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ביטוח הנדסי

פוליסה לביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני
)נספח לפוליסה לביטוח שבר מכני(

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

ישפה המבטח את המבוטח ע”י תשלום תגמולי ביטוח מפני נזק שיגרם תוך תקופת הביטוח הקבועה ברשימה או 
בכל תקופה נוספת שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי הביטוח שנקבעו בעקבות הפסד במשך תקופת 
השפוי הנקובה ברשימה, הנובע מהפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח כתוצאה מהסיכונים המבוטחים על 

פי הפוליסה לביטוח שבר מכני של המבוטח, לרכוש המבוטח המתואר ברשימה בהתאם לתנאי פוליסה זו.

פוליסה זו הוצאה ע”י המבטח על סמך הצעת ביטוח וכל מסמך אחר שהוגש למבטח והמהווים חלק בלתי נפרד 
מפוליסה זו. 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
המלאכה 6, חולון 5811801 ת.ד. 1877
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הגדרות

נזק של שבר מכני לפריט הנקוב ברשימה שכתוצאה ממנו  חלה  הפרעה או   - מקרה הביטוח:   .1
הפסקה במהלך עסקו של  המבוטח.

סכום המתקבל מסך כל מחזור ההכנסות השנתי של המבוטח, בתוספת מלאי   - רווח גולמי:   .2
הסגירה.

ההוצאות  לרבות  המבוטח  של  עובדיו  לכל  המשתלמת  השנתית  התמורה   - שכר העבודה:    .3
הסוציאליות.

וסופקו  עומדים לתשלום עבור טובין שנמכרו  כספים ששולמו למבוטח או   - מחזור:   .4
ועבור שירותים שניתנו במהלך עסקו של המבוטח במשך תקופת הביטוח.
הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.  - צמצום במחזור:    .5

התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב נזק ואשר מתחילה עם   - תקופת השיפוי:    .6
מסירת ההודעה על המקרה למבטח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה 

תקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
תקופת השתתפות  .7

התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב נזק ואשר מתחילה עם   - העצמית : 
מסירת ההודעה על המקרה למבטח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה 

תקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי.
השיעור המירבי באחוזים בו יצומצם המחזור כאשר הפריט המבוטח מושבת   - שעור השפעה:    .8

עקב נזק לפריט עצמו בלי להתחשב בצעדים הננקטים להקטנת הנזק.
בעניינים המנויים בסעיפים 9-12 להלן, ייעשו ההתאמות הדרושות בהתאם למגמת התפתחות העסק 
ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות המיוחדות המשפיעות על העסק אלמלא קרות הנזק, או עלולים 
היו להשפיע על העסק אלמלא קרות הנזק, כך שהסכומים המותאמים ייצגו במידה הסבירה האפשרית 

את התוצאות שהיו מושגות בתקופה היחסית אלמלא הנזק.

שעור הרווח הגולמי שהופק מהמחזור בשנת הכספים שקדמה למועד קרות   - שעור הרווח הגולמי:   .9
הנזק.

שעור שכר העבודה למחזור במשך שנת הכספים שקדמה למועד קרות הנזק.  - שעור שכר העבודה:   .10
המחזור במשך 12 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק.  - המחזור השנתי:   .11

המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השפוי בתוך 12 החודשים שקדמו   - מחזור תקני:   .12
למועד קרות הנזק.

תגמולי הביטוח

תגמולי הביטוח עבור אובדן רווח גולמי יחושבו כדלקמן:  .1
בגין צמצום המחזור הסכום המתקבל מהכפלת שעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב האירוע  א( 

המבוטח במשך תקופת השיפוי.
הוצאו  אשר  והסבירות  הנחוצות  הנוספות  ההוצאות  סכום  התפעול  הוצאות  הגדלת  בגין  ב( 
אך ורק לשם מניעת הקטנת המחזור אשר עלולים היו להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב 
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מקרה הביטוח, בתנאי מפורש כי השיפוי המשתלם על פי פסקה זו לא יעלה לגבי כל הוצאות כנ”ל, 
על הסכום המתקבל מהכפלת שעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור שאבדנו נמנע על ידי 
ועלויות של  ובניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי בגין אותן הוצאות  ההוצאה הנוספת הזו 

העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו או הופסקו בעקבות האירוע המבוטח.
תגמולי הביטוח עבור אובדן שכר עבודה יחושבו כדלקמן:  .2

בגין צמצום המחזור הסכום המתקבל מהכפלת שעור שכר העבודה בצמצום המחזור עקב האירוע  א( 
המבוטח במשך תקופת השיפוי.

בגין הגדלת תוצאות התפעול סכום שכר העבודה הנחוץ והסביר אשר הוצא אך ורק לשם מניעת  ב( 
או הקטנת אובדן שכר העבודה אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח 
על הסכום המתקבל מהכפלת שעור שכר  יעלה  לא  זו  פי פסקה  על  כי השיפוי המשתלם  בתנאי 

העבודה באותו חלק של המחזור שאובדנו נמנע ע”י הוצאה נוספת זו. 

סייגים לחבות המבטח
נזק תוצאתי שמקורו בנזק אשר אינו מבוטח על פי פוליסת שבר מכני של המבוטח או כשפוליסה   .1

לביטוח שבר מכני אינה בתוקף.
במהלך  ההפסקה  או  ההפרעה  תקופת  הארכת  עקב  נזק  מכסה  אינה  זו  פוליסה  כי  בזה  מוסכם   .2
עסקו של המבוטח, אשר תגרם על ידי ארועים יוצאים מגדר הרגיל אשר אירעו תוך תקופת השיפוי, 

לרבות:
הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי. א( 

העדר מימון מספיק בידי המבוטח לשם תיקון רכושו אשר ניזוק או נהרס. ב( 
שינויים, שיפורים, שיפוצים כלליים, אשר יבוצעו בעת תיקון או החלפת הרכוש המבוטח, אשר  ג( 

ניזוק או נהרס.
מחסור, השחתה, אובדן או נזק לחומרי גלם, לתוצרת חצי גמורה, לתוצרת בעיבוד, או לחומרים  ד( 

הדרושים לתפעול.

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.
תחולת החוק:  .1

על פוליסה זו בכפוף לתנאיה ולהוראותיה חל חוק חוזה הביטוח – התשמ”א – 1981 

גילוי ושינוי בעניין מהותי:  .2
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה  א( 
ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת שנתבקש ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח 
גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח, וכן נקט באמצעים למניעת 
המבוטח  ענה  לא  זו.  פוליסה  עפ”י  המבוטחים  הסיכונים  להקלת  המבטח  ע”י  שנדרשו  נזקים 

תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי או לא נקט באמצעים שנדרשו 
ע”י המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים בפוליסה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל 

את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.
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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.
עובדה מהותית היא עובדה שהוגדרה ככזו בשאלה שהוצגה לגביה בהצעת הביטוח לרבות שאלה  ג( 

המתייחסת ל:
אמצעי הגנה ויסות ובטיחות  של הציוד המבוטח.   .1

דרכי הפעלתו ואחזקתו של הציוד המבוטח.  .2
נזקים שארעו לרכוש של המבוטח בעבר.  .3

דחיית הצעת ביטוח של המבוטח או התנאתה בתנאים מיוחדים על ידי מבטח קודם ו/או   .4
מבטח אחר.

ביטוח בחברות אחרות:  .3
בוטח הסיכון המכוסה בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך 

למבטח בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.

הארכת תקופת הביטוח:  .4
פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש  על  כל הארכה של תקופת הביטוח 

למטרה זו. 

תשלום דמי ביטוח ודמים אחרים:  .5
דמי הביטוח וכל הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם תוך 30  א( 
ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה ) אם בכלל ( , 

בהתאם למקרה.
לא שולם סכום כלשהוא המגיע מהמבוטח למבטח במועדו  ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה  ב( 
וריבית שנתית צמודה בשעור 3% עבור תקופת הפיגור אשר ישולמו למבטח בעת 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 לבין המדד הידוע ביום בו שילם תשלום זה הלכה למעשה.
בכתב  דרש מהמבוטח  לאחר שהמבטח  ימים   15 תוך  כאמור  בפיגור  כלשהוא   סכום  ישולם  לא  ג( 
לשלומו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם סכום 
שבפיגור 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( 

התאמת דמי ביטוח:  .6
הגיש המבוטח הצהרה בכתב מלווה באישור מבקר החשבונות שלו, תוך תקופה שאינה עולה על ארבעה 
חודשים מתום תקופת הביטוח המעידה כי הרווח הגולמי אשר הופק במשך 12 החודשים הקרובים ביותר 
לתקופת הביטוח הינו פחות מסכום הביטוח המופיע בפוליסה יוחזרו למבטח דמי ביטוח אשר לא יעלו 
על 50% מדמי הביטוח לאותה תקופת הביטוח בניכוי תגמולי הביטוח אשר שולמו למבוטח בגין תביעות 

שהוגשו בתקופת הביטוח.
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ביטול הביטוח:  .7
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 15 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה 
היה  בו  הזמן  עבור  קצרה  לתקופה  באצלי  הנהוגים  הביטוח  דמי  את  לעצמו  המבטח  ישאיר  זה 

הביטוח בתוקף בניכוי ההוצאות.
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 
תשלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות 15 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח, ובמקרה כזה 

המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את  ג( 
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.

שמירת והפעלת הרכוש המבוטח:  .8
על המבוטח לנקוט, על חשבונו, את האמצעים הסבירים על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח במצב  א( 
פעולה תקין וכן לוודא שאף פריט של הרכוש המבוטח לא יהיה נתון במתכוון לתנאים של עומס 

יתר.
כל פריט של הרכוש המבוטח, יופעל אך ורק על ידי מפעיל מוסמך ובאם הדבר נדרש עפ”י החוק,  ב( 

יהיה גם בעל רישיון תקף.
על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ולהצטייד בדו”ח מבחן המאשר הפעלת  ג( 

ציוד, אם דו”ח כזה נדרש על-פי החוק.

בקורת נציגי המבטח:  .9
נציגי המבטח יהיו רשאים  לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל המבוטח למסור להם את 

כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.

הודעה על אירוע מקרה ביטוח:  .10
קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו 

לתגמולי ביטוח.

הגשת תביעה למבטח:  .11
כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב ויצורפו אליה חשבונות מפורטים וסופיים 
הדרושים להוכחת הנזק והיקפו. להסרת כל ספק, מובהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב 

כתביעה שנמסרה  למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע וכל המסמכים הנזכרים לעיל.

בירור חבותו של המבטח וקביעתה:  .12
זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים  על המבוטח למסור למבטח תוך  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 המקרה  ב( 

הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

הכשלה של ברור חבות:  .13
לא קוימה חובה לפי סעיף)10( או לפי סעיף )12( במועדה, וקיומה היה מאפשר  א( 
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למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו קוימה 
החובה. הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:

החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.  )1(
אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.  )2(

עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד  ב( 
עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

מרמה בתביעת תגמולים:  .14
הופרה חובה לפי סעיף )10( או לפי סעיף )12( או שנעשה דבר כאמור בסעיף )13( או שהמבוטח או המוטב 
מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבוטח, 

והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.

מקרה שנגרם בכוונה:  . 15
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או המוטב במתכוון, פטור המבטח מחבותו.

קביעת מחזור בתקופת שיפוי:  .16
ברשימה,  המצוין  במקום  מאשר  אחר  במקום  שירותים  יינתנו  או  סחורות  יימכרו  השיפוי  בתקופת  אם 
בין על ידי המבוטח או בין על ידי אחרים עבורו, שיהיו לתועלת של העסק, הכספים ששולמו או שעמדו 

לתשלום עקב מכירות או שירותים אלה, יילקחו בחשבון לצורך קביעת מחזור השיפוי.

הוצאות קבועות בלתי מבוטחות:  .17
אם הוצאות קבועות של העסק לא בוטחו ע”י פוליסה זו )כאשר אלו נוכו על פי הגדרות הרווח הגולמי( אזי 
בחישוב השיפוי בגין הגדלת הוצאות תפעול, יילקח בחשבון החלק היחסי של הגדלת הוצאות התפעול בלבד 

כיחס שבין הרווח הגולמי לסכום הרווח הגולמי וההוצאות הקבועות הבלתי מבוטחות.

”שעור ההשפעה” של פריט:  .18
אם נקבע ב”רשימת הציוד” המצורפת לפוליסה “שעור ההשפעה” לגבי פריט מסוים, תוגבל אחריות החברה 
הזה  לשעור  עד  פריט  לאותו  מנזק  כתוצאה  במחזור  מצמצום  הנובעים  עבודה  ושכר  גולמי  רווח  לאבדן 

בלבד.

השתתפות עצמית:  .19
השווי הכספי היחסי של תקופת ההשתתפות העצמית כחלק מתקופה שבה נפגע עסקו של המבוטח מתוך 

תקופת השיפוי, אשר ינוכה מכל תגמולי ביטוח המגיעים למבוטח.

הצמדה:  .20
סכומי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם 
מידי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – או במדד אחר שיתפרסם כאמור ) אם צוין במקום 
אחר בפוליסה ( כיחס בין המדד שפורסם סמוך לפני מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת 

הביטוח.
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זכות קיזוז:  .21
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 רווחים לכל תקופת השיפוי 
המכוסה על פי פוליסה זו יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו, גם אם טרם הגיע 

מועד תשלומם.

מקדמה:  .22
בקרות נזק או הפסד לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה יהא המבוטח זכאי לקבל 
מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו. מקדמה 
כזאת תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח, חישוב  הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה ששולמה, 

למדד המחירים לצרכן מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.

ביטוח חסר:  .23
הרווח  שעור  מהכפלת  המתקבל  מהסכום  פחות  הכולל  הבטוח  סכום  הביטוח  מקרה  קרות  בשעת  היה 
הגולמי ושעור שכר העבודה בסכום המחזור השנתי, יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי. היה ותקופת 

השיפוי עולה על 12 חודש, תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי.

תקופת התיישנות:  .24
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.

הודעות למבטח:  .25
הודעה של המבוטח או של המוטב תינתן למבטח לפי כתובת המשרד של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה 

או כל כתובת אחרת בישראל עליה יודיע המבטח, ) אם בכלל ( למבוטח מזמן לזמן.
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