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ביטוח הנדסי

פוליסה לביטוח צ.מ.ה. )ציוד מכני הנדסי(
ביטוח לרכוש ולנזקי צד שלישי )רכוש, גוף(

)להלן  הפוליסה הזו מעידה כי תמורת תשלום או הסכמה לתשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה הכלולה בזה 
“הרשימה”( לידי

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

מסכים המבטח לשלם למבוטח  ששמו נקוב ברשימה ) להלן “המבוטח” ( תגמולי ביטוח בקרות  “מקרה ביטוח” 
בתקופת הביטוח בגבולות הסכומים וגבולות האחריות כמפורט בפוליסה וברשימה בכפוף לתנאים, לחריגים וכל 

יתר ההוראות אשר בפוליסה וברשימה.

פוליסה זו הוצאה ע”י המבטח על סמך הצעת ביטוח ו\או כל מסמך ו\או כל מידע אחר שהוגשו למבטח והמהווים 
את הבסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

גבולות גיאוגרפיים:
פוליסה זו חלה על שטח מדינת ישראל בלבד אולם מוצהר ומוסכם בזה שהכיסוי על פי פוליסה זו יורחב ויקיף את 
הרכוש המבוטח גם בעת המצאו בשטחי ישובים ישראלים ובסיסים ו\או עמדות  צה”ל  ביהודה ושומרון , להלן  

“השטחים המוחזקים”, בתנאים שלהלן:
סכום ההשתתפות העצמית שיהיה על המבוטח לשאת בקרות  מקרה ביטוח בשטחים המוחזקים יהיה  א. 
בכל מקרה כפול מסכום ההשתתפות העצמית החלה על המבוטח עקב מקרה ביטוח דומה שיארע בתחומי 

גבולות מדינת ישראל.
הכיסוי במסגרת הרחבה זו מותנה בכך שהרכוש המבוטח לא יינטש במשך כל זמן היותו בשטחים המוחזקים.  ב. 
נטישה לצורך סעיף זה: השארת  הרכוש המבוטח, כולו או מקצתו, לפרק זמן כלשהו, ללא השגחה יעילה 

מתמדת ורצופה.
למען הסר ספק מובהר בזה  ששטחי “A”  של ה”אוטונומיה” לא יחשבו כשטח מוחזק של מדינת ישראל.   ג. 

הגדרות כלליות
הפוליסה :  לרבות הרשימה, הצעת הביטוח וכל נספח ו\או כל תוספת לפוליסה.

הרשימה :  החלק בפוליסה הנושא את הכותרת “ הרשימה” .
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הכשרה חברה לביטוח בע"מ
המלאכה 6, חולון 5811801 ת.ד. 1877
טל': 03-7960000, פקס. 03-5167870

www.hcsra.co.il *3453



2

   ,  .

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי ) רכוש (
הגדרות לפרק 1 
מקרה  הביטוח

כל נזק פיזי לרכוש המבוטח, אשר נגרם כתוצאה ישירה מגורמים חיצוניים או  מפגיעה אלימה של כוחות חיצוניים 
או כתוצאה מאש - אלא אם נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי – ואשר כתוצאה ישירה ממנו אבד הרכוש 
המבוטח או חלק ממנו או שכתוצאה ישירה ממנו נגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו נזק פיזי, המצריך תיקון או 

החלפה.
תאונה לעניין פוליסה זו – אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש.

בסיס הביטוח 
עלות ההחלפה בעת תחילת הביטוח של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה, כאשר 

עלות זו כוללת גם דמי הובלה, הוצאות הקמה, היטלים ומיסים אם יחולו .
“בסיס הביטוח“ אינו מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו.

השתתפות עצמית 
הסכום הראשוני בו ישא המבוטח מתשלום הנזק ו\או ההוצאות בכל תביעה שהוגשה תחת הפוליסה. במידה ונגרם 
נזק מאירוע אחד למספר פריטים אשר חלה עליהם השתתפות עצמית שונה, תחול השתתפות עצמית אחת – הגבוהה 

מביניהן.

חריגים לפרק 1 
המבטח לא יהיה אחראי עבור : 

קלקול מכני או קלקול חשמלי, כהגדרתם להלן ונזקים הנובעים מהם ישירות.  .1
קלקול חשמלי: זרם מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי, חימום יתר. א( 

וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה ובהרכבה, רעידות, התאמה לקויה, איזון  קלקול מכני: פגמים  ב( 
לקוי, לחצים ומאמצים בלתי רגילים, סיכה או שימון או קירור לקויים או בלתי מספיקים, חימום 

יתר, התפוצצות, קפיאה של נוזל קרור או של נוזל אחר, חדירה )לא אלימה( של גוף זר.
אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגויס לשרות בטחוני.  .2

אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב: שינויים ניסויים או עומס יתר שהופעל במתכוון על הרכוש   .3
המבוטח )למעט בעת מבחן על ידי רשות מוסמכת(  או הפעלת הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.

בצוע  במהלך  ארעו  ואשר  תיקון  עבודות  מבצוע  ישירה  כתוצאה  שנגרמו  המבוטח  לרכוש  נזק  או  אבדן   .4
עבודות התיקון .

של  חמורה  רשלנית  או  זדונית  מפעולה  בעקיפין,  בין  במישרין  בין  הנובעים  או  הנגרמים  נזק  או  אבדן   .5
המבוטח, או כל אדם אחר הפועל לפי הוראותיו.

נזק שנגרמו בין במישרין בין בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד  אבדן או   .6
תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלה אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.

אבדן או נזק שנגרמו:  .7
חיתוך  וכלי  לסכינים  למשוריות,  למבלטים,  קידוח,  למוטות  קידוח,  לראשי  למקדחים,  לתבניות,  א( 

למיניהם, לאיזמלים וכלי ריסוק למיניהם וכיוצא באלה אביזרים בני חילוף.
לחומרי הפעלה כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים וכיוצא באלה. ב( 

או  המבוטח,  לרכוש  השייכים  ולצמיגים  לשרשראות  לכבלים,  לנפות,  לחגורות,  למסועים,  ג( 
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למצברי חשמל, או לזגוגיות, אלה אם כן נגרמו אובדן זה או נזק כזה תוך כדי אירוע שגרם לרכוש 
המבוטח עצמו נזק או אבדן המכוסה על פי פוליסה זו, אלא אם הוסכם אחרת – כנקוב ברשימה.

התבלות, בלאי, חלודה, שיתוך )קורוזיה(, משקעים פנימיים )כגון אבנית(, של כל חלק מהרכוש המבוטח,   .8
שנגרמו או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה, או מחוסר שימוש או מתנאים אטמוספריים 

רגילים.
אבדן או נזק שאירעו בתחום: מחצבה, ים, מקווה מים, נהר, בתוככי מכרה או מנהרה, או בשטח סמוך לכל   .9

אלה סמיכות של סיכון הנובע מהם.
אבדן או נזק לכלי רכב מכל סוג שהוא עליו מורכב הרכוש המבוטח.  .10

גניבה של חלקים, אביזרים  וכלים המחוברים פיזית לרכוש המבוטח ואשר בעת  הגניבה לא היו מחוברים   .11
אליו.

גניבה של חלקים וכלים שאינם נמצאים בארגז נעול הצמוד באופן קבוע לרכוש המבוטח שלא בעת גניבת   .12
הכלי המבוטח כולו.

אבדן או נזק או הפסד תוצאתיים מכל סוג שהוא.  .13
אבדן או נזק שיגרמו לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה מהמשכת הפעלתו לאחר שניזוק ולא   .14

תוקן או שנזק כלשהוא שבו לא תוקן כהלכה.
מטעם   כדין,  מורשה  מפעיל  ללא  מושאל  או  מושכר  היה  המבוטח  שהציוד  בעת  שאירעו  נזק  או  אבדן   .15

המבוטח.
אבדן או נזק שאירעו בעת שהציוד המבוטח נגרר שלא באמצעות אמצעי ואביזרי גרירה תקניים.  .16

אבדן או נזק שאירעו לרכוש המבוטח עקב חילוץ, גרירה, העמסה , הובלה או העברה של הרכוש המבוטח   .17
שאיננו נובע או אינו קשור לקרות מקרה הביטוח, אלא אם הוסכם אחרת - כנקוב ברשימה.

אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב נזקי טבע, סערה, סופה, שטפון, ברד, שלג, רעידת אדמה או   .18
התפרצות וולקנית, אלא אם הוסכם אחרת– כנקוב ברשימה.

אבדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח עקב גניבה, פריצה או נזק בזדון או כל נסיון לכך, אלא אם הוסכם   .19
אחרת– כנקוב ברשימה.

אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח על ידי התקשות בטון או נזק לבטון שהתקשה, עקב נזק לציוד   .20
המכוסה בפוליסה זו. 

הבהרה – רכוש מוחשי
מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה אך ורק נזק פיזי לרכוש מוחשי.

למניעת ספק , נזק פיזי לרכוש מוחשי איננו כולל נזק לתכנה ו\או מידע אלקטרוני לרבות  אך לא בלבד:
אבדן או נזק למידע או לתכנה או כל שינוי מזיק במאגר נתונים או בתכנית מחשב אשר נגרם על ידי מחיקה,  א. 

השחתה או עיוות המקור, וכן הפרעה במהלך העסקים של המבוטח כתוצאה  מהאבדן או הנזק כאמור.
אבדן או נזק הנובע מליקוי בתיפקוד, בזמינות, בטווח השימוש או בנגישות למידע או לנתונים או לתכנה  ב. 

או לתכניות מחשב, וכן הפרעה במהלך העסקים של המבוטח הנובע מהנזק או מהאבדן כאמור.
זו כדי להוסיף על הכיסוי הביטוחי שניתן על פי פרק זה אלמלא הכללתה  מובהר בזה כי אין באמור בהבהרה 

כאמור.
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הרחבות לפרק 1
השבה לקדמות  .1

על אף האמור  בתנאי מספר 9  בתנאים הכללים לכל פרקי הפוליסה )הקטנת סכום הביטוח ו\או גבולות 
האחריות לאחר האבדן או הנזק (, יושבו סכומי הביטוח לפרק 1 )רכוש( לקדמותם,  מיום קרות האבדן או 

הנזק , אלא אם כן יורה המבוטח אחרת.
הוצאות מיוחדות  .2

השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות עבור עבודה לתיקון הנזק גם בשבתות וחגים וכן משלוח אוירי עקב אבדן 
או נזק המכוסה על פי פרק זה, עד לסכום שאינו עולה על 20% מסכום האבדן או הנזק הכולל.

הוצאות מנע  .3
הפוליסה מורחבת לכסות גם הוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח, אף אם לא נגרם אבדן 
או נזק בפועל לרכוש המבוטח עצמו וזאת בתנאי כי הוצאות אלו היו חיוניות לשמירה על שלמות הרכוש 

המבוטח בהיותו נתון בפני סיכון ממשי ומיידי.
הוצאות חילוץ וגרירה  .4

הפוליסה מורחבת לכסות גם הוצאות חילוץ וגרירה כולל העברה של הרכוש המבוטח עקב מקרה הביטוח, 
ממקום קרות מקרה הביטוח למקום תיקונו והחזרתו והצבתו במקומו  עד לסכום המצוין ברשימה או אם 
לא צוין סכום כזה ברשימה, עד לסך  של  15,000 ₪ או 10% מסכום הנזק שאושר לתשלום – הנמוך 

מבין  השניים.
סעיף מס ערך מוסף  .5

מוסכם בזה כי אם המבוטח רשאי לקזז מס ערך מוסף אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם מע”מ , 
אולם אם המבוטח איננו רשאי לקזז מס ערך מוסף מכל סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו 

סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם  את המס האמור - מע”מ .
הרחבת כיסוי לרעידת אדמה )סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(:    .6

בניגוד לאמור בחריגים יורחב הכיסוי לפי סעיף זה לכלול גם אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם על ידי 
רעידת אדמה )רעש( כולל אש שנגרמה על ידי כך במישרין או בעקיפין ,אשר ארעו  במהלך תקופת הביטוח 
כמפורט ברשימה. למטרת הרחבת כיסוי זו יחשב כארוע אחד כל אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן אחד של 

72 שעות רצופות אחרי שנרשמה רעידת אדמה.
ההשתתפות העצמית של המבוטח לכל נזק כאמור לעיל , תהיה בגובה של 10% מסכום הביטוח לסיכון 

רעידת אדמה כמפורט ברשימה אך לא פחות מ- 30,000 ₪ ולא יותר מ – 2,000,000 ₪.
הביטוח לפי הרחבה זו אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח  במישרין או בעקיפין  ע”י:

גניבה תוך כדי או בעקבות ארוע של רעידת אדמה המכוסה לפי הרחבת כיסוי זו.  .1
אבדן או נזק שנגרמו בפקודת רשות ציבורית כלשהי .  .2

הרחבת כיסוי לנזקי טבע )סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(:   .7
בניגוד לאמור בחריגים יורחב הכיסוי לפי סעיף זה לכלול גם אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם ע”י סערה, 

סופה, שלג, ברד ושטפון אשר ארעו במהלך  תקופת הביטוח כמפורט ברשימה.
ההשתתפות העצמית של המבוטח לכל נזק ולכל אתר כאמור לעיל , תהיה בגובה של 5% מסכום הנזק, 

בכפוף למפורט להלן:
כאשר סכום הביטוח על פי הפוליסה  נמוך מ - 10,000,000 ₪ - תהא ההשתתפות העצמית לא   .1

פחות  מ – 10,000 ₪.
כאשר סכום הביטוח על פי הפוליסה גבוה מ – 10,000,000 ₪ - תהא ההשתתפות העצמית לא   .2

פחות מ – 20,000 ₪ ולא יותר מ – 200,000 ₪. 
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הביטוח לפי הרחבה זו אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח  במישרין או בעקיפין ע”י:
גניבה תוך כדי או בעקבות ארוע המכוסה לפי הרחבת כיסוי זו.  .1

אבדן או נזק שנרמו בפקודת רשות ציבורית כלשהי.   .2

הרחבת כיסוי לשבר שמשות )סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(:  .8
בניגוד לאמור בחריגים יורחב הכיסוי לפי סעיף זה לכלול גם שבר תאונתי מקרי לשמשות המותקנות ברכוש 
המבוטח כתוצאה  מארוע המבוטח בפוליסה זו, גם אם לא נגרם נזק לרכוש המבוטח עצמו.  למען הסר 

ספק:
“שבר” – פירושו שבר ו/או סדק  הפולש דרך כל עובי השמשה.  .1

הסכום הנקוב ברשימה איננו סכום מוסכם אלא מהווה גבול אחריות החברה כלפי המבוטח לארוע   .2
אחד כתוצאה ממקרה אחד.

הרחבת כיסוי זו כפופה לכל יתר תנאי הפוליסה ובכלל זה  גם השבת היקף הביטוח לקדמותו.  .3

תנאים לפרק 1 

היקף חבות המבטח  .1
היקף חבות המבטח על פי פרק 1 הינו ערכו הכספי הממשי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בקרות 

מקרה הביטוח וזאת בכפוף לסעיף “ביטוח חסר” שלהלן. 
חישוב דמי הביטוח  .2

דמי הביטוח לפרק 1 יחושבו על פי הסכום שנקבע כ- “בסיס הביטוח”, בתוספת דמי ביטוח תמורת כיסוי 
הרחבות שנעשו על פי בקשתו של המבוטח ובאישור המבטח.

ביטוח חסר  .3
הרכוש  ההחלפהשל  מעלות  פחות  הביטוח”  כ”בסיס  ברשימה  המצוין  הסכום  הביטוח  תחילת  בעת  היה 
המבוטח ברכוש חדש כנדרש בהגדרות לפרק 1 )בסיס הביטוח (, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא 
כיחס בין הסכום המצויין ברשימה כ”בסיס הביטוח”  לבין עלות ההחלפה כנדרש בהגדרות לפרק 1 . סעיף 

זה חל בנפרד על כל פריט מפריטי רשימת הציוד  המבוטח. 
השתתפות עצמית  .4

ההשתתפות  שיעור  יהיה  פריצה,  או  גניבה  או  זדון,  מעשה  למעט  כלשהי  מסיבה  נזק  או  אובדן  א. 
העצמית כמצוין ברשימה לגבי אותו פריט – אך בכל מקרה לא פחות מאשר 1% מבסיס הביטוח 

לגבי הפריט האמור, או סכום שווה ערך ל- 1,000 $, הגבוה מבין השניים. 
אובדן או נזק הנובע ממעשה זדון או מגניבה או מפריצה, יהיה שיעור ההשתתפות העצמית כמצוין  ב. 
ברשימה לגבי אותו פריט - אך בכל מקרה לא פחות מאשר 20% מבסיס הביטוח לגבי הפריט שאבד 

או ניזוק או שווה ערך ל-  $5,000, הגבוה מבין השניים. 
חישוב השיפוי   .5

נזק הניתן לתיקון א. 
במקרה בו הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון, ישלם המבטח את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות, 
כדי להחזיר את הפריט תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק. כן ישלם המבטח 

את ההוצאות של הפירוק ושל ההרכבה מחדש שהוצאו לשם ביצוע התיקונים. אם התיקונים 
יבוצעו על ידי המבוטח ישלם המבטח את עלות החלקים ועלות הפירוק וההרכבה שהוצאו 

לביצוע התיקון.המבטח לא ישלם עבור שינויים, תוספות, שיפורים, או שיפוצים 
כלליים, אשר יבוצעו בעת ביצוע התיקונים המכוסים על ידי הפוליסה. 
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המבטח לא יישא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים כלשהם אלא אם הם מהווים חלק 
מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על ידי פרק 1. מובהר בזאת שמתגמולי הביטוח שישולמו 
על ידי המבטח בגין החלפת חלקים ינוכה ערך הבלאי והפחת בגין השימוש , אלא אם נאמר 

במפורש ברשימה שהשיפוי יהיה על בסיס “ערך כינון” בכפוף למפורט להלן:
הוראות מיוחדות להרחבת ערך כינון :

 3 תוך  יש להשלים אותן  אופן  ובכל  הכינון במהירות סבירה  עבודות  לבצע את  יש להתחיל   -
חודשים לאחר הנזק או תוך זמן נוסף אם הסכים המבטח  לכך בכתב .

כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות לכינון הרכוש  שניזוק, לא יהא המבטח חייב בכל תשלום   -
שהוא  העולה על הסכום שהיה צריך לשלם אותו אילולא היה כלול בה סעיף מיוחד זה.

על סכום  ביצוע הכינון  עולה בתקופת   , כליל  אם סכום הכינון של הרכוש המבוטח שנהרס   -
הביטוח בעת קרות נזק או הרס לרכוש, אזי יחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור ההפרש וישא 

בהתאם לכך באחוז יחסי של האבדן.
כל סעיף של חלק זה שחל עליו  הרחבת “ערך כינון” זה יהיה כפוף להוראה זו .

הרחב זה אינו חל :
על ציוד ומכונות שגילם הוא מעל 9 שנים או שיצאו מכלל שימוש לפני קרות הנזק, אלא אם כן   -

הסכים המבטח אחרת במפורש ובכתב.
אם המבוטח אינו מודיע למבטח תוך 60 יום מתאריך הנזק או ההרס שבכוונתו לכונן את את   -

הרכוש שניזוק או נהרס.
אם המבוטח אינו יכול או אינו רוצה לכונן את הרכוש שניזוק.  -

אובדן מוחלט ב. 
בקרות אובדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישלם המבטח את ערכו הממשי הכספי 
של הפריט שאבד כפי שהיה סמוך לקרות האובדן, כשעלות זו כוללת הוצאות רגילות של הקמה 

והיטלים, אם יחולו ואינם ברי החזרה.
אובדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, יחשב מקרה בו הפריט נגנב, הושמד או שעלות 
פריט  כל  של  הממשי  הכספי  הערך  לאובדן  שגרם  הארוע  קרות  לפני  מיד  הפריט  של  התיקונים 
מפריטי הרכוש המבוטח יהיה ערך השוק של הפריט מיד לפני קרות הארוע שנגרם לאבדן. ערכה של 

הניצולת הניתנת לשימוש על ידי המבוטח יופחת מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם. 
מוטב שאינו המבוטח   .6

המבוטח יהיה רשאי לקבוע מוטב זולתו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה מראש למבטח ונתקבלה  א. 
הסכמת המבטח בכתב.

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח הפיצוי המגיע לו, תחייב קביעה  ב. 
זו גם את המוטב. 

תנאי שמירה :  .7
כאשר הרכוש המבוטח המפורט ברשימה יימצא תחת שמירה, תתבצע השמירה בהתאם לתנאים הבאים :

השמירה תבוצע באמצעות ובאחריות חברת שמירה בעלת רשיון תקף על פי חוק חוקרים פרטיים   .1
שרותי שמירה תשל”ב - 1972, )להלן “ חברת השמירה “ (.

חברת השמירה תפעיל שומרים מתודרכים אשר :  .2
מועסקים בשמירה בלבד, באורך רצוף, בנוכחות ובערנות מתמדת ואינם מועסקים בכל עבודה   .2.1

אחרת  בנוסף.
גילם אינו עולה על 55 שנים.  .2.2

)לחצן  עזרה  אזעקת  אמצעי  לרבות  תפקידם,  למילוי  עזר  אמצעי  בידיהם   .2.3
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מצוקה או מכשיר קשר למוקד אזרחי ו\או משטרה(.
למבטח תשמר זכות השיבוב מחברת השמירה .  .3

נטל ההוכחה כי תנאי השמירה מולאו בהתאם למפורט לעיל, יחול על  המבוטח.   .4
שעבוד )סעיף זה בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(  .8

כל תשלום אם יגיע לפי הפוליסה, ישולם לבנקים/מוסדות המצוינים ברשימה, לפי שיעור זכאות  א. 
ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים המצוינים ברשימה ובהתאם לכל תנאי 

וסעיפי הפוליסה. 
למרות כל הרשום בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה, בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלום  ב. 
של דמי ביטוח או חלק מהם, או בדבר זכות ביטול הפוליסה על ידי המבטח בתוקף תנאי הפוליסה, 
לבנקים/ בכתב  בהודעה שתימסר  המצוינים  ובשעה  ביום  אלא  הביטוח  לביטול  תוקף  יהיה  לא 

מוסדות להם זכות ההנאה בפוליסה, לפחות 30 יום לפני מועד הביטול.
התחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח תהייה קודמת להתחייבות המבטח לתשלום בגין תביעות  ג. 
וכל שיעבוד ו/או חוב אחר. מוסכם כי למבטח שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטח בכל סכום 

שיש לשלמו בגין קרות מקרה הביטוח.
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פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי פרק זה יהיה בתוקף אך ורק אם 
צוין במפורש ברשימה

הגדרות לפרק 2
צפוי  ובלתי  תאוני  אירוע  בשל  חדש(  )נוסח  הנזיקין  פקודת  פי  על  המבוטח  חבות  מקרה הביטוח: 
שגרם לנזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש בפריטי ציוד מכני הנדסי 

המצויינים ברשימה.
הסכום המצוין ברשימה כגבול האחריות לנזק.  גבולות אחריות: 

הסכום המצוין ברשימה כגבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל המקרים שאירעו 
במשך תקופת הביטוח. 

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.  נזק: 
במקרה של תביעת שיפוי בגין חבות המכוסה על פי פרק זה, יישא המבטח בנוסף  הוצאות: 
לסכום השיפוי גם בהוצאות סבירות לניהול ההליכים המשפטיים אף מעבר לגבולות 

האחריות המצוינים ברשימה. 
היה והמבוטח יהיה זכאי לקבלת כספים )ובכלל זה החזר הוצאות ו/או שכ”ט עו”ד 
לגבות את הסכומים  זכאי  יהיה המבטח  עם ההליכים המשפטיים,  וכיו”ב( בקשר 
הנ”ל לטובתו עד כמה שהמבטח הוציא סכומים אלו. סעיף זה מהווה סעיף המחאת 

זכותו של המבוטח לקבלת כספים אלה לטובת המבטח. 
היה וחבות המבוטח בגין מקרה ביטוח תעלה על גבולות האחריות, תוגבל אחריות 
המבטח עבור ההוצאות לניהול ההליכים המשפטיים ליחס שבין גבולות  האחריות 

לבין סך חבות המבוטח בגין מקרה הביטוח. 
ומכל  ברשימה, מכל תביעה  עצמו את הסכום הראשוני, המצוין  על  ישא  המבוטח  השתתפות עצמית: 

סכום הוצאות העומדים לתשלום לפי פוליסה זו בגין כל תביעה בנפרד. 
מובהר במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה חל גם לגבי הוצאות 
לא  אם  אף  וזאת  התביעה  בירור  ו/או  בתביעה  הטיפול  במהלך  המבטח  שהוציא 

שולמו פיצויים בגינם. 

 חריגים לחבות המבטח לפרק 2 
המבטח לא יכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם: 

פגיעות או נזקי גוף כלשהם.  .1
נזק המוצא מכלל כיסוי בהתאם לאמור בחריגים לחבות המבטח המשותפים לפרקים 2 ו-3 ובחריגים   .2

הכלליים לפוליסה. 
במקרה של אבדן או נזק לצינורות, כבלים , מתקנים תת קרקעיים, ישפה המבטח את המבוטח אך ורק   .3
אם בטרם החלו העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות דבר המיקום המדויק שבו מצוים 
באזור התת-קרקעי של אתר העבודות. צינורות, כבלים וכל מתקן תת-קרקעי אחר ועל המבוטח נטל 
ההוכחה שביצע בדיקה כזו. סכום השיפוי יהיה מוגבל בכל מקרה אך ורק להוצאות תיקון הנזק שנגרם 
נזק  בגין  פיצוי  ישולם  לא  וממילא  כיסוי  יהא  ולא  אחרים  תת-קרקעים  ומתקנים  כבלים  לצינורות, 
ומתקנים תת-קרקעיים   כבלים  לצינורות,  נזק   של  במקרה  העצמית  כלשהו. ההשתתפות  תוצאתי 

תהיה בסך - .6,000 ₪.
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 הרחב נזקי גוף לפרק 2 
)הרחב ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף שאינם נכללים בביטוח חובה.( 

הרחב זה יהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה. 
מקרה הביטוח  .1

גוף שאין עליו חובת פיצוי  נזק  )נוסח חדש( בשל  מקרה הביטוח או חבות המבוטח לפי פקודת הנזיקין 
לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה – 1975, על תיקוניו )להלן – “חוק הפיצויים”( שיגרם 
לאדם שאינו בעל הפוליסה או המבוטח או הנוהג ברשותו ושאיננו עובד של המבוטח או של בעל הפוליסה, 

כתוצאה משימוש ברכב\ בכלי המבוטח בתקופת הביטוח. 
גבולות הפיצוי  .2

המבטח ישלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח עד  א. 
לגבול האחריות המצוין ברשימה לגבי הרחב ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף.

המבטח יישא גם בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח וזאת אף מעל  ב. 
גבולות האחריות.

על אף הרשום לעיל, אם נגרם מקרה הביטוח בזדון, פטור המבטח מחובתו.  ג. 
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ניתן לבטחו  )מיועד לציוד שלא  גוף כלפי צד שלישי  פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי 
בביטוח חובה( פרק זה יהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה.

הגדרות לפרק 3 :
חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( בשל אירוע תאונתי ובלתי צפוי  מקרה הביטוח: 
שגרם לנזק גוף – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי כתוצאה משימוש 

בפריטי ציוד מכני הנדסי שאינם ניתנים לביטוח חובה המצוינים ברשימה. 
הסכום המצוין ברשימה כגבול אחריות לנזק. גבולות אחריות: 

כל הנזקים שיארעו  בגין  לכל הפיצויים  כגבול האחריות  הסכום המצויין ברשימה 
במשך תקופת הביטוח. 

מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.  נזק:  
במקרה של תביעת שיפוי בגין חבות המכוסה על פי פרק זה, ישא המבטח בנוסף  הוצאות: 
לסכום השיפוי גם בהוצאות סבירות לניהול ההליכים המשפטיים אף מעבר לגבולות 

האחריות המצויינים ברשימה. 
היה והמבוטח יהיה זכאי לקבלת כספים )ובכלל זה החזר הוצאות ו/או שכ”ט עו”ד 
וכיו”ב(בקשר עם ההליכים המשפטיים, יהיה המבטח זכאי לגבות את הסכומים הנ”ל 
לטובתו עד כמה שהמבטח הוציא סכומים אלו. סעיף זה מהווה סעיף המחאת זכותו 

של המבוטח לקבלת כספים אלה לטובת המבטח. 
היה וחבות המבוטח  בגין מקרה ביטוח תעלה על גבולות האחריות, תוגבל אחריות 
המבטח עבור ההוצאות לניהול ההליכים המשפטיים ליחס שבין גבולות האחריות 

לבין סך חבות המבוטח בגין מקרה הביטוח. 
המבוטח יישא על עצמו את הסכום הראשוני, המצוין ברשימה, מכל תביעה ומכל  השתתפות עצמית: 

סכום הוצאות העומדים לתשלום לפי פוליסה זו בגין כל תביעה בנפרד.
מובהר במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה חל גם לגבי הוצאות 
לא  אם  אף  וזאת  התביעה  בירור  ו/או  בתביעה  הטיפול  במהלך  המבטח  שהוציא 

שולמו פיצויים בגינם. 

חריגים לחבות המבטח לפרק 3
המבטח לא יכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם: 

חבות בגין נזק גוף לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.   .1
חבות בגין נזק גוף למפעיל \ נהג הציוד המבוטח , אלא אם צוין מפורשות אחרת ברשימה.  .2

חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי.   .3
נזק המוצא מכלל כיסוי בהתאם לאמור לחריגים לחבות המבטח המשותפים לפרקים 2 ו- 3 ובחריגים   .4

הכלליים לפוליסה. 
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חריגים לחבות המבטח לפרקים 2 ו- 3
המבטח לא יכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם:

נזק הנגרם לרכוש, אשר בעת קרות מקרה הביטוח נמצא בבעלותו או בחזקתו, או בפיקוחו, או בשליטתו,   .1
או בהשגחתו של המבוטח. 

נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח או כל איש בשירותו פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח אשר נגרם   .2
במישרין על ידי פעולה זו. 

תשלום כלשהו בשל חבות לנזק לרכוש שהורם או הונף או הובל על ידי הציוד המבוטח.   .3
במקרה של אובדן או נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת-קרקעיים, המבטח ישפה את המבוטח, אך   .4
ורק אם בטרם החלו העבודות, בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את המיקום המדוייק בו מצויים 
באזור התת- קרקעי של אתר העבודה, צינורות כבלים וכל מתקן אחר שהוא, ועל המבוטח יהיה נטל 
הראייה להוכיח כי ביצע בדיקה זו. סכום השיפוי מוגבל אך ורק להוצאות התיקונים של הצינורות, 

מתקנים או הכבלים התת- קרקעיים, ולא ישולם פיצוי בגין נזק תוצאתי או אחר כלשהו. 
התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם אלא אם כן, התחייבות או אחריות כזו   .5

הייתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר הסכם זה.
סכום שהמבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו, והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו. המבוטח   .6

יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהיעדר הסכם זה. 
מקרה הביטוח אשר אירע במתכוון או בזדון.  .7

חבות הנובעת במישרין או בעקיפין מזיהום אוויר, מים או קרקע או זיהום של רכוש אך למעט זיהום   .8
אשר נבע מאירוע שהוא תאונתי ובלתי צפוי. 

נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי.   .9

הרחבה משותפת לפרקים 2 ו- 3
הגנה בהליכים פליליים

הרחבה זו תהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה 
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן: 

המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים 
פליליים, שיוגשו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו. כמו כן, המבטח, 
על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה 

הסופית האפשרית, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור. 
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה 
עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור. היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של 
עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח 
את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח, כל הנ”ל בכפוף לגבולות אחריות המבטח. 
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או הערעור, הכל 

לפי העניין. 

הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים:

ידי  הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על 
מדינת ישראל או מטעמה, המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח 

המבוטח לפי פוליסה זו. 
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הוצאות הגנה )כולל ערעור(:
שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית 
המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על פסקי דין, 

אך לא כל קנס, פיצוי או תשלום עונש המוטלים בגזר הדין.
שכר טרחה:

התש”ס  המינימלי(  )התעריף  הדין  עורכי  לשכת  בכללי  הקבוע  משפטיים  הליכים  לניהול  דין  עורך  טרחת  שכר 
 .2000

חריגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם: 

המוחרג  אירוע  בגין  הינם  המוות  סיבת  חקירת  ו/או  האישום  כתב  הגשת  ו/או  החקירה  או  ההליך   .1
מפורשות בפוליסה. 

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל )בין   .2
במעשה ובין במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני   .3
משנה של המבוטח. 

גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על $25,000 למקרה ולסה”כ המקרים בתקופת הביטוח. 

תנאים כלליים משותפים לפרקים 2 ו- 3
טיפול בתביעות:  .1

הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח  א. 
את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, 
השתתפות, דמי נזק. למבטח יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור 
או יישוב של תביעה. על המבוטח יהיה לתת למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה 
שיידרש ממנו. אולם מוצהר ומוסכם כי זכות זו של המבטח לא תופעל לרעתו של המבוטח בניהול 

עסקיו או לפגיעה במוניטין של המבוטח.
היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך תיאום הדדי  ב. 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה. 
הביטוח  תגמולי  לצד השלישי את  לשלם   – הוא  חייב  הצד השלישי  דרישת  ולפי  רשאי-  המבטח  ג. 
שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד 
תוך תקופה זו , אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.

תשלום סכום גבול האחריות:  .2
המבטח יהיה רשאי בקשר לכל תביעה או תביעות כלפי המבוטח הנובעות ממקרה אחד או מסדרת מקרים 
שאפשר לייחסם למקור אחד או לסיבה מקורית אחת או הבאות כתוצאה מהם, לשלם למבוטח את סכום 
גבול האחריות על פי פוליסה זו, לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור פיצויים, וכן 
את דמי ההשתתפות העצמית. במקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח של תביעה או תביעות כאלה 
ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בגינן. כמו כן ישפה המבטח את המבוטח גם עבור הוצאות משפט סבירות 

שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, והן אף מעל לגבולות האחריות שברשימה.
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איסור הודעה :  .3
לא ייעשו ולא יינתנו על ידי המבוטח או מטעמו כל הודאה, הצעה, התחייבות, הבטחה, פיצוי, סידור או 
תשלום ביחס לכל מקרה בגינו תיתכן תביעה לפי פוליסה זו ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב. אין הוראת 
סעיף זה חלות על מסירת עובדות הנוגעות למקרה הביטוח למשטרה או לכל גורם מוסמך על פי כל דין, וכן 

על מתן עדות במשפט פלילי. 

חריגים לחבות המבטח לכל פרקי הפוליסה
המבטח לא יכסה אובדן, נזק או חבות שנגרמו, או הנובעים, או שהינם תוצאה, במישרין או בעקיפין על-ידי: 

חריג מלחמה, מהומות אזרחיות וסיכונים פוליטיים:  .1
הוכרזה  אם  )בין  מלחמתיות  פעולות  או  איבה  פעולות  זר,  אויב  של  פעולה  פלישה,  מלחמה,  א. 

מלחמה או אם לאו( ומלחמת אזרחים.
עממית,  או  צבאית  התקוממות  ו/או  אזרחיות  פרעות  שביתות,  מהומות,  מרי,  מרד,  מרידה,  ב. 
התקוממות המונית, מהפכה, הפיכה צבאית, קשר, מהפכה צבאית או תפיסת  שלטון באורח 
בלתי חוקי על ידי הצבא או גורם אחר, החרמת רכוש, עיקול, הפקעה, החרמה והלאמה, משטר 
צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של 

משטר צבאי או מצב של מצור.
פעולות טרור המבוצעות על ידי אדם או על ידי אנשים הפועל/ים מטעם או בקשר עם ארגון  ג. 

כלשהו, העוין את המדינה. 
לצורך חריג זה “טרור” משמעו: שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות 
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו. מוסכם כי רק אישור של משרד הביטחון, או של 
משטרת ישראל או של מנהל מס רכוש על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961 על כל תיקוניו, 
המאשר כי נזק  נגרם במישרין על ידי אחת מפעולות אלו, יהווה בסיס לדחיית תביעת המבוטח 

לתגמולי ביטוח על סמך חריג זה. 
חריג סיכונים גרעיניים וחומרים ביולוגיים וכימיים:  .2

או מפסולת  כלשהו  גרעיני  רדיואקטיבי מדלק  זיהום  או  מייננת  קרינה  כלשהו,  גרעיני  חומר  א. 
גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני. 

למטרת סעיף זה בעירת דלק גרעיני תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל עצמו. 
חריג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ועל שימוש בחומרים רדיואקטיביים במעבדות מחקר 
ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה. על אף האמור לעיל עבודה עם או 

שימוש בדלק גרעיני מוחרגים. 
חומרים ביולוגים או כימיים, שנעשה בהם שימוש שלא למטרות שלום.  ב. 
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תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
כותרת סעיפי הפוליסה נועדו לנוחות הקריאה ולא ישפיעו על תוכן הסעיפים לגופם.

תחולת החוק:  .1
על פוליסה זו, חריגיה, תנאיה והוראותיה, חל חוק חוזה הביטוח, התשמ”א – 1981 . 

גילוי ושינוי בעניין מהותי :  .2
המבוטח יודיע למבטח בכתב במשך תקופת הביטוח, על כל שינוי בעניין מהותי תוך זמן סביר מעת שנודע  א. 
לו על כך. לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את 

היקף חבותו על פי הוראות החוק. 
עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח ו/או בכל מסמך אחר שהוגש למבטח.  ב. 

היה והמבוטח הוא תאגיד תחשב לידיעת המבוטח לעניין סעיף זה וכל עניין אחר לצורך פעולה זו לאחר  ג. 
היוודע הדבר לאחד המנהלים בתאגיד או לאחראי על נושא הביטוח בתאגיד.

שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו:  .3
פעולה  במצב  המבוטח  הרכוש  את  להחזיק  מנת  על  סבירים  באמצעים  חשבונו  על  לנקוט  המבוטח  על  א. 

תקין. 
כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מוסמך ובאם הדבר נדרש על פי החוק, יהיה גם  ב. 

בעל רישיון תקף. 
על המבוטח לבצע במועדים בדיקות תקופתיות כנדרש בחוק ולהצטייד בדו”ח מבחן המאשר את הפעלת  ג. 

הציוד אם דו”ח כזה נדרש על פי החוק. 
ביקורת נציגי המבטח:  .4

באי כוח ונציגי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל המבוטח למסור להם 
את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת סיכון.

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים:  .5
ובתנאים  במועדים  ישולמו  לפוליסה,  בקשר  למבטח  מהמבוטח  המגיעים  אחרים  ודמים  הביטוח  דמי  א. 

שהוסכמו בין המבוטח לבין המבטח. 
לא שולמו דמי הביטוח כפי שהוסכם, יישא כל תשלום שבפיגור הפרשי שער או הפרשי מדד לפי העניין  ב. 
ריבית שנתית צמודה בשיעור שנקבע בחוק פסיקת  וכן  יום התשלום בפועל,  ועד  מיום תחילת הביטוח 
ריבית והצמדה, התשכ”א -1961, אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור, וכחלק בלתי נפרד 

ממנו.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי  ג. 
המבטח להודיע למבוטח בכתב לשלמו, כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים. אם הסכום שבפיגור 
לא סולק לפני כן ואם נקבע בקביעה בלתי חוזרת מוטב שאינו המבוטח, יהיה המבטח רשאי לבטל את 
הביטוח, לאחר שהודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור ועל כוונתו לבטל את הפוליסה, והמוטב לא סילק 

את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. 
תביעה לתגמולי ביטוח:  .6

בקרות אובדן או נזק, על  המבוטח או על המוטב, לפי העניין, להודיע על כך למבטח תוך זמן סביר לאחר  א. 
שנודע לו על קרות האובדן או הנזק ועל זכותו לתגמולי הביטוח.

כל המסמכים הדרושים  ויצורפו אליה  פי הפוליסה תוגש בכתב,  על  ביטוח  כל תביעה לתשלום תגמולי  ב. 
לבירור חבותו של המבטח והיקפה. 

למען הסר ספק מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תיחשב כתביעה שנמסרה למבטח רק לאחר 
של  ברשותו  אינו  זה  מידע  אם  כי  מוסכם  למבטח.  הדרושים  המסמכים  וכל  מידע  כל  למבטח  שנמסרו 

המבטח, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם. 
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לאחר קרות האובדן או הנזק, על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים כדי לצמצם את הנזק. היה והמבוטח  ג. 
לא נקט אמצעים סבירים אלה, רשאי המבטח להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק. 

המרת תגמולי הביטוח למטבע הפוליסה :  .7
בקרות אובדן או נזק המבוטח על פי פוליסה זו, יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים על ידי המרת הסכומים שהוצאו 
בפועל למטבע הפוליסה, בהתאם ל”שער/ים” החל/ים במועד שבו נעשתה ההוצאה על ידי המבוטח בפועל. תשלום 
תגמולי הביטוח על ידי המבטח למבוטח במטבע ישראלי בהתאם ל”שער” במועד התשלום בפועל על ידי המבטח. 

“שער” לעניין פוליסה זו פירושו, השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל. 
הצמדת סכומי הביטוח ודמי השתתפות עצמית:  .8

אם סכומי הביטוח או גבולות האחריות ודמי ההשתתפות העצמית מצוינים בדולרים של ארה”ב: א. 
תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית יחושבו במטבע ישראלי, בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל, אשר 

יחול במועד התשלום בפועל לידי המבוטח או הצד השלישי. 
אם סכומי הביטוח או גבולות האחריות ודמי ההשתתפות העצמית מצוינים במטבע ישראלי:  ב. 

תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית יחושבו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך 
לפני תחילת תקופת הביטוח )להלן – “המדד היסודי”( לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד 

תשלום תגמולי הביטוח או מועד תשלום ההשתתפות העצמית לפי העניין. 
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח או גבולות האחריות, תהווה כל הגדלה כזו סכום 
בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל, כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהיה המדד הידוע 

במועד תחילת ההגדלה. 
הקטנת סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות לאחר האובדן או הנזק:  .9

מוסכם בזה כי לאחר קרות אובדן או נזק יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות מיום האובדן או הנזק 
בגובה תגמולי הביטוח. 

מינוי שמאי ותשלום מקדמות:  .10
בקרות מקרה הביטוח ימנה המבטח שמאי לטיפול בנזקים, אשר יפעל בשמו ועל חשבונו.  א. 

או  מקדמה  המבטח  מן  לקבל  המבוטח  זכאי  וחריגיה,  הפוליסה  לתנאי  ובכפוף  הביטוח,  מקרה  בקרות  ב. 
התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לכינון הנזק וזאת על חשבון תגמולי ביטוח שאינם שנויים 

במחלוקת לפי תנאי פוליסה זו. 
מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח כאשר חישוב ערך המקדמה מסכום 
ביום  הצמוד  ערכה  שקלית  הפוליסה  באם  או  הדולרי  ערכה  בסיס  על  יעשה  הסופיים  הביטוח  תגמולי 

תשלום תגמולי הביטוח הסופיים. 
בנוסף לאמור לעיל המבטח מקבל על עצמו במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק ותוך זיקה לעניין ביטוח חסר, 

לשלם למבוטח מקדמות בשיעורים כדלקמן: 
21 יום אחרי הגשת הדו”ח הראשוני על ידי השמאי – 25% מסכום הערכה הראשונית הכלולה בדו”ח.    )1

לאחר 21 יום נוספים – תשלום שני בשיעור 25% מהערכה הראשונית.   )2
אם בעקבות דוח נוסף של השמאי, יתברר כי הערכה שניתנה ביחס נזק שונה באופן ניכר מההערכה   )3

הראשונית, המבטח ישלם תשלומים נוספים כמוזכר לעיל, בהקדם. 
ביטוח נוסף:  .11

המבוטח יודיע למבטח בכתב על כל ביטוח נוסף:
ביטוח המכסה את הרכוש המבוטח מפני סיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.  א. 

ביטוח המכסה חבות המבוטח לפי פוליסה זו. ב. 
זכות הקיזוז  .12

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח, כל סכום שהמבוטח חייב לו, ואשר פקע זמן פירעונו, 
כל זאת בכפוף להוראות כל דין. במקרה של אובדן מוחלט )טוטאלי( לרכוש המבוטח המכוסה על פי 

פוליסה זו, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו, לפי פוליסה זו, גם אם טרם 
הגיע מועד תשלומם.
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תחלוף  .13
הייתה למבוטח בשל האובדן או הנזק גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה הביטוח,  א. 

עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן  ב. 
הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעבר לתגמולים שקיבל מהמבטח, ובלבד שהסכומים שנגבו מן הצד השלישי 
יחולקו בין המבטח ובין המבוטח על פי שיעור תגמולי הביטוח מתך סך הנזק המכוסה לפי קביעת שמאי 

מוסמך. 
קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח.  ג. 

עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, אף אם נעשו לפני תחילת הביטוח, עליו 
לפצותו בשל כך. 

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כנגד עובדי המבוטח ונושאי המשרה שלו, וכן כל אדם או גוף משפטי אחר  ד. 
שהמבוטח ויתר נגדו על זכות תביעה והדבר הובא לידיעת המבטח, ובלבד שויתור זה נעשה קודם לקרות 

האובדן או הנזק. 
מוסכם כי ויתור זה לא יחול במקרה של מעשה מכוון שנועד לגרום לנזק למבוטח. 

תקופת התיישנות:  .14
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח, היא שלוש שנים מיום קרות האובדן או הנזק, למעט נזק לצד שלישי 

אשר לגביו לא תחול ההתיישנות כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.
ביטול הביטוח:  .15

המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה  א. 
היה  לעיל  על אף האמור  יתבטל הביטוח.  בו  לפני התאריך  יום   21 לפחות  בדואר רשום  כך תישלח  על 
והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה 
מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור. במקרה כזה 
יהיה המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול 

הביטוח. 
המבטח רשאי לפי שיקול דעתו, לבטל את הפוליסה בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, ובלבד שהודעה על  ב. 

כך תישלח למבוטח בכתב, לפי כתובתו האחרונה הידועה לפחות 30 יום לפני מועד ביטול הפוליסה. 
אם המבטח יבטל הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח היפר את  ג. 
הפוליסה או ניסה להונות את המבטח, יחזיר המבטח למבוטח את הסכום היחסי לתקופה שנותרה עד תום 

תקופת הביטוח המוסכמת.
הארכת הביטוח:  .16

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו. 
הודעות:  .17

הידוע  האחרון  מענו  לפי  תישלח  לפוליסה  הקשור  בכל  למבוטח  המבטח  של  הודעה  למבוטח:  הודעות  א. 
למבטח. בהיעדר הודעה בכתב ומטעם המבוטח על שינוי מענו, יחשב כמענו האחרון הידוע למבטח המען 

הרשום ברשימה.
הודעה למבטח: הודעה של המבוטח למבטח בכל הקשור לפוליסה תישלח בכתב למשרדיו.  ב. 

שיפוט:  .18
כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו אך ורק באחד מבתי המשפט בישראל ועל פי 

דיני ישראל. 




