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פוליסה לביטוח כספים בכספת
ו/או בהעברה
פוליסה זו מעידה ,כי תמורת תשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה הכלולה בזה (להלן “הרשימה”) ע”י המבוטח
ששמו נקוב ברשימה הנ”ל ,לידי

הכשרה חברה לביטוח בע”מ
(להלן “המבטח”)

ישפה המבטח את המבוטח בגין אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי מראש מכל סיבה שהיא שיגרמו לרכוש המבוטח
המתואר ברשימה או לחלק ממנו בכפיפות לתנאי פוליסה זו ולהגבלותיה ,תוך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה
או כל תקופה נוספת שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי הביטוח שנקבעו תמורת חידוש פוליסה
זו ,בתנאי שהסכום שישולם ע”י המבטח עבור כל פריט ופריט המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה
בצדו ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנזכר בה או על כל סכום או סכומים אחרים שייקבעו במקומו ע”י
הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה בחתימת המבטח או בשמו ,ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח
מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.
פוליסה זו הוצאה ע”י המבטח על סמך הצעת ביטוח וכל מסמך אחר שהוגש למבטח ,המהווים חלק בלתי נפרד
מפוליסה זו והמצורפים אליה.
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הגדרות
כספים:
מזומנים ,מעות ,שטרי כסף ,המחאות ,שטרי חוב ,המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי הכנסה ,בולי חשבון ,ניירות ערך,
אגרות סחירות.
שעות העבודה:
השעות שבהן בית העסק תפוס בפועל לצורך ניהול עסקו של המבוטח.
פריצה:
חדירה אל או יציאה מן המקום בו נמצא הרכוש המבוטח כשזו מלווה בכוח ובאלימות ובתנאי שנשארו סימנים
הנראים לעין שנעשו על ידי מכשירים ,חומרי נפץ ,חשמל או חומרים כימיים.
הכיסוי:
פוליסה זו מכסה כספים כמפורט בפרק א’ או בפרק ב’ להלן ,או בשני הפרקים גם יחד – הכול בכפיפות למצוין
ב”רשימה” של פוליסה זו:

פרק א’ -כספים בכספת
הביטוח על פי פרק זה חל על:
כספים בהימצאם בכספת נעולה בבית עסקו של המבוטח – עד לסכום הנקוב ברשימה.
.1
כספים בהימצאם בבית עסקו של המבוטח ,בשעות העבודה – עד לסכום הנקוב ברשימה ,בתנאי
(א)
.2
שהכספים הינם בהשגחה מתמדת של המבוטח ,מנהליו או עובדיו.
כספים עד  10%מהסכום הנקוב ברשימה ,בשעות העבודה ,בהימצאם בבית עסקו של המבוטח
(ב)
במגירה נעולה או בקופה רושמת ובתנאי כי אלה נפרצו ונשארו בהם סימנים לפריצה בכוח.
כספים עד  20%מהסכום הנקוב ברשימה ,בהימצאם במקום מוסתר בדירתו של המבוטח או אחד משותפיו,
.3
מנהליו או עובדיו ובתנאי שבדירה בה נמצאים הכספים יימצא אדם מבוגר.
כל נזק לכספת ,הנמצאת בבית עסקו של המבוטח ,שנגרם כתוצאה מפריצה ,שוד או ניסיון לכך .הכיסוי
.4
עפ”י סעיף זה מוגבל ל –  10%מסכום הביטוח של פרק זה כמצוין ברשימה.

פרק ב’ – כספים בהעברה

הביטוח על פי פרק זה חל על:
כספים בזמן העברה ממקום למקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ע”י צה”ל עד לסכום הנקוב
ברשימה.
העברה לצורך פרק זה פירושה העברת כספים ישירה ממקום למקום במהלך העסקים הרגיל והמקובל ותימשך
מרגע קבלת הכספים אצל המעביר לצורך העברתם ועד למסירתם במקום היעד.
התנאות
 .1מחוץ לשעות העבודה יהיו הדלתות ,החלונות וכל יתר פתחי בית העסק המכיל את הרכוש המבוטח
סגורים ונעולים כהלכה.
 .2מחוץ לשעות העבודה לא יושארו מפתחות (או מפתחות משניים) של כספות בבית
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העסק.
על המבוטח לנהל ספרי חשבונות או רישום קופה ,וכן רישום מפורט של כספים בהעברה.
אחריות המבטח לגבי המחאות ,שטרי חוב ומניות מוגבלות לנזק הממשי שייגרם למבוטח לאחר ביטולם
של אלה ,והמבוטח חייב לנקוט בכל הצעדים הדרושים לשם ביטולם המיידי לאחר אובדן חלק מהם.
הכספת מכילה את הרכוש המבוטח תהיה במשקל של  250ק”ג לפחות.
הכיסוי על פי פרק ב’ מותנה בכך שההעברה תבוצע בידי אדם המועסק בעסקו של המבוטח וגילו של
אדם זה אינו פחות מ 17 -שנה.

סייגים לחבות המבטח
הביטוח על פי פוליסה זו לא יכסה :
כל אבדן או נזק הנובע מירידת ערך או שינוי שער החליפין.
.1
כל אבדן או נזק הנובע מתרמית או מעילה באמון מצד שותף ,מנהל או עובד של המבוטח ,למעט עובד
.2
המועסק כשליח לצורך העברת כספים השולח ידו בכסף ובורח עימו.
כל אבדן או נזק המבוטחים על פי פוליסת נאמנות.
.3
כל חוסר שנגרם ע”י טעות או ע”י השמטה.
.4
אבדן או נזק לכספים בהעברה אם הושארו הכספים במקום כלשהו ללא השגחתו הצמודה של המעביר.
.5
כל אבדן או נזק תוצאתי.
.6
אבדן או נזק שיגרמו במישרין או בעקיפין ע”י או כתוצאה מ:
.7
מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה ובין
א.
אם לאו) ,מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,תפיסת שלטון
ע”י צבא או באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם
המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או של מצור ,פעולת מחבלים ,פעולת מסתננים,
החרמה ,הפקעה ,עיקול ,תפיסה ,השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת השלטון ,דה יורה או דה
פקטו או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מיאנת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית
ב.
כלשהי מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף .7ב .זה בלבד ,בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע
גרעיני המכלכל עצמו.
אבדן או נזק כלשהם הקורים בעת קיום נסיבות בלתי רגילות (בין חומריות ובין אחרות) ,שנגרמו במישרין
.8
או בעקיפין ע”י אחד או יותר מהמאורעות הנ”ל הנזכרים בסעיף  .7א .ו -ב .לעיל ,או באמצעות או כתוצאה
ממנו ,ייחשבו כאבדן או נזק שאינם מכוסים על ידי פוליסה זו ,אלא אם יוכיח המבוטח כי אובדן או נזק
כאלה קרו באופן בלתי תלוי בקיומן של הנסיבות הבלתי רגילות הנ”ל.

תנאי הפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות
מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.
.1
.2

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח ,התשמ”א.1981-
גילוי ושינוי בעניין מהותי
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל
א.
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השאלות שנשאל בהצעה 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,
וכן נקט באמצעים למניעת נזקים שנדרשו ע”י המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים ע”י פוליסה
זו.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי ,או לא נקט באמצעים
ב.
הדרושים ע”י המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים בפוליסה ,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
ג.
המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על
פי הוראות החוק.
עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב ומבלי
ד.
לגרוע מכלליות האמור ,גם עובדות בנוגע לכל אחד מאלה:
 .1תיאור הרכוש המבוטח ,תנאי אחזקתו ומיקומו.
 .2זהות הבעלים וגם או המחזיקים ברכוש המבוטח.
 .3תיאור השימוש ברכוש המבוטח.
 .4אמצעי בטיחות שקיימים בחצרי המבוטח.
 .5נזקים שאירעו לרכוש של המבוטח תוך  5השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים הכלולים בביטוח
זה.
אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי שהמבטח יודיע למבוטח בכתב
מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך הזמן שייקבע לכך בהודעתו ,או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי
בפוליסה ,בהתאם למקרה.
ביטוח כפל
בוטח רכוש בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטחים
בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש
למטרה זו.
תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם תוך
א.
 30ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח ,או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה בהתאם
למקרה.
לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה
ב.
בהתאם לשינויים במדד בין המדד הידוע ביום שנקבע לתשלום ובין המדד הידוע ביום התשלום
בפועל.
הפרשי הצמדה אלה ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
ג.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו,
רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם הסכום
שבפיגור לא יסולק לפני כן.
ד .אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.
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ביטול הביטוח
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ובלבד
א.
שהודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות  21יום לפני תאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה
כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה
הביטוח בתוקף.
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,המבטח רשאי
ב.
לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך
תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה
המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
אם המבטח יבטל את הביטוח 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.

.8

תביעה לתגמולי ביטוח
קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח או על המוטב להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו ,על קרות
א.
המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח.
כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב.
ב.
על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע
ג.
והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל
להשיגם.
אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה
ד.
הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
במקרה של פריצה או “התפרצות לתוך בית” או שוד או אובדן ,יודיע המבוטח מיד למשטרה ויגיש
ה.
כל עזרה סבירה לשם גילוי כל אשם או לשם איתורו והחזרתו של הרכוש המבוטח.

.9

חישוב הפיצוי
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי הרכוש שאבד או ניזוק כפי שהוא
בעת קרות האבדן או הנזק ,אולם לא יותר מסכום הביטוח של רכוש זה .אין בתנאי זה כדי לגרוע מהוראות
התנאי של סעיף ביטוח חסר של פוליסה זו.

.10

השבת סכום הביטוח לקדמותו
סכום הביטוח יוקטן בסכום תגמולי הביטוח מיום קרות מקרה הביטוח .על פי בקשת המבוטח יושב סכום
תגמולי הביטוח לקדמותו ובתנאי שהמבוטח ישלם למבטח את דמי הביטוח הנוספים שידרשו ממנו בגין
השבה כזאת מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.

.11

זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום שהמבוטח חייב
למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה ובין אחרת .במקרה של אבדן כללי (טוטלי) לרכוש המבוטח
המכוסה על פי פוליסה זו ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו ,גם אם טרם
הגיע מועד תשלומם.
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.12

הצמדת סכומי הביטוח
סכום הביטוח ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,המתפרסם מידי פעם מטעם הלשכה
א.
המרכזית לסטטיסטיקה או במדד אחר שמתפרסם כאמור ושהצדדים הסכימו עליו ,בין המדד
שפורסם סמוך לפני כריתת החוזה לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,שלא על פי סעיף קטן א’ לעיל ,תהווה
ב.
כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום
ההגדלה יהיה המדד הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.
ג .תנאי ההצמדה דלעיל חלים גם על סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה.

.13

ביטוח חסר – חל לגבי פרק א’ (כספים בכספת) בלבד
היה בשעת קרות מקרה הביטוח פחות משוויו של הרכוש המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי
שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הרכוש בשעת קרות מקרה הביטוח .כל פריט ופריט בפוליסה
כפוף לתנאי זה בנפרד.

.14

תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מקיום קרות מקרה הביטוח.

 .15מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
בקרות נזק לרכוש המוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה ,יהא המבוטח
א.
זכאי לקבל מהמבטח מקדמה וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזאת תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת
ב.
המקדמה ששולמה למדד המחירים לצרכן מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.
תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה
ג.
בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
.16

הודעות
הודעה של המבטח למבוטח לכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע למבטח.
א.
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח בכתב למען משרדו הראשי המצוין בכותרת לפוליסה ,או
ב.
בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) למבוטח מזמן לזמן.
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