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" ייחשבו כשטחים המוחזקים לצורך פרק זה.
נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
נזק פיננסי כספי ,שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.

הכיסוי לגבי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ,ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  :3ביטוח חבות המוצר  -על בסיס הגשת התביעה
 .1סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה המבטחת את המבוטח לפי פרק זה עד לגבולות אחריות המבטחת ,בגין
חבותו של המבוטח על פי דין בשל מקרה ביטוח ,עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן ,שיוגשו נגד המבוטח
לראשונה במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה .כמו כן תשפה המבטחת את המבוטח בגין כל הוצאות המשפט
הסבירות שייעשו בהסכמת המבטחת להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

 .2הגדרות
א.

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.

מקרה הביטוח
נזק שנגרם עקב פגם במוצרים ,שבגינם אחראי המבוטח ,שארע אחרי התאריך הרטרואקטיבי המצוין
ברשימה ,בתנאי שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של המבוטח בעת קרות הנזק האמור והנזק אירע בתחום
הגבולות הטריטוריאליים.
נזק
) (1מוות ,היזק גופני ,מחלה ,פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג.
) (2אבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי.
המוצר
 .1כל מוצר מוחשי לרבות רכיב שלו ,הנכלל בענף פעילותו של המבוטח ,בהתאם למפורט ברשימה ,לרבות
כל פרסום ,הוראת שימוש ,אריזה או מיכל ,וכל מוצר מוחשי שצוין במפורש ברשימה.
 .2הגדרת המוצר לעיל מורחבת לכלול עבודות או התקנות ,שבוצעו על ידי המבוטח או מטעמו ,ונמסרו
לאחר השלמתן לצד שלישי ,כמוגדר להלן )להלן :ביטוח עבודות שנמסרו – Completed
:(Operations
א .שנמסרו פירושו :כל העבודה באתר צד שלישי שנשלמה ,או במידה וחלק מסוים של העבודה הופעל
לשימושו המיועד ,ייחשב חלק זה כעבודה שנמסרה ,למעט אם הופעל על ידי קבלן או קבלן משנה
אחר העובד על אותו פרויקט.
ב .עבודה שנמסרה ,כאמור ,אך נדרשים בגינה שירות ,תחזוקה ,תיקונים ,טיפול או החלפה ,תיחשב
כעבודה שנמסרה לצד שלישי.
ג .עבודה פירושה :לרבות :
) (1ערבויות או מצגים באשר לאיכותה ,התאמתה ותוחלת חיי השימוש בה ו–
) (2מתן הוראות או מחדל בהמצאת הוראות הפעלה או אזהרות הצריכות לעניין.
ייצור :לרבות התקנה ,הרכבה ,טיפול ,תיקון וכן יבוא לישראל ושיווק.
דין :דיני מדינת ישראל.
השתתפות עצמית :הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו על ידי המבטחת עקב
מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה ,לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי הוצאות חיצוניות שהוציאה המבטחת במהלך טיפול בתביעה ו/או
דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים
בגינם.
גבול אחריות המבטחת :הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח.
תביעה :קבלה על ידי המבוטח של תביעה ו/או דרישה ו/או הודעה אחרת בכתב מצד שלישי כלשהו בגין
מקרה ביטוח המיוחס למבוטח ו/או הודעה של המבוטח בכתב למבטחת על נסיבות כלשהן העלולות להוות
מקרה ביטוח.
גבולות טריטוריאליים :שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ,אלא אם צוין אחרת במפורש
ברשימה .שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום האוטונומיה ייחשבו כשטחים
מוחזקים לצורך פרק זה.
הוצאות משפט סבירות  -הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,מעבר לסכום הביטוח.

67

 .3הרחבות
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם לא צוין במפורש אחרת ברשימה ,גבולות האחריות של כל ההרחבות בסעיף
זה יהוו חלק מגבולות האחריות הכלליים של פרק זה לביטוח חבות המוצר ולא יתווספו להם.

א .הרחבת משווקים )(Vendors
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי לבקשת המבוטח בכתב ,ובכפוף לאישור המבטחת ,יורחב הביטוח לפי פרק זה
לשפות כל אדם או גוף ,ששמם צוין ברשימה ,בגין חבות הנובעת משיווק מוצריו של המבוטח ,כמפורט
בתוספת ) ,(Vendors Endorsementהמצורפת לרשימה.

ב .תקופת גילוי
היה ופרק זה יבוטל או לא יחודש על פי הוראות המבטחת ,למעט אם הביטול או אי החידוש נבעו מאי תשלום
דמי ביטוח ,מוסכם בזאת כי המבטחת מתחייבת לשפות את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה
במשך שנים עשר חודש לאחר תום תקופת הביטוח ,בגין מוצרים ,שנמכרו או שווקו עד למועד הביטול או אי
החידוש הנ"ל .תנאי מוקדם להתחייבות המבטחת לשיפוי כאמור הוא כי לא נערך ביטוח אחר המכסה את
חבותו של המבוטח בגין אותן תביעות.

ג .הגנה בהליכים פליליים
פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן:
המבטחת תעמיד על חשבונה ,לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן הגנה משפטית
בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח של פרק זה ,לרבות
הוצאות הגשת ערעור על הכרעת דין ו/או גזר דין ,שיוטל עליהם בהליכים פליליים ,וייצוגם בו ,עד לערכאה
הסופית האפשרית .המבטחת תשלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,לפי העניין.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע
בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה לרשותו המבטחת ,רשאי המבוטח לפנות
לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה תשפה המבטחת את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו
על ידי המבוטח ,עד לגבול אחריות המבטחת.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל
או מטעמה ,המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פרק זה.
הוצאות הגנה )כולל ערעור(:
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי
בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים ,לרבות ערעור,
ולמעט כל קנס ,פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין )התעריף המינימאלי(
התש"ס – .2000
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטחת לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
 .1ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפרק זה או בפוליסה.
 .2ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח
או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
 .3ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי
מעובדיהם.
גבולות אחריות המבטחת על פי הרחבה זו לא יעלו על  $ 50,000למקרה ביטוח ולסה"כ  $100,000לכל
מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.
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ד.

הרחבת דיווח על נסיבות העלולות להביא לתביעה
נודע למבוטח ודווח למבטחת במהלך תקופת הביטוח בכתב ,על נסיבות העלולות להביא לתביעה ,שאירעו
בתקופת הביטוח ,בצירוף פרטים ביחס לסיבות לציפייה לתביעה ,האופי והתאריכים של מקרה הביטוח
לכאורה ,שנגרם לכאורה ,שמות התובעים הפוטנציאלים ושם כל המבוטחים המעורבים במקרה הביטוח,
האופן שבו נודע לראשונה למבוטח על הנסיבות העלולות להביא לתביעה ו/או כל פרט חיוני אחר הקשור
בנסיבות אלה ,אזי ,כל תביעה הנובעת מנסיבות ,אשר דווחו כדין בהתאם לפסקה זו ,תיחשב על פי פרק זה,
כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח ועל פי תנאי הכיסוי של פרק זה ,וזאת בתנאי שמקרה הביטוח,
שנטען שנעשה ,התרחש במהלך תקופת הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית ,באם צוינה ברשימה.

ה .הקדמת הוצאות משפטיות
המבטחת תקדים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תשלום הוצאות משפט סבירות למבוטח בגין תביעה
שהוגשה נגדו ומכוסה על פי פרק זה .הקדמת התשלום על ידי המבטחת ,תעשה בכפוף לקבלת ערבויות
מתאימות .היה ויתברר ,כי התביעה אינה מכוסה במסגרת פרק זה ,יחזיר המבוטח למבטחת את הסכומים
ששולמו על ידה ,בצירוף ריבית והצמדה כחוק.
ו.

הרחבת פגיעה אישית ופגיעה כתוצאה מפרסום
הפרק מורחב לכיסוי חבות הנובעת משיווק מוצרי המבוטח בשל פגיעה אישית ופגיעה ,כתוצאה מפרסום,
כמשמעותם בסעיף זה .פגיעה אישית ופגיעה כתוצאה מפרסום ,פירושם :פגיעה ,לרבות נזק גוף תוצאתי,
הנובעת מאחד או יותר מהעוולות המפורטות להלן:
נגישה;
א.
פרסום בעל פה או בכתב של חומר המשמיץ או המוציא לשון הרע על אדם או ארגון או הפוגע
ב.
בטובין ,מוצרים או שירותים של אדם או ארגון;
פרסום בעל פה או בכתב של חומר המפר זכותו של אדם לפרטיות;
ג.
שימוש ברעיון פרסומי של אחר בפרסומות של המבוטח; או
ד.
הפרת זכויות יוצרים בפרסומות המבוטח.
ה.
אחריות המבטחת בגין הרחבה זו לא תעלה על סך  $50,000למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח אלא אם
צוין אחרת ברשימה.

ז .הרחבת  RECALLבתוספת פרמיה
הרחבה זו תהיה בתוקף רק אם צוינה במפורש ברשימה ושולמה תוספת דמי ביטוח בגינה.

 .1סעיף הביטוח
למרות האמור בחריג ) 4ט'( ובסעיף ) 5א'( דלקמן ,תשפה המבטחת את המבוטח עד לגבול אחריות המבטחת
הנקוב ברשימה להרחבה זו בניכוי שיעור ההשתתפות העצמית לכל מקרה ביטוח ,בגין הוצאות ,שנגרמו לו עקב
הסרה ,איסוף ו/או החזרת מוצרים ) ,(RECALLבשל מקרה ביטוח המכוסה בפרק זה ,שאירע בתחום
הטריטוריאלי .השיפוי ייעשה מעבר לסף ההשתתפות העצמית הקבוע ברשימה להרחבה זו.
גבול אחריות המבטחת יהיה כנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ללא קשר למספר המבוטחים ו/או
מקרי הביטוח ו/או המוצרים.
כל סכום ,שישולם על ידי המבטחת בגין הוצאות  ,RECALLבקשר למקרה ביטוח אחד ,יפחית את גבול
האחריות המצטבר להוצאות  ,RECALLבקשר למקרה ביטוח אחר.

 .2הגדרות להרחבה זו
א.
ב.

מקרה הביטוח –  RECALLכתוצאה מאירוע מכוסה ,כהגדרתם בהרחבה זו.
אירוע מכוסה -
 .1השמטה מקרית של רכיב או חומר בייצור המוצר/ים
או
 .2הכנסה מקרית של חלפים או תחליפים לרכיב או לחומר בייצור המוצר/ים
או
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ג.

 .3תקלה בייצור ,באריזה ,בעירוב ,בתרכובת ,בהתוויה או באחסון המוצר/ים
או
 .4כל שינויי מכוון בפועל או זיהום מוצר/י המבוטח ,בין שנעשו על ידי עובדיו ובין אם לאו.
ובלבד ,שכל המקרים המנויים לעיל גרמו או עלולים היו לגרום חבלה גופנית או נזק
לרכוש אחרים.
אם ניתן לייחס את האירועים המנויים לעיל או חלק מהם לאותה סיבה מתמשכת ,קשורה או
חוזרת ,ואירועים אלה גרמו או עלולים היו לגרום חבלה גופנית או נזק לרכוש אחרים ,ייראו
בשרשרת אירועים זו מקרה ביטוח אחד.
 – RECALLהסרה ,החזרה ואיסוף מוצרים מנקודות חלוקה ,מכירה או שימוש של:
מוצר/י המבוטח .
.1
סחורות או מוצרים המיוצרים ,מופצים או נמסרים על ידי לקוח של המבוטח או צד שלישי אחר
.2
הכלולים במוצר/י המבוטח.
ובלבד ,שה  – RECALLבוצע בתקופת הביטוח.
כתחילתו של הליך  RECALLתיחשב:
הודעתו הראשונה של המבוטח על החלטתו בכל דרך שהיא לציבור ,לצדדים שלישיים או לעובדי
.1
המבוטח ,לנהל או להשתתף בהסרת ו/או בהחזרת ו/או באיסוף מוצר/י המבוטח או
הודעתו הראשונה של צד שלישי על החלטתו בכל דרך שהיא לציבור ,לצדדים שלישיים או לעובדי
.2
המבוטח ,לנהל או להשתתף בהסרת ו/או בהחזרת ו/או באיסוף סחורות או מוצרים המיוצרים,
מופצים או נמסרים על ידי לקוח של המבוטח או צד שלישי אחר הכלולים במוצר/י המבוטח.
בהרחבה זו ,נקודות חלוקה ,מכירה או שימוש ,לרבות:
נקודות ייצור ,הפצה ,מכירה סיטונאית או קמעונאית או אחסון בחצרי המבוטח עצמו.
.1
חצרי צדדים שלישיים ,בהם משתמש המבוטח לצורכי ייצור ,הפצה ,מכירה סיטונאית או קמעונאית
.2
או אחסון.
חצרי צדדים שלישיים ובהם המוצרים נמסרים ,מורכבים או משמשים בייצור.
.3

 .3התחייבויות המבטחת
המבטחת תשפה את המבוטח בגין ההוצאות הסבירות והנחוצות ,שהוצאו על ידי המבוטח או אחרים מטעמו או
על ידי לקוחות המבוטח או צדדים שלישיים בשל מקרה הביטוח ,כמוגדר בהרחבה זו ,לרבות:
הוצאות תחבורה ודיור הכרחיות ,המיוחסות ישירות לביצוע ה – .RECALL
א.
הוצאות שכירת אנשים נוספים מעבר למועסקים ברגיל אצל המבוטח ,הנדרשים בלעדית לביצוע
ב.
 RECALLשל מוצרי המבוטח.
ההוצאות הנדרשות לפירוק מוצרים או סחורות ,לצורך ביצוע ה – .RECALL
ג.
הוצאות נחוצות לצורך שכירת מחסנים או שטחי אחסון נוספים עבור ביצוע ה – .RECALL
ד.
הוצאות פרסום בעיתונות ,באינטרנט ,בכל אמצעי פרסום מודפס ,הוצאות לצורך מתן הודעות
ה.
לרדיו ולטלוויזיה או לפרסום בהם ,לרבות הוצאות בגין התכתבויות ,ובלבד שהוצאות אלה תהיינה
נחוצות לביצוע ה . RECALL -
תשלום לסגל העובדים הקבוע של המבוטח בגין שעות נוספות ,שנועדו באופן בלעדי למטרת
ו.
 RECALLשל מוצרי המבוטח.
הוצאות נחוצות ,שהוציא מכיסו ,הסגל ,כאמור בס"ק ב' ו – ו' לעיל ,לרבות הוצאות תחבורה,
ז.
שהוצאו באופן בלעדי למטרת  RECALLשל מוצרי המבוטח.
הוצאות הובלה ומשלוח של המוצר/ים מכל רוכש ,מפיץ או משתמש למקום אותו יועיד המבוטח,
ח.
לרבות הוצאות הובלה ומשלוח של המוצר/ים ממקום מכירתם הסיטונאי והקמעונאי על ידי
המבוטח.
הוצאות ,שהוצאו ,כדי להשליך אריזות וחומר שיווקי ,שלא היו בשימוש ,של מוצרים ,שבוצע בהם
ט.
 , RECALLבמידה ולא ניתן להשתמש או למחזר חומר שיווקי זה או אריזות אלה.
העלות הממשית של השלכת המוצר/ים ,אך רק במידה ,שנדרשות שיטות מיוחדות ,השונות
י.
מהשיטות הרגילות בהן משתמש המבוטח ,בדרך כלל ,לפינוי פסולת ,כדי למנוע חבלה גופנית או נזק
לרכוש ,כתוצאה משימוש בשיטות רגילות אלה.
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תשלומים והוצאות עבור בריאות ,ביטחון ,בטיחות ,ייעוץ ביחסי ציבור או ייעוץ ליועצים אחרים,
יא.
שנשכרו ,בכפוף להסכמת המבטחת מראש ובכתב ,כי יש בכך לעזור למבוטח להתמודד עם מקרה
הביטוח.
במקרה בו מוצרי המבוטח מהווים מרכיב או חלק מסחורות או מוצרים ,המיוצרים ,מופצים או נמכרים על
ידי לקוח של המבוטח או צד שלישי ,ובהתרחש RECALLשל מוצרים או סחורות אלה ,כתוצאה מאירוע
מכוסה ,לא יעלה גבול אחריות המבטחת על האחוזים נקובים ברשימה מגבול האחריות הנקוב בה להרחבה
זו ,וזאת בגין:
הוצאות תחבורה ודיור הכרחיות ,המיוחסות ישירות לביצוע ה – .RECALL
א.
הוצאות שכירת אנשים נוספים מעבר למועסקים ברגיל אצל המבוטח ,הנדרשים בלעדית לביצוע
ב.
 RECALLשל מוצרי המבוטח.
ההוצאות הנדרשות לפירוק מוצרים או סחורות ,לצורך ביצוע ה – .RECALL
ג.
הוצאות נחוצות לצורך שכירת מחסנים או שטחי אחסון נוספים עבור ביצוע ה – .RECALL
ד.
המבטחת תשפה את המבוטח אך ורק בשל הוצאות  RECALLשנוצרו בתוך שנים עשר
חודשים מתחילתו של כל .RECALL

 .4חריגים להרחבה זו
המבטחת לא תכסה הוצאות  RECALLכלשהן ,שנגרמו ,נבעו ,מיוחסות ל ,:מבוססות על או מערבות במישרין
או בעקיפין:
כל הפסד הכנסה ,שנגרם למבוטח כתוצאה מה – .RECALL
א.
שינויים באוכלוסיה ,בטעם הצרכנים ,בתנאים הכלכליים ,שינויים במכירות
ב.
עונתיות או סביבה תחרותית.
אי עמידת צד כלשהו ,להוציא המבוטח ,בנהלים שקבע המבוטח ,המתייחסים
ג.
לאחסון המוצר/ים או לשימוש בהם.
 RECALLשהינו:
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

) (1של מוצר מתחרה הדומה למוצר/ים של המבוטח :או
) (2של מוצר/ים של המבוטח ,הדומים או שיש להם אותו שם מסחרי או
משתייכים לאותו ענף מסדרת מוצר/י המבוטח ,שבה יש לבצע את ה –
 ,RECALLאך משתייכים לסדרת ייצור אחרת.
הוצאות  RECALLהיזומות על ידי צד שלישי או לבקשת צד שלישי ,כאשר ה -
 RECALLאינו נובע מאירוע המכוסה בהרחבה זו.
הסרת מוצר/ים של המבוטח מנקודות מכירה ,הפצה או שימוש מסיבות ,שאינן
קשורות באירוע המכוסה על פי הרחבה זו.
כל הוצאה ,הקשורה בעיצוב או עיצוב מחדש ,תכנון או תכנון מחדש ,שיווק או
שיווק מחדש של המוצר/ים.
כל תביעה ,הנובעת מאירועים או נסיבות עליהם הייתה למבוטח ידיעה מוקדמת
לפני מועד תוקפה של הרחבה זו ,ושאותה יכול היה המבוטח לצפות באופן סביר,
כנובעת מהם.
בלייה טבעית ,רקב ,שינוי במבנה הכימי ,לרבות כל תרכובת או תגובה בין
המרכיבים המקוריים ,במוצרי המבוטח או באריזה שלהם ,לרבות תפוגת חיי
המדף הרגילים שלהם .חריג זה לא יחול אם הרקב ,הבלייה או השינוי ,כאמור,
אירעו כתוצאה ישירה של טעות או השמטה בייצור המוצר/ים.
מעשה בלתי חוקי ,מעשה פלילי או מעשה מכוון ,מרמה ,אי יושר ומעשי זדון,
שנעשו על ידי כל דירקטור או נושא משרה של המבוטח.
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יא.

יב.

יג.

כל הפרה מכוונת של המבוטח של תקנות או דרישות ,מטעם גורם ממשלתי או
תעשייתי מוסמך ,שנועדו לעיצוב וייצור מוצר/י המבוטח ,לרבות העמדת
המוצר/ים לביקורת ובקרה מלאה ,כפי שנקבע על ידי הגורם הממשלתי המוסמך
הרלוונטי או רשות מוסמכת אחרת.
הפרת המבוטח כל תקנה ממשלתית או רשות מוסמכת אחרת בקשר לייצור,
מכירה והפצה של מוצר/י המבוטח או שימוש בחומרים בהליך הייצור ,שנאסרו
בשימוש או הוכרזו בלתי בטיחותיים על ידי כל רשות ממשלתית ,לרבות אזבסט
ועופרת.
קנסות ,פיצויים עונשיים ,פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא ,חבות אזרחית.

 .5תנאים מיוחדים להרחבה זו
א .בדיקת נאותות
המבוטח יבצע כל בדיקת נאותות נחוצה ויפעל בזהירות סבירה ,כדי למנוע את קרות מקרה הביטוח ,וינקוט
בכל מאמץ סביר כדי להקטין את הוצאות ה –  RECALLהנובעות מאירוע מכוסה ,כמוגדר בהרחבה זו.
ב .חובות המבוטח בקרות אירוע מכוסה
בקרות אירוע מכוסה ,בין שחלה עלו הרחבה זו ובין אם לאו ,יש להודיע עליו בהקדם האפשרי בכתב
למבטחת ,אם על ידי המבוטח או בעבורו ,ולציין בהודעה זו את כל הפרטים ,שיש בהם ,כדי לזהות את
המבוטח ואת כל המידע לעניין הזמן ,המקום ונסיבות האירוע המכוסה ,לרבות הוצאות ה –RECALL
המוערכות בגינו .על המבוטח לנקוט מייד בכל צעד סביר להקטנת הנזקים וההוצאות המעורבים בכך.

 .4סייגים לפרק
ביטוח זה אינו מכסה חבות כלשהי בגין:
א .נזק לגופו של כל אדם הנגרם תוך כדי ועקב העסקתו על ידי המבוטח.
ב .כל חוזה המטיל אחריות על המבוטח ,שלא הייתה מוטלת עליו ,אלמלא קיומו של אותו חוזה.
ג .מוצר אשר יוצר בניגוד לכל חוק ,תקנה או כללי הבטיחות על דעת הנהלת המבוטח ,למעט טעויות בתום לב.
ד .מוצר שיצא מחזקת המבוטח בידיעה שהוא פגום.
ה .נזק מעבודות ,שטרם הושלמו או נמסרו לצד שלישי .למען הסר ספק מובהר בזאת כי עבודות אלה לא
תיחשבנה כעבודות שנמסרו ) (Completed Operationsולא תיכללנה בהגדרת מוצר בפרק זה.
ו .נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו של המבוטח.
ז .אי התאמת המוצרים לייעודם התפעולי .אין האמור בסעיף זה בא להוציא מכלל כיסוי אחריות הנובעת:
) (1מנזק פיזי לגוף או לרכוש צד שלישי שנגרם על ידי המוצרים
או
) (2מנזק בגין עבודות שנמסרו.
ח .החלפה או תיקון של מוצרים ו/או עלותם ,אלא אם המבוטח מחויב לכך במסגרת עבודות שנמסרו במסגרת
עיסוקו.
ט .עלות מיון ו/או איסוף ו/או החזרת מוצרים ) ,(Recallאלא אם נרכשה בתוספת פרמיה הרחבת RECALL
ובכפוף לתנאיה.
י .נזק למוצר עצמו.
י"א .אחריות החלה על המבוטח בהיותו משווק או יבואן עקב הוראות שימוש לא נכונות או שונות מההוראות של
היצרן המקורי ,שהוספו על ידי המבוטח מתוך כוונה פלילית או זדונית.
י"ב .פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
י"ג .זיהום:
) (3לעניין אירועים בארה"ב ו/או קנדה :זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע.
) (4לעניין אירועים בכל מקום אחר :זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,למעט זיהום שהינו תוצאה
של אירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש.
י"ד .חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטים.
ט"ו .נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.
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ט"ז .אירוע כלשהו ,שהמבוטח ידע או חייב היה לדעת לפני מועד תחילת ביטוח זה ,כי אותו אירוע עלול לשמש
עילה לתביעה נגדו על פי פרק זה ,ולא מסר על כך למבטחת .באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב לענין פרק
זה ידיעה של המבוטח על אירוע כנ"ל ,מהרגע שנודע על אירוע ,כאמור לעיל ,לאחד ממנהלי המבוטח או
לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
י"ז .כלי טייס ו/או חלקיהם.
י"ח .כלי רכב ו/או חלקיהם ,בגין נזק שאירע ו/או תביעה שהוגשה בארה"ב ו/או קנדה.
י"ט .נזק שנגרם ממוצר המשלב הנדסה גנטית.
כ .נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין משימוש במוצר שיוצר ו/או נלקח מגוף האדם.
כא– B.S.E) OVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY .מחלת "הפרה המשוגעת"(.

 .5תנאים מיוחדים לפרק זה
א .הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים
נוכח המבוטח או הובא לידיעתו כי ,מוצר גרם או עלול לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך
ייצורו ,יפסיק המבוטח מייד את ייצורו ,מכירתו ואספקתו .על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים ולהחזיר
לידו כל מוצר פגום כזה שיצא משליטתו ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו .הוצאות או הפסדים כלשהם
הכרוכים בהחזרת מוצרים כאמור יהיו על חשבון המבוטח ,אלא אם נרכשה בתוספת פרמיה הרחבת
 RECALLובכפוף לתנאיה.
מילוי הוראות סעיף זה ושמירתו על ידי המבוטח יהוו תנאי מוקדם לביטוח לפי פרק זה.
ב .אמצעים למניעת מקרה הביטוח
על המבוטח למלא אחר כל חובה חקוקה ,שנועדה להגן על הציבור מליקויי בטיחות הנובעים מפגמים
במוצרים שהמבוטח מייצר ,ולנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח שהמוצרים אשר יוצרו על ידו הינם
תקינים ובטוחים.
ג .שינוי בסיכון
על המבוטח להודיע למבטחת על כל שינוי מהותי בסיכון/ים.
שינוי מהותי לצורך סעיף זה משמעותו:
 .1שינוי במידע לגבי שאלות ,שהמבוטח נשאל בהצעת הביטוח שהגיש.
 .2ייצור או שיווק סוגי מוצרים חדשים.
 .3ייצוא לחו"ל שלא היה קיים בעת עריכת הביטוח.
 .4ייצוא לארה"ב וקנדה.
ד .חובת הודעה
 .1המבוטח מתחייב להודיע בהקדם למבטחת על כל הודעה שקבל בדבר קרות אירוע העלול להוות עילה
לתביעה נגדו ,לרבות על קבלת דרישה או תביעה בגין אירוע ,כאמור.
 .2המבוטח מתחייב להודיע בהקדם למבטחת בכתב על כל פגם במוצר או על כל נסיבות העלולות לגרום
למקרה ביטוח.
ה .סעיף האחדת נזקים
אם הפגם במוצרים ו/או חלקיהם ,שגרמו לנזקי גוף או רכוש למספר תובעים ,נובעים מסדרת ייצור אחת,
ייחשבו כל הנזקים הללו כמקרה ביטוח אחד.
ו .הגבלה מיוחדת
מותנה בזאת כי לעניין הליך המתנהל בפני בתי המשפט של ארה"ב ו/או קנדה ,תכללנה הוצאות המשפט
הסבירות בגין מקרה ביטוח בתוך גבולות אחריות המבטחת למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח הנקובים
ברשימה ,ולא מעבר להן.
הכיסוי לגבי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ,ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק  :4ביטוח אחריות מקצועית  -על בסיס הגשת התביעה
תנאי מוקדם לביטוח על פרק זה הוא ,ששולמו תגמולי הביטוח על ידי המבטחת למבוטח ,למעט תשלום לפנים
משורת הדין ,לפי פרקים ) 2ביטוח חבות כלפי צד שלישי( ו/או – ) 3ביטוח חבות המוצר( הנ"ל לפרק ג' לפוליסה
)ביטוח חבויות( ,אלא אם התשלום לא נעשה על ידי המבטחת בשל סכום ההשתתפות העצמית.

 .1סעיף הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,ותמורת תשלום תוספת דמי ביטוח ,תשפה המבטחת את המבוטח לפי פרק זה עד
לגבול אחריות המבטחת ,הנקוב ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בגין חבותו של המבוטח על פי
דין בשל מקרה ביטוח ,עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן ,שיוגשו נגד המבוטח לראשונה במשך תקופת
הביטוח הנקובה ברשימה.
כמו כן תשפה המבטחת את המבוטח בגין כל הוצאות המשפט הסבירות שייעשו בהסכמת המבטחת להגנה
בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

 .2הגדרות
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

דין  -דיני מדינת ישראל.
המבוטח  -האדם ,בני האדם ,השותפות ,החברה או כל אישיות משפטית אחרת ,המצוינים ברשימה,
לרבות כל שותף ו/או נושא משרה שהיה בעבר ,או שהינו בהווה או שיהיה בעתיד חלק מאלה.
מקרה ביטוח – נזק הנובע מהיפר חובה מקצועית כלפי צד שלישי ,כתוצאה מרשלנות ,בין במעשה ובין
במחדל ,טעות או השמטה של המבוטח ,שנעשו בתום לב ,במסגרת עיסוקו של המבוטח או משלח ידו
המפורט ברשימה ,או נזק ,הנובע מייעוץ ,תכנון ,הוראות ,הדרכה ואימון ,שסופקו על ידי המבוטח או
בעבורו ,בהתייחס למוצרי המבוטח או לעבודות ,שנמסרו על ידו לצד שלישי ,ובתנאי מפורש ,שמקרה
הביטוח ארע תוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי כמוגדר ברשימה.
נזק – סכום אותו יחויב המבוטח לשלם על פי דין עקב תביעה ,שהוגשה לראשונה ודווחה למבטחת
בתוך תקופת הביטוח ,אשר עילתו מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח ,הנובעים ממקור אחד או סיבה
מקורית אחת ,למעט קנסות ,עיצומים ,מסים ,פיצויים עונשיים והוצאות או פיצויים לדוגמא.
תביעה  -תובענה אזרחית ,כתב אישום ,לרבות הליכי חקירה משטרתית או אחרת ,או חקירת סיבות מוות
או מכתב דרישה ,שהוגשו כנגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח ,בגין מקרה הביטוח .כל תביעה או
תביעות הנובעות או הקשורות לנסיבות אותו מקרה ביטוח יהוו לצורך פרק זה ,תביעה אחת.

 .3תנאים מקדמיים לחבות המבטחת
המבטחת תשפה את המבוטח בהתאם לאמור בפרק זה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
א .מקרה הביטוח נוצר בתוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי ,כמוגדר ברשימה.
ב .התביעה נגד המבוטח דווחה ו/או הוגשה למבטחת בתוך תקופת הביטוח.
ג .גבול אחריות המבטחת לא יעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה לנזק ולתקופת
הביטוח.

 .4התאמת דמי הביטוח
א .דמי הביטוח עבור פרק זה חושבו לפי המחזור השנתי המשוער בעסקו של המבוטח על פי
הצהרתו בפני המבטחת .מחזור לצורך סעיף זה פירושו :סך התקבולים של המבוטח הנובעים
מפעילותו.
ב .המבוטח יהיה חייב לנהל פנקס רישום מדויק המכיל את כל הפרטים הנוגעים להנ"ל ועליו
להרשות למבטחת לבדוק פנקס זה בכל עת.
ג .המבוטח ימציא למבטחת תוך חודש ימים מתום תקופת הביטוח או בתוך כל תקופה מוסכמת
אחרת את כל המידע הנדרש על ידי המבטחת לצורך התאמה סופית של דמי הביטוח .על סמך
הנתונים הנ"ל ייערך החישוב הסופי של דמי הביטוח בעד תקופת הביטוח .עודף דמי הביטוח
יוחזר למבוטח ,ויתרת החוב תשולם למבטחת ,לפי העניין ,ובכפיפות לדמי הביטוח המינימלים,
כמצוין ברשימה.
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 .5סייגים
פרק זה אינו מכסה את המבוטח בכל אחד מהמקרים הבאים ,בין אם הם חלים במישרין ובין בעקיפין:
 .1נסיבות או אירועים ידועים או תביעות ,לרבות תביעות תלויות ועומדות ,שקדמו ליום החתימה על טופס
ההצעה או ליום תחילת הביטוח ,לפי המאוחר ,ואשר המבוטח ידע או היה עליו לדעת באופן סביר
במועדים אלה ,כי הם עלולים להוות עילת תביעה נגדו.
 .2כל מעשה או מחדל שנעשו בחוסר תום לב ,בכוונת זדון ,באי יושר ,פשע ,תרמית ,הונאה ,רשלנות
פושעת ,חריגה מסמכות ,מעילה באמון ,מעשה במתכוון על ידי המבוטח או עובדיו או קודמיהם בעסק .
 .3התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם אלא אם כן התחיבות או אחריות כזו הייתה
מוטלת על המבוטח על פי חוק גם בהעדר הסכם כזה.
 .4סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו.
המבוטח יחזיר למבטחת כל סכום ששילמה ויכולה הייתה לגבותו בהיעדר הסכם כזה.
 .5השמצה ,הוצאת דיבה או הוצאת שם רע או לשון הרע בכל צורה שהיא.
 .6אובדן מסמכים ,אובדן יכולת או זכות השימוש בהם או עיכובם ,לרבות אובדן בטחונות.
 .7כל פעילות שאיננה ייחודית למקצועו של המבוטח ,כפי שפורט בטופס ההצעה ואושר ברשימה.
 .8חבות של המבוטח כלפי עובדיו ,כלפי קבלן או קבלן משנה ועובדיהם.
 .9חבות הנובעת מפעילות או הקשורה לכלי רכב מכל סוג שהוא ,רכבות ,כלי שייט וכלי טייס ,שימוש
במעלית ,מכשירי הרמה כולל פריקה וטעינה של סחורות ,בין שניתן לבטחם על פי פקודת ביטוח רכב
מנועי ובין אם לאו.
 .10חבות כלשהי העלולה לחול על המבוטח הקשורה או הנובעת ממוצרים שיימכרו ,יסופקו ,יתוקנו ,ישונו,
ייוצרו ,יותקנו או יתוחזקו על ידו או על ידי מי מטעמו ,אלא אם רכש המבוטח ביטוח חבות המוצר ,וצוין
כך מפורשות ברשימה.
 .11נזק הנגרם למבוטח ,ו/או לבן משפחתו ו/או למי שסמוך על שולחנו ו/או לבן משק ביתו של המבוטח.
 .12מקרה ביטוח ,שנוצר מחוץ למדינת ישראל ,נזק שנגרם מחוץ למדינת ישראל או שהתביעה לגביו נדונה
בפני בית משפט או בורר מחוץ לגבולות ישראל או על פי דין זר כלשהו ,יהיה מקום השיפוט אשר יהיה,
לרבות אם הוכרז פסק הדין הזר ,פסק הבורר או ההחלטה כאכיפים בישראל וניתן פסק דין בישראל
בהסתמך עליהם.
 .13ערבות כלשהי שניתנה על ידי המבוטח וכל התוצאות הנובעות מכך.
 .14אי יכולתו של המבוטח לפרוע את חובותיו.
 .15הפסד הנובע מאובדן כספים ו/או בטחונות על ידי גניבה או כל מעשה פלילי אחר ,לרבות בגין כספים
שנתקבלו בנאמנות.
 .16נזק הנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו או בחזקתו של המבוטח.
 .17נזק הנובע מייעוץ ,תכנון ,מתן הוראות ,הדרכה או אימון ,שנעשו על ידי המבוטח או על ידי אדם מטעמו
ונזק הנובע מאחריותו המקצועית של המבוטח או של כל אדם מטעמו ,אם ניתנו בלעדית ,בנפרד ותמורת
שכר טרחה בגינם בלבד ,ולא באופן נלווה ובלתי ניתן להפרדה מעיסוקו של המבוטח המתואר ברשימה
או ממוצרי המבוטח או מעבודות שנמסרו על ידו לצד שלישי.
הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ,ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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ד' :ביטוח נאמנות
.1

סעיף הביטוח
אם צוין ברשימה ,תשפה המבטחת את המבוטח עד גבול אחריות המבטחת למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח,
המצוין ברשימה ,בניכוי סכום ההשתתפות עצמית ,המצוין ברשימה ,בגין כל תביעה ,בגין כל נזק כספי ישיר
אשר יגרם למבוטח ,כתוצאה ממקרה הביטוח ,ואשר יתגלה בתקופת הביטוח ,או תוך  6חודשים לאחר תום
תקופת הביטוח ,הפסקת הביטוח או אי חידושו.

.2

.3

הגדרות
א.

מקרה הביטוח  -כל פעולה או פעולות הונאה ,מעילה ,העלמה במרמה או גניבה ,שנעשו על ידי עובד
של המבוטח במהלך עבודתו בשירות המבוטח ,תוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ו/או להשיג
לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה.

ב.

עובד  -כל אדם בשרותו של המבוטח ,שמתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד בעסק המבוטח ,אשר
התמורה עבור עבודתו משולמת לו ,באופן מלא או חלקי ,במשכורת או בשכר על ידי המבוטח ,בעת
היותו מועסק בכל מקום בתחום הטריטוריאלי.

תנאים מקדמיים לחבות המבטחת
חבות המבטחת על פי פרק זה כפופה לתנאים מקדמיים אלה:
אם עסקו של המבוטח יתמזג או יתאחד עם עסק אחר ,על המבוטח למסור למבטחת הודעה בכתב
א.
על כך ,והמשך הביטוח על פי פרק זה יהיה תלוי בהסכמת המבטחת בכתב וקביעה מחדש של
הפרמיה ,בהתאם לשינוי שחל בסיכון.
מיד עם גילוי מעשה של הונאה ,מעילה ,תרמית ,העלמה במרמה או גניבה מצד עובד כלשהו או עם
ב.
גילוי סיבה לחשד סביר למעשה כזה או לחוסר נאמנות של העובד ,בין אם הם מהווים עילה לתביעה
לפי פרק זה ,ובין אם לאו ,על המבוטח למסור למבטחת הודעה על כך ,ועם מסירתה תהיה המבטחת
פטור מאחריות לגבי מעשים נוספים של העובד הנ"ל ,שנעשו לאחר מסירת ההודעה כאמור.
במקרה של גילוי כלשהוא של הונאה ,מעילה ,העלמה במרמה או גניבה על ידי עובד ,שיהוו עילה
ג.
לתביעה לפי פרק זה ,על המבוטח להודיע על כך מיד למשטרה .כמו כן על המבוטח למסור
למבטחת כל מידע ועזרה ,שיהיו נחוצים כדי לאפשר לה לתבוע ולקבל שיפוי מאותו עובד או
מעיזבונו ,בגין כל סכום ששולם על ידי המבטחת או שהוא בר תשלום לפי פרק זה.

.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חריגים
המבטחת לא תהיה אחראית לתביעות בקשר למקרים הבאים:
נזק ,שהתגלה לפני תקופת הביטוח ,הנקובה ברשימה.
נזק ,שהתגלה בתקופת הביטוח אך נגרם לפני תחילת הביטוח על פי פרק זה או לפני התאריך הרטרואקטיבי
המצוין ברשימה ו/או בכל נספח ,שצורף לפוליסה )באם צוין ברשימה ו/או בנספח ,כי הכיסוי כולל תאריך
רטרואקטיבי(.
נזק אשר לא דווח למבטחת תוך  6חודשים ממועד פטירה ,פרישה ,התפטרות או פיטורין של העובד ,שגרם
לנזק ,לרבות נזק ,שלא התגלה תוך התקופה האמורה.
נזק אשר נגרם לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.
נזק ,שנגרם לפני הפסקת הביטוח או אי חידושו והתגלה לאחר למעלה מ 6 -חודשים לאחר הפסקת הביטוח או
אי חידושו.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
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.5

תנאים מיוחדים
.1

.2

.3

הפחתות מסכום השיפוי
כל סכום כסף ,שהיה מגיע מהמבוטח לעובד אלמלא גרם העובד למקרה הביטוח ,וכן כל סכום כסף
של העובד המוחזק בידי המבוטח ,יופחתו מסכום השיפוי שעל המבטחת לשלם על פי פרק זה,
במידה ואין מניעה חוקית לכך.
תביעה לתגמולי ביטוח
בכפוף לאמור בתנאים הכלליים של הפוליסה ,על המבוטח להודיע על מקרה הביטוח
א.
למבטחת לאחר שנודע לו עליו ועל זכותו לתגמולי הביטוח.
כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ,על פי פרק זה ,תוגש בכתב על גבי טופס תביעה ,הנהוג
ב.
אצל המבטחת ,ויצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לעניין זה בטופס התביעה ,לרבות
המסמכים ,ספרי החשבונות וספרי עסק אחרים ,מאזנים ודו"חות כספיים.
למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב ,כתביעה שנמסרה
ג.
למבטחת ,רק אם ולאחר שנמסרו למבטחת כל המידע וכל המסמכים הנזכרים בטופס
התביעה ,כאמור לעיל.
על המבוטח למסור למבטחת בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
ד.
הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטחת ,ככל שיוכל ,להשיגם.
קיזוז
המבטחת רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
.1
שהמבוטח חייב לה ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לפוליסה אחרת.
במקרה של מיצוי סכום גבול האחריות המכוסה על פי הפרק ,רשאית המבטחת לקזז את
.2
יתרת דמי הביטוח המגיעים לה בגינו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

הכיסוי לפי פרק זה בתוקף אך ורק אם צוין ברשימה ,ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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ה' :ביטוח תאונות אישיות
הביטוח על פי פרק זה תקף בכל מקום בתבל 24 ,שעות ביממה ,למעט במדינות אויב ובשטחי הרשות
הפלשתינאית.

 .1הגדרות -
א.

ב.

ג.
ד.
ה.

מקרה הביטוח – פגיעה גופנית ,מקרית ,פתאומית ובלתי צפויה ,כתוצאה ישירה ,מיידית ויחידה מתאונה,
שנגרמה על ידי סיבה חיצונית גלויה לעין ,אשר ללא תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית למותו
של המבוטח או נכותו ,בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תוך שנים עשר ) (12חודשים מתאריך קרות מקרה
הביטוח
תאונה – היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם במישרין על ידי אמצעי אלימות פיזיים ,חיצוניים וגלויים לעין,
אשר מהווה ,ללא תלות בכל סיבה אחרת ,את הסיבה היחידה ,הישירה והמיידית למקרה הביטוח .למעט הסר
ספק מובהר בזאת כי מקרה ביטוח שהינו תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר
שאינו פיסי לא ייחשב כמקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה ולא יכוסה על פי פרק זה .נכות מלאה צמיתה או
נכות חלקית צמיתה הנובעת מהצטברות של תאונות רבות קטנות )מיקרוטראומות( לא תיחשב כמקרה ביטוח
על פי פרק זה.
נכות – אובדן מוחלט של איבר בשל הפרדתו הפיסית מהגוף ,או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו
הפונקציונלית של איבר מאברי הגוף.
נכות מלאה צמיתה – נכות מלאה תמידית ,שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
נכות חלקית צמיתה  -נכות חלקית תמידית ,שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.

 .2התחייבויות המבטחת לתשלום תגמולי ביטוח
א .התחייבויות המבטחת במקרה מוות
במקרה ביטוח בו נגרם מותו של המבוטח ,תשלם המבטחת למוטבים ששמם נקוב ברשימה ,ובהעדר קביעת
מוטבים על ידי המבוטח או אם אינם בחיים ,ליורשיו על פי דין ,את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה
מוות .אם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה או נכות חלקית צמיתה ,תשלם המבטחת
במות המבוטח רק את ההפרש ,אם יש כזה ,בין הסכום המגיע לפי סעיף זה ,לבין הסכום ששולם בגין הנכות
הצמיתה.
ב .התחייבויות המבטחת במקרה נכות מלאה צמיתה
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה ,כהגדרתה לעיל ,תשלם המבטחת את סכום הביטוח
הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה.
נכות שהייתה קיימת לפני תחילת הביטוח תופחת בעת קביעת שיעור הנכות על פי כיסוי זה .נכות שנקבעה על
פי פרק זה במקרה ביטוח קודם תופחת אף היא בעת קביעת שיעור הנכות ביחס למקרה ביטוח נוסף על פי
פרק זה.
ג .התחייבויות המבטחת במקרה נכות חלקית צמיתה
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתה ,כהגדרתה לעיל ,תשלם המבטחת תגמולי ביטוח
בהתאם לאחוזי הנכות כפי שייקבעו למבוטח עקב מקרה הביטוח מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה
נכות מלאה וצמיתה.
נכות שהייתה קיימת לפני תחילת הביטוח תופחת בעת קביעת שיעור הנכות על פי כיסוי זה .נכות שנקבעה על
פי פרק זה תופחת אף היא בעת קביעת שיעור הנכות ביחס לתביעה נוספת על פי פרק זה.
על המבוטח הנטל להוכיח את אחוז הנכות הצמיתה לה הוא טוען.
תשלום סך כל האחוזים לגבי מקרה ביטוח כלשהו ,וביחס לתקופת הביטוח כולה ,לא יעלה על 100%
מסכום הביטוח בגין נכות צמיתה מלאה.
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 .3תנאים מיוחדים לפרק זה
א.

ב.

ג.

ד.

קביעת הנכות הרפואית
 .1דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה הביטוח תיקבע על פי המבחנים הרלוונטיים,
שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' בלבד אשר בתוספת לתקנה 11שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת
דרגת נכות לנפגעי עבודה( ,תשט"ז – ")1956להלן":המבחנים"( .אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל
על פרק זה הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו ו/או את קביעת דרגת הנכות הרפואית,
שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי ,לרבות תקנות  15ו –  16לתקנות הנ"ל.
 .2לא פורטה הפגיעה במבחנים ,תיקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך לפי הפגיעה הדומה לה ,מבין
הפגיעות שפורטו במבחנים.
 .3בכפוף לאמור בסעיף  1לעיל ,אם הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב קרות
מקרה הביטוח ,תחייב קביעת המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה
הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו ,למעט תוספת אחוזי נכות על פי תקנות  15ו –  ,16כאמור.
 .4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי קביעת הנכות לפי פרק זה ,לא תושפע מדרגת הנכות שתיקבע למבוטח
לפי כל חיקוק אחר ,למעט המבחנים ,ובכפוף לאמור לעיל.
תביעות ובדיקות רפואיות
 .1בקרות מקרה הביטוח על המבוטח לפנות מיד לרופא מוסמך ולפעול על פי הוראותיו.
 .2על המבוטח להודיע מייד למבטחת על מקרה הביטוח.
 .3כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה תוגש בכתב על גבי טופס תביעה המקובל אצל
המבטחת בהקדם האפשרי אחר קרות מקרה הביטוח ,ויצורפו אליו תעודת רופא ומסמכים ,שיידרשו על
ידי המבטחת .למען הסר ספק מובהר בזאת כי תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תיחשב לתביעה שנמסרה
למבטחת רק אם ולאחר שנמסרו לה תעודת רופא והמסמכים שדרשה.
 .4המבטחת רשאית לדרוש מהמבוטח מפעם לפעם ,לפי שיקול דעתה ,להיבדק על ידי רופא שיתמנה לשם
כך על ידי המבטחת ועל חשבונה.
 .5המבוטח ימסור למבטחת  ,מיד לאחר שיידרש לכך ,דו"חות רפואיים חדשים או נוספים וכן מידע
ומסמכים הדרושים למבטחת לבירור חבותה ,לרבות כתב וויתור על סודיות רפואית ,ועליו לעזור בכך
למבטחת ,ככל שיוכל.
 .6הוגשה תביעה עקב מותו של המבוטח ,תהיה המבטחת רשאית לדרוש קיומה של בדיקה ו/או נתיחה
לאחר המוות ,אלא אם אין הדבר מתיישב עקב נסיבות דת ומצפון מטעם המבוטח או שאריו מדרגה
ראשונה.
 .7קביעת נכות צמיתה ,תעשה לא יאוחר משנים עשר חודשים מקרות מקרה הביטוח .תקופה זו ניתנת
להארכה בהסכמתה המפורשת של המבטחת בכתב.
תקרת גבול אחריות המבטחת
סך כל הפיצויים העשויים להשתלם למבוטח לא יעלו במקרה מוות על הסכום הנקוב ברשימה למקרה מוות
ובמקרה נכות על הסכום הנקוב ברשימה למקרה נכות ,אך בכל מקרה לא יעלה סך כל הפיצוי לו זכאי
המבוטח על פי פרק זה ,על הסכום הגבוה מבין שניהם .כשהגיע סך הפיצוי שעל המבטחת לשלמו ל –
 100%של סכום הביטוח ,יפקע תוקפו של פרק זה.
גבולות טריטוריאליים
למרות האמור בהגדרת התחום הטריטוריאלי בהגדרות הכלליות לפוליסה ,פרק זה מורחב לכסות מקרה
ביטוח שארע בכל מקום בעולם ,למעט במדינות אויב ו/או בשטחים שבשליטת ו/או ניהול הרשות
הפלסטינית.

 .4סייגים מיוחדים לפרק זה
פרק זה אינו מכסה מוות ו/או נכות אשר נגרמו למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או יותר מאירועים אלה:
א .מקרה ביטוח שארע לפני מועד תחילת תקופת הביטוח ומקרה ביטוח שהינו תוצאה של המהלך הרגיל של
מערכת נסיבות רפואיות אשר מתקיימות במבוטח לפני תחילת תקופת הביטוח בכפוף לתקנות הפיקוח על
עסקי ביטוח) ,תנאים בחוזי ביטוח( )הוראות לעניין מצב רפואי קודם( ,התשס"ד – .2004
ב .איבוד לדעת או ניסיון לכך.
ג .טירוף הדעת.
ד .מכת שמש.
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ה .שימוש באלכוהול ,שימוש בסמים ,שימוש בתרופות שלא נרשמו על ידי רופא מוסמך.
ו .שבר )הרניה( ,או סיבוכים הנובעים מהם.
ז .טיפול רפואי או כירורגי ,למעט אם הטיפול הכרחי בשל מקרה ביטוח.
ח .מחלות מין ואיידס.
ט .חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון.
י .שאיפת גז או עשן
יא .הריון או לידה.
יב .תאונה שאירעה למבוטח בזמן שירותו הצבאי ,בסדיר ,בקבע ,במילואים או בזמן שירות טרום צבאי או בזמן
שירותו כמתנדב במשמר האזרחי ,למעט תאונה ,שאינה תוצאה של השתתפות בתרגילים או בפעילויות
צבאיות או בפעילויות מלחמתיות כלשהן.
יג .אלימות מילולית.
יד .הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טייס חד מנועי או בכלי טייס ,שהטסתו אינה כדין או כטייס או
כאיש צוות בכלי טייס כלשהו ,לרבות בשעת כניסתו לכלי הטייס או עלייתו או ירידתו ממנו ,אלא אם נמצא
המבוטח כנוסע בכלי טייס בקו סדיר ומוכר ומורשה להובלת נוסעים.
טו .פעילות המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט ,התעסקות בצייד ,רכיבה על סוסים ,טיפוס הרים בעזרת
מדריכים ו/או חבלים ,גלישה מצוקים ,סקי מים ,ספורט חורף לרבות גלישה או החלקה על שלג או קרח,
צניחה ,גלישה או דאייה באוויר ,אגרוף או קרב מגע מסוג אחר כלשהו ,צלילה תוך שימוש במכלי אוויר,
השתתפות במרוצי תחרות למיניהם ,טביעה בשעת שחיה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות
הרשות.
טז .כל עבירה על החוק מטעם המבוטח ,למעט עבירה על חוקי התנועה.
יז .נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו או טרקטורון.
יח .התפרעות שבה השתתף המבוטח.
יט .הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות.
כ .היעלמו של המבוטח לא ייחשב כמוות מתאונה אלא אם עלתה תקופת ההעלמות על  90יום ,מחמת אובדנו או
היעלמו של מטוס שהמבוטח נסע בו או מחמת טביעה של אוניה שהמבוטח הפליג בה.
הכיסוי לגבי פרק זה אך ורק אם צוין ברשימה ,ובכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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סייגים כלליים לחבות המבטחת )לכל חלקי הפוליסה(
הביטוח לפי פוליסה זו אינו מכסה מקרה ביטוח ,כהגדרתו בכל פרק ,אבדן ,נזק או חבות כלשהם או הוצאות משפט
סבירות בנוסף לחבות זו ,אשר נגרמו ע"י או בקשר עם או באמצעות או כתוצאה מאלה ,במישרין או בעקיפין ,כסיבה
יחידה או בצירוף לגורמים אחרים:
 .1חומר גרעיני כלשהו) ,(Any Nuclear Materialקרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או
מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו .בעירה פירושו :תהליך כלשהו ,המכלכל את עצמו ,של
ביקוע גרעיני .סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ועל שימוש בחומרים רדיו אקטיביים במעבדות מחקר
ובבתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה ,למעט שימוש ועבודה עם דלק גרעיני.
 .2מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מלחמתיות )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(,
פעולת חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים ,מרידה ,מרי ,מהפכה ,מרד ,שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית,
התקוממות צבאית או עממית ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי
הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.
טרור פירושו :שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות ,שמטרתו להפחיד את הציבור או כל
חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה .לעניין טרור כהגדרתו
לעיל בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על ידה ,רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד
הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים ,כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ"א –  1961על כל
תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי אחת מפעולות אלה ,ישמש עילה לדחיית תביעה בשל סייג זה.
חריג זה לא יחול לגבי ביטוחי רכוש בפעולות טרור ואיבה בלבד ,אם בטח המבוטח את העסק בביטוח לנזקי טרור
בהתאם לפרק ) 6ביטוח סיכוני טרור( לפרק ביטוחי הרכוש )חלק א'( בפוליסה זו.
 .3נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,כתוצאה מהסיכונים מבוטחים לפי פוליסה זו ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
 .4רכוש כלשהו כאשר המקום המבוטח אינו תפוס למעלה מ –  30יום רצופים בתקופת הביטוח.
 .5פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
 .6מוצרים ,סיבים או אבק של צורן דו – חמצני ) (Silicaשגרמו לכל נזק שהוא ,לרבות נזק גוף או רכוש ,בשל
כרייתם ,חשיפה להם בכל דרך ,ייצורם ,מכירתם ,התקנתם ,הפצתם או השימוש בהם .האמור לעיל יחול גם על כל
התחייבות לשיפוי של המבוטח בגין נזקים אלה.
 .7אסבסט ומוצריו ,סיבי אסבסט או אבק אסבסט ,שגרמו לכל נזק שהוא ,לרבות נזק גוף או רכוש ,בשל כרייתם,
חשיפה להם בכל דרך ,ייצורם והשימוש בהם .האמור לעיל יחול גם על כל התחייבות לשיפוי של המבוטח בגין
נזקים אלה.

תנאים כלליים המתייחסים לפרקי ביטוח הרכוש בלבד
 .1חישוב השיפוי
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה או בפוליסה יחושב השיפוי כאמור בסעיף זה.
א .המבטחת תוכל ,לפי שיקול דעתה ,לבחור באחת או יותר מדרכי השיפוי האלה:
) (1תשלום ערך האבדן או הנזק ,כאמור בסעיף קטן ב' דלקמן.
) (2תיקון הרכוש שניזוק והבאתו למצב הדומה למצבו ערב קרות מקרה הביטוח.
) (3החלפת הרכוש שניזוק או אבד או חלקים ממנו בפרטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו.
ב .תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי הרכוש שאבד או ניזוק קימום או
כינון ,אולם לא יותר מסכום הביטוח של רכוש זה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף ביטוח חסר של
פוליסה זו.
ג .מובהר בזאת כי הסכומים המופיעים בצד פרטי הרכוש ברשימה הינם סכומי ביטוח מרביים בלבד ,וכי שיעור
השיפוי על פי פוליסה זו אינו מוסכם ,ועל המבוטח להוכיח למבטחת באופן סביר את סכום נזקו ,היקפו
ושיעורו.
ד .למען הסר ספק מובהר כי כל הערכה שהוגשה למבטחת לגבי שווי הרכוש המבוטח ,בין שהוזמנה על ידי
המבוטח ובין שהוזמנה על ידי המבטחת ,לא תהווה שיפוי מוסכם כמשמעו בסעיף )56ד'( לחוק חוזה הביטוח
והמבטחת תהא אחראית לשפות את המבוטח רק בסכום שוויו הממשי של הפריט הניזוק ביום קרות מקרה
הביטוח ועד תקרת גבול אחריות המבטחת הנקוב ברשימה.
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 .2השבת סכום הביטוח לקדמותו
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה או בפוליסה ,מוסכם בזה כי תמורת דמי ביטוח נוספים ,יושב סכום הביטוח
ו/או גבול אחריות המבטחת לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח ,מיום קימום הנזק בפועל ,למעט גבול אחריות,
שהינו על בסיס נזק ראשון ,שלגביו ההשבה תהיה מיום קרות מקרה הביטוח ,אלא אם יורה המבוטח אחרת.
דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
למרות האמור לעיל:
מוסכם בזה כי אם צוין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטחת לתקופה ) (LOSS-LIMITלגבי סיכונים
מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים לא יהיה סעיף זה בתוקף לגבי אותם סיכונים.
 .3זכויות המבטחת לניצולת
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה או בפוליסה ,בקרות מקרה הביטוח רשאי המבטחת:
א .להיכנס לבנין או לחצרים בהם קרה מקרה הבטוח.
ב .לקבל לידיה רכוש של המבוטח ,לגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.
ג .להחזיק בחזקתה כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו ,לטפל בו בכל דרך אחרת לכל מטרה
סבירה ובצורה סבירה ,או למכרו.
ד .המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטחת רכוש כלשהו ,בין אם המבטחת כבר קיבלה אותו
לרשותה או לא.
ה .מותנה כי ניצול זכויותיה של המבטחת על פי סעיף זה לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.
ו .אין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד המבטחת משום הכרה באחריותה לגבי התביעה ,כולה או חלקה.
 .4ביטוח יתר
עלה סכום הביטוח ,בעת כריתת החוזה או לאחר מכן ,על שוויו של הרכוש המבוטח ,רשאי כל צד ,בכל עת בתקופת
הביטוח ,לדרוש הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הרכוש המבוטח בשעת הדרישה .נדרשה הפחתה זו ,יפחת סכום
הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה.
 .5מקדמה ותשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת
א .בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים לפיה ,ולאחר שהמבטחת הכירה
בחבותה ,יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטחת מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון
הנזק ,וזאת על חשבון הכספים יגיעו לו מהמבטחת לפי תנאי פוליסה זו.
ב .מקדמה זו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח ,כאשר חישוב ערך המקדמה מסכום תגמולי
הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הדולרי ,או באם הפוליסה שקלית ערכה הצמוד ביום תשלום תגמולי
הביטוח הסופיים.
ג .מינוי שמאי לטיפול בנזקים ,ייעשה על חשבון המבטחת .השמאי יתבקש למסור למבטחת דו"ח ראשוני בהקדם
האפשרי ,כשסכומי האובדן או הנזק ,מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה.
) (1שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל –תשולם מקדמה בשיעור  30%מסכום אומדן הנזק המכוסה ,כמפורט
בדו"ח הנ"ל.
) (2כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,ישולם תשלום משלים בשיעור ) 20%דהיינו ,סך הכל ישולם עד 50%
מסכום הנזק המכוסה( ,כמפורט בדו"ח הנ"ל .במקרה שבדו"חות נוספים ,יתברר שישנם שינויים מהותיים
לגבי הדו"ח הראשוני שלפיו שולמו המקדמות ,יעודכנו המקדמות בהקדם.
) (3במקרה שיתברר שמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו למבוטח ,יחזיר המבוטח
את הפרש ,לרבות ריבית והצמדה בהקדם.
ד .תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ,ישולמו תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטחת תביעה
בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
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 .6קימום
א .המבטחת רשאית לפי רצונה לקומם או להחליף את הרכוש הניזוק או הנשמד ,או חלק ממנו ,במקום לשלם את
תגמולי הביטוח ,אולם המבטחת לא תהיה חייבת לקומם באופן מדויק או שלם ,אלא רק כפי שניתן בנסיבות
ובאופן סביר ומתקבל על הדעת.
ב .אם המבטחת תבחר לקומם או להחליף רכוש כלשהו ,על המבוטח להמציא למבטחת את כל אותן התכניות,
הפירוטים ,המידות ,כתבי הכמויות וכל פרט אחר ,לפי דרישת המבטחת.
ג .אם לא תוכל המבטחת לקומם או לתקן את הרכוש המבוטח מחמת מניעה חוקית כלשהי ,תהיה המבטחת חייבת
במקרה כזה רק באותו סכום שהיה דרוש לקימום רכוש כזה או לתיקונו אילו מותר היה על פי החוק לקוממו
למצבו הקודם.
ד .המבטחת לא תשלם עבור הקימום יותר משהיה עולה לקומם את הרכוש המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח.
 .7מס ערך מוסף
מוסכם כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ (.אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם מ.ע.מ .באם
המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ (.מכל סיבה שהיא ,בגין הרכוש המבוטח ,כולו או חלקו ,אזי יכללו
סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מ.ע.מ.
 .8המרת מטבע
הואיל ומטבע הפוליסה נקוב במטבע זר ,על כן הוסכם והותנה מפורש כדלהלן:
א .בקרות מקרה ביטוח המבוטח על-פי פוליסה זו יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים במטבע הפוליסה על-ידי המרת
הסכומים שהוצאו במטבע הפוליסה בהתאם לשער היציג שמפרסם בנק ישראל ,הידוע במועד התשלום
הרלוונטי.
ב .תשלום תגמולי הביטוח המגיעים יעשה במטבע הפוליסה .היה ובמועד תשלום תגמולי הבטוח תחולנה הגבלות
המונעות תשלום כאמור ,אזי ישולמו תגמולי הביטוח בשקלים בהתאם לשער היציג שמפרסם בנק ישראל,
הידוע במועד התשלום הרלוונטי.
 .9שעבוד )סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(
בכפוף לאמור בתנאי כל פרק בפוליסה זו:
א .כל תשלום אם יגיע לפי הפוליסה ,ישולם לבנקים/מוסדות המצוינים ברשימה ,לפי שיעור זכות ההנאה שיש
להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים הנקובים ברשימה ובכפוף לכל תנאי וסעיפי הפוליסה.
ב .לא יהיה תוקף לביטול הביטוח על פי כל הוראה בפוליסה זו ,אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה ,שתימסר
בכתב לבנקים/מוסדות להם זכות ההנאה בפוליסה ,לפחות  30יום לפני מועד הביטול.
ג .התחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח תהיה מוקדמת להתחייבות המבטחת לתשלום בגין תביעות וכל
שעבוד ו/או חוב אחר ,ולמבטחת שמורה הזכות לקזז את חובות המבוטח כלפיה מכל סכום שיש לשלמו בגין
מקרה ביטוח.

תנאים כלליים המתייחסים לפרקי ביטוח החבויות בלבד
 .1חובת הודעה על הליכים
א .המבוטח יודיע למבטחת ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה משטרתית או
אחרת או על חקירת סיבות מוות או כל חקירה אחרת המתנהלת או עומדת להתנהל נגדו ,בקשר עם כל מקרה
ביטוח ,העלול להוות עילה לתביעה על פי פוליסה זו.
ב .באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח
או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

83

 .2טיפול בתביעות
א .הכירה המבטחת בחבותה על פי הפוליסה ,תהיה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ,ליטול לידיה ולנהל בשם
המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה ,לרבות יישובה ,וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות,
דמי נזק או כל סעד אחר .על המבוטח לשתף פעולה עם המבטחת ו/או בא – כוחה בכל דרך שיתבקש ,לרבות
מסירת כל המידע שיש לו ,חתימה על ייפוי כוח ,תצהירים ,וכל מסמך רלוונטי אחר הדרוש לשם ניהול הגנה או
תביעה ,והתייצבות בבית המשפט למתן עדות .אין באמור לעיל כדי לפגוע בסעיף  68לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א .1981 -
ב .המבטחת תוכל להיכנס על ידי כל גורם המורשה מטעמה לכל המקומות המבוטחים שבהם אירע מקרה הביטוח
בכל זמן מתקבל על הדעת למטרות חקירה או בדיקה לכל מטרה הקשורה בו ,והמבוטח ישתף פעולה בהתאם
לנדרש .המבטחת תעשה כמיטב יכולתה לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב.
 .3תשלום גבול האחריות
א .לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר עם כל תביעה או תביעות כלפי המבוטח ,רשאית המבטחת
לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול אחריותה למקרה הביטוח ,בהפחתת כל סכום אשר המבוטח חייב
למבטחת לפי פוליסה זו ובניכוי כל סכום שכבר שולם בתור תגמולי ביטוח .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת
הסכום ששולם למדד מיום התשלום החלקי ועד ליום תשלום גבול האחריות.
ב .לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות בתוספת לכך ,תהא המבטחת פטורה מכל אחריות נוספת בגין
אותו מקרה ביטוח .אם תחליט המבטחת לשלם את גבול האחריות למקרה הביטוח ,לאחר שהחלו הליכים
משפטיים כלשהם ,תישא המבטחת במלוא ההוצאות המשפטיות הסבירות מעל לגבול האחריות.
 .4אחריות צולבת
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי הפוליסה ,על כל אחד מיחידי
המבוטח בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד ,לרבות תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי
תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים .זאת בכפוף לכך ,שגבול אחריות המבטחת לשפות את כל יחידי המבוטח
יחדיו ,לא תעלה על גבול אחריות המבטחת למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,כנקוב ברשימה.
 .5השתתפות עצמית
המבוטח ישא בעצמו בתשלום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה ,בכל תביעה העומדת לתשלום .ההשתתפות
העצמית ,שיחויב בה המבוטח ,תחול אף על הוצאות המשפט הסבירות ,ותשולם קודם לתשלום מהמבטחת
למבוטח.
ההשתתפות העצמית תחול אף אם התביעה נגד המבוטח נדחתה ,נמחקה או נסתיימה בפשרה.
 .6אי כשרות משפטית
במקרה של מוות או אי כשרות משפטית של המבוטח ,יהיו בן זוגו ,עזבונו ,יורשיו ,אפוטרופסו או הנאמן בפשיטת
הרגל שלו זכאים לכל הזכויות המוקנות על פי פרק זה ,להם היה זכאי המבוטח טרם מותו או לפני שהפך חסר
כשרות משפטית ,ובתנאי שמדובר בתביעה בשל מקרה ביטוח לו אחראי המבוטח בלבד.
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תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי פוליסה
 .1תחולת חוק חוזה הביטוח
על פוליסה זו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א – . 1981
 .2פרשנות
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל מקום בפוליסה בו נכתב לשון יחיד ,הכוונה גם ללשון רבים ,וכן להפך ,ובכל
מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 .3חובת ההודעה על מקרה הביטוח
א .על המבוטח להודיע למבטחת ,בכתב ,תוך זמן סביר מעת היוודע לו ,על קרות מקרה הביטוח העלול להוות
עילה לתביעה על פי פוליסה זו.
ב .באם המבוטח הוא תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח מרגע שנודע עליו לאחד ממנהלי
המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .4כתובת למתן הודעות
הודעה למבוטח –
הודעה של המבטחת למבוטח בכל הקשור לפוליסה תימסר לפי מענו האחרון הידוע למבטחת.
הודעה למבטחת –
הודעה של המבוטח למבטחת תימסר למבטחת במען משרדה הראשי ,המצוין בכותרת לפוליסה ,או בכל מען בתחום
המדינה עליו הודיעה המבטחת בכתב למבוטח.
הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתוך  72שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר בבית הדואר.
 .5חובת העברת מסמכים מהמבוטח למבטחת
המבוטח יעביר למבטחת מייד עם קבלתם כל מסמך הרלוונטי לתביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח ,לרבות
הזמנה לדין ,הודעה על דיון ,צווים ,כתבי בית – דין ומכתבים.
 .6חובת שיתוף הפעולה של המבוטח עם המבטחת
א .על המבוטח למסור למבטחת ,תוך זמן סביר ,לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור
החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטחת ,ככל שיוכל ,להשיגם.
ב .לא קוימה חובת המבוטח להודעה למבטחת על קרות מקרה הביטוח או לשיתוף פעולה עמה בבירור
התביעה ,כאמור ,וקיומה היה מאפשר למבטחת להקטין חבותה ,אין המבטחת חייבת בתגמולי הביטוח
אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
) (1החובה לא קוימה מסיבות מוצדקות או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
) (2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטחת את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור.
ג .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטחת את בירור חבותה או להכביד עליה ,אין
המבטחת חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
 .7תביעה לתגמולי ביטוח
א .קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטחת תוך זמן סביר לאחר שנודע לו ,ועל המוטב להודיע
למבטחת ,מיד לאחר שנודע לו ,על קרות מקרה הביטוח ועל זכותו לתגמולי הביטוח.
ב .ארע מקרה הביטוח עקב מעשה פלילי או חשד למעשה פלילי ,על המבוטח להודיע מיד למשטרה ,ולהמציא
למבטחת אישור על כך.
ג .כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על גבי טופס תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו
למבטחת ,ויצורפו אליו כל המסמכים הדרושים לעניין זה .למען הסר ספק מוצהר בזאת כי דרישה לתשלום
תגמולי ביטוח תחשב כתביעה שנמסרה למבטחת רק אם ולאחר שנמסרו למבטחת כל המידע וכל המסמכים
הנזכרים בטופס התביעה הנהוג אצל המבטחת.
ד .על המבוטח להמציא למבטחת את כל המסמכים וההוכחות שבידיו לגבי מקרה הביטוח וגובה האובדן או הנזק.
ה .אין המבטחת חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או
לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטחת הורתה לו לנקוט.
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 .8איסור הודאה
שום הודאה ) ,(ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא יעשו ולא יינתנו ע"י המבוטח או
מטעמו בלי הסכמתה מראש ובכתב של המבטחת .אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות מקרה הביטוח
במשטרה או בפני כל גורם מוסמך על פי כל דין לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשפט.
 .9מקרה ביטוח שנגרם בכוונה
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטורה המבטחת מחבותו.
 .10גילוי ושינוי בעניין מהותי
א .הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטחת על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה
בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת שנתבקש ועל סמך הנחתה של המבטחת שהמבוטח גילה לה את כל
העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
ב .המבוטח יגלה בכתב למבטחת במשך תקופת הביטוח כל שינוי בעובדה מהותית מייד עם היוודע לו על כך
)להלן":החמרת הסיכון"(.
ג .לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטחת עניין מהותי הן בהצעת הביטוח והן בהחמרת
הסיכון המבוטח ,תהיה המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותה לפי הוראות חוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א– .1981
ד .עובדות מהותיות לצורך ביטוח זה ,ייחשבו ,בין היתר:
) (1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו.
) (2זהות הבעלים ו/או המחזיקים ברכוש המבוטח וכל שינוי בזהותם.
) (3תיאור השימוש ברכוש המבוטח.
) (4תיאור ו/או שינוי בעיסוקו ,מקצועו ומשלח ידו של המבוטח.
) (5נזקים קודמים שאירעו לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו בחמש השנים הקודמות לתקופת הביטוח.
) (6תביעות נזיקין שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין חבות.
) (7פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול ביטוח של המבוטח בעבר ,אי חידושו על ידי מבטח
כלשהו ,דחיית הצעת הביטוח של המבוטח בעבר או התנאתה בתנאים מיוחדים.
 .11ביטוח כפל
בוטחה החבות ו/או הסיכונים המכוסים על פי פוליסה זו אצל יותר ממבטחת אחת לתקופות ביטוח חופפות ,על
המבוטח להודיע על כך למבטחת ,תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל ,או לאחר שנודע לו עליו ,בכפוף
להוראות סעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981
 .12תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א .דמי הביטוח וכן יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח למבטחת ישולמו תוך  28ימים מתחילתה של תקופת
הביטוח ,או במועדים אחרים ,כפי שפורטו ברשימה.
ב .לעניין פרק ,שדמי הביטוח עבורו נקובים בדולר ארה"ב יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי השער היציג ביום
התשלום.
ג .לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ניתן יהיה לשלמם במועדים אחרים עליהם הוסכם המפורש
כדלקמן:
) (1לגבי פוליסה הנקובה בשקלים – בתוספת הפרשי הצמדה עבור תקופת האשראי מיום תחילת הביטוח אשר
ישולמו למבטחת בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח .ההצמדה הינה למדד והמדד היסודי יהיה המדד הידוע
ביום תחילת הביטוח.
) (2לגבי פוליסה הנקובה בדולר ארה"ב – לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק מדמי הביטוח.
ד .לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם ,ישא הסכום שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה כמפורט לעיל ,הפרשי
ריבית עבור תקופת הפיגור בסך  4%לשנה ,אשר ישולמו למבטחת בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק
בלתי נפרד ממנו.
ה .לא שולם הסכום שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטחת דרשה מהמבוטח לשלמו ,רשאית המבטחת
להודיע למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
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ו .אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה
שעד לביטול האמור ,לרבות הוצאות המבטחת.
ז .ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שארע קודם לביטול
הביטוח.
 .13הארכת תקופת הביטוח
א .כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבוטח ושל המבטחת ,אשר תינתן במפורש
למטרה זו.
ב .מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו וכי הארכת הביטוח תיעשה אך ורק בדרך
של הסכמת המבטחת בכתב ,כאמור ,ולא בכל דרך אחרת ,אף אם הציע המבוטח למבטחת בצורה ובמועד
כלשהם ,להאריכו.
ג .הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש הפוליסה תהווה ההצעה לביטוח חלק בלתי נפרד אף מהפוליסה החדשה.
הייתה פוליסה זאת חידוש של פוליסה קודמת יראו את ההצעה לביטוח המקורי כחלק בלתי נפרד ממנה.
 .14ביטול הביטוח
א .המבטחת רשאית לבטל פוליסה זו בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתה ,ובלבד שהודעה
על כך תשלח למבוטח בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,במקרה זה יהיה המבוטח
זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטחת בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
ב .המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה
על כך תישלח למבטחת בדואר רשום לפחות  15יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .ביטל המבוטח את
הפוליסה ,תוחזר לו יתרת דמי הביטוח לאחר ניכוי דמי הביטוח שיש לשלמם כמקובל אצל המבטחת לתקופות
קצרות ,בעד התקופה בה היה הביטוח בתוקף.
ג .אם המבטחת ביטלה את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את
חוזה הביטוח או ניסה להונות את המבטחת ,תשלם המבטחת למבוטח את הסכום שהייתה דורשת ממבוטח
דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
ד .לא עמד המבוטח בחובתו לגילוי עניין מהותי ,לרבות החמרת הסיכון ,כאמור בסעיף  10לעיל ,רשאית המבטחת
לבטל את הפוליסה או לשלם תגמולי ביטוח מופחתים ,או להיות מופטרת מתשלומם ,בהתאם להוראות חוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981
 .15השתתפות עצמית
א .המבוטח ישא בעצמו בתשלום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה ,לרבות בתביעה שנסתיימה בפשרה,
נמחקה או נדחתה ,ובכפוף לסעיף ההצמדה בתנאים כלליים אלה.
ב .ההשתתפות העצמית ,שיחויב בה המבוטח ,תחול אף על הוצאות המשפט ,שהוציאה המבטחת ,גם אם לא
הושתו פיצויים על המבוטח.
 .16תחלוף
א .הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי ,שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת
זכות זו למבטחת מששילמה למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה.
ב .המבטחת אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן
הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבל מהמבטחת.
ג .קבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטחת לפי סעיף זה ,עליו להעבירו למבטחת .עשה
פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטחת ,עליו לפצותה בשל כך.
ד .הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו
פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
 .17הצמדת סכומי הביטוח וההשתתפות העצמית
א .סכומי הביטוח או גבול אחריות המבטחת ,סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח ,המפורטים ברשימה
יהיו צמודים למדד ,בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות
מקרה הביטוח.
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ב.

ג.
ד.
ה.

בביטוחי חבויות ישתנו סכומי הביטוח ,סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח בהתאם לשינויים בין המדד
שפורסם סמוך לפני כריתת החוזה לבין המדד שפורסם לפני תשלום תגמולי הביטוח .היו הסכומים נקובים
במטבע חוץ יהיו סכומי הביטוח צמודים לשינויים שחלו במטבע זה מיום תחילת הביטוח ועד יום תשלום תגמולי
הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים
תנאי ההצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהיה המדד הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.
תנאי ההצמדה לעיל יחולו גם על סכומי ההשתתפות העצמית המפורטים ברשימה.
היו הסכומים נקובים במטבע חוץ או צמודים לשער מטבע חוץ ,ישתנו הסכומים בהתאם לשינויים בשער היציג
ביום התשלום.

 .18ברירת דין
א .פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד.
ב .כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו אך ורק באחד מבתי המשפט בתחום
המדינה ועל פי דיני ישראל בלבד.
ג .בביטוחי חבויות ותאונות אישיות:
המבטחת לא תהא חייבת לשלם תגמולי ביטוח ,בגין חבות המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו ,בעד כל סכום,
שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין שיינתן נגדו על ידי בית משפט שמקום מושבו מחוץ לתחום המדינה
)להלן":פסק דין זר"( או בעד כל סכום שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין של בית משפט ישראלי הנותן
תוקף לפסק דין זר או שהמבוסס במישרין או בעקיפין על פסק דין זר שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח.
 .19זכות הקיזוז של המבטחת
המבטחת רשאית לקזז מתגמולי ביטוח המגיעים למבוטח ,כל סכום שהמבוטח חייב למבטחת ,בין שחובו מתייחס
לפוליסה זו ובין לאחרת .במקרה של נזק כליל )טוטלי( לרכוש המבוטח המכוסה בחלק א' לפוליסה )ביטוח רכוש(
פרק ) 1ביטוח מבנה( ופרק ) 2ביטוח תכולה( ,תהא המבטחת רשאית לנכות את יתרת דמי הביטוח המגיעים לה,
גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
 .20תקופת ההתיישנות
א .תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח בביטוחי רכוש ובתאונות אישיות ,הן מול המבטחת והן בפנייה
לערכאות ,היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
ב .תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח בביטוח נאמנות ,הן מול המבטחת והן בפנייה לערכאות ,היא שלוש
שנים מיום גילוי הנזק.
ג .תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח בגין פרקי החבויות בפוליסה זו ,תהא חופפת לתקופת ההתיישנות
החלה על תביעת צד ג' או תביעת העובד כלפי המבוטח.
 .21מוטב שאינו המבוטח
א .המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המבטחת בכתב.
ב .נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח ,והוסכם בין המבטחת למבוטח שיעור תגמולי הביטוח המגיע לו ,תחייב
קביעה זו גם את המוטב.
 .22המועד לתשלום תגמולי ביטוח
א .תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי המבטחת המידע וכל המסמכים ,הפרטים והראיות
שנדרשו על ידה לשם ברור חבותה .תגמולי ביטוח ,שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך  30יום
מהיום שבו נמסרה
התביעה למבטחת ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
ב .על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א – ,1961
מיום מסירת התביעה למבטחת ,וריבית בשיעור  4%מתום  30יום כאמור.
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