
משכנתא הגנת כיסוי

זה: ֹלכיסוי הגִדרות .1

הביטוח: מֱקרה .2

ביטוח תגמוֹלי .3

רכישת ֹלצורך שנטֹל משכנתא הֹלוואת בגין חב שהמבוטח החוִדשי ההחזר סכום משמעו

כוֹלֹל ֹלמֹלווה, המבוטח יִדי עֹל חוִדשי באופן משתֹלם אשר במפרט, כנֱקוב "המֹלווה") - (ֹלהֹלן פיננסי מממוסִד הִדירה

,2 בסעיף ֹלהֹלן כמפורט הביטוח מֱקרה ֱקרות מועִד ֹלאחר המבוטח יִדי עֹל ֹלהשתֹלם מיועִדים אשר וריבית ֱקרן חיוב(י)

עִד שֹל בשיעור בפועֹל ֹלמֹלווה המבוטח יִדי עֹל ֹלהשתֹלם האמור החוִדשי המשכנתא סכום יפחת או יעֹלה אם ואוֹלם

10%

מעֹל שֹל בשיעור בפועֹל ֹלמֹלווה המבוטח יִדי עֹל ֹלהשתֹלם האמור החוִדשי המשכנתא סכום יפחת או יעֹלה

העניין, ֹלפי בהפחתת, או בתוספת במפרט הנֱקוב הסכום ֹלפי הביטוח תגמוֹלי ישוֹלמו במפרט, הנֱקוב מהסכום

בֹלבִד. זה מסכום

נעשתה ֹלהֹלן, 2 בסעיף כמפורט המכוסה ביטוח ממֱקרה כתוצאה שהִדירה, משמעה

מגורים. כמֱקום ֹלשימוש מתאימה בֹלתי

מגיעים אשר החוִדשיים, המשכנתא סכומי שֹל הכוֹלֹל הסכום משמעה

הביטוח. מֱקרה ֱקרות ֹלאחר מהמבוטח ֹלמֹלווה

בפוֹליסה א' ֹלפרֱק 2 בסעיף כמפורט - זה סעיף ֹלפי הכיסוי ֹלצרכי הביטוח מֱקרה

ֹלהֹלן: כמפורט ביטוח תגמוֹלי ישֹלם המבטח הביטוח, מֱקרה בֱקרות

שֹל בשיעור יחושב התשֹלום

ֹלמגורים.

החוִדשי המשכנתא סכום

בפיגורים שמֱקורם שהוא וסוג מין מכֹל חיובים ו/או ריביות ֱקנסות, כוֹלֹל אינו החוִדשי המשכנתא סכום

החוִדשי. המשכנתא החזר בסכום נכֹלֹלים אינם כֹלֹל בִדרך אשר אחרים חיובים או ביטוח חיובי החוִדשי ההחזר בתשֹלום

ֹלמגורים מתאימה שאינה ִדירה

הכוֹלֹלת משוֹלמת הבֹלתי המשכנתא יתרת

(ו) 2 סעיפים ֹלפי הכיסויים ֹלמעט אך

תוך (גניבה 2(ט)(2)(3) והתפרעות), אסורה (התֱקהֹלות 2(ח) ֹלבצעם), נסיון או פריצה שוִד, (גניבה, (ז) 2 זִדון), (פעוֹלות

ו ציבורית) רשות בפֱקוִדת הִדירה ֹלמבנה נזֱק או (אובִדן (4 (ט)(2)( 2 אִדמה), רעיִדת בעֱקבות או כִדי

אִדמה). רעיִדת שֹל במֱקרה עצמית

את ישפה המבטח ֹלמגורים, מתאימה שאינה ִדירה נעשתה הִדירה ֹלעיֹל, כמפורט הביטוח מֱקרה ֱקרות ועֱקב במיִדה .1

שאינה ֹלִדירה שהפכה ֹלאחר השֹלישי מהיום החֹל היחסי חֹלֱקו או החוִדשי המשכנתא ֹלסכום השווה בסכום המבוטח

שֹל מירבית וֹלתֱקופה ֹלמגורים מתאימה אינה הִדירה עוִד כֹל ֹלמגורים, מתאימה

סכום כי המֹלווה ואישור החוִדשי המשכנתא סכום גובה בִדבר המֹלווה אישור בֱקבֹלת מותנה זו פיסֱקה פי עֹל תשֹלום

בפועֹל. ֹלמֹלווה שוֹלם אכן הכיסוי מתבֱקש בגינו חוִדשי המשכנתא

מתאימה שאינה ֹלִדירה הִדירה הפכה שבו ממועִד הראשונים היומיים בגין הביטוח תגמוֹלי ישוֹלמו ֹלא מֱקרה בכֹל

שניתנה הִדירה, רכישת ֹלצורך המבוטח עֹל-יִדי שנֹלֱקחה משכנתא עבור רֱק ביטוח תגמוֹלי ישֹלם המבטח ֹלמגורים.

משכנתא. הֹלוואות מתן ֹלצרכי מוכר, פיננסי מוסִד ע"י

ואם בפועֹל ֹלמֹלווה המבוטח יִדי עֹל ֹלהשתֹלם האמור הסכום ֹלפי הביטוח תגמוֹלי ישוֹלמו במפרט, הנֱקוב מהסכום

10%

10%

מתאימה1/30 אינה הִדירה שבו בחוִדש יום כֹל בגין החוִדשי, המשכנתא מסכום
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(השתתפות (ט)(3)

חוִדשים.

א.



) תשעים תוך יתחיֹלו הִדירה שֹל שיֱקום או מחִדש בניה התיֱקון,

ֹלהשֹלמת הנִדרשת זמן, ֹלתֱקופת החוִדשי, המשכנתא בסכום המבוטח את ישפה והמבטח ברציפות ויימשכו

עֹל תעֹלה ֹלא אך הִדירה, שֹל שיֱקום או מחִדש בניה התיֱקון,

) שישים שֹל ֹלתֱקופה יופסֱקו הִדירה שֹל שיֱקום או מחִדש בניה התיֱקון, עבוִדות אם

במֱקרה ואוֹלם, ֹלעיֹל. ֹלאמור בכפוף יתחִדשו העבוִדות שבו ֹלחוִדש עִד יופסֱקו זה סעיף פי עֹל התשֹלומים

כֹל יבוצע וֹלא זה, סעיף פי עֹל הכיסוי יסתיים יותר או רצופים חוִדשים ֹלשישה הופסֱקו כאמור שהעבוִדות

נוסף. תשֹלום

ֹלמגורים, מתאימה שאינה ִדירה נעשתה הִדירה ֹלעיֹל, כמפורט הביטוח מֱקרה ֱקרות ועֱקב במיִדה .2

בסעיף כמפורט המבוטח את ישפה המבטח

3(ג)(3) סעיף ֹלפי הכיסוי ניתן ֹלהם החוִדשים ששת תום ביום החֹל ֹלתנאיו ובהתאם בפוֹליסה א' ֹלפרֱק 3(ג)(3)

ֹל- שהגיע בסכום המבוטח את המבטח שיפה בו מהמועִד החֹל או בפוֹליסה א' ֹלפרֱק

חֹלוף ועִד השניים מבין המוֱקִדם ֹלפי וזאת בפוֹליסה, א' ֹלפרֱק 3(ג)(3) סעיף

עֹל יעֹלה שֹלא מרבי בסכום או

הִדירה. ביטוח סכום עֹל

ֱקבֹלת ֹלצורך מהמבוטח הנִדרשים המסמכים כֹל ֹלהמצאת בכפוף חוִדש מיִדי ישוֹלמו כאמור הביטוח תגמוֹלי .3

התשֹלום.

ֹלתֱקופה החוִדשי המשכנתא סכום עֹל: תעֹלה ֹלא זה סעיף ֹלפי הביטוח תגמוֹלי ֹלתשֹלום המבטח שאחריות בזה מותנה

עִד שֹל מירבית

כאמור חוִדשים 6 עִד שֹל מירבית ֹלתֱקופה הִדירה שכר ֹלצרכי הוצאות או הִדירה שכר ֹלאבִדן השווה סכום בתוספת

המוֱקִדם. ֹלפי ֹלמגורים, מתאימה שאינה ִדירה ֹלהיות תחִדֹל הִדירה אשר עִד או ֹלעיֹל (2)3 בסעיף

ב.

ג.

90

12

60

10%

12

10%

12

המכוסה, הביטוח מֱקרה ממועִד ימים (

החוִדשיים. המשכנתא סכומי

יותר, או רצופים ימים (

ֹלפי הִדירה ביטוח מסכום

הביטוח מֱקרה ֱקרות מיום חוִדשים

עוֹלה הכוֹלֹל הפיצוי אם אף וזאת השניים, מבין הנמוך ֹלפי הִדירה, ביטוח מסכום

המוֱקִדם ֹלפי ֹלמגורים, מתאימה שאינה ִדירה ֹלהיות תחִדֹל הִדירה שבו ֹלמועִד עִד או חוִדשים

שניתן אוֹלם

מתֱקנת פעוֹלה בעזרת מגורים, כמֱקום ֹלשימוש מתאימה ֹלעשותה

בפועֹל. שוֹלם אכן חֹליפי מגורים ֹלמֱקום הִדירה ששכר בהוכחה מותנה זו פסֱקה ֹלפי תשֹלום

ביטוח מֱקרי בשני נזֱק או אובִדן נגרם אם גם ֹלעיֹל, האמור עֹל יעֹלה ֹלא ֹלעיֹל כאמור ישֹלם שהמבטח המרבי הסכום

הביטוח. תֱקופת במהֹלך שונים, ו/או נפרִדים

הבאים: מהגורמים יותר או מאחִד כתוצאה שארע מֱקרה בגין ישֹלם ֹלא המבטח

אזרחי. מרי או הפגנה מהומה או מֹלחמה .1

פטרייה. ו\או ֹלאֹלרגיות גורם או שמשפיע אירוע .2

פסוֹלת. ו/או זיהום זוהמה, .3

רגיֹלים. ֱקֹלֱקוֹלים ו/או בֹלאי .4

או גגות רצפות, ֱקירות, יסוִדות, פטיו, במִדרכות, מסִדֱקים כתוצאה כוֹלֹל התרחבות, או בֹליטה התכווצות, שֱקיעה, .5

העֹלמות. ו/או תֱקרות;

היא כאשר הִדירה, עֹל ֹלהגן מנת עֹל הסבירים הצעִדים בכֹל ֹלנֱקוט המבוטח מצִד הימנעות שמשמעה הזנחה .6

ֱקרות ֹלאחר נוסף נזֱק ו/או אובִדן מפני הִדירה עֹל ֹלהגן מנת עֹל הסבירים הצעִדים בכֹל וֹלנֱקוט נזֱק, או מאובִדן מאוימת

נזֱק. או אובִדן

ושוִד. פריצה חבֹלה, או גניבה .7

אחריות: גבוֹלות .4

חריגים: .5



נוזֹל כֹל או סוֹלר נפט, מים, שֹל ִדֹליפה או מהימֹלטות כתוצאה הביטוח בתֱקופת הִדירה ֹלמבנה שנגרמו נזֱק או אבִדן .8

וצנרת. ִדווִדים שֹל גִדותיהם עֹל עֹליה או התבֱקעות ֹלרבות הִדירה שֹל וההסֱקה האינסטֹלציה מתֱקני מתוך אחר

תכנון שיפוץ, בניה, תיֱקון, עבוִדה, מפרט, אתר, תכנון מִדיִדה, פיתוח, ייעוִד, בתכנון, פגם או התאמה חוסר ֹליֱקוי, .9

חֹלֱק שֹל תחזוֱקה או מחִדש תכנון או שיפוץ בניה, בתיֱקון, שימוש בהם שנעשה חומרים ִדחיסה; יישור, מחִדש,

הִדירה. כֹל שֹל או מהִדירה

או אש שֹל התפשטות ֹלמנוע מנת עֹל הִדירה את ֹלהרוס הוראה מֹלבִד ציבורי, או ממשֹלתי גוף כֹל שֹל הוראה יִדי עֹל

פיצוץ.

או המבוטח ברשות בִדירה המתגוררים אִדם בני ביִדי או בהסכמתם או בהוראתם או בפוֹליסה, כהגִדרתם משפחתו

בהסכמתו.
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בִדירה. שאינו ממֱקור חשמֹל הפסֱקת .

הִדירה שֹל הרס או החרמה או עירבון; או מכס שֹל פעוֹלה כֹל כוֹלֹל ממשֹלתי, גוף כֹל יִדי עֹל הִדירה שֹל הרס או תפיסה .

מבני מי ע"י או המבוטח ביִדי או בפוֹליסה) זה מונח (כהגִדרת תפוסה אינה שהִדירה בעת שנעשו זִדון פעוֹלות .

גרעינית. פסוֹלת או גרעיני חומר גרעיניים, תהֹליכים אֱקטיבי, רִדיו זיהום מייננת, ֱקרינה .

מעת ויֱקבע הִדירה ֹלמבנה הנזֱק את יעריך אשר מוסכם שמאי ע"י הנזֱק ֹלהערכת בכפוף רֱק ישוֹלמו ביטוח תגמוֹלי

ֹלמגורים. מתאימה אינה הִדירה בו הזמן משך את ו/או הִדירה מבנה ֹלכינון המתוכנן הזמן משך את ֹלעת

איש ו/או בניה מפֱקח ע"י הבניה תהֹליך את ֹלֹלוות ו/או ִדעת חוות ֹלבֱקש רשאי המבטח יהיה הכינון ביצוע עת בכֹל

המבטח. מטעם כֹלשהו מֱקצוע

תמומן ו/או במֹלואה תסוֹלֱק המבוטח שֹל הכוֹלֹלת משוֹלמת הבֹלתי המשכנתא שיתרת ֹלאחר ֹלאֹלתר, יסתיים הכיסוי

הֹלוואת נשוא בִדירה המבוטח שֹל אחרת זכות ו/או החכירה ו/או הבעֹלות שזכות או אחר, באופן תסתיים או מחִדש

תסתיים. המשכנתא, ֹלהֹלוואת תנאי שימשה אשר המשכנתא,

ששיֹלם הביטוח מִדמי חֹלֱק ֹלהחזר זכאי יהיה המבוטח ֹלעיֹל, כאמור הביטוח תֱקופת תום ֹלפני יסתיים שהכיסוי במֱקרה

הביטוח. תֱקופת תם עִד הכיסוי) (בגין יחסית, חישוב בשיטת

שינוי. ֹלֹלא יישארו הפוֹליסה תנאי יתר

הביטוחי: ֹלכיסוי תנאים .6


