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פוליסה לביטוח אחריות בעל מוסך
כלפי צד שלישי

הואיל והמבוטח ,אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה ,והמהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,ואשר יקרא
להלן – “המבוטח” ,פנה אל “הכשרה חברה לביטוח בע”מ” ,שתקרא להלן – “המבטח” ,בהצעה אשר תשמש בסיס
לחוזה ביטוח וחלק בלתי נפרד הימנו ( להלן – ”הפוליסה”) ,בין אם נעשתה לצורך פוליסה זו ובין אם לצורך זו
שקדמה לה.
על כן מעידה פוליסה זו כי תמורת דמי הביטוח ,כמפורט ברשימה ,המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח,
שיגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בכפיפות לחוק ולכל התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה וגם או
אשר יוספו לה בהסכמת הצדדים.
כן ישפה המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה
ביטוח.
מסכום השיפוי וההוצאות ינוכו דמי ההשתתפות העצמית כמפורט ברשימה.
גבולות אחריות המבטח לא תעלה :
אחריות  .1על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק.
 .2על הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים משך תקופת הביטוח.
הצמדה גבולות האחריות ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין
המדד שפורסם סמוך לפני תשלום תביעה על פי פוליסה זו.
דמי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין
המדד שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית.

תשומת לב מיוחדת לסעיף  – 2א’ בסייגים לחבות המבטח.
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הגדרות למטרת פוליסה זו
חוק

 .1פקודת הנזיקין ( נוסח חדש).
 .2חוק האחריות למוצרים פגומים תש”ם .1980 -

מקרה ביטוח

אירוע תאונתי שגרם ל:
 .1היזק גופני ,מוות מחלה פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
 .2היזק לרכוש.

אחריות לרכב במוסך  .3היזק לכלי רכב מנועי( לרבות אביזריו בשעת הימצאם עליו) ,שנמסר לתיקון למבוטח
והנמצא בחצרי המבוטח ובהשגחתו למעט נזק הנגרם לפריט כלשהו של כלי הרכב
בזמן שהמבוטח או כל אחד מעובדיו פעלו בו והנובע במישרין מעבודות אלו.
אחריות לשירות
טיפול תיקון

 .4היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי ,או היזק תאונתי
לרכוש הקשורים או הנובעים מתיקון ,מטיפול ,משירות כלי רכב מנועי או מכל מוצר
שנמכר ,סופק ,נבדק ע”י המבוטח או כל אחד מעובדיו וזאת רק לאחר שכלי הרכב
המנועי יצא מאחזקתו ומשליטתו של המבוטח .בכפוף לאמור לעיל יחשב כלי רכב
מנועי הנ”ל מלבד המכלל( )ASSEMBLYשבוצעה בו העבודה ,לרכוש צד שלישי.

נזק

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחר או מסיבה מקורית אחת.

הפוליסה

לרבות הרשימה הצעת המבוטח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.

הרשימה

המסמך המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנה והנושא כותרת
“רשימה”.

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרס מידי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מדד אחר רשמי אחר שיבוא במקומו אף אם הוא מתפרסם על ידי גוף רשמי
אחר.

השתתפות עצמית

הסכום המצויין ב”רשימה” שבו ישא המבוטח ,מתוך כל סכום שישולם על ידי החברה
לפי הפוליסה בשל מקרה הביטוח ו  /או מכל סכום שישולם על ידי החברה כהוצאות
הנובעות מהטיפול במקרה הביטוח גם אם לא שולמו תגמולי הביטוח .אם הסכום
שהמבוטח חייב לשלם שווה לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ב”רשימה” או קטן
ממנו ,ישא המבוטח בתשלום והחברה לא תהיה חייבת לשלם כל סכום שהוא.

כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד אף הרבים במשמע .וכן להפך כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן
להפך
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סייגים לחבות המבטח
מותנה בזה אלא אם כן הוסכם בכתב אחרת ,כי פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:
חבות של המבוטח כלפי עובדיו.
א.
.1
חבות של המבוטח כלפי קבלן או קבלן משנה ועובדיהם או כלפי אדם אחר הקשור עם המבוטח
ב.
בחוזה עבודה מפורש או מכללא.
חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב :
.2
כלי רכב ,כמשמעותו בפקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) נוסח חדש תש”ל –  1970וחוק
א.
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל”ה  ,1975מעלית ,מנוף ,רכבת ,כלי טיס ,כלי שיט כולל טעינת
סחורות עליהם או פריקתן.
בעלי חיים למעט כלבי שמירה כבולים ולועם חסום בזמם בכל עת שהמוסך פועל בשעות העבודה.
ב.
חבות כלשהי הקשורה למכירה או אספקה של כלי רכב משומשים.
.3
חבות כל שהיא שעשויה לחול על המבוטח הנובעת מ:
.4
מוצרים שיוצרו.
א.
יעוץ או תכנון שנעשו על-ידי המבוטח או כל איש שברשותו.
ב.
שימוש בכלי נשק.
ג.
זיהום מים ,גזים או כל חומר מזהם אחר או נזק על-ידי ליקוי במערכות ביוב.
ד.
אש.
ה.
התפוצצות.
ו.
שטפון.
ז.
בהלה.
ח.
הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל או במשקה.
ט.
הוראות שימוש לא נכונות או הוראות שימוש השונות מהוראות היצרן המקורי של כל פריט המשווק
י.
או המותקן ע”י המבוטח.
נזק הנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו וגם או בשליטתו או בהשגחתו של המבוטח ,למעט כזה המתואר לעיל
.5
בסעיף  3להגדרת “מקרה ביטוח”.
נזק הנגרם על ידי תנאים אקלימיים.נזק הנגרם לכלי רכב מנועי על ידי כלי רכב מנועי אחר.
.6
נזק הנגרם לרכוש שהמבוטח או כל איש שבשרותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח.
.7
נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו או בן משק ביתו של המבוטח ,או עובדו של המבוטח.
.8
חבות בשל פריצה או גניבה או ניסיון לכך בעסק המבוטח.
.9
נזק שנגרם ליסודות של בניינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל עבודה הנעשית ע”י המבוטח או כל איש
.10
שברשותו.
כל נזק לקרקע או לרכוש או בניין שיגרם על ידי זעזוע ,החלשת משען של קרקע או בניין או תביעות
.11
כתוצאה מנזק כזה.
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו ,לפי הסכם ,אלא אם כן התחייבות כזדו הייתה
א.
.12
מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה.
סכום כלשהו ,אשר המבוטח היה ראשי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד
ב.
לו .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ,ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר סכום כזה.
חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעות מהן ,במישרין או
.13
בעקיפין:
קרינה יונית או זיהום רדיואקטיבי ,מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית
א.
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.14
.15

.16

כלשהי מבעירת דלק גרעיני .למטרת חריג זה יהא מובנו של המונח “בעירה” תהליך כלשהו המכלכל
את עצמו ,של ביקוע גרעיני.
חבות כלשהי בגין חומר גרעיני מלחמתי ,השתתפותו ,תרומתו או הנובעת ממנו במישרין או
ב.
בעקיפין.
שביתה או השבתה.
נזק שנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה ,פלישה ,פעולות אויב זר ,איבה (בין אם הוכרזה מלחמה
ובין אם לאו) ,מלחמת אזרחים ,מרידה ,מרי ,מהפכה ,מרד ,שלטון צבאי או תפיסת שלטון בלתי חוקית,
התקוממות צבאית או עממית ,משטר צבאי או לקיחת שלל ,ביזה ,שוד הקשורים בנ”ל ,החרמה או השמדה
על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
נזק שנגרם מחוץ לגבולות ישראל.

תנאים מיוחדים
.1
.2

מותנה בזה בפרוש שבתאריך תחילת תקפה של פוליסה זו לא היתה למבוטח ידיעה כלשהי בדבר אירוע
העלול לגרום לתביעה לפי פוליסה זו.
המבוטח חייב ברשיון בר תוקף לניהול מוסך מהרשויות המוסמכות לכך.

תנאי הפוליסה
.1
.2

.3

.4
.5

הודעה על מקרה נזק –
על המבוטח להודיע למבטח בכתב על גבי טופס תביעה שיומצא לו עפ”י בקשתו ע”י המבטח על קרות
מקרה הביטוח מיד לאחר קרות מקרה הביטוח.
כתובת למתן הודעות -
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תנתן לפי מענו האחרון של
הודעות למבוטח
המבוטח הידוע למבטח.
הודעה של המבוטח למבטח תנתן למבטח למען משרדו הראשי המצויין
–
הודעה למבטח
בכותרת לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם
בכלל) מזמן לזמן.
הודעה על הליכים -
המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על חקירה משטרתית או אחרת ,על חקירת סיבות מוות ,או על
כל אישום אשר יפתחו או שעומדים להיפתח ,אם אלו ידועים לו ,בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו
תיתכן תביעה עפ”י פוליסה זו.
העברת מסמכים מהמבוטח למבטח -
המבוטח יעביר למבטח מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,הודעה על דיון ,צו והליך כלשהו ,בקשר עם
תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.
שיתוף פעולה -
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.
לא קוימה חובה לפי סעיף  ,1,2,3,4וכן לפי סעיף זה במועדה ,וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין
א.
חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו קוימה החובה.הוראה זו
לא תחול בכל אחת מאלה:
( )1החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
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.6

.7

.8

.9

( )2אי -קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין
ב.
המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא נעשה הדבר.
מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע
ג.
לחבות המבטח והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטור המבטח מחבותו.
ד.
אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה
ה.
הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
איסור הודאה
שום הודאה ( ,)ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא יינתנו ע”י
המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח.
אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או כל גורם מוסמך עפ”י כל דין לפי
דרישתה וכן על מתן עדות במשפט.
שמירת תנאי בטיחות –
על המבוטח לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע את קרות מקרה הביטוח עקב פעולה שהוא מבצע בקשר
לעסקו המתואר ברשימה.
על המבוטח לדאוג לבחירת עובדים ואנשים הנמצאים ברשותו שיהיו בעלי כישורים מתאימים ובעלי
כל ההיתרים הנדרשים עפ”י כל דין לביצוע עבודתם ולנקוט אמצעי זהירות לשם מניעת תאונות ולקיים
את חיובי החוק או חובות ותקנות אחרות המוטלות ע”י רשות מוסמכת .כן עליו לנקוט אמצעים נאותים
להחזקת מקומות העבודה ,הדרכים ,המכונות והמתקנים בתנאים נאותים ותקינים.
אם יתגלו פגם או סכנה כלשהם יעשה המבוטח את הצעדים הדרושים לתיקונים או לסילוקם.
גילוי ושינוי בענין מהותי –
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה
א.
ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח
גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח וכי נקט באמצעים למניעת
נזקים שנדרשו ע”י המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים על פי פוליסה זו .לא ענה המבוטח
תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח ענין מהותי ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.
המבוטח יגלה בכתב במשך תקופת הביטוח כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך .לא גילה
ב.
המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו
על פי הוראות החוק עובדות מהותיות לצורך פיסקה זו יחשבו:
 .1עובדות שצויינו כמהותיות בטופס ההצעה או כל מסמך אחר ששימש כבסיס לפוליסה זו.
 .2שינוי בעיסוקו של המבוטח.
 .3כל אירוע המשפיע משמעותית על הערכת הסיכון המבוטח.
 .4כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.
 .5שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח.
טיפול בתביעות
הכיר המבטח בחבותו עפ”י הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח
את ההגנה כלפי כל תביעה או את סידורה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם
המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות או דמי נזק .למבטח יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע
לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו
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את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה.
תשלום בסכום גבול האחריות –
לפני או תוך כדי משא ומתן לפשרה בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות ,רשאי המבטח לשלם
למבוטח את סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר
שולמו בתור תגמולי ביטוח ובמקרה כזה יוותר המבטח על ניהול ופיקוח על התביעה או תביעות כאלה
ויהא פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן.
חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן מיום התשלום החלקי ועד ליום
תשלום גבול האחריות.
ביטוחים נוספים –
על המבוטח להודיע למבטח על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות המבוטחת עפ”י פוליסה זו.
דמי ביטוח
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח למבטח ישולמו תוך  28יום מתאריך תחילתה
א.
של תקופת הביטוח או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה (אם בכלל) בהתאם למקרה.
לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה
ב.
וריבית שנתית בשיעור  4%עבור תקופת הפיגור אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום
שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו.
הפרשי הצמדה יחשבו עפ”י השינוי בין המדד הידוע ביום בו חייב היה המבוטח לשלם כל תשלום והמדד
הידוע ביום שילם תשלום זה הלכה למעשה.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח לשלמו ,רשאי
ג.
המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא
יסולק לפני כן.
אין בביטול הביטוח ע”י סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס
ד.
לתקופה שעד לביטול האמור לרבות הוצאות המבטח.
הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח עפ”י הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תנתן במפורש למטרה זו.
מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה ,לא יוארך הביטוח מאליו וכן הביטוח אינו ניתן להארכה
כלשהי מכוח שתיקה או כל פעולה אחרת של המבטח (זולת הסכמתו כאמור בסעיף זה) ,אף אם הציע
המבוטח למבטח בצורה ובמועד כלשהם ,להאריכו.
ביטול הפוליסה
המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח :הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח
א.
בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע”י המבטח.
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על -פי דין או על – פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,יהיה המבטח
ב.
רשאי לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח ובלבד שהודעה על כך תמסר למבוטח ,לפחות
 15יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על – פי
הפוליסה ,בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור.
אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח
ג.
הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש
ממבוטח דומה ,לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח
המוסכמת.
 .15הוראות חוק חוזה הביטוח תשמ”א –1981
תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב עפ”י העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת
בפוליסה זו.
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