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ביטוח הנדסי

פוליסה
לביטוח קלקול סחורה כתוצאה משבר מכני
( נספח לפוליסת שבר מכני )

פוליסה זו מעידה כי תמורת תשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה הכלולה בזה ( להלן “הרשימה” ) ע”י
המבוטח ששמו נקוב ברשימה הנ”ל ( להלן “המבוטח” ) לידי

“הכשרה חברה לביטוח בע”מ”
( להלן”המבטח” )

ישפה המבטח את המבוטח ע”י תשלום תגמולי ביטוח ,בגין קלקול הסחורות המפורטות ברשימה (להלן
“הסחורות” ) המאוחסנות בחדרי קירור המפורטים ברשימה ( להלן “חדרי הקירור” ) כתוצאה ממקרה הביטוח
(כמוגדר להלן) בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לחריגיה ובתנאי שמערכת הקירור וגנרטור חירום ( אם קיים )
מבוטחים אצל המבטח בפוליסת שבר מכני תקפה בעת קרות מקרה הביטוח וכי המבוטח זכאי לשיפוי במסגרת
הפוליסה לביטוח שבר מכני ,בין אם השיפוי שולם בפועל או לאו עקב היותו קטן מגובה סכום ההשתתפות
העצמית.
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הגדרת מקרה הביטוח
א.
ב.

עליה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר( בשיטת אוויר מבוקר ) בחדרי קירור ,כתוצאה
משבר מכני למערכת הקירור ,לרבות מתקני הפיקוד והבקרה במערכות הקירור והאוויר המבוקר.
בריחת גז או נוזל קירור בחדרי הקירור ,כתוצאה משבר מכני למערכות הקירור.

סייגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי עבור:
אובדן או נזק לסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור כתוצאה מהתנוונות טבעית ,מפגמים שהיו קיימים בפרי
א.
לפני אחסונו ,ממחלות ,ממזיקים ,מריקבון ומהיצטמקות ,שנגרמו שלא כתוצאה משינוי טמפרטורה.
אובדן או נזק לסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור הנובע מ:
ב.
 .1אחסנה לקוייה או אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע לדרגת הקירור הנדרשת בזמן הנדרש.
 .2התמוטטות מיכלים בהם מאוחסנת הסחורה.
 .3אוורור בלתי מספיק ,כיסי אוויר או חלוקה בלתי אחידה של הטמפרטורה או האוויר המבוקר בתוככי
החדר
 .4נזק למבנה חדר הקירור.
פעולה זדונית של המבוטח.
ג.
אובדן או נזק לסחורות כתוצאה מהפסקת חשמל מהרשת הארצית .חריג זה לא יחול אם קיים גנרטור
ד.
רזרבי מבוטח בפוליסת שבר מכני שיכול לשאת מלא העומס והמופעל אוטומטית בעת הפסקת חשמל
מהרשת הארצית.
כל נזק לסחורות שנובע מתיקונים זמניים של מכונות הקירור המצוינות ברשימת המכונות המבוטחות
ה.
בביטוח שבר מכני ואשר נעשה ללא הסכמת המבטח.
נזק הנובע מכוונון של מערכת פיקוד ובקרה.
ו.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
ז.

חובות המבוטח לשמירת תנאי אחסון
.1

.2
.3
.4
.5

ציוד הקירור המבוטח והמפורט ברשימה נמצא בהשגחה מתמדת של אנשים מנוסים ומחובר למערכת
אזעקה אוטומטית תקינה המופעלת על ידי מצברים ,המתריעים על שינוי טמפרטורה ועל שינוי בהרכב
נוסחת האוויר ,העלולים לגרום נזק לסחורה.
קיום השגחה מתמדת  24שעות ביממה ,כולל שבתות וחגים ,של אדם הבקיא בהפעלת הציוד ושיכול לפעול
מיד למניעת או להקטנת כל נזק שיקרה.
על המבוטח לנהל ספר רישום מלאי יומי ,לגבי הסחורה המאוחסנת ,אשר בו יצוין סוג הסחורה וכמותה,
לכל חדר מחדרי הקירור בנפרד.
על המבוטח לנהל יומן רישום טמפרטורה ולחות לפחות  3פעמים ביממה ,במרווח זמן של  6שעות לפחות בין
קריאה לקריאה .כתחליף לרישום טמפרטורה ביומן ניתן לחתום על סרט רשם טמפרטורה רציף אוטומטי.
באחסנה באוויר מבוקר ,על המבוטח לנהל רישום יומי של הרכב נוסחת אוויר מבוקר לכל חדר בנפרד.
 .6על המבוטח לשמור על תקינות מכשירי הפיקוד והבקרה ,על ידי בדיקתם וכיולם באמצעות מודד טמפרטורה
מכויל ,נפרד ובלתי תלוי לפחות אחת לשבועיים .בדיקה זו חייבת להעשות בכל חדר וחדר בנפרד ולהרשם
ביומן.
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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 שהם מופיעים.
.1
.2

.3
.4
.5

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 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 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 אמצעים
שנדרשו ע”י המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים בפוליסה זו ,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 ראשי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על
פי הוראות החוק.
עובדה מהותית היא עובדה שהוגדרה ככזו בשאלה שהוצגה לגביה בהצעת הביטוח לרבות שאלה
ג.
המתייחסת ל:
אמצעי הגנה ,ויסות של מערכת הקירור.
.1
השגחה ,רישום טמפרטורות ולחות בחדרי הקירור.
.2
נזקים שאירעו לסחורה שאוחסנה בעבר.
.3
דחיית הצעות ביטוח של המבוטח או התנאתה בתנאים מיוחדים ע”י מבטח אחר או קודם.
.4
לא קיים המבוטח הוראות אלו ,יהיה המבטח ראשי לבטל את הביטוח בהתאם לחוק.
ביטוח בחברות אחרות:
בוטח רכוש בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח
בכתב ,מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
הארכת הביטוח:
כל הארכה של תקופת הבטוח ,על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש
למטרה זו.
תשלום דמי ביטוח 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 ( אם בכלל),
בהתאם למקרה.
לא שולם סכום כלשהו מהמבוטח למבטח במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית
ב.
שנתית צמודה בשיעור  3%עבור תקופת הפיגור ,אשר ישולמו למבטח בעט סילוק של הסכום
שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו .הפרשי הצמדה יחושבו עפ”י השינוי בין המדד הידוע ביום
בו חייב היה המבוטח לשלם כל תשלום והמדד הידוע ביום בו שילם תשלום זה הלכה
למעשה.
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.6

.7
.8
.9

.10

.11

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי
ג.
המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם סכום הפיגור לא
יסולק לפני כן .אין בביטול הביטוח עפ”י סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור לרבות הוצאות המבטח.
ההצמדה המפורטת בסעיף זה היא למדד המחירים לצרכן.
ד.
ביטול הביטוח:
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עט שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
א.
ובלבד שהודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות  15יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו
היה הביטוח בתוקף בניקוי ההוצאות.
בלי לגרוע מזכויות המבטח ,על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,המבטח רשאי לבטל
ב.
את הביטוח בכל עט שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד שההודעה על כך
תשלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות  15יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה
המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את
ג.
החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום השהיה דורש ממבוטח דומה
לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
שמירת הסחורות:
על המבוטח לנקוט על חשבונו ,אמצעים סבירים על מנת להחזיק את הסחורות המבוטחות במצב איחסון
תקין.
ביקורת נציגי המבטח:
באי כוח ונציגי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל המבוטח למסור
להם את כל הפרטים והמיידע הדרושים להערכת הסיכון.
הודעה על אירוע מקרה ביטוח:
קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך למבטח ,מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה ועל
א.
זכותו לתגמולי ביטוח.
על המבוטח לשמור על הסחורה הניזוקה למשך יממה ממועד ההודעה למבטח ולאפשר בדיקה לבאי
ב.
כוח המבטח או לשמאים שימונו על ידו .בכל מקרה חייבת להינתן האפשרות לבאי כוח המבטח
לבדוק את האובדן או נזק לפני שייעשו כל התיקונים.
הגשת התביעה למבטח:
כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה ,תוגש בכתב ויצורפו אליה חשבונות 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 המיידע וכל המסמכים הנזכרים לעיל.
בירור חבותו של המבטח וקביעתה:
על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנידרש לכך  ,את המיידע והמסמכים הדרושים
א.
לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו  ,עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.
אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד הנזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה
ב.
הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
 .12הכשלה של בירור חבות:
א .לא קוימה חובה לפי סעיף ( )9או לפי סעיף ( )11במועדה ,וקיומה היה מאפשר למבטח
להקטין את חבותו ,אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו
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.13

.14
.15

.16

.17

קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
( )1החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות;
( )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 אותו דבר.
מרמה בתביעת תגמולים:
הופרה חובה לפי סעיף ( )9או לפי סעיף ( )11או שנעשה דבר כאמור בסעיף ( )12או שהמבוטח מסר למבטח
עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח והדבר נעשה
בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.
מקרה שנגרם בכוונה:
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטור המבטח מחבותו.
סכום הביטוח:
על המבוטח להצהיר למבטח בכתב על כמות סוג וערך הסחורות המאוחסנות ,בכל אחד מחדרי
א.
הקירור בנפרד.סה”כ ערך הסחורה כפי שהוצהרה לעיל מהווה את תקרת סכום הביטוח .סכום
הביטוח הכולל בפוליסה זו חייב להיות שווה לערך המכירה של הסחורות המאוחסנות בחדרי
הקירור במועד תחילת האחסון כפי שהוצהרו ע”י המבוטח והמפורטים ברשימה והוא אינו כולל
חומרי אריזה ,מיכלים תיבות וכד’.
לפי בקשת המבוטח בכתב ובכפוף לציון מפורש ברשימה ,יוגדל סכום הביטוח לסחורות המאוחסנות
ב.
באוויר מבוקר כדי שיהיה שווה לערך המכירה של הסחורות במועד מכירתן המתוכנן.
חישוב דמי הביטוח של סכומי הביטוח כנ”ל ,יהיה כמפורט בתנאי מס’  16להלן.
ג.
חישוב דמי הביטוח ותנאי הצהרה:
דמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו עפ”י סכום הביטוח כמפורט בתנאי מס’ . 15
א.
הפרמיה לפוליסה זו הינה פרמית פיקדון בשיעור של  75%מהפרמיה השנתית המחושבת לפי הצהרות
ב.
המבוטח.
המבוטח יצהיר בכתב למבטח תוך  30יום מתום כל חודש או כפי שיוסכם אחרת כדלקמן:
ג.
 .1סחורה המאוחסנת באוויר רגיל – כמות הסחורה המירבית ליום מימי החודש שחלף וערכה
לאותו יום.
 .2סחורה המאוחסנת באוויר מבוקר – מועד פתיחת כל חדר מיד עם פתיחתו.
 .3הצהרה חודשית כנ”ל לגבי כל חדרי הקירור.
בתום תקופת הביטוח תערך התאמת דמי הביטוח :
ד.
 .1סחורה המאוחסנת באוויר רגיל – ערך ממוצע של כל ההצהרות החודשיות שיתקבלו תוך 30
יום מתום תקופת הביטוח (בהעדר הצהרה ,ייקבע סכום הביטוח החודשי לפי סכום הביטוח
המוצהר בתחילת תקופת הביטוח צמוד למדד)
 .2סחורות המאוחסנות באוויר מבוקר – הסכום המתקבל ממכירת כל הסחורות שאוחסנו עפ”י
הצהרת המבוטח עד לתקרת סכום הביטוח שהוצהר עליו צמוד למדד.
אם ימצא כי פרמית הפיקדון היתה נמוכה מהפרמיה המתואמת כנ”ל ,ישלם המבוטח את
ההפרש ואם ימצא כי פרמית הפיקדון היתה גבוהה מהמתואמת לעיל ,תוחזר פרמיה עד לשיעור
מירבי של  25%מהפרמיה שחושבה עפ”י הצהרת המבוטח.
חישוב השיפוי:
בקרות מקרה הביטוח ,תגמולי הביטוח יחושבו כדלקמן:
נזק לסחורות המאוחסנות באוויר רגיל – ערך השוק של הסחורות
א.
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שניזוקו ביום קרות מקרה הביטוח או לפי סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ותוספותיה צמוד למדד
הנקוב ברשימה  -הנמוך משניהם .במקרה ולא צויין ברשימה המדד ,ייחשב המדד המתפרסם ע”י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאותו סוג של סחורה.
נזק לסחורות המאוחסנות באוויר מבוקר – ערך השוק של הסחורות שניזוקו ביום מכירתן המתוכנן
ב.
או לפי סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ותוספותיה צמוד למדד הנקוב ברשימה  -הנמוך משניהם.
במקרה ולא צויין ברשימה המדד ,ייחשב המדד המתפרסם ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לאותו סוג של סחורה .בהעדר הצהרה על מועד המכירה המתוכנן ,יחושב השיפוי לפי פסקה א’
לעיל .היה וקרה מקרה הביטוח לאחר שנפתח חדר הקירור לצורך שיווק מוקדם מהמוצהר של
הסחורה (בהתאם לרצונו של המבוטח ) ,יחושבו תגמולי הביטוח לפי פסקה א’ לעיל.
הוצאות מיוחדות – הוצאות בגין פעולות שננקטו לשם מניעת או הקטנת הנזק יכללו בתגמולי
ג.
הביטוח וזאת באישור מוקדם של המבטח .סה”כ תגמולי הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח.
הוצאות נחסכות -:תגמולי הביטוח לא יכללו הוצאות נחסכות כגון עמלות ,הוצאות מיון ואריזה,
ד.
כולל הוצאות תפעול.
ערך הניצולת של הסחורה ינוכה מסכום תגמולי הביטוח.
ה.
על המבוטח לשאת בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה צמוד למדד שאליו הוצמד סכום
ו.
הביטוח או  5%מכל תביעה הגבוה מביניהם .תגמולי הביטוח בפוליסה זו לא יעלו בכל שנת ביטוח
על הסכום הנקוב ברשימה לגבי כל חדר שתכולתו ניזוקה.
בכל מקרה אין המבטח אחראי על כל סכום נוסף מעבר לסכום בנקוב לעיל.
זכות קיזוז:
המבטח יהא זכאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל תשלום שהמבוטח
חייב למבטח בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת.
במקרה של אובדן מוחלט לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי
הביטוח המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
מקדמה:
בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה ,יהא המבוטח זכאי
לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות להקטנת הנזק ,וזאת על חשבון
הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו .מקדמה כזאת תנוקה מסכום השיפוי הסופי שישולם
למבוטח ,חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה ששולמה למדד פירות וירקות מיום תשלום המקדמה
ועד ליום התשלום הסופי.
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת:
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ,ישולמו תוך  30יום מיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב
לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
 .21הגבלת תקופת החבות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה ביטוח.
הודעות למבטח:
הודעה של המבוטח או של המוטב תינתן למבטח לפי אחת מהכתובות כדלקמן:
כתובת משרדו של המבטח ,כמצויין בכותרת לפוליסה או כל כתובת אחרת בישראל עליה יודיע המבטח,
בכתב (אם בכלל),למבוטח מזמן לזמן.
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