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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
הואיל והמבוטח אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ואשר יקרא להלן
– ”המבוטח” ,פנה אל “הכשרה חברה לביטוח בע”מ” ,שתקרא להלן “החברה” בהצעה אשר תשמש בסיס לחוזה
ביטוח זה וחלק בלתי נפרד ממנו (להלן “הפוליסה”) ,בין אם נעשתה לצורך פוליסה זו ובין אם לצורך זו שקדמה לה.
על כן מעידה פוליסה זו כי תמורת התחייבות המבוטח לשלם דמי הביטוח כמפורט ברשימה ,החברה תשפה את
המבוטח בגין חבותו של המבוטח על פי החוק בשל מקרה ביטוח שייגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה,
בכפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים בה וגם אשר יוספו לה בהסכם הצדדים.
הוצאות:
כן תשפה החברה את המבוטח בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו בהסכמתה להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין
מקרה הביטוח.
השתתפות עצמית:
מסכום השיפוי ינוכו דמי ההשתתפות העצמית כמפורט ברשימה.
גבולות האחריות:
אחריות החברה לא תעלה על:
א .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לנזק.
ב .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים במשך תקופת הביטוח.
הצמדה:
גבולות האחריות ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד
שיפורסם סמוך לפני קרות הביטוח.
דמי השתתפות העצמית ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח והמדד
שפורסם סמוך לפני תשלום דמי ההשתתפות העצמית.

מבוטח יקר,

בכבוד רב,
הכשרה חברה לביטוח בע”מ
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נא לקרוא את הפוליסה בעיון ובמקרה שמצאת טעות או השמטה,
אנא הפנה תשומת לבנו בכתב מיד על מנת שנוכל לתקן את הטעות.

הגדרות
חוק:

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ”ח  1968על כל תיקוניה.

מקרה ביטוח:

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

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

הפוליסה:

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

הרשימה:

החלק בפוליסה הנושא את הכותרת “הרשימה”

מדד:

מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל
גוף רשמי אחר שיבוא במקומה

השתתפות
עצמית:

הסכום המצוין ב”רשימה” שבו ישא המבוטח מתוך כל סכום שישולם על ידי החברה לפי
הפוליסה בשל מקרה ביטוח ו\או מכל סכום שישולם על ידי החברה כהוצאות הנובעות
מהטיפול במקרה הביטוח גם אם לא שולמו תגמולי ביטוח לצד שלישי.

		

אם הסכום שאתה ,המבוטח ,חייב לשלם לצד שלישי שווה לסכום ההשתתפות העצמית
הנקובה ב”רשימה” או קטן ממנו ,תישא אתה ,המבוטח ,בתשלום לצד שלישי והחברה לא
תהיה חייבת לשלם כל סכום שהוא.

כל האמור בלשון יחיד הרבים במשמע ,וכן להפך וכל האמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להפך.

סייגים לחבות החברה
מותנה בזה – אלא אם הוסכם בכתב אחרת – כי פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:
		

 .1א.

חבות של המבוטח כלפי עובדיו בגין נזק שנגרם תוך כדי ו\או עקב עבודתם אצל המבוטח.

ב.

חבות של המבוטח כלפי קבלן או קבלן משנה ועובדיהם או כלפי אדם אחר הקשור עם
המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא.
חבות בגין נזק לאדם שהיה בן משפחה מדרגה ראשונה של המבוטח בעת קרות מקרה
הביטוח.

ג.

תביעות של המוסד לביטוח לאומי בגין עובד שחלה על המבוטח החובה לשלם בגינו.
דמי ביטוח לאומי ו\או לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי והוא לא עשה כן .סייג זה יחול גם על
עובדי חברת כח אדם המועסקים על ידי המבוטח.

		
		

.2

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב:
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.3

א.

כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל”ה –  1975ובפקודת
התעבורה (נוסח חדש) ובכלל זה נזק שנגרם במהלך טעינתו או פריקתו של מטען ,כשהרכב
עומד.

ב.

מעלית ,מנוף ,מכשיר הרמה ,רכבת ,כלי טיס לרבות דאונים ,טיסנים וגלשנים ,כלי שיט
לרבות בנית כלי שיט ,תיקונם ופירוקם לרבות טעינת סחורות על כלי שיט או טייס או
פריקתן.

ג.

בעלי חיים.

חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח הנובעת מ:
א.

מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,או יובאו לישראל למטרות מסחריות
על ידי המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשרותו.

ב.

אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשרותו.

ג.

יעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או כל איש שבשרותו.

ד.

שימוש ,ייצור ,אחסנה ,העברה או טיפול בכלי נשק ,תחמושת ,חומרי נפץ וזיקוקי דינור.

ה.

“זיהום” Contamination ,-או  Pollutionמסיבה כלשהי לרבות על ידי חומרים מכל סוג
שהוא ,ע”י רדיואקטיביות ,ע”י גזים ,ע”י עשן ,ע”י פסולת ,ע”י חיידקים ,ע”י וירוסים ,בקטריות
או שינויי טמפרטורה .החריג יחול הן על נזקי זיהום לרכוש והן על פגיעה בגוף הנובעים
מזיהום.

ו.

בהלה.

ז.

הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל או במשקה.

ח .כריית מנהרות ומחצבים.
ט .עבודה מתחת למים.
י.

יצור ,אחסנה או העברה של מכלי גז.

יא .אירועי ספורט בנוכחות קהל ,פארקי שעשועים ,ארועים ומפגשים המוניים.
יב .יצור ,אחסנה ,הובלה או שימוש במוצרי אסבסט ו /או חבות כלשהי הנובעת או קשורה
בצורנית או אמיינתית.
יג .ביצוע עבודות בניה קבלניות ,שינויים ,תיקונים או תוספות לרכוש כלשהו או בחצרים
כלשהם וכל נזק
לרכוש או לבניין הנמצאים בשכנות לחצרי המבוטח שיגרם כתוצאה מכך .חריג זה לא יחול
לגבי עבודות תחזוקה שוטפות בחצרי המבוטח.
יד .חבות כלשהיא הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטיים וכד’.
.4

נזק הנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו וגם או בשליטתו וגם או בהשגחתו של המבוטח.

.5

נזק לרכוש שהמבוטח או כל איש בשרותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח.

.6

נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו או בן משק ביתו.
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.7

נזק שנגרם ליסודות של בנינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכלל עבודה הנעשית על ידי המבוטח
או כל איש ברשותו.

.8

כל נזק לקרקע או רכוש או בנין שיגרם על ידי זעזוע ,החלשת משען או קרקע או רכוש או בנין או
תביעות כתוצאה מנזק כזה.

.9

א .התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפני הסכם אלא אם כן התחייבות או
אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם זה.
ב .סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו והוא מנוע מכך לפי הסכם
שהוא צד לו.

			

המבוטח יחזיר לחברה כל סכום ששילמה החברה ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה.

 10א .חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעות מהן במישרין או
בעקיפין.
ב .חבות כלשהי בגין חומר גרעיני מלחמתי ,השתתפותו ,תרומתו או הנובעת במישרין או
בעקיפין.
 .11שביתה או השבתה.
 .12א .נזק שיגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולות איבה( בין
אם הוכרזה מלחמה בין 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 ממשלה או רשות ציבורית.
ב .אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי פעולת חבלה ופעילות טרור המבוצעות על
ידי אדם או חבר בני אדם .בין אם הם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לאו.
		

למטרת סעיף זה טרור פירושו השימוש באלימות למטרות פוליטיות לרבות כל שימוש
באלימות הנעשה כדי להטיל פחד ואימה על הציבור או חלק ממנו.ג .פוליסה זו לא תכסה
נזק כלשהו שבגינו יש למבוטח ו/או לצד ג’ הזכות לפיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים
התשכ”א  1961 -וזכות זו לא נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה כלשהי מהוראות החוק הנ”ל.

 .13פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
 .14נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על פי הפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
 .15נזק כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי.
 .16נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל או עילת תביעה שנוצרה מחוץ למדינת ישראל.
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תנאי הפוליסה
.1

הודעה על מקרה נזק
על המבוטח להודיע לחברה בכתב על גבי טופס תביעה שיומצא לו על פי בקשתו על ידי החברה
על קרות מקרה הביטוח מיד ולא יאוחר מ 14-יום ממועד קרות מקרה הביטוח.

.2

כתובות למתן הודעות
הודעות למבוטח – הודעה של החברה למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון
הידוע לחברה.
הודעה לחברה – הודעה של המבוטח לחברה תינתן לחברה במען משרדה הראשי ,המצויין
בכותרת לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל עליו הודיעה החברה בכתב ( ,אם בכלל ) מזמן
לזמן.

.3

הודעה על הליכים
המבוטח יודיע לחברה בהקדם האפשרי על חקירה משטרתית או אחרת ,על חקירת סיבות מוות,
או על אישום אשר יפתחו או שעומדים להיפתח אם אלו ידועים לו בקשר עם כל מקרה ביטוח
אשר בגינו תיתכן תביעה על פי פוליסה זו.

.4

העברת מסמכים מהמבוטח לחברה
המבוטח יעביר לחברה מיד עם קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,הודעה על דיון צו והליך כלשהו
בקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.

.5

שיתוף פעולה
על המבוטח למסור לחברה ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החובות ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לחברה ,ככל שיוכל להשיגם.
א .לא קוימה חובה לפי סעיף ,2,3 ,1ו 4 -וכן לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר לחברה
להקטין חבותה אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קוימה
החובה .הוראה זו לא תחול אם החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות ואי-
קיומה או איחורה לא מנע מן החברה את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור.
ב .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן החברה את בירור חבותה או להכביד
עליה ,אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו לא נעשה
אותו דבר.

		

ג.

מסר המבוטח לחברה עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או
בנוגע לחבות החברה ,והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטורה החברה מחבותה.

ד .נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטורה החברה מחבותה.
ה .אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין
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בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהחברה הורתה
לו לנקוט.

			

.6

איסור הודאה
שום הודאה  ,הצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא יעשו ולא ינתנו על ידי המבוטח או
מטעמו בלי הסכמתה מראש ובכתב של החברה .אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות
התאונה במשטרה או כל גורם מוסמך על פי כל דין ולפי דרישתה וכן על מתן עדות במשפט.

.7

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 וגם  /או אנשים הנמצאים
בשרותו שיהיו בעלי כישורים מתאימים ובעלי ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתם
ינקוט באמצעי זהירות לשם מניעת תאונות ולקיים את חיובי החוק או חובות ותקנות אחרות
המוטלות על ידי רשות מוסמכת ,כן עליו לנקוט באמצעים נאותים להחזקת מקומות העבודה,
המפעלים ,הדרכים ,המכונות והמתקנים בתנאים נאותים ותקינים .אם יתגלו פגם או סכנה
כלשהם יעשה המבוטח את הצעדים הדרושים לתיקונם או לסילוקם.

.8

החברה יכולה להיכנס בכל זמן המתקבל על הדעת ,למטרת חקירה או בדיקה על ידי פקידיה
מיופי – כח ,לכל המקומות המבוטחים שבהם אירעה התאונה ויכולה להחזיק בהם בזמן המתקבל
על הדעת לגבי כל מטרה הקשורה בתאונה זו והמבוטח יתן ויעשה לחברה את כל ההקלות
הדרושות.

.9

גילוי ושינוי בעניין מהותי
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב לחברה על כל השאלות שנשאל
בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי שהתבקש על סמך הנחתה של
החברה שהמבוטח גילה לה את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה לחברה עניין מהותי ,תהיה החברה רשאית
לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותה על – פי הוראות החוק .המבוטח יגלה בכתב
לחברה במשך תקופת הביטוח כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך
לא גילה המבוטח לחברה שנוי כזה תהיה החברה רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את
היקף חבותה על פי הוראות החוק.
עובדות מהותיות לצורך פיסקה זו יחשבו:

		

א .עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או כל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו.
ב .שנוי בעיסוקו של המבוטח.
ג.

כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.

ד .כל שינוי בחצרי עיסוקו של המבוטח.
ה .שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח.
ו.

הסכם שעל פיו ויתר המבוטח על זכותו לפיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי בשל נזק שנגרם
למבוטח עקב מקרה ביטוח שפוליסה זו אמורה לחול עליו.
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 .10טיפול בתביעות
הכירה החברה בחבותה על פי הפוליסה ,תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ,ליטול לידיה ולנהל
בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם
המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי נזק .לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל
הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לה את כל המידע שיש לי
ולהושיט לה כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה.
 .11תשלום סכום בגבול אחריות
לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה ,בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות,
רשאית החברה לשלם למבוטח את כל סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים.
לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שבעבר שולמו בתור תגמולי ביטוח ובמקרה כזה תוותר
החברה על הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות כאלה ותהא פטורה מכל אחריות נוספת
בקשר אליה או אליהן .חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד המחירים לצרכן
מיום התשלום החלקי ועד ליום תשלום גבול האחריות.
 .12ביטוחים נוספים
על המבוטח להודיע לחברה על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות המבוטחת על פי הפוליסה.
המבוטח יודיע לחברה בעת קרות הנזק על קיום ביטוחים אחרים המכסים את אותם סיכונים .אם
המבוטח יקבל פיצוי בגין פוליסה אחרת המבטחת אותו סיכון יוקטן סכום הפיצוי המגיע למבוטח
בגובה הפיצוי שקיבל.
 .13תשלום דמי ביטוח
		

א .דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לחברה בקשר לפוליסה ישולמו במלואם
תוך  30ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח ,או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה
( אם בכלל ) בהתאם למקרה.
ב .לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח לחברה במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי
הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור של  3%עבור תקופת הפיגור ,אשר ישולמו לחברה
בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ובחלק בלתי נפרד ממנו הפרשי הצמדה יחושבו על פי
השינוי בין המדד הידוע ביום בו חייב היה המבוטח לשלם כל תשלום והמדד הידוע ביום בו
שילם תשלום זה הלכה למעשה.
ג.

לא שילם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15יום לאחר שהחברה דרשה מהמבוטח
בכתב לשלמו .רשאית החברה להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.

ד .אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור לרבות הוצאות החברה.
 14הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של החברה אשר תינתן במפורש
למטרה זו .מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו וכן הביטוח
אינו ניתן להארכה כלשהי מכח שתיקה או כל פעולה אחרת של החברה ( זולת הסכמתה ,כאמור
בסעיף זה ) ,אף אם הציע המבוטח לחברה בצורה ומועד כלשהו להאריכו.
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 .15ביטול
		

א .המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת על ידי בקשה בכתב לחברה .הביטול יחול מהמועד
בו נקב המבוטח בהודעתו אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה על ידי החברה.

			

בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו
לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף (דהיינו  10%מהפרמיה השנתית עבור כל
חודש או חלק ממנו ועוד  10%גלובאלי).

ב .מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה תהיה
החברה רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ובלבד שהודעה
על כך תמסר למבוטח בכתב לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .ביטול הביטוח
כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול
הביטוח כאמור.
			

		

ג.

על אף האמור לעיל ,היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה
התחייבות לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה
רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור.
אם החברה תבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסמכת והעילה לביטול אינה
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,תשלם החברה למבוטח את
הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול  ,יחסית לתקופה שנותרה
עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

ד .חלה החמרה בסיכון או נעשה אי גילוי כאמור בתנאי  9לעיל רשאית החברה לבטל את
הפוליסה מיידית על פי הודעתה בכתב למבוטח.
 .16תכולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח ,התשמ”א – .1981
		
 .17סעיף שיפוט
פוליסה זו כפופה לשיפוט ישראלי ולבית המשפט הישראלי יהיה שיפוט בלעדי בכל חילוקי
		
הדעות הנובעים מהפוליסה .
 .18זכות תחלוף
בכל מקרה של תשלום עקב תביעה על פי פוליסה זו ,תעבור למבטח כל זכות לשיפוי של
המבוטח כלפי כל אדם או גוף אחר ,אך המבטח מתחייב שלא להפעיל זכות כזו כלפי אדם
הנמצא בשירותו של המבוטח או הפועל מטעמו ,אלא אם אותה תביעה נגרמה או נבעה שלא
מתום לב.
 .19כללי
בפוליסה זו הודגשו סייגים עיקריים לחבות המבטח או להיקף הכיסוי הביטוחי.
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
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