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מ ב ו א

הואיל והמבוטח, ששמו ו/או עסקו הנם, כמפורט ברשימה, פנה למבטח בבקשה לעריכת 
ביטוח ציוד מכני הנדסי, ובהסתמך על המידע שנמסר למבטח בטופס ההצעה ונספחיו, 
המבוטח,  את  לשפות  ברשימה,  כמפורט  הביטוח,  דמי  תשלום  תמורת  המבטח,  הסכים 
בהתאם לתנאי הפוליסה, בגין קרות מקרה הביטוח לציוד המתואר ברשימה או לחלק ממנו 
הקבועה  הביטוח  תקופת  תוך  הפוליסה(,  מפרקי  פרק  בכל  )כמוגדר  ביטוח  מקרה  בשל 
ברשימה או תוך כדי תקופה נוספת שעבורה שילם המבוטח או הסכים בכתב לשלם את דמי 
תקרת גבול האחריות בגין  יעלה על  המבטח לא  ידי  ובתנאי שהסכום ששולם על  הביטוח 

מקרה הביטוח ולתקופת הביטוח ביחס לכל פרק.

תנאים מקדימים לביטוח

1. עם קבלת טופס ההצעה החתום על ידי המבוטח, תוציא המבטחת הצעה לביטוח.
המבוטח יאשר את קיבול ההצעה לביטוח וחותמת המבטחת תהיה ראיה לקיבול הצעת 

הביטוח על ידי המבוטח.
 

2.     א. על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק את רכוש המבוטח  
       במצב פעולה תקין.

יכול היה למנוע או להקטין   אין המבטחת חייבת בתגמולי ביטוח בגין נזק שהמבוטח  ב. 
בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים ו/או שהמבטחת הורתה  

לו לנקוט.

3.    א. הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מקצועי ובאם הדבר נדרש           
ע"פ כל דין או תקנה, יהיה גם בעל רישיון תקף.

ב. על המבוטח לבצע במועדם בדיקות תקופתיות כנדרש על פי כל דין או תקנה 
ולהצטייד בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד, אם דו"ח כזה נדרש על פי כל דין 

ותקנה.

ג. על המבוטח לקיים את החיובים המוטלים עליו על פי כל דין למניעת תאונות, לרבות 
תקנות והוראות אחרות, המוטלות על ידי רשות מוסמכת.

4.    נוכח המבוטח, או הובא לידיעתו, דבר קיומו של פגם או סכנה או סיכון כלשהם יעשה
המבוטח מיד את הצעדים הדרושים לתיקונם או סילוקם. המבטחת לא תהיה אחראית

למקרה ביטוח, שנגרם ע"י פגם, שהמבוטח נמנע מלתקנו בהתאם להוראות המבטחת 
או גוף ציבורי כלשהו.

        
5.    הותנה שעל המבטח לנקוט אמצעי להקלת הסיכון ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן    

      שנקבע לכך, יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח המתייחסות לאי עמידת המבוטח בחבותו    
      להודעה למבטחת על החמרת הסיכון.
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הגדרות לכל חלקי הפוליסה

1. המבוטח - האדם, בני האדם, השותפות, החברה או כל אישיות משפטית אחרת, המצוינים 
ברשימה, כמבוטח. 

2. המבטח - קש חתמים בינלאומיים בע"מ סוכנות לביטוח כללי )2010( בע"מ מורשי 
ל'לוידס.

3. הפוליסה - חוזה ביטוח בין המבטח למבוטח, לרבות הרשימה, טופס ההצעה וכל נספח 
או תוספת שצורפו לפוליסה, והמהווים חלק ממנה.

4. הרשימה - החלק בפוליסה הנושא את כותרת הרשימה ומכיל פרטי המבוטח ופרטי הרכוש 
המבוטח.

5. טופס הצעה - טופס בקשה של המבוטח מהמבטח להציע הצעות ביטוח, הכוללת מידע 
חיתומי. טופס ההצעה ונספחיו מהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מהפוליסה ברצף ביטוחי אצל 

המבטח. 

6. הצעה לביטוח - הצעת מחיר של המבטח הכוללת תנאי כיסוי עיקריים, ותנאים מוקדמים 
לכיסוי ביטוחי לרבות פרמיה והשתתפות עצמית לכל פרק.

תשלום  לכל  קודם  בעצמו,  המבוטח  יישא  בו  הראשוני  הסכום   - עצמית  השתתפות   .7
ידי  על  העניין, שישולמו  לפי  הוצאות משפט סבירות,  ו/או  מהמבטח, מתוך סכום השיפוי 

המבטח עקב מקרה ביטוח המכוסה על ידי פוליסה זו, לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד.
סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי הוצאות לגורמי חוץ שונים, שהוציא המבטח במהלך 
טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או הודעה על אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת 

אף אם התביעה נדחתה, נמחקה או נסתיימה בפשרה.

8. מדד - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
כולל ירקות ופירות או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה.

נזק מוחשי הבא לידי ביטוי בתופעות מסוג: שבר, הרס, קריסה, התמוטטות,  9. נזק פיזי - 
יכולת  ירידת ערך וחוסר  נזק פיזי אינו כולל  כי  בזאת,  והשמדה. למען הסר ספק, מובהר 

שימוש מכל סוג.
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פרק א' - ביטוח רכוש

1. כללי

)להלן  בזה  הכלולה  ברשימה  הנקובים  הביטוח  דמי  תשלום  תמורת  כי  מעידה  זו  פוליסה 
סוכנות  בינלאומיים  חתמים  קש  באמצעות  מסוימים  ללוידס  חתמי  לידי:  "הרשימה"( 

לביטוח כללי )2010( בע"מ.

להלן המבטח

כתוצאה  שנגרם  פיזי  תאונתי  נזק  או  אבדן  ברשימה  נקוב  ששמו  למבוטח  המבטח  ישלם 
ע"פ  אינו מוחרג  ואשר  או לחלק ממנו  לרכוש המבוטח המתואר ברשימה  ממקרה הביטוח 
זו אשר  פוליסה  או תיקון, בהתאם לתנאי  או החלפה,  ידי תשלום,  על  וזאת  חריגי הפוליסה. 
קרה תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה או תוך כל תקופה נוספת אשר המבטח אישר 
בכתב ואשר עבורה שילם או הסכים המבוטח לשלם את דמי הביטוח שנקבעו על ידי המבטח, 
בתנאי שהתשלום על ידי המבטח עבור כל פריט ופריט המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום 
הרשום לידו ולא יעלה בכללו על "בסיס הביטוח" הנקוב ברשימה, כהגדרתו להלן בפוליסה זו, 
או על כל סכום או סכומים אחרים שייקבעו במקומו ע"י הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה 
בכתב ובחתימת המבטח ובשום פנים לא יעלה על הנזק הכספי הישיר שנגרם למבוטח מחמת 

שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.

פוליסה זו הוצאה ע"י המבטח על-סמך הצעת-ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע חליפי אחר, 
שהוגשו למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי-נפרד מפוליסה זו.

2. הגדרות לפרק א'

א. מקרה הביטוח

נזק פיזי, כתוצאה ישירה מתאונה, המצריך את תיקונו או החלפתו של הרכוש המבוטח. 

ב. נזק בזדון

נזק פיזי, שנגרם על ידי מעשה מכוון, לרבות עקב ניסיון לביצוע פריצה וגניבה, למעט על 
ידי המבוטח ו/או מי מטעמו.  

ג. פריצה וגניבה

נטילת הרכוש המבוטח ללא הסכמת בעליו מתוך כוונה לשלול ממנו שלילת קבע, בין אם,
בוצע המעשה באלימות או בכוח ובין אם לאו.
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ד.  תאונה

אירוע מקרי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, כתוצאה ישירה ובלעדית מפגיעה אלימה של 
גורמים חיצוניים, שגרם באופן ישיר לקרות מקרה הביטוח.

ה. תקרת גבול אחריות

שוויו הממשי של הרכוש המבוטח מיד לפני קרות מקרה הבטוח.

3. הרחבות לכיסוי פרק א' הכוללות בביטוח

א. הוצאות מיוחדות

מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות סבירות עבור עבודה בשבתות וחגים וכן משלוח 
על 10%  עולה  לסכום שאינו  עד  זו,  פוליסה  פי  על  מקרה ביטוח המכוסה  אווירי עקב 

מסכום הנזק הכולל.

ב. הוצאות מנע

אף  מבוטח,  מסיכון  נזק  למניעת  שהוצאו  סבירות  הוצאות  לכסות  מורחבת  הפוליסה 
אם לא נגרם נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, וזאת בתנאי כי הוצאות אלו היו חיוניות 
זו  בהיותו נתון בסיכון מיידי וממשי. הרחבה  לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח 
מוגבלת לסכום שאינו עולה על 20% מהנזק הצפוי שנמנע או תקרת גבול אחריות, על 

פי הנמוך שביניהם.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הסכומים המצוינים בהרחבות שלעיל יחשבו כחלק בלתי 
נפרד מתקרת גבול האחריות של פרק זה ולא בנוסף לה.

ג. השבה לקדמות

במקרה של נזק פיזי לרכוש המבוטח לפי פרק א' שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה 
תוחזר תקרת גבול האחריות לקדמותה החל מיום קרות מקרה הבטוח, אלא אם יודיע 

המבוטח אחרת.
המבוטח מתחייב לשלם למבטחת לפי דרישתה הראשונה את הפרמיה הנוספת המגיעה 

עבור התקופה מתאריך החזרת תקרת גבול האחריות לקדמותה. 

4. גבולות גיאוגרפיים

פוליסה זו חלה על שטח מדינת ישראל בלבד אולם מוצהר ומוסכם  שהכיסוי על פי פוליסה זו 
יורחב ויקיף את הרכוש המבוטח גם בעת הימצאו בשטח יהודה ושומרון הנמצאים בשליטת 
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צה"ל, להלן "השטחים המוחזקים", בתנאים שלהלן:

א. סכום ההשתתפות העצמית שיהיה על המבוטח לשאת בקרות מקרה ביטוח 
כפול מסכום ההשתתפות העצמית החלה על המבוטח  יהיה  בשטחים המוחזקים 

עקב מקרה ביטוח דומה שאירע בתחומי גבולות מדינת ישראל.

ב. הכיסוי במסגרת הרחבה זו מותנה בכך שהרכוש המבוטח לא יינטש במשך כל זמן 
היותו בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים, נטישה לצורך סעיף זה: השארת 
הרכוש המבוטח, כולו או מקצתו, לפרק זמן כלשהוא, ללא השגחה יעילה מתמדת 
ורצופה ובכפוף לקיומם של תנאי שמירה כמפורט בסעיף הרחבות לכיסוי פרק 

א' סעיף 1 ג'.

5. מקרה הביטוח

או מפגיעה  חיצונים  ישירה מגורמים  נגרמה כתוצאה  להלן, אשר  כהגדרתה  כל תאונה, 
אלימה של כוחות חיצוניים או כתוצאה מאש - אלא אם נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין 
כיסוי - ואשר כתוצאה ישירה ממנה אבד הרכוש המבוטח או חלק ממנו או שכתוצאה 

ישירה ממנה נגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו נזק פיזי, המצריך תיקון או החלפה.
תאונה לעניין פוליסה זו - אירוע פתאומי ובלתי צפוי.

6. הרחבות לכיסוי פרק א' - רק אם צוינו במפורש ברשימה

מוסכם ומוצהר בזאת, כי אם צוין במפורש ברשימה תורחב  הפוליסה לכסות את ההרחבות 
הבאות:

1. הרחבה פריצה וגניבה:

א(. פרק א' לפוליסה מורחב לכלול נזק כתוצאה מפריצה וגניבה בכפיפות לתנאי 
הפוליסה, גבולותיה וסייגיה, לרבות חובת שמירה ומיגון הרכוש המבוטח כמפורט 

להלן וחריג כ"ב. 1 לפרק זה יבוטל בהתאם.

ב(. השתתפות העצמית בגין הרחבה זו תהייה כמפורט ברשימה.

ג(. שמירת הרכוש המבוטח:

1(. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מקדמי לביטוח על פי הרחבה זו 
הוא קיום הוראות השמירה והמיגון הנדרשות להרחבה זו, כמפורט להלן.

המצטברים  בתנאים  כמפורט  שמירה  תחת  ימצא  המבוטח  הרכוש   .)2
הבאים:
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א(. באתר הפרויקט תתבצע שמירה מתמדת ורצופה בכל עת לאחר שעות 
העבודה ע"י ובאחריות חברת שמירה המחזיקה ברישיון תקף על פי חוק 
חוקרים פרטיים שירותי שמירה תשל"ב 1972 )להלן: חברת השמירה( ואשר 

שכרה משולם ע"י המבוטח על פי חוזה התקשורת חתום עם המבוטח.

ב(. השמירה תתבצע ע"י שומרים חמושים בכלי ירייה, כמשמעו בחוק כלי ירייה, 
התש"ט-1949, אשר יהיו ערים במשך כל זמן מילוי תפקידם ובידיהם אמצעי עזר 
למילוי תפקידים לרבות אמצעי אזעקת עזרה )לחצן מצוקה נישא/מכשיר קשר( 

ממוקד בקרת שמירה אזרחית.

ג(. השומרים יעמדו בקריטריונים המצטברים הבאים:

1. השומרים מועסקים בשמירה בלבד, באורח רצוף, בנוכחות ובערנות 
מתמדת ואינם מועסקים בכל עבודה אחרת.

רצופה  השגחה  תחת  המבוטח  הרכוש  יימצא  העבודה  שעות  במהלך  ד(. 
ומתמדת של המבוטח ו/או הממונה מטעמו על האתר.

ה(. על המבוטח להודיע למשטרה על כל מקרה פריצה ו/או גניבה מייד עם 
ביחס  ההודעה  קבלת  על  המשטרה  אישור  את  למבטח  ולהמציא  גילויים 

לאותו אירוע ובו פירוט הרכוש שנגנב כפי שהוצהר במשטרה.

ו(. נטל ההוכחה כי נזק מכוסה על פי הרחבה זו יחול על המבוטח. 

ז(. למבטחת תשמר זכות התחלוף מחברת השמירה והמבוטח אינו רשאי 
לוותר עליה. באם המבוטח הסכים לויתור כלשהו על זכותו לפיצוי או שיפוי 
מלא או שחרור מאחריות כלפי אדם שלישי, לרבות לפיצוי או שיפוי מלא או 
שחרור מאחריות כלפי אדם שלישי, לרבות כלפי חברת השמירה ושומריה, 
ואם ויתור כזה יפגע או יצמצם את זכות התחלוף של המבטחת מכוח סעיף 
62 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 לא תכסה המבטחת מקרי ביטוח 

בשל שוד, פריצה גניבה  ונזק בזדון.

ד. מיגון הרכוש המבוטח:

1(. ברכוש המבוטח תותקן מערכת מיגון בהתאם לקודי המיגון המפורטים 
ברשימה.

ותופעלנה  כי, מערכות המיגון תהיינה במצב תקין  2(. על המבטח לדאוג 
בכל עת בו הרכוש המבוטח אינו מאויש או שאינו במצב של עבודה.
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3(. נטל ההוכחה כי תנאי המיגון הנ"ל מולאו בהתאם לדרישות  המבטחת 
יחול על המבוטח.

לרכוש  אחרות  מיגון  ו/או  שמירה  דרישות  ברשימה  לקבוע  רשאית  המבטחת  ה. 
המבוטח.  אולם  שינוי דרישות השמירה ו/או המיגון יחולו רק למקרה של פריצה ו/

או גניבה של כלי הצמ"ה במלואו.

ו. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לגבי אירוע של פריצה  וגניבה של הרכוש המבוטח 
או חלקים מהרכוש המבוטח תהיה עמידת המבוטח בחובת השמירה, כמפורט בהרחבות 
לכיסוי פרק א' סעיף 1.ג )שמירת הרכוש המבוטח(, תנאי מקדמי לכיסוי על פי הרחבה 

זו, וזאת, אף אם שונו דרישות השמירה ו/או המיגון כמפורט בס"ק ה' לעיל.

ז. המבטחת לא תהיה אחראית בגין:

1(. נזק שנגרם ע"י המבוטח או ע"י עובדיו או מטעמם או בסיועם.

2(. נזק לרוכש, באם המבטח הסכים לויתור כלשהו על זכותו לפיצוי  או שיפוי 
השמירה  חברת  כלפי  לרבות  שלישי,  אדם  כלפי  מאחריות  שחרור  או  מלא 
ושומריה, אם ויתור כזה יפגע או יצמצם את זכות התחלוף של המבטחת מכוח 

סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981. 

2. הרחבת נזק בזדון

א. פרק א' לפוליסה מורחב לכלול נזק בזדון לרכוש המבטח בכפיפות לתנאי הפוליסה, 
גבולותיה וסייגה, לרבות חובות שמירת הרכוש המבטח כמפורט להלן וחריג כ"ב 2. 

לפרק זה יבוטל בהתאם.

ב. השתתפות העצמית בגין הרחבה זו תהייה כמפורט ברשימה.

ג. שמירת הרכוש המבוטח.

)1( למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מקדמי לביטוח על פי הרחבה זו הוא 
קיום הוראות השמירה הנדרשות להרחבה זו כמפורט להלן.

המצטברים,  התנאים  לכל  בכפוף  שמירה  תחת  יימצא  המבוטח  הרכוש   )2(
כמפורט לגבי הרחבת פריצה וגניבה לעיל, בסעיף 6 )הרחבות לכיסוי פרק א' - 
רק אם צוינו ברשימה( סעיף 1.ג' )2( על סעיפיו הקטנים לפרק זה, וזאת, גם אם 
שונו דרישות השמירה ו/או המיגון. כמפורט בסעיף 6 )הרחבות לכיסוי פרק א' 

רק אם צוינו ברשימה(, סעיף 1 ה' להרחבת פריצה וגניבה.
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ד. המבטחת לא תהיה אחרית בגין:

)1(. נזק שנגרם ע"י המבוטח או ע"י עובדיו או מטעמם או בסיועם.

)2(. נזק לרכוש, באם המבוטח הסכים לויתור כלשהו על זכותו לפיצוי או שיפוי 
השמירה  חברת  כלפי  לרבות   , שלישי  אדם  כלפי  מאחריותו  שחרור  או  מלא 
ושומריה, אם ויתור כזה יפגע או יצמצם את זכות התחלוף של המבטחת מכוח 

סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981.

3. הרחבת רעידת אדמה

א. פרק א' לפוליסה מורחב לכלול נזק פיזי לרכוש המבוטח, אשר ארע במהלך תקופת 
ביטוח, כתוצאה מרעידת אדמה )רעש(, ו/או אש ו/או אש תת- קרקעית שנגרמה  על - 
ידם וכל נזק פיזי, שאירע תוך 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה רעידת אדמה סעיף 

כ' לחריגים לפרק זה יבוטל בהתאם.

ב. השתתפות עצמית בגין הרחבה זו תהייה כמפורט ברשימה.

4. הרחבת נזקי טבע

א. לפוליסה מורחב לכלול כיסוי לנזק פיזי לרכוש המבוטח כתוצאה מגשם ושבר ענן, 
ברד, ברק, רעם, רוח, סערה, סופה, נחשול, שיטפון, שלג, התפרצות הר געש סעיף כא' 

לחריגים לפרק זה יבוטל בהתאם.

ב. השתתפות עצמית בגין הרחבה זו תהיה כמפורט ברשימה.

5. הרחבת גרירה

מקרה  קרות  לאחר  המבוטח  הרכוש  של  והעברתו  גרירתו  בהוצאות  תישא  המבטחת 
הביטוח, למקום הקרוב ביותר בו ניתן לתקן את הרכוש המבוטח בגבולות מדינת ישראל, 

עד לסכום הנקוב ברשימה.

6. הרחבת שמשות

א. המבטחת תכסה הוצאות נזקי שמשות, שנגרמו לציוד המבוטח עקב מקרה הביטוח 
עד לסכום הנקוב ברשימה.

ב. ההשתתפות העצמית בגין הרחבה זו תהיה כמפורט ברשימה.
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7. הרחבת עבודה במחצבות

א. המבטחת תכסה נזק פיזי לרכוש המבוטח שאירע בעת היות הרכוש המבוטח ממוקם 
יוצרים עבורו  באחד מהמקומות המפורטים להלן או בסמיכות למקומות אלה, כך שהם 

סיכון: מחצבה, מכרה או מנהרה. חריג ט' לפרק זה יבוטל בהתאם. 

ב. השתתפות העצמית בגין הרחבה זו תהיה כמפורט ברשימה.

8. חריגים

המבטח לא יהיה אחראי עבור:

א. קלקול מכני או קלקול חשמלי, כהגדרתם להלן, ונזקים שנובעים מהם ישירות.

1( קלקול חשמלי: זרם או מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי, חימום יתר.

2( קלקול מכני: פגמים וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה ובהרכבה, רעידות, התאמה 
לקויה, איזון לקוי, לחצים ומאמצים בלתי רגילים, סיכה או שימון או קירור לקויים או בלתי 
מספיקים, חימום יתר, התפוצצות, קפיאה של נוזל קירור או של נוזל אחר, חדירה )לא 

אלימה( של גוף זר.

ב. אובדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגויס לשירות בטחוני.

שהופעל  יתר  עומס  או  ניסויים,  שינויים,  עקב:  המבוטח  לרכוש  הנגרם  נזק  או  אובדן  ג. 
במתכוון על הרכוש המבוטח )למעט בעת מבחן על ידי רשות מוסמכת(, או הפעלת הרכוש 

המבוטח שלא למטרות להן נועד.

ד. אובדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם כתוצאה ישירה מביצוע עבודות תיקון ואשר אירעו 
במהלך ביצוע עבודות התיקון.

אובדן או נזק שנגרם או שנובע בין במישרין ובין בעקיפין, מפעולה זדונית או רשלנות  ה. 
חמורה של המבוטח, או של כל אדם אחר הפועל על פי הוראותיו.

ו. אובדן או נזק שנגרם או שנובע בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים 
אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח 

באותו מועד.

ז. אובדן או נזק שנגרם:

1( ליסודות לבנינים ולבניה מכל סוג שהוא, אלא אם כן נכללו אלה במפורש ובמפורט 
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ברכוש המבוטח כפי שהוא מתואר ברשימה שבפוליסה.

2( לתבניות, למקדחים, לראשי קידוח, למוטות קידוח, למבלטים, למשוריות,לסכינים 
וכלי חיתוך למיניהם, לאזמלים וכלי ריסוק למיניהם וכיוצא באלה אביזרים בני חילוף.

3( לחומרי הפעלה כגון שמן סיכה, דלק, ממריצים וכיוצא באלה.

4( למסועים, לחגורות, לנפות, לכבלים, לשרשראות ולצמיגים השייכים לרכוש המבוטח, 
או למצברי חשמל, או לזגוגיות, אלא אם כן נגרם אובדן או נזק כזה תוך כדי אירוע שגרם 

לרכוש המבוטח עצמו נזק או אובדן המכוסה על פי פוליסה זו.

ח. התבלות, בלאי, חלודה, שיתוך )קורוזיה(, משקעים פנימיים )כגון אבנית(, של כל חלק 
מהרכוש המבוטח, שנגרמו או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה, או מחוסר 

שימוש או מתנאים אטמוספריים רגילים.

ט. אובדן או נזק שאירעו בתחום: ים, מקווה מים, נהר, בתוככי מחצבה, מכרה או במנהרה, 
או בשטח סמוך לכל אלה סמיכות של סיכון הנובע מהם.

י. גניבה של חלקים וכלים המחוברים פיזית לרכוש המבוטח, ואשר בעת הגניבה לא היו 
לרכוש  הצמוד  נעול  בארגז  נמצאים  שאינם  וכלים  חלקים  של  גניבה  או  אליו,  מחוברים 

המבוטח.

יא. אובדן, נזק, עלות כספית מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין או בעקיפין או בקשר עם 
הנסיבות שיפורטו להלן,וזאת, מבלי להתייחס לכל סיבה או אירוע אחר, שתרמו לגרימת 

הנזק בין אם בו - זמנית או באיזשהו שלב של קרות הנזק.

1( מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מעין מלחמתיות )בין אם 
הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(;

2( מלחמת אזרחים, התקוממות, מהומות, מהומות אזרחיות המגיעות לממדים של 
התקוממות עממית, התקוממות צבאית, מרידה, מרד, מהפכה, תפיסת שלטון על 
ידי הצבא, הכרזת שלטון צבאי או מצור או כל פעולה המהווה הכרזה או קיום של חוק 

צבאי או מצב של מצור;

ידי או על פי הוראה של  נזק לרכוש, על  החרמה, הלאמה, הפקעה או הרס או   )3
ממשלה או רשות ממלכתית מקומית;

4( כל מעשה טרור - למטרת סעיף זה "מעשה טרור, פירושו: מעשה הכולל אך לא 
מוגבל לשימוש בכוח, אלימות, שימוש בכלי נשק אטומי, כימי או ביולוגי, כלי נשק של 
הרס כללי, הרס שיבוש או חתירה תחת כל מערכת תקשורת ואינפורמציה או תשתית 
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או כל מה שהן כוללות בתוכן. חבלה או כל שימוש באמצעי אחר על מנת לגרום במכוון 
או שלא במכוון, לנזק מכל סוג שהוא או כל איום לנקוט בכל אחת מהפעולות שהוזכרו 
לעיל על ידי כל אדם, קבוצה/ות בין אם הם פועלים לבדם או בשם או בקשר עם כל 
ארגון שנוצר למטרות פוליטיות, דתיות, אידיאולוגיות או מטרות דומות, לרבות הכוונה 

להשפיע על כל ממשלה או להפחיד את הציבור או חלק ממנו.

5( כל מעשה בלתי מאורגן או בלתי מבוקר או מעשה אלים שנעשה לתועלתו של 
העושה אותו )כגון: שוד, ונדליזם, הרס, ביזה, גניבה וכדומה( שנגרם עקב אחד מהדברים 
המפורטים בסעיף זה ושנגרם על ידי אזרחים, אנשי השלטון או חיילים. סעיף יב' זה 
מחריג גם אבדן או נזק, עלות או הוצאה כספית מכל סוג שהוא שנגרמו במישרין או 
בעקיפין או בקשר עם כל פעולה שננקטה בקשר עם פיקוח, מניעה, דיכוי, או צמצום 
בכל דרך של כל מעשה שנמנה בסעיפים יא' 1( עד יא' 5( )כולל( ושמתייחסים אליו 
לעיל. אי תקפות או בטלות או קביעה של חוסר יכולת יישום לגבי כל חלק של סעיף יא' 

לא תפגע בשלמות ובתקפות יתר חלקי הסעיף.

בזאת  ומוסכם  מותנה  לפוליסה,  בתוספת  או  בפוליסה  אחר  תנאי  בכל  האמור  למרות  יב. 
כדלקמן:

1( הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו אינו כולל אבדן, נזק, הרס, עיוות, מחיקה, השחתה, או 
שינוי של כל מאגר נתונים אלקטרוני מכל סיבה שהיא )לרבות, אך לא אך ורק בשל וירוס 
מחשב( או אבדן שימוש, הפחתה בכושר התפעולי, או עלות, כספית הנובעת מגורמים 
אלו, גם אם נגרמו בקשר עם סיבה נוספת שארעה בו זמנית או במשך רצף של נזק אחר 

כלשהו.

ומידע, שהומרו למתכונת שניתן  פירושו עובדות, מושגים  "מאגר נתונים אלקטרוני" - 
לעשות בה שימוש לצורכי תקשורת, פענוח, או עיבוד על ידי מאגר נתונים אלקטרוני או 
אלקטרו מכאני או ציוד הנשלט בשיטה אלקטרונית, לרבות תוכניות ותוכנות וכל הנחיה 

מקודדת לשם עיבוד ותפעול של מאגר נתונים או פיקוח ותפעול של קוד כזה.

הנחיות  או מערך  ופוגעניים  הרסניים  קודים  או  הנחיות  פירושו מערך   - "וירוס מחשב" 
או קודים שהונחו בזדון בדרך של תכנות או כל דרך אחרת המתרבה מאליה באמצעות 

מערכות מחשב או באמצעות תקשורת ממוחשבת מכל סוג שהוא.

או  זמן"  "פצצות  או  "תולעים"  או  טרויאני"  ל-"סוס  מוגבל  אינו  אך  כולל  וירוס מחשבים 
"פצצות לוגיות.

2( למרות האמור בסעיף יב' 1( לעיל, הפוליסה תכסה נזק פיזי לרכוש המבוטח אשר יקרה 
במהלך תקופת הביטוח, אם הנזק ייגרם על ידי אחד מהסיכונים המכוסים הנכללים בה, גם 

אם הנזק ייגרם מחמת מקרה הנכלל בסעיף יב' 1( לעיל.
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יג. אובדן או נזק או הפסד תוצאתי מכל סוג שהוא.

יד. חבות מכל סוג שהוא.

טו. אובדן או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם או נבע בין במישרין ובין בעקיפין מקרינה יונית או 
מזיהום רדיו אקטיבי מכל תדלוק גרעיני שהוא או מכל פסולת גרעינית או מהבערת דלק גרעיני.

טז. אובדן או נזק שייגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה מהמשכת הפעלתו 
לאחר שניזוק ולא תוקן או שנזק כלשהו שבו לא תוקן כהלכה.

יז. אובדן או נזק שאירע בעת שהציוד המבוטח היה מושכר או מושאל ללא מפעיל מורשה כדין, 
מטעם המבוטח.

יח. אובדן או נזק שאירע בעת שהציוד המבוטח נגרר שלא באמצעות אמצעי ואביזרי גרירה 
תקניים.

יט. הוצאות הכרוכות בחילוץ, גרירה או העברה של הרכוש המבוטח שניזוק ממקום קרות מקרה 
הביטוח למקום תיקונו והחזרתו והצבתו במקומו, אלא אם הוסכם אחרת תמורת דמי ביטוח 

נוספים – כנקוב ברשימה.

כ. אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח עקב רעידת אדמה.

כא. אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח  עקב התפרצות וולקנית או עקב נזקי טבע, אלא אם 
הוסכם אחרת תמורת דמי ביטוח נוספים – כנקוב ברשימה. 

כב. אובדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב: 

1. שוד, פריצה, גניבה

2. נזק בזדון אלא אם נרשם בפוליסה במפורש.

 

13



פרק ב'  - תוספת להרחבת הכיסוי לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. חבות כלפי צד שלישי

א. אם צוין במפורש ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח עד לתקרת גבול האחריות 
חייב  יהיה  המבוטח  אשר  סכומים  בגין  עצמית,  השתתפות  ובניכוי  ברשימה  הנקוב 
לשלם בתור פיצויים על פי החוק בשל מקרה הביטוח שייגרם בתקופת הביטוח הנקובה 
ברשימה, עקב עיסוקו של המבוטח לצורך ביטוח זה, כמתואר ברשימה, במקום המצוין 

ברשימה או בכל מקום אחר בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים על ידה.

כן ישפה המבטח את המבוטח בגין כל הוצאות המשפט הסבירות שיעשו בהסכמתו 
להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח וזאת אף מעל לתקרת גבול האחריות.

עו"ד ימונה על ידי המבטח על פי רשימת עו"ד של המבטח. במקרים בהם ימנה המבוטח 
לתעריף  יפצה המבטח את המבוטח בהתאם  עו"ד של המבטח,  ברשימת  עו"ד שאינו 

המומלץ ע"פ כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימאלי המומלץ(.

ב. הגדרות להרחבת חבות כלפי צד שלישי

1. מקרה הביטוח

א.  נזקי רכוש: אירוע תאונתי ובלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית 
אחת, שגרם לנזק פיזי לרכוש צד שלישי.

אם נרכש כיסוי לחבות כלפי צד שלישי לפוליסה, יצוין ברשימה במפורש אם 
מקרה ביטוח  מוגבל למפורט בסעיף קטן א'.

2. חוק

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

3. הוצאות משפט סבירות

הוצאות סבירות, הדרושות לשם התגוננות בפני תביעה, שהוגשה עקב מקרה ביטוח, 
בניכוי  במקומו,  להוציא  ובכתב  מראש  הסכים  שהמבטח  או  המבוטח,  שהוציא 

ההשתתפות העצמית.

הוצאות משפט סבירות, לצורך סעיף 66 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, 
הנמוך  התביעה,  סכום  מעל  או  האחריות  גבול  תקרת  מעל  על 20%  יעלו  לא 

מבניהם.
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4. תקרת גבול האחריות

ולתקופת  גבול האחריות למקרה הביטוח  ברשימה כתקרת  הנקובים  הסכומים 
הביטוח לחבות כלפי צד שלישי.

ג. הרחבות בגין חבות כלפי צד שלישי

אם צוין במפורש ברשימה ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח למבטח, ובכפוף 
לתנאי הפוליסה, עד כמה שלא שונו בפרק זה, ישפה המבטח או המבוטח בקרות מקרה 
ברשימה,  כמפורט  העצמית,  ההשתתפות  ובניכוי  אחריותו  גבול  כדי  עד  הביטוח, 
לגבי ההרחבות המפורטות כדלקמן. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, גבול האחריות 
בגין הרחבות אלה יחשב כחלק בלתי נפרד מגבולות האחריות הכללים לפרק זה, 

המפורטים ברשימה ולא בנוסף להם.

המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו עקב נזק פיזי לרכוש כלשהו השייך לצד שלישי, 
לרבות קרקע, או בגין נזק פיזי, שנגרם כתוצאה מרעידות, הסרה או החלשה של משען או 

תמך כתוצאה מהפעלת הרכוש המבוטח, וחריג 7 לפרק זה יבוטל בהתאם.

א. ההרחבה כפופה לתנאים המצטברים הבאים:

1(. טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין כאמור, 
יוכן עבור המבוטח, על חשבונו הוא, דוח הנדסי בדבר מצבם, המתאר פגמים 
קיימים אם קיימים והוראות לנקיטת אמצעי מניעה אותם יבצע המבוטח טרם 

תחילת ביצוע העבודות על חשבונו.

2(. מיד בעת גילוי נזק אשר נגרם או נטען כי נגרם על ידי רעידות או על ידי הסרה 
או החלשה של משען או תמך, יפסיק המבוטח את העבודות וינקוט מיידית בכל 

האמצעיים הסבירים שיתחייבו כדי לצמצם את הנזק.

3(. המבוטח יוכל להתחיל את העבודות מחדש רק לאחר, שקיבל אישור לכך 
מאת שמאי אשר מונה על ידי המבטח תוך זמן סביר לאחר מסירת הודעה אודות 
הנזק ובתנאי, כי המבוטח פעל, על חשבונו הוא ועם המלצות סבירות כלשהן של 

השמאי באשר לאמצעיים נוספים בכדי למנוע נזק נוסף.

קיום תנאים אלו בידי המבוטח מהווים תנאי מוקדם לתוקף הרחבה זו.

ב.  המבטח לא יהיה אחראי בגין:

1(. נזק הנגרם לבנינים, קרקע או מבנים אשר טרם תחילת ביצוע העבודות היו תחת 
הריסה, צו הריסה או הוכרזו כמבנים מסוכנים בידי הרשויות.
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2(.  נזק שטחי אשר אין בו בכדי להחליש את יציבות הרכוש, הבניינים, קרקע או מבנים 
או בכדי לסכן את דייריו.

נזק אשר ארע קודם לתחילת ביצוע העבודות או נזק הנגרם עקב אירוע שאינו   .)3
קשור בעבודות המבוטחות ללא זיקה למועד אירועו.

א.  נזק פיזי לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים

1(. המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק פיזי לצינורות, מתקנים או כבלים תת 
קרקעיים, וחריג 4 לפרק זה יבוטל בהתאם, אך בתנאי מקדמי, שבטרם החלו 
העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות בדבר המיקום המדויק בו 
מצויים באזור התת קרקעי של אתר הבניה צינורות, כבלים וכל מתקן תת-

קרקעי אחר ופעל במקום בהתאם לממצאי הבדיקות המקדמיות שערך.

2(. נטל הראייה להוכיח כי ביצוע בדיקה זו יחול על המבוטח.

של  תיקונים  להוצאות  ורק  אך  מוגבל  השיפוי  סכום  יהיה  מקרה  בכל   .)3
צינורות, הכבלים או כל מתקן תת-קרקעי אחר, ולא יהיה כיסוי ולא ישולמו 

תגמולי ביטוח בגין נזק תוצאתי כלשהו, לרבות זיהום כלשהו.

2. חריגים לפרק זה

המבטח לא יהיה אחראי בגין:

1( שימוש בכלי רכב מנועי כמשמעו בפקודת ביטוח רכב מנועי )סיכוני צד ג'( נוסח חדש, 
תש"ל 1970 וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 לרבות רכבת, כלי 

טיס, כלי שיט, ולרבות טעינת סחורות או פריקתן.

2( התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או 
אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.

3( סכום כלשהו אשר יתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי אלא אם נרשם במפורש 
ברשימה אחרת.

4( נזק מכל סוג לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים .

5( זיהום אויר או זיהום מים או זיהום קרקע, אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע 
תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, שלא בנסיבות חריג 5. לעיל.

6( חבות בגין אובדן או נזק לרכוש צד שלישי, לרבות לקרקע ומבנה, עקב רעידות או עקב 
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הסרה או החלשה של תמך או משען או פגיעת גוף או רכוש הנובעים מכך במישרין או 
בעקיפין.

7( חבות כלשהי שעלולה לחול על המבוטח והנובעת מ:

א. מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או יובאו לישראל למטרות 
מסחריות על ידי המבוטח או מי מטעמו.

ב. אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל אדם מטעמו.

ג. ייעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או על ידי כל אדם מטעמו.

8( אי עמידת המבוטח בהוראות בטיחות על פי כל דין, לרבות תקנה או צו.

א. נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו 
ו/או בהשגחתו של המבוטח.

נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו עליו  ב. 
בקרות מקרה הביטוח ובתנאי שהנזק נגרם במישרין על ידי הפעולה האמורה.

1. תנאים לפרק זה חובת ההודעה על מקרה הביטוח ועל הליכים.

העלולות  נסיבות  על  למבטחת,  בכתב  מיידית  הודעה  למסור  המבוטח  על  א. 
לגרום לתביעה, או על כל תביעה שתוגש נגדו, או כאשר יש חשש סביר שאדם 

כלשהו ייחס אחריות למבוטח בשל מקרה ביטוח.

ב. המבוטח יודיע למבטחת, בהקדם האפשרי, על כתב אישום שהוגש נגדו או על 
הליכי חקירה משטרתית או אחרת 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.

באם המבוטח הינו תאגיד, תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל מרגע 
שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבטחת.

2. העברת מסמכים מהמבוטח למבטחת

המבוטח יעביר למבטחת מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, הודעה על דיון, צו 
והליך כלשהו בקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.
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3. איסור הודעה

שום הודאה )ASMISSION( הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהם לא יעשו 
ולא יינתנו על ידי המבוטח או מטעמו בלי הסכמתה מראש ובכתב של המבטחת אין 
הוראות סעיף זה חלות מסירת עובדות במשטרה או בפני כל גורם מוסמך על פי כל דין 

לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשפט.

4. טיפול בתביעות

דעתה  שיקול  לפי  רשאית  תהיה  הפוליסה,  פי  על  בחבותה  המבטחת  הכירה  א. 
לרבות  תביעה,  כל  כלפי  ההגנה  את  המבוטח  בשם  ולנהל  לידיה  ליטול  המוחלט, 
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.
 

ב. היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטחת, יפעלו המבטחת והמבוטח 
תוך תיאום הדדי, לרבות מתן זכות למבוטח להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל. היה 
סכום האחריות שהושת על המבוטח גבוה מתקרת גבול האחריות על פי פוליסה 
זו, תהא המבטחת אחראית אך ורק לחלק היחסי של הוצאות המשפט הסבירות 

כיחס בין תקרת גבול האחריות ובין סכום האחריות, שהושת על המבוטח.

ג. לפי או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה, בקשר עם כל תביעה או סדרה 
של תביעות כלפי המבוטח, רשאית המבטחת לשלם למבוטח את סכום גבול או 
למבטחת לפי  המבוטח חייב  גבולות האחריות המתאימים, בניכוי כל סכום אשר 
פוליסה זו, לרבות השתתפות עצמית וכל סכום שכבר שולם בתור תגמולי הביטוח 
לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות בתוספת לכך, תהא המבטחת 
והפיקוח  ניהולן  על  ותוותר  התביעות  או  התביעה  בגין  נוספת  אחריות  מכל  פטורה 

עליהן. 

5. חבות צולבת

נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול 
הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד, כאילו הוצאה 
על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה 
בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף 
משפטי אחד. חבותה הכוללת של המבטחת לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא 

תעלה על תקרת גבול האחריות הנקוב ברשימה.
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פרק ג' - תוספת להרחבת הכיסוי לביטוח שבר מכני

אם צוין במפורש ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח עד לתקרת גבול האחריות הנקוב 
בתור  חייב לשלם  יהיה  המבוטח  בגין סכומים אשר  ובניכוי השתתפות עצמית,  ברשימה 
פיצויים על פי החוק בשל מקרה הביטוח שייגרם בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה, עקב 
עיסוקו של המבוטח לצורך ביטוח זה, כמתואר ברשימה, במקום המצוין ברשימה או בכל מקום 

אחר בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים על ידה.

1. מקרה הביטוח

נזק לרכוש המבוטח הנגרם על ידי שבר מכני )כמוגדר בסיכונים המכוסים כדלהלן( והכול 
בהתאם לתנאים, לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה.

 
2. הרכוש המבוטח

מכונות ו/או ציוד מכני  בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בפיקוחו של המבוטח והמפורטים ברשימה, 
בעת היותם ברשות המבוטח, המשמשים לצורכי עסקו של המבוטח.

3. הסיכונים המכוסים

"שבר" - אירוע תאונתי ובלתי צפוי המצריך תיקון או החלפה, אשר אירע בעת שהרכוש המבוטח 
נמצא ברשות המבוטח  והנובע מ:

א. פגמים וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה ובהרכבה, רעידות התאמה לקויה, איזון לקוי, 
לחצים ומאמצים בלתי רגילים, סיכה לקויה, מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי, 

חימום יתר.

ב. שגיאות, היעדר מיומנות, רשלנות או מעשי זדון, מטעם עובדי המבוטח או צד שלישי.

ג. נפילה, מכה, התנגשות או חדירה של גופים זרים.

קיטור,  פנימי של  כתוצאה מלחץ  חלק מהרכוש המבוטח  התרסקות פתאומית של  ד. 
נוזלים, אויר או מהתפוצצות גזי שריפה.

ה. כל סיבה אחרת, שאינה מוצאת מכלל כיסוי בפוליסה זו.

4. סייגים

הביטוח לפי פוליסה זו אינו מכסה:
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א. נזק הנגרם עקב אחד או יותר מהגורמים הבאים: אש, פעולת כיבוי אש, פעולת פינוי, או 
פירוק בעקבות אש, ברק, התפוצצות כימית, כלי טייס או חפצים הנופלים מהם, פריצה, 
שוד, גניבה, התמוטטות מבנה, הימלטות נוזלים או גזים, גשם, שלג, ברד, שיטפון, רעידת 
נזקי טבע  או  סופה,  וולקנית, סערה,  גלישת קרקע, התפרצות  אדמה, שקיעת קרקע, 

דומים.

ב. נזק הנגרם עקב שינויים, ניסיונות, ניסויים, או עומס יתר שהופעל על הרכוש המבוטח 
שלא למטרות להן נועד.

ג. נזק שבגינו אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח, או סיפק אותו, או ביצע בו תיקונים 
או שינויים, בין שאחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת. חלק הלה 
על אחריותו, ישלם המבטח את דמי האובדן או הנזק, בתנאי שהמבוטח חייב יהיה להסב 
למבטח את תעודת האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן, הספק או 

המתקן.

לראשונה אצל המבוטח  מופעל  בהיותו  לפריט מפריטי הרכוש המבוטח  נזק שנגרם  ד. 
בטרם חלפה לגביו תקופת ההרצה המקובלת לגבי רכוש מסוגו.

ה. נזק שנגרם כתוצאה מפגמים או ליקויים שהיו קיימים במועד תחילת תקופת הביטוח 
של פוליסה זו.

ו. נזק שנגרם:

1(. ליסודות, ללבנים, ולבניה מכל סוג שהוא.

2(. לאביזרים בני חלוף )כגון: תבניות, מקדחים, מבלטים, משוריות וגלילים( וכן לרצועות, 
חגורות, חבלים, כבלים, שרשרות, מצברים, סוללות חשמל, צמיגים, מברשות, חומרי 

הפעלה )כגון: שמן סיכה, דלק, ממריצים( וחומרי קירור )בין אם נוזל ובין אם גז(.

3(. לחומרים בלתי מתכתיים, פרט לחומר פלסטי קשיח.

ז. נזק ישיר של התבלות, בלאי, חלודה, שיתוך )קורוזיה(, אבנית, או שריטות במשטחים 
צבועים או ממורקים.

ח. נזק הנובע באורח טבעי משימוש רגיל ברכוש המבוטח או מעבודה רגילה או שסיבתו 
נעוצה בהרעה הדרגתית.

ט. נזק לחומרים במהלך עיבודם, לרבות אובדן שימוש ואובדן עקיף הנובע מנזק כזה.

י. נזק לרכוש המבוטח כתוצאה של המשכת הפעלתו לאחר נזק שלא תוקן או שתיקונו לא 
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אושר על ידי המבטח.

יא. נזק לנורות, שפורפרות או סרטים.

יב. חומר גרעיני  )Nuclear Material( כלשהו, לרבות חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת 
או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק 
גרעיני  ביקוע  של  כלשהו  תהליך  תכלול  בעירה  בלבד,  זה  סעיף  למטרת  כלשהו.  גרעיני 

המכלכל עצמו.

יג. אובדן, נזק, עלות כספית מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין או בעקיפין או בקשר עם 
הנסיבות שיפורטו להלן, וזאת, מבלי להתייחס לכל סיבה או אירוע אחר, שתרמו לגרימת 

הנזק בין אם בו זמנית או באיזשהו שלב של קרות הנזק.

1(. מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מעין מלחמתיות )בין אם 
הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(;

2(. מלחמת אזרחים, התקוממות, מהומות, מהומות אזרחיות המגיעות לממדים של 
התקוממות עממית, התקוממות צבאית, מרידה, מרד, מהפכה, תפיסת השלטון על 
ידי הצבא, הכרזת שלטון צבאי או מצור או כל פעולה המהווה הכרזה או קיום של חוק 

צבאי או מצב של מצור;

3(. החרמה, הלאמה, הפקעה או הרס של נזק לרכוש, על ידי או על פי הוראה של 
ממשלה או רשות ממלכתית או מקומית;

4(. כל מעשה טרור - למטרת סעיף זה "מעשה טרור" פירושו: מעשה הכולל אך לא 
מוגבל לשימוש בכוח, אלימות, שימוש בכלי נשק אטומי, כימי או ביולוגי, כלי נשק של 
הרס כללי, הרס שיבוש או חתירה תחת כל מערכת תקשורת ואינפורמציה או תשתית 
או כל מה שהן כוללות בתוכן, חבלה או כל שימוש באמצעי אחר על מנת לגרום במכוון 
או שלא במכוון, לנזק מכל סוג שהוא או כל איום לנקוט בכל אחת מהפעולות שהוזכרו 
לעיל על ידי כל אדם, קבוצה/ות בין אם הם פועלים לבדם או בשם או בקשר עם כל 
ארגון שנוצר למטרות פוליטיות, דתיות, אידיאולוגיות או מטרות דומות, לרבות הכוונה 

להשפיע על כל ממשלה או להפחיד את הציבור או חלק ממנו;

כל מעשה בלתי מאורגן או בלתי מבוקר או מעשה אלים שנעשו לתועלתו של   .)5
העושה אותו )כגון: שוד, ונדליזם, הרס, ביזה, גניבה וכדומה( שנגרם עקב אחד מהדברים 

המפורטים בסעיף זה ושנגרם על ידי אזרחים, אנשי השלטון או חיילים.

סעיף יג 4 זה מחריג גם אובדן או נזק, עלות או הוצאה כספית מכל סוג שהוא שנגרמו 
דיכוי  במישרין או בעקיפין או בקשר עם כל פעולה שננקטה בקשר עם פיקוח, מניעה, 
יג' 4  5( )כולל(  יג'  4  1( עד סעיף   או צמצום בכל דרך של מעשה שנמנה בסעיפים 
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ושמתייחסים אליו לעיל.

אי תקפות או בטלות או קביעה של חוסר יכולת יישום לגבי כל חלק של סעיף יג' 4 לא תפגע 
בשלמות ובתקפות יתר חלקי הסעיף.

יד. פרעות, מהומות, שביתות או השבתות, אלא אם בוטחו במפורש בפוליסה.

טו. מקרה ביטוח המוצא מכלל כיסוי על פי הסייגים הכלליים המפורטים בפוליסה.

5. המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח בגין הפסד תוצאתי כלשהו לרבות ירידת ערך, אובדן שוק 
והפסד רווח.

6. פוליסה זו לא תכסה נזק כלשהו, שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן 
פיצויים, התשכ"א-1961, גם אם זכות זו נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה כלשהי מהוראות 

החוק הנ"ל.

7. השבה אוטומטית של סכום הביטוח

במקרה של נזק שיקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו, ובהעדר הודעה אחרת, 
יוחזר סכום הביטוח לקדמותו באופן אוטומטי.

המבוטח מקבל על עצמו לשלם את דמי הביטוח שיגיעו ממנו לתקופה מיום קרות הנזק ועד 
תום תקופת הביטוח
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פרק ד' - תנאים כללים

ביטוי  או  מילה  וכל  כחוזה אחד  ייקראו  לה,  וכל מסמך אחר המצורפים  זו, הרשימה  פוליסה 
או של הרשימה תהא להם אותה  שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה 

המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.

1. הגדרת בסיס הביטוח:

א. בסיס הביטוח לפוליסה זו ייקבע על פי מלוא עלות החלפה של הרכוש המבוטח 
ברכוש חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה, ועלות זו כוללת גם דמי הובלה 
וביטוח הובלה, הוצאות הקמה, מכס, מיסים, היטלים למיניהם וכן מס ערך מוסף )אם 

מס כזה חל ואינו בר החזרה או קיזוז( - כל זה למען הקיצור להלן - "בסיס הביטוח".

ב. אין "בסיס הביטוח" מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו.

2. שינוי בשווי הרכוש המבוטח: 

המבוטח חייב להודיע למבטחת בכתב ובהקדם האפשרי על כל עובדה שיש בה כדי לשנות את 
שווי הרכוש המבוטח. על המבוטח להציג דו"ח מהנדס המפרט את מתקני הרכב.

3. הקף חבות המבטח

היקף חבות המבטח על פי פוליסה זו הינו ערכו הכספי הממשי של כל פריט מפריטי הרכוש 
המבוטח בקרות מקרה הביטוח וזאת בכפוף לסעיף ביטוח חסר שלהלן.

4. חישוב דמי הביטוח

דמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו על פי הסכום שנקבע כ-"בסיס הביטוח", בתוספת דמי ביטוח 
תמורת כיסוי הרחבות שנעשו על פי בקשתו של המבוטח ובאישור המבטח.

5. ביטוח חסר

היה בעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ-"בסיס הביטוח" פחות מעלות ההחלפה 
של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בתנאי מספר 1, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי  
שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ-"בסיס הביטוח" לבין עלות ההחלפה כנדרש בתנאי 

מספר 1. סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.

6. הצמדת סכומי הביטוח

הלשכה  מטעם  פעם  מדי  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד   - זו  בפוליסה  "המדד"  א. 
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המרכזית לסטטיסטיקה. "סכומי הביטוח" בסעיף זה – הסכומים הנקובים ברשימה לעניין 
"בסיס הביטוח" והרחבות הכיסוי.

1( סכומי הביטוח הנקובים בשקלים ישתנו בהתאם לשינויים שיחולו בין המדד שפורסם 
סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה 

הביטוח.

2( אם במשך תקופת הביטוח יחולו, על פי בקשת המבוטח, הגדלות שקליות בסכומי 
הביטוח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד, תהיה כל הגדלה כזאת סכום ביטוח נוסף 
עליו יחולו תנאי הצמדה שפורטו בסעיף קטן א( )1( לעיל. ההצמדה על סכום ביטוח 

כזה תחושב על בסיס המדד שפורסם סמוך לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.

7. השתתפות עצמית

הגדרה: ההשתתפות העצמית לעניין פוליסה זו היא הסכום שינוכה על ידי המבטח מתגמולי 
הביטוח שישולמו עקב קרות מקרה הביטוח לפריט מפריטי הרכוש המבוטח.

להלן הכללים החלים על ההשתתפות העצמית:

א. השתתפות עצמית חלה על כל פריט בנפרד - לצורך ניכוי השתתפות עצמית ייחשב 
כל מקרה ביטוח שבו יינזק או יאבד פריט מפריטי הרכוש המבוטח למקרה ביטוח נפרד, אף 

אם ניזוק או אבד בו זמנית יותר מפריט אחד.

ב. מקרה ביטוח כתוצאה מכל מעשה למעט אלה המפורטים בסעיף קטן 6. ג' להלן 
- בקרות אובדן או נזק מסיבה כלשהי למעט מעשה זדון, או גניבה, או פריצה, יהיה שיעור 

ההשתתפות העצמית כנקוב ברשימה לגבי אותו פריט.

ג. מקרה ביטוח כתוצאה ממעשה זדון, גניבה או פריצה - בקרות אובדן או נזק הנובע 
ממעשה זדון או מגניבה או מפריצה יהיה שיעור ההשתתפות העצמית כנקוב ברשימה 

לגבי אותו פריט.

ד. מקרה ביטוח בשטחים המוחזקים - בקרות אובדן או נזק בתחום השטחים המוחזקים 
בשליטת צה"ל,  יישא המבוטח בהשתתפות עצמית כפולה מזו החלה בקרות מקרה ביטוח 

בנסיבות דומות בתחום גבולות מדינת ישראל.

ה. הצמדה - סכום ההשתתפות העצמית בשקלים לגבי כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח 
כנקוב ברשימה ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת 

הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום תגמולי הביטוח.
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8. תשלומים דמי ביטוח ודמים אחרים

א. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו 
כמוסכם בין הצדדים.

ב. לעניין פוליסה זו דמי הביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המיסים 
וההיטלים, הכול לפי הנקוב ברשימה.

ג. לא שולם במועדו סכום כלשהוא המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח למבטח יישא אותו 
סכום שבפיגור, בנוסף להפרשי הצמדה, בריבית פיגורים על פי השיעור הקבוע בסעיף 2 א' 

בצו הריבית )קביעת שיעור הריבית המכסימלי(, התש"ל – 1970.

ד. לא שולם סכום כל שהוא שבפיגור כאמור תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב 
מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים 
נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה 
הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור 
האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה 

האמורה.

ה. אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור 
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.

9. גילוי ושינוי בעניין מהותי

א. פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות 
שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, על 
השאלות  על  וכנות  מלאות  תשובות  השיב  שהמבוטח  המבטח  של  הנחתו  סמך 
ידע כי הוא מהותי למבטח  שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה עניין שהוא 
לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש 

בכתב, את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.

ב. עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת, 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם עניינים אלה:

1( תקינות הציוד המבוטח.

2( אמצעי הגנה ובטיחות של הציוד המבוטח.

3( דרכי הפעלתו ואחזקתו של הציוד.

לפריט מפריטי הרכוש המבוטח בשלוש השנים האחרונות  נזקים שאירעו   )4
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שקדמו לתקופת הביטוח.

5( דחיית הצעת ביטוח של המבוטח או התנאה בתנאים מיוחדים על ידי מבטח 
אחר בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתקופת הביטוח.

ג. לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענייניים מהותיים, או הסתיר 
המבטח  שדרש  באמצעים  נקט  לא  או  מהותי,  עניין  מרמה  בכוונת  המבטח  מן 
להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה 
או להקטין את היקף חבותו והכול על פי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי 

למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין. 

ד. המבוטח יודיע למבטח במשך כל תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניין מהותי, 
מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי 

לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

10. שמירת הרכוש והפעלתו

א. על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח 
במצב פעולה תקין וכן לוודא שאף פריט של הרכוש המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים 

של עומס יתר או שימוש בציוד המבוטח שלא למטרות שלהן נועד.

ב. כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מקצועי ואם הדבר נדרש על 
פי החוק, יהיה גם בעל רישיון תקף.

מבחן  בדו"ח  ולהצטייד  בחוק  כנדרש  תקופתיות  בדיקות  במועדן  לבצע  המבוטח  על  ג. 
המאשר הפעלת הציוד המהווה פריט מפריטי הרכוש המבוטח שהפעלתו מותנית בהיתר 

כזה.

11. בקורת נציגי המבטח

באי כוח ונציגי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת ועל המבוטח 
למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.

12. הודעה על אירוע מקרה הביטוח

א. קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות 
המקרה.

ב. על המבוטח לשמור על הפריטים שניזוקו ולהמציא אותם לבדיקה לבאי כוח המבטח או 
לשמאים שימונו על ידו. בכל מקרה חייבת להינתן האפשרות לבאי כוח המבטח לבדוק את 
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האובדן או הנזק לפני שיעשו כל תיקונים אשר עלולים להקשות או למנוע מהמבטח את 
ברור הסיבה לנזק ואת היקפו.

ג. בכל מקרה בו קיים חשד למעשה פלילי )כגון: גניבה או נזק בזדון( חלה על המבוטח 
החובה להודיע על כך מיד למשטרה.

13. הגשת התביעה למבטח

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב ויצורפו אליה חשבונות תיקון 
ורכישה מפורטים וסופיים הדרושים להוכחת הנזק והיקפו. להסרת ספק מובהר בזה כי דרישה 
לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כתביעה שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל 
המידע וכל המסמכים הנדרשים לתשלום התביעה, אותם ידרוש המבטח בעת קבלת התביעה 

ובמהלכה עד לסילוקה.

14. ברור חבותו של המבטח וקביעתה

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

ב. אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד הנזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות 
מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו 

לנקוט.

15. הכשלה של בירור חבות המבטח

א. לא קוימה חובה לפי סעיף 10 או לפי סעיף 12 במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח 
קוימה  אילו  בהם  חייב  במידה שהיה  אלא  ביטוח  בתגמולי  חייב  הוא  אין  חבותו,  להקטין 

החובה. הוראה זו תחול בכל אחת מאלה:

1( החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.

2( אי קיומה או קיומה באיחור לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על 
הבירור.

ב. עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את ברור חבותו או להכביד 
עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח, אלא במידה שהיה חייב בהם, אילו לא נעשה אותו 

דבר.
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16. מרמה בתביעת תגמולים

הופרה חובה לפי סעיף 10 או לפי סעיף 12 או שנעשה דבר כאמור בסעיף 13 או שהמבוטח 
מסר למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות 

המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.

17. שיפוי המבוטח

א. שיטות השיפוי - המבטח יבחר, לפי שיקול דעתו, באחת מדרכי השיפוי שלהלן:

1( תשלום הערך הכספי של האובדן או הנזק.

2( תיקון הרכוש המבוטח והבאתו למצב עבודה דומה למצב בו היה מיד לפני קרות 
מקרה הביטוח.

3( החלפת הרכוש המבוטח, או חלקים ממנו, ברכוש אחר או בחלקים אחרים, מסוג 
ומאיכות דומים לאלה אשר אבדו או שניזוקו.

4( שילוב כלשהוא בין דרכי השיפוי המתוארות לעיל.

ב. נזק שניתן לתיקון - במקרה בו הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון יכלול הערך הכספי של 
התיקון את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות – למעט הוצאות גרירה וחילוץ – כדי להחזיר 
את הפריט תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק. כן ישלם המבטח 
את ההוצאות של הפירוק ושל ההקמה מחדש שהוצאו לשם ביצוע התיקונים. מתגמולי 
הביטוח שישולמו ע"י המבטח עקב החלפת חלקים במהלך החזרת הרכוש שניזוק למצב 

פעולה תקין, ינוכו ערך בלאי והפחת של החלקים שהוחלפו.

המבטח לא ישלם עבור שינויים, תוספות, שיפורים, או שיפוצים כללים אשר יבוצעו 
בעת ביצוע תיקונים המכוסים על ידי הפוליסה. המבוטח יישא על חשבונו בעלותם 
של תיקונים ארעיים כלשהם אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים 

המכוסים על ידי הפוליסה. 

ג. מבחנים לקביעת ערך כספי ממשי  - הערך הכספי הממשי של כל פריט מפריטי 
הרכוש המבוטח ייקבע לפי הסכום הנמוך מבין שני הסכומים הבאים:

1( ערך מסחרי: ערך השוק של הפריט מיד לפני קרות מקרה הביטוח.

2( ערך בניכוי פחת: ההפרש המתקבל מחיסור סכום הפחת מן הסכום המהווה את 
"בסיס הביטוח" הנקוב ברשימה  לאותו פריט.
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סכום הפחת ייקבע לפי שנת הייצור של הפריט ובהתחשב בחוות דעת מקצועית 
של שמאי.

ד. אובדן מוחלט - כאובדן מוחלט של פריט מבוטח ייחשב אחד מהמקרים הבאים:

1( הפריט הושמד כליל, או ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי.

2( הפריט נגנב או אבד ולא נמצא תוך 45 ימים מהתאריך בו הודיע על כך המבוטח 
למשטרה או למבטח - המאוחר מבין שני התאריכים.

3( עלות התיקונים על פי המפורט בסעיף קטן 16 ב( לעיל בתוספת ערך הנצולת עולה 
על )או שווה ל-( הערך הכספי הממשי של הפריט מיד לפני קרות מקרה הביטוח.

ה. מס ערך מוסף - כאשר בסיס הביטוח אינו כולל מע"מ – השיפוי לפי פוליסה זו לא יכלול 
מע"מ.

ו. הוצאות הובלה - השיפוי הניתן על פי פוליסה זו לא יכלול עלויות הובלה והעברת הרכוש 
המבוטח או של כל הרכוש או של עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 

– אלא אם הוסכם מפורשות אחרת, תמורת דמי ביטוח נוספים כנקוב ברשימה.

שעות  דחוף,  משלוח  עבור  מיוחדות  הוצאות  כל  תשולמנה  לא   - מיוחדות  הוצאות  ז. 
נוספות או עבודה בשבתות או חגים – אלא אם הוסכם אחרת, תמורת פרמיה נוספת – 

כנקוב ברשימה.

ח. ניצולת - ערכה של הניצולת יופחת מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם. לחילופין רשאי 
המבטח - על פי שיקול דעתו הבלעדי – לבחור לקבל את הניצולת לרשותו ולשפות את 

המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.

ט. נטישה - המבוטח אינו רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו, בין אם 
המבטח הסכים לקבלו לרשותו ובין אם לא.

18. זכות קיזוז

המבטח יהא רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל סכום 
חוב שהמבוטח חייב לו, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת. במקרה של אובדן מוחלט 
זו יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי הביטוח  לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה 

המגיעים לו, גם אם טרם הגיע מועד פירעונם.
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19. מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

א. בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית 
שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האובדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח 

לפי תנאי פוליסה זו.

ב. שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו, מהסכום הסופי 
שישולם למבוטח; חישוב מקדמה ששולמה בשקלים ייעשה תוך הצמדת סכום המקדמה 

למדד החל מיום תשלום המקדמה עד ליום התשלום הסופי.

ג. תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח 
לתביעה  ניתנים  והם   , המהותיים  והמסמכים  הביטוח  תגמולי  לתשלום  בכתב  התביעה 

בנפרד מיתר התגמולים.

20. התיישנות התביעה

מקרה  שקרה  לאחר  שנים  שלוש  היא  ביטוח  לתגמולי  התביעה  של  ההתיישנות  תקופת 
הביטוח.

21. השבת היקף הביטוח לקדמותו

בקרות מקרה הביטוח יוקטן הסכום הנקוב בבסיס הביטוח במידת הנזק או האובדן שנגרמו 
לרכוש המבוטח.

על פי בקשת המבוטח יושב הסכום הנקוב בבסיס הביטוח לקדמותו החל מתאריך קרות מקרה 
הביטוח ועד תום תקופת הביטוח.

יילקחו  לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת בסיס הביטוח לקדמותו 
בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.

22. ביטול הביטוח

א. המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול 
דעתו, ובלבד שהודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות 15 יום לפני התאריך 
ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו  יתבטל הביטוח, במקרה כזה  בו 

לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף בניכוי ההוצאות.

ב. מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי 
המבטח לבטל הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, 
בו  לפני תאריך  לפחות  ימים  רשום 21  בדואר  למבוטח  כך תשלח  על  ובלבד שההודעה 
תתבטל הפוליסה. במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח 

בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה.

30



ג. החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים 21 א( ו- 21 ב( ייעשה תוך 30 ימים מיום 
ביטול בפוליסה. היו דמי הביטוח נקובים בשקלים, יקבע סכום ההחזר בהתחשב בשינוי 
ועד תאריך התשלום  הפוליסה  תחילת  המוחזרים ממועד  הביטוח  דמי  על  המדד שחלו 

בפועל.

ד. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול 
אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, 
בעת החזר כאמור בסעיף קטן 21 ב(, את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג 

ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

23. תחלוף

א. הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא 
זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח  וכשיעור  מכוח חוזה הביטוח, עוברת זכות 

התגמולים ששילם.

ב. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיגע בזכותו של 
המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג. קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו 
להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, 

עליו לפצותו בשל כך.

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

שביניהם.

24. פיצוי לפי חוק מס רכוש

פוליסה זו לא תכסה נזק כלשהו שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן 
פיצויים התשכ"א - 1961, גם אם זכות זו נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה כלשהי מהוראות 

החוק הנ"ל.

25. הארכת הביטוח

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן 
במפורש למטרה זו, כל עוד לא הסתיימה תקופת הביטוח.
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26. ביטוח בחברות אחרות

בוטח נכס מפני אותו סיכון אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע 
על כך למבטח בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו, והמבטחים יהיו 

אחראים כלפי המבוטח יחד ולחוד.

27. הודעות 

בכותרת  המצוין  הראשי  משרדו  למען  בכתב,  תישלח  למבטח  המבוטח  של  הודעה  א. 
לפוליסה או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח מזמן 

לזמן.

ב. הודעה של המבטח למבוטח תשלח בכתב לפי המען הרשום ברשימה או כל מען אחר 
בישראל שעליו יודיע המבוטח בכתב למבטח, מזמן לזמן.

28. תחולת החוק

הוראת חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב  
על-פי העניין, אלא אם הותנה אחרת לטובת המבוטח בפוליסה זו.
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