פוליסה לביטוח חובה
פוליסה זו תקפה בהתאם ובכפוף למפורט בתעודת הביטוח לכלי הרכב המבוטח
הואיל והמבוטח פנה למבטח בהצעה המהווה בסיס לחוזה ביטוח זה וחלק בלתי נפרד ממנו ,לפיכך מעידה פוליסה זו כדלקמן:

 .1פרשנות
בפוליסה זו יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
 1.1תעודת ביטוח :תעודת הביטוח שהוצאה לכלי הרכב ומהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה ,לרבות תוספת לתעודת הביטוח שתוצא ע”י
המבוטח והכוללת שינוי או שינויים של פרטים הכלולים בה.
 1.2המבטח :הכשרת הישוב חברה לביטוח בע”מ.
 1.3המבוטח :בעל הפוליסה וכל אדם אחר הנכלל ( או שלפי סעיף  8להלן רואים אותו נכלל) בין בני אדם הרשאים לנהוג בכלי הרכב המצוין
בתעודת הביטוח.
 1.4תקופת הביטוח :התקופה המתחילה במועד בו הוחתמה תעודת הביטוח אך לא לפני תאריך תחילת הביטוח המצוין בתעודת הביטוח,
ומסתיימת בתאריך פקיעת הביטוח המצוין בתעודת הביטוח.
 1.5הנוהג :המשתמש בכלי הרכב כמותר לפי חלק ב’ בתעודת הביטוח ,בתנאי שהוא נכלל ביו בני האדם הרשאים לנהוג בכלי הרכב כמצוין
בתעודת הביטוח.
 1.6כלי הרכב :כלי הרכב המתואר בתעודת הביטוח.
 1.7החוק :חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים ( תשל”ה )1975-
 1.8נזק גוף :כמשמעו בחוק.
 1.9מדינת ישראל :שטח מדינת ישראל לרבות השטחים המוחזקים על  -ידי צה”ל.

 .2תחולת הביטוח
בכפיפות לתנאים ,לחריגים ולהגבלות שבפוליסה זו יפצה המבטח:
 2.1את המבוטח ואת הנוהג עבור כל סכום שיהיו חייבים לשלמו על פי החוק בשל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים שמעורב בה כלי הרכב
שאירעה תוך תקופת הביטוח ועפ”י כל דין ישראלי אחר ,בשל מותו או חבלת גופו של אדם שנגרמו ע”י השימוש המותר בכלי הרכב או
עקב השימוש המותר בכלי הרכב שנעשה תוך תקופת הביטוח.
 2.2את הנוהג על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שמעורב בה כלי הרכב שאירעה תוך תקופת הביטוח ,בסכום השווה לסכום הפיצוי שהוא
היה זכאי לקבלו על פי החוק בשל נזק הגוף האמור אילו אירעה תאונת הדרכים האמורה שעה שכלי הרכב היה נהוג בידי אחר.
 .3חריגים לביטוח
על אף האמור בפוליסה זו לא יהא המבטח אחראי לתשלום כלשהו על פי פוליסה זו:
 3.1למי שאינו זכאי לפיצויים מכח הוראות החוק בדבר הגבלת הזכאות לפיצויים עפ”י החוק.
 3.2עבור או בגין תאונת דרכים ,נזק גוף או חבות שנגרמו או אירעו :
 3.2.1מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 3.2.2שעה שנעשה בכלי הרכב שימוש שלא בהתאם להגבלות המפורטות בתעודת הביטוח.
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 3.2.3שעה שכלי הרכב היה נהוג או נעשה בו שימוש בידי אדם שאיננו נכלל בין בני האדם הרשאים לנהוג בכלי הרכב המפורטים בתעודת
הביטוח.
 3.2.4במישרין או בעקיפין ע”י פלישה ,פעולת איבה ,אויב זר ,צבא טרור,מלחמה בין שהוכרזה ובין שלא ,אנשים הפועלים בדרך בלתי חוקית
עבור ארגון פוליטי או בקשר עמו ,מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות ,מהומות אזרחיות ,תפיסה בידי הצבא או בדרך בלתי חוקית,
פרעות ,פעולת השלטון ,אנשים שובתים ,מושבתים או הנוטלים חלק בסכסוך עבודה או בקשר עמו.
 3.2.5במישרין או בעקיפין על ידי קרינה יונית ,קרינה זיהום או חומרים רדיואקטיביים ,התפוצצות או ביקוע גרעיני ,בעירת דלק גרעיני ,לרבות
תהליך כלשהו המכלכל את עצמו של ביקוע גרעיני.
3.3

עבור או בגין חבות שבחוזה.

3.4

עבור או בגין תביעה כלשהי שהוגשה מחוץ לגבולות מדינת ישראל או פשרה שהושגה בתביעה כאמור וכן עבור סכום כלשהו שנפסק בפסק
דין או החלטה של בית משפט ,בורר או רשות שיפוטית כלשהי מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בין אם אותו בית משפט ,בורר או רשות
שיפוטית התיימרו לפסוק לפי דיני מקום אירוע התאונה ובין אם לאו ,בין אם ניתן פסק דין בישראל על יסוד תביעה ,פשרה ,פסק דין ,או
החלטה כאמור ובין אם לאו.

3.5

בגין תאונה שארעה עקב שימוש שאינו מותר על פי חלק ב’ לתעודה.

3.6

בגין תאונה שארעה כשהנוהג אינו רשאי לנהוג ברכב על פי חלק א’ לתעודה.

” .4דרישה” לעניין תשלום תכוף עפ”י החוק.
דרישת נפגע לתשלום תכוף של הוצאות ותשלומים חודשיים מכח הוראת סעיף  5לחוק ,תחשב כאילו נמסרה למבטח כדין במועד בו הומצאו
למבטח פרטים מלאים בצרוף קבלות על הוצאות ובצרוף ראיות סבירות אחרות שנדרשו ע”י המבטח בקשר לדרישה האמורה במסגרת סמכויותיו
ולדרוש מהנפגע להמציא לו ראיות לביסוס דרישתו לתשלום תכוף ,זכאי המבטח לדרוש מנפגע לצרף לדרישתו האמורה הוצאת פרטים מאומתת
בתצהיר כדין בנוסח שיש לצרפו לתביעה לתשלום תכוף המוגשת לבית המשפט בהתאם להוראות סדר דין מקוצר שהותקנו מכח סעיף ( 5ב)
לחוק .נמסרו למבטח פרטים מלאים ,קבלות וראיות כאמור לעיל במועדים שונים ,יראו את הדרישה כאילו נמסרה למבטח במאוחר מבין המועדים
האמורים.

 .5איסור הודאה
( פרט למידע שהמבוטח חייב למסרו לפי
המבוטח אינו רשאי לתת כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור ,פשרה או תשלום או למסור מידע
כל דין ) בקשר לתאונת דרכים או מאורע שכלי הרכב היה מעורב בהם במישרין או בעקיפין ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המבטח בכתב.

 .6סמכות המבטח לנהל הליכים ולהסדיר תביעות
המבטח רשאי לפי בחירתו ,ליטול על עצמו בשמו של המבוטח את ההגנה והטיפול בכל תביעה או הליך משפטי שהוגשו ,או העלולים להיות
מוגשים ,נגד המבוטח וכן רשאי המבטח לנהל או להגיש בשם המבוטח כל תביעה או הליך משפטי .המבטח יהיה רשאי להגיש בשם המבוטח
ולטובת המבטח כל תביעה לפיצויים או נזקים בקשר עם מאורע המשמש ,או עלול לשמש ,יסוד לתביעה על פי פוליסה זו .בניהול ההליכים
שנזכרו לעיל יהיה המבטח רשאי לנהוג כראות עיניו והוא יהיה רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט ,להסדיר כל דרישה ( בין אם הוגשה בעקבותיה
תביעה לבית משפט ובין אם לאו ) תביעה או הליך כאמור ולערוך כל הסכם או פשרה כראות עיניו .המבטח יהיה רשאי לפעול על פי סעיף זה
בעצמו או באמצעות עורכי דין שימונו על ידו ,הכל כפי שימצא לנכון .המבוטח חייב לשתף פעולה עם המבטח ולהקל עליו במימוש הזכויות ובביצוע
הסמכויות שהוענק לו מכח פוליסה זו או מכח הדין הכללי.

 .7ביטוח לתקופה קצרה משנה
 7.1דמי הביטוח לתקופה קצרה משנה יהיו כלהלן:
7.1.1

בעד תקופה של עד  7ימים – יש לגבות  5%מדמי הביטוח השנתיים.

7.1.2

בעד תקופה העולה על  7ימים –  5%מדמי הביטוח השנתיים בתוספת 0.3%
השמיני.

מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום החל מן היום

 7.2מבטח רשאי לשנות תנאי זה בעת קביעת דמי ביטוח לתקופה קצרה משנה של כלי רכב שהוא אחד מצי ,כאשר הסיבה לביטוח לתקופה קצרה
משנה היא איחור תאריך תום תקופת הביטוח של כלי הרכב החדש עם זה של כל הצי“ .צי רכב” משמעו 100 :כלי רכב או יותר בבעלות אחת,
המבוטחים אצל אותו מבוטח.

 .8פטירת המבוטח
במקרה של פטירת המבוטח ,תוך תקופת הביטוח על פי פוליסה זו במועד תום תקופת הביטוח או כעבור  45יום מתאריך פטירת המבוטח ,הכל
לפי המועד המוקדם יותר ויחולו ההוראות הבאות:
 8.1בכפיפות לתנאים ,לחריגים ולהגבלות שבפוליסה זו יעמוד הביטוח בעינו למשך התקופה הנזכרת לעיל ,אך במקרה כזה יכרת סעיף  2א’
לעיל כאילו נאמר בו “יורש/י כלי הרכב במקום “המבוטח” ויראו את היורש או היורשים האמורים כמי שנכללו בין בני האדם הרשאים לנהוג
בכלי הרכב כן יראו רשות לנהיגת כלי הרכב שניתנה ע”י המבוטח בחייו ,כנמשכת אחרי מותו.
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8.2

במקרה שמכח האמור לעיל יפקע הביטוח לפני מועד תום תקופת הביטוח ,יחזיר המבטח ליורשי כלי הרכב את הפרמיה ששולמה עפ”י פוליסה
זו בניכוי חלק יחסי בעד התקופה שבה היתה הפוליסה בתוקפה .יורש\י הרכב יחזירו למבטח את תעודת הביטוח.

 .9ביטול הביטוח
9.1

המבטח רשאי לבטל פוליסה זו על ידי הודעה מוקדמת של  21יום בדואר רשום ממוענת אל המבוטח לפי כתובתו הנקובה בתעודת הביטוח
או לפי כתובת אחרת שהמבוטח הודיע עליה למבטח בכתב .מיד עם תום  21הימים האמורים ישיב המבוטח למבטח את תעודת הביטוח
המקורית .המועד האמור של  21יום יחושב החל מתאריך משלוח ההודעה בדואר רשום.
9.1.1

אם העילה כביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או נסיון להונות את המבטח ,יחזיר המבטח למבוטח החזר לפי הגובוה מבין:

א .הסכום שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ,ביום החזר הסכום למבוטח ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת
הביטוח המקורית.
ב .הסכום שגבה מהמבוטח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המקורית.
9.1.2
9.2

אם העילה לביטול הינה שהמבוטח הפר את החוזה או היה נסיון להונות את המבטח ,יחזיר המבטח למבוטח את הפרמיה ששולמה
בניכוי הפרמיה המגיעה למבטח לפי חישוב תקופה קצרה.

המבטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל מועד בהודעה בכתב למבטח ובכפוף להשבת תעודת הביטוח המקורית למבטח .במקרה כזה יחזיר
המבטח למבוטח את הפרמיה ששולמה בניכוי הפרמיה המגיעה למבטח לפי חישוב תקופה קצרה ,למעט במקרים שהביטול נבע מגניבת
הרכב או מאובדן גמור של הרכב או ממכירת הרכב .במקרים אלו יחזיר המבטח את הפרמיה ששולמה בניכוי החלק היחסי עבור התקופה בה
היתה הפוליסה בתוקף .הודעת ביטול לפי סעיף משנה זה תישלח בדואר רשום ממוען לפי כתובת המבטח הנקובה בתעודת הביטוח או תימסר
למבטח בכתובתו האמורה כנגד קבלת אישור בכתב מאת המבטח על דבר המסירה .להודעה תצורף תעודת הביטוח המקורית .בכל מקרה
של ביטול הביטוח לא יוחזרו דמי הבולים.

 .10מקום השיפוט
תביעה לפי פוליסה זו או בקשר אליה יוגשו ויתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.
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