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ביטוח הנקובים הדמי  לשלם אתהתחייבות המבוטח ששמו נקוב ברשימה )להלן "המבוטח"(  פוליסה זו מעידה כי תמורת

בגין מקרה ביטוח ישפה המבטח את המבוטח  ) להלן "המבטח"( חברה לביטוח בע"מהכשרה  לידי)להלן "הרשימה"( ברשימה 

 במהלך תקופת הביטוח, כהגדרתם להלן.שארע 

 ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח וכל מסמך אחר שהוגש למבטח, המהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.-פוליסה זו הוצאה על

 

.1 הביטוח מקרה  הכיסוי הביטוחי –פרק א 

נוסף וכן כל סיכון  ,קאובדן או נזק פיזי שנגרמו לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו כתוצאה מאש, בר

.2 הביטוח תקופת  שצוין במפורש ברשימה

הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת, שעבורה שילם או הסכים לשלם  של פוליסה זו היא התקופה תקופת הביטוח

יהא בגובה הנזק שנגרם למבוטח מחמת  ברשימה המפורטעבור כל פריט  המבטח ידי-עלשישולם  הסכום .3 הביטוח סכום  המבוטח את דמי הביטוח. 3.1.

 יעלה ולא בצדולא יעלה על ערכו הממשי הכספי, לא יעלה על הסכום הרשום  אךשהפריט אבד או ניזוק, 

הביטוח יעלה בכללו על סכום  הסכום שישולם על ידי המבטח בגין כל הפריטים המכוסים בפוליסה, לא  .בפוליסה או ברשימה הקבוע הכוללעל סכום הביטוח  בכללו 3.2.

.3.3 .נציגו או המבטחידי -על החתום בכתב אישור טעון הביטוח סכום של שינוי כל  ולל.הכ בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד הידוע במועד כריתת החוזה לבין  סכום הביטוח ישתנה .4 הצמדת סכום הביטוח  4.1.

בסעיף קטן על הסכום הנוסף תנאי ההצמדה האמורים  יחולוהוגדל סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח,   המדד הידוע במועד קרות מקרה הביטוח. 4.2.

בקשת המבוטח יושב סכום הביטוח לקדמותו, לאחר שהמבוטח ישלם למבטח את דמי הביטוח על פי  .5.1 סכום הביטוח יוקטן בסכום תגמולי הביטוח ששולמו למבוטח החל מיום קרות מקרה הביטוח.  .5 השבת סכום הביטוח לקדמותו  .ההגדלה תוקף תחילת במועד הידוע המדד בסיס על לעיל 4.1 5.2.

תגמולי הביטוח, בגין כל תביעה העומדת לתשלום, את סכום ההשתתפות העצמית הנקוב מהמבטח ינכה  .6 השתתפות עצמית  הנוספים הנדרשים ממנו לתקופה שמיום ההשבה לקדמות ועד תום תקופת הביטוח. 6.1.

בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד הידוע במועד כריתת  ישתנה השתתפות העצמיתסכום ה  .ברשימהבפוליסה או  6.2.

.7.1 הבאות: השיפוי דרכי מבין יותר או באחת בחירה זכות למבטח .7 דרכי השיפוי  החוזה לבין המדד הידוע במועד תשלום ההשתתפות העצמית.

 המבוטח. לרכוש שנגרם הנזק או האובדן עבור בפועל תשלום .1.1.1

 המבוטח. הרכוש של תיקון .1.1.2

 

 

 לביטוח אש פוליסה
 (  06\2016)מהדורת 
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מכסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח הנובעים או הקשורים, במישרין או בעקיפין, באחד או יותר מהגורמים  פוליסה זו אינה

תסיסה עצמית, אש כתוצאה ממקור פנימי ולא כתוצאה ממקור חיצוני, לרבות התחממות עצמית או התלקחות עצמית  .1 גניבה במהלך קרות שריפה או לאחריה.  הבאים:   2.

חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת,  זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי או מבעירת   וש נתון לתהליך כלשהו של חימום או ייבוש.או אש הנובעת מהיות הרכ 3.

 .דלק גרעיני

מלחמת מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה ובין אם לאו(,  .6 שריפת רכוש בפקודת רשות ציבורית כלשהי. .5 .על ידי מי גשם ו/או חול, שטפון, שלגשנגרם נזק ; קשר 70די רוח שמהירותה עולה על נזק על י -נזקי טבע  .4 הר געש או אש תת קרקעית. ת אדמה, רעש אדמה, התפרצותרעיד  לעניין סעיף זה, "בעירה" משמעה תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו. 7.

אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון 

שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים  כלשהם המביאים לידי הכרזה או 

.9 התפוצצות. .8 ת.פרעות, שביתות והשבתו  קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.

ידי התפוצצות של  גז המשמש למטרות ביתיות בבניין שבו נעשה שימוש -סייג זה לא יחול על אובדן או נזק שנגרמו על

.10 ידי מי מטעמו לצורך ניקוי או בירוא שטח כלשהו.-ידי המבוטח או על-אש שהובערה על   בגז שלא למטרות מסחריות או תעשייתיות.   

  

 סייגים לחבות המבטח -פרק ב 

 שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידי המבוטח בגין תיקון של הרכוש המבוטח; .1.1.7
החלפת הרכוש המבוטח או חלקים ממנו ברכוש אחר או בחלקים אחרים מסוג ומאיכות  .1.1.4

על  -ו החלפה של הרכוש המבוטח בחר המבטח לשפות את המבוטח בדרך של הקמה מחדש או תיקון א  דומים לאלו שניזוקו. 7.2.

המבוטח להמציא למבטח את כל הפרטים בנוגע לרכוש המבוטח, לרבות תכניות, מידות, כמויות וכל פרט 

או להחליף את הרכוש המבוטח, לא  להקים מחדש לתקןידי המבטח מתוך כוונה -שנעשו על כלשהן פעולות  אחר לפי דרישת המבטח. 7.3.

המבטח רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, , אולם מתגמולי הביטוחהניצולת הניתנת לשימוש יופחת  ערך .8 ניצולת  שאי בכל שלב לבחור את דרך השיפוי.יחייבו את המבטח, והוא יהיה ר 8.1.

 לבחור לקבל את הניצולת לרשותו ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.

 ידי על ערכו מלוא בעדו ששולם נזק לאחר מבוטח מרכוש ששרד מה משמעה" ניצולת, "זה סעיף לעניין

.8.2 .ובין אם לאו לרשותו אותו קיבלכבר כלשהו, בין אם המבטח  רכוש המבוטח אינו רשאי לנטוש  .חהמבט .9 ביטוח חסר 

היה בשעת קרות מקרה הביטוח סכום 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 בכפוף לתנאי זה בנפרד.
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.1 פרשנות 

המצורפים לה, יקראו כחוזה  אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר 

למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה  המבטח הציג .2 ובת גילויח  מיוחדת, בכל חלק של פוליסה או של הרשימה, תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שבו הם מופיעים. 2.1.

סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו  מבטחשל  ובעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונות

על כל השאלות שנשאל בהצעה  למבטחפוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב   ענין מהותי(, על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. -)להלן  2.2.

של המבטח שהמבוטח השיב  וששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחת

היה המבטח רשאי לבטל את יעניין מהותי,  מבטחלא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה ל  תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל. 2.3.

ין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יענ  בהתאם למפורט להלן. והיקף חבותהפוליסה או להקטין את  2.4.

 גם עניינים אלה:

 הרכוש המבוטח, תנאי אחזקתו ומיקומו. .2.4.1

 זהות הבעלים וגם או המחזיקים ברכוש המבוטח. .2.4.2

 השימוש ברכוש המבוטח. .2.4.7

 .אחזקתו או הימצאו של הרכוש המבוטח או במקום המבוטח בחצרימים הקייאמצעי בטיחות  .2.4.4
ניסיון למעשה פלילי שבוצע בחצרי  וכן כל מעשה פלילי או הליך פלילי שהופעל נגד המבוטח .2.4.2

 בקשר לסיכון המכוסה בפוליסה ו/או בקשר לרכוש המבוטח. כלפיואו  המבוטח
כתוצאה  שקדמו לכריתת החוזה חמש השנים במהלךרעו לרכוש של המבוטח ינזקים שא .2.4.6

 מסיכונים הכלולים בביטוח זה.

 תנאים כלליים –פרק ג 
 

.11 -רכוש אינו נכלל בביטוח  

מתכת יקרה, אבנים יקרות, יצירות אומנותיות, כתבי יד, תכניות, שרטוטים או תרשימים, אימומים, דוגמאות או   פוליסה זו אינו מכסה אובדן או נזק לפריטים שלהלן, אלא אם הותנה מפורשות אחרת ברשימה: 11.1.

חשבונות נים, מטבעות, המחאות, פנקסי ניירות ערך, שטרי התחייבות, מסמכים מכל סוג שהוא, בולים, מזומ  דפוסי תבניות. 11.2.

.11.3 .שהוא סוג מכלכלי רכב מנועי   או ספרי עסק אחרים ואמצעי אגירת מידע.

.11.5 חומרי נפץ. .11.4 קרקע, מקורות מים )כולל מי תהום(, מקווה מים.  סייג זה לא יחול על כלי רכב המהווים מלאי עסקי ובלבד שנקבע כך במפורש ברשימה. אובדן או נזק לכל מכונה, מכשיר חשמלי ומתקן חשמלי )להלן: "מתקנים חשמליים"( או לכל חלק של מתקנים חשמליים  .12 נזק תוצאתי  מכל סוג שהוא.  13.

ידי אש שפרצה כתוצאה מאחד הגורמים הבאים: מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות -שנגרמו על

חשמליים או חלקים מהם שהיוו את המקור לפריצת האש, ולא על כל רכוש אחר,  חריג זה חל רק על אותם מתקנים  עצמית, מכל סיבה שהיא לרבות ברק. 14.

לרבות מכונות, מכשירים או מתקני חשמל אחרים, שאבדו או ניזוקו כתוצאה מאש שפרצה מאותם מתקנים חשמליים 

 שהיוו את המקור לפריצת האש.
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יתה מלאה וכנה, רשאי המבטח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע יין מהותי תשובה שלא היניתנה לשאלה בענ  2.5.

המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר  ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי  על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח. ול 2.6.

קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים   הביטול, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה. 2.7.

לפי המצב לאמיתו לבין דמי  ואצל בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל

 א פטורה כליל בכל אחת מאלה:והביטוח המוסכמים, וה

 התשובה ניתנה בכוונת מרמה; .2.1.1

סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידעה את המצב  מבטח .2.1.2

ת לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרו

בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה  לעיל, 2.1-ו 2.2קטנים זכאי לתרופות האמורות בסעיף  והמבטח אינ  מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח. 2.8.

 יתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:ישלא ה

לכך  םא גרולדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שה וא ידע או היה עליוה .2.8.1

 ה וכנה;תה מלאישהתשובה לא הי

יתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה יהעובדה שעליה ניתנה תשובה שלא ה .2.8.2

.3.1 מיד בכתב.  למבטחנודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע על כך  .3 חובת הודעה על החמרה בסיכון       הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה.

תאגיד, תחשב ידיעת המבוטח, כידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או של  ינובאם המבוטח ה

.3.2 כל אחד מאלה: –לעניין סעיף זה, "שינוי מהותי"   האחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

שינוי בעניין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה  .7.2.1

 תשובה לאותה שאלה; 

מצאו של יאחזקתו או ה או במקום המבוטח בחצריאמצעי בטיחות הקיימים  .7.2.2.7 השימוש ברכוש המבוטח. .7.2.2.2 זהות הבעלים וגם או המחזיקים ברכוש המבוטח. .7.2.2.1 הרכוש המבוטח, תנאי אחזקתו ומיקומו.  להלן:חל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושאים המפורטים שינוי ש .7.2.2 7.2.2.4.

וכן כל מעשה פלילי או ניסיון למעשה  הליך פלילי שהופעל נגד המבוטח  הרכוש המבוטח 7.2.2.2.

בקשר לסיכון המכוסה בפוליסה  כלפיואו  המבוטח פלילי שבוצע בחצרי

 ו/או בקשר לרכוש המבוטח.
דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון  .7.2.7

עליו בדרך אחרת, לפי  והודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע ל מבטחם מהיום שנמסרה לתוך שלושים ימי .4 תוצאות של החמרת הסיכון  המבטח החמרה של ממש. 4.1.

ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר   המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח. 4.2.

להמשך  םכמסכי וול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותהביט

 קיומו על אף השינוי.
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קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים   4.3.

במצב שלאחר השינוי לבין  ואצלבשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל 

 א פטור כליל בכל אחת מאלה:ודמי הביטוח המוסכמים, וה

 , והדבר נעשה בכוונת מרמה;4.1לא ניתנה הודעה לפי סעיף  .4.7.1

סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא  מבטח .4.7.2

החזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח ל

.4.4 בכל אחת מאלה: 4.7-ו 4.1המבטח אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיפים   שלאחר השינוי.

השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותו או על חבות  .4.4.1

 המבטח או היקפה;

 השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח; .4.4.2

יה תוצאה של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, ובלבד השינוי ה .4.4.7

במצב תקין  על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת הביטוח ו/או ברשימה, להחזיקם .5 אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת הסיכון  בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו. למבטחשהמבוטח הודיע  5.1.

על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכון כמפורט בהצעת הביטוח ו/או ברשימה ו/או בפוליסה   במהלך תקופת הביטוח, ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש )להלן: "נקיטת אמצעי מיגון"(. 5.2.

אי נקיטת אמצעי מיגון או על אי נקיטת אמצעי על המבוטח חלה חובה להודיע למבטח מיד ובכתב על   )להלן: "נקיטת אמצעי להקלת הסיכון"(. 5.3.

ימים  70לא קיים המבוטח את חובתו לנקוט באמצעי מיגון או באמצעי להקלת הסיכון, רשאי המבטח, בתוך   להקלת הסיכון . 5.4.

מהיום שנמסרה לו הודעה על כך או מהיום שנודע לו על כך בדרך אחרת, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, 

ודעה בכתב למבוטח. ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר לבטל את החוזה בה

דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח 

זה, חייב המבטח בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף   את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי. 5.5.

יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שבו לא ננקטו אמצעי מיגון או 

אמצעי להקלת הסיכון לבין דמי הביטוח המוסכמים. המבטח יהיה פטור כליל מתשלום על פי פוליסה זו בכל 

 אחת מאלה: 

 , והדבר נעשה בכוונת מרמה;2.7לפי קטן  לא ניתנה הודעה .2.2.1

מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא  .2.2.2

כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה 

.5.6 לעיל בכל אחת מאלה: 2.4-ו 2.7ים המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיפים קטנ  שלאחר השינוי.

אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון לא השפיעה על קרות מקרה הביטוח או על  .2.6.1

 חבות המבטח או היקפה;

אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסיכון היא תוצאה של אמצעי שננקט על דעת  .2.6.2

 המבטח;

כון הינה תוצאה של אמצעי שננקט לשם אי נקיטת אמצעי המיגון או אמצעי להקלת הסי .2.6.7

מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי 

.6 הודעה על קרות מקרה ביטוח  מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו.

טח מיד לאחר על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו ועל המוטב להודיע למב ,קרה מקרה ביטוח

.7 למבטח תביעה הגשת  שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי ביטוח.

 ידי המבוטח בכתב.-תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על
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לפי העניין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע  ,על המבוטח או על המוטב .8 המבטח חבות בירור  8.1.

, ועל המבוטח חובה לסייע למבטח בנקיטת לנקוט בפעולות הבאות , רשאי המבטחמקרה הביטוחבקרות   והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל יכולתו להשיגם. 8.2.

 :פעולות אלו

 נס לבניין ו/או לחצרים ו/או לכל מקום אחר שבו קרה מקרה הביטוח.להיכ .8.2.1

 .לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח .8.2.2

להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה, לבדוק אותו, למיינו, לסדרו, להעבירו או לטפל בו בדרך  .8.2.7

על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור  .9 בבירור החבותחובת שיתוף פעולה   אחרת, לכל מטרה סבירה הקשורה בביטוח. 9.1.

, וקיומה היה מאפשר למבוטח להקטין חבותו, אין הוא במועדה 8.1או לפי סעיף  6לפי סעיף לא קוימה חובה   החבות, ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיגם. 9.2.

 בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: חייב

 החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות; .1.2.1

את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח  עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח  אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור. .1.2.2 9.3.

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע  או להקטין בקרות מקרה הביטוח או  .10 הנזק הקטנת  חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. 10.1.

המבוטח בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או  הוציא  טח הורה לו לנקוט.לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמב 10.2.

שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותו, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו 

 אף והכל; יןיהעני שיעורן הסביר בנסיבות ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המבטח בשיפוי כד

על חשבון תגמולי  כספית בקרות מקרה ביטוח, יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות .11 מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת  .הביטוח לסכום מעל 11.1.

יעשה תוך הצמדת המקדמה וי כיחישוב הנ ;מקדמה זו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח       .הביטוח 11.2.

ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום  70תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך   למדד המחירים לצרכן מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי של תגמולי הביטוח. ששולמה 11.3.

כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, בין שחובו נובע מפוליסה זו בין המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח  .12 יזוזזכות הק  תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. 12.1.

( לרכוש מבוטח המכוסה על פי פוליסה זו, רשאי המבטח לקזז total lossבמקרה של אובדן מוחלט )  שהוא נובע מפוליסה אחרת ובין שהוא נובע מחיוב אחר.  12.2.

הביטוח המגיעים לו עד סוף תקופת הביטוח, גם אם טרם הגיע מועד  מתגמולי הביטוח את יתרת דמי

ימים מתאריך  70דמי הביטוח וכל יתר הסכומים שעל המבוטח לשלם לפי הפוליסה ישולמו במלואם תוך  .13 תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  תשלומם. 13.1.

ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד ילא שולם סכום כלשהו שעל המבוטח לשלם למבטח במועדו,   .המועד המוקדם מבניהםאחר המפורט בפוליסה או ברשימה, לפי  תחילתה של תקופת הביטוח, או במועד 13.2.

המחירים לצרכן, בהתאם לשינויים שיחולו במדד, בין המדד הידוע ביום היווצרות החוב לבין המדד הידוע 

 ביום התשלום בפועל.
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ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח  12לא שולמו דמי הביטוח שבפיגור תוך   13.3.

ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ואם  21להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 

אם הודיע למוטב  נקבע מוטב שאינו המבוטח  והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח

ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה  12בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 

אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס   האמורה. 13.4.

ובלבד שהודעה   ,המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שקול דעתו .14 ביטול הביטוח  לתקופה שעד לביטול האמור וכן לשאת בהוצאות המבטח עקב הביטול. 14.1.

ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה ישאיר  21על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות 

מבלי לפגוע  מזכויות המבטח על פי דין, או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, המבטח רשאי לבטל את   היה הביטוח בתוקף.בו שהמבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן  14.2.

ובלבד שהודעה  על כך תשלח למבוטח  ,הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי  שיקול דעתו

במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי . וחימים לפני התאריך בו יתבטל הביט 21בכתב ובדואר רשום לפחות 

 14.7וח, בהתאם לחישוב שבסעיף להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביט

אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את   להלן. 14.3.

את הסכום שהיה דורש  , כהחזר דמי ביטוח,טחהחוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבו

למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה הביטוח, עוברת תה יהי .15 תחלוף  יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.ומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ממבוטח ד 15.1.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו  לפי סעיף זה באופן  שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן   תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.זכות זו למבטח מששילם למוטב  15.2.

יו להעבירו למבטח. קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, על  האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. 15.3.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו   עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך. 15.4.

.16 התיישנות  פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

.17 ביטוח כפל  תקופת ההתיישנות  של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

בוטח הרכוש המכוסה בפוליסה בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך 

.18 הארכת הביטוח  .למבטחים בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע  לו עליו

.19 מוטב שאינו מבוטח  כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו.

הודעה של המבוטח או של המוטב תינתן למבטח בכתב למען משרדו הראשי המצוין בכותרת לפוליסה או  .20.1 נתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח.יאו למוטב תודעה של המבטח למבוטח ה .20 הודעות   ובכתב.מראש הסכמת המבטח  המבוטח אינו רשאי לקבוע מוטב זולתו, לרבות מוטב בלתי חוזר, אלא אם כן, ניתנה לכך 20.2.

  ( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.ם בכללבכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )א


