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פוליסה לביטוח צ.מ.ה.
)ציוד מכני הנדסי(

הפוליסה הזו מעידה כי תמורות תשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה הכלולה בזה )להלן “הרשימה”( לידי

הכשרת הישוב – חברה לביטוח בע”מ ) להלן “המבטח”(

ישפה המבטח את המבוטח  ששמו נקוב ברשימה מפני אבדן או נזק תאונתי פיזי שנגרמו כתוצאה ממקרה 
תיקון,  או  החלפה,  או  תשלום,  ידי:  על  וזאת  ממנו  לחלק  או  ברשימה   המתואר  המבוטח  לרכוש  הביטוח 
בהתאם לתנאי הפוליסה זו ואשר קרה תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה או תוך כל תקופה נוספת  אשר 
המבטח אישר בכתב ואשר עבורה שילם או הסכים המבוטח לשלם את דמי הביטוח שנקבעו על ידי המבטח, 
יעלה על הסכום הרשום בה  ופריט המפורט ברשימה לא  בתנאי שהשפוי ע”י המבטח עבור כל פריט 
בצדו ולא יעלה בכללו על “בסיס הבטוח” הנקוב ברשימה, כהגדרתו להלן בפוליסה זו, או על כל סכום או 
סכומים אחרים שייקבעו במקומו ע”י הוספה בפוליסה זו או בתוספת אליה בחתימת המבטח ובשום פנים 

לא יעלה על הנזק הכספי הישיר שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק .

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

השומרון וחבל עזה, להלן  “השטחים המוחזקים”, בתנאים שלהלן:

סכום ההשתתפות העצמית שיהיה על המבוטח לשאת בקרות  מקרה ביטוח בשטחים המוחזקים יהיה בכל מקרה כפול מסכום ההשתתפות העצמית החלה  א( 
על המבוטח עקב מקרה ביטוח דומה שיארע בתחומי גבולות מדינת ישראל.

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

הגדרות
מקרה  הביטוח

כל תאונה, כהגדרתה להלן, אשר נגרמה כתוצאה ישירה מגורמים חיצוניים או  מפגיעה אלימה של כוחות חיצוניים או כתוצאה מאש - אלה אם נקבע בפוליסה כי 
לסיבה זו אין כיסוי – ואשר כתוצאה ישירה ממנה אבד הרכוש המבוטח או חלק ממנו או שכתוצאה ישירה ממנה נגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו נזק פיזי, 

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

חריגים
המבטח לא יהיה אחראי עבור:

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

ב(   קלקול מכני: פגמים וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה ובהרכבה, רעידות, התאמה לקויה, איזון 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.

. 2  אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגויס לשרות בטחוני.
אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב: שינויים ניסויים או עומס יתר שהופעל במתכוון על הרכוש המבוטח )למעט בעת מבחן על ידי רשות מוסמכת(    3 .

או הפעלת הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.
אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרמו כתוצאה ישירה מבצוע עבודות תיקון ואשר ארעו במהלך בצוע עבודות התיקון . 4 .

אבדן או נזק הנגרמים או הנובעים בין במישרין בין בעקיפין, מפעולה זדונית או רשלנית חמורה של המבוטח, או כל אדם אחר הפועל לפי הוראותיו. 5 .
ידועים  אבדן או נזק שנגרמו בין במישרין בין בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלה אם לא היו  . 6

למבוטח באותו מועד.
אבדן או נזק שנגרמו:  .7

א(   ליסודות, ללבנים ולבניה מכל סוג שהוא, אלה אם כן נכללו אלה במפורש ובמפורט ברכוש  המבוטח כפי  שהוא מתואר ברשימה שבפוליסה.
ב(   לתבניות, למקדחים, לראשי קידוח, למוטות קידוח, למבלטים, למשוריות, לסכינים וכלי חיתוך למיניהם, לאיזמלים וכלי ריסוק למיניהם וכיוצא באלה 

אביזרים בני חילוף.
ג(   לחומרי הפעלה כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים וכיוצא באלה.

ד(   למסועים, לחגורות, לנפות, לכבלים, לשרשראות ולצמיגים השייכים לרכוש המבוטח, או למצברי חשמל, או לזגוגיות, אלה אם כן נגרמו אובדן זה או 
נזק כזה תןך כדי אירוע שגרם לרכוש המבוטח עצמו נזק או אבדן המכוסה על פי פוליסה זו.

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

אבדן או נזק שארעו בתחום: מחצבה, ים, מקווה מים, נהר, בתוככי מכרה או מנהרה, או בשטח סמוך לכל אלה  סמיכות של סיכון הנובע מהם.  .9
אבדן או נזק למכוניות מכל סוג שהוא או כלי טיס וכלי שיט במקום כלשהו.  .10

גניבה של חלקים וכלים המחוברים פיזית לרכוש המבוטח ואשר בעת  הגניבה לא היו מחוברים אליו, או גניבה של חלקים וכלים שאינם נמצאים בארגז   .11
נעול הצמוד לרכוש המבוטח.

אבדן או נזק אשר נגרמו, נבעו או הוחמרו כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר. מעשה איבה )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו( מטעם גורם או   .12
גורמים העוינים את המדינה או את השלטון במדינה, מעשי טרור, מלחמת אזרחים, מרד, מהפיכה, התקוממות, פרעות, שביתה, קשר אזרחי או צבאי או 
נטילת סמכויות שלטון, או נזק הנגרם בזדון על ידי אנשים הפועלים בשם או בקשר לכל ארגון פוליטי  שהוא, מחבלים, מסתננים, החרמה, השחתה או 

גרימת נזק של רכוש בפקודת ממשל כלשהו “דה יורה” או “דה פקטו” או בפקודת כל רשות ציבורית שהיא.
אבדן או נזק או הפסד תוצאתיים מכל סוג שהוא.  .13

מכות מכל סוג שהוא.  .14
אבדן או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם או נבע בין במישרין ובין בעקיפין מקרינה יונית או מזיהום רדיואקטיבי מכל תידלוק גרעיני שהוא או מכל פסולת   .15

גרעינית או מהבערת דלק גרעיני.
אבדן או נזק שיגרמו לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה מהמשכת הפעלתו לאחר שניזוק ולא תוקן או שנזק כלשהוא שבו לא תוקן כהלכה.  .16

אבדן או נזק שארעו בעת שהציוד המבוטח היה מושכר או מושאל ללא מפעיל, מורשה כדין, מטעם  המבוטח.  . 17
אבדן או נזק שארעו בעת שהציוד המבוטח נגרר שלא באמצעות אמצעי ואביזרי גרירה תקניים.  .18

הוצאות הכרוכות בחילוץ, גרירה או העברה של הרכוש המבוטח שניזוק ממקום קרות מקרה הביטוח למקום תיקונו והחזרתו והצבתו במקומו – אלא אם   .19
הוסכם אחרת תמורת פרמיה נוספת כנקוב ברשימה.

אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב רעידת אדמה או עקב התפרצות וולקנית, אלא אם הוסכם אחרת תמורת פרמיה נוספת – כנקוב ברשימה.   .20
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תנאים
פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ייקראו 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.   הגדרת בסיס הביטוח:
בסיס הביטוח לפוליסה זו ייקבע על פי מלוא עלות החלפה של רכוש המבוטח ברכוש חדש אחר מאותו סוג  ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת גם דמי  א( 
הובלה וביטוח הובלה, הוצאות הקמה, מכס, מיסים, היטלים למיניהם וכן מס ערך מוסף )אם מס כזה חל ואינו בר החזרה או קיזוז( – כל זה למען הקיצור 

להלן – “בסיס הביטוח”.
אין “ בסיס הביטוח” מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו. ב( 

2.   היקף חבות המבטח:
היקף חבות המבטח על פי פוליסה זו הינו ערכו הכספי הממשי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בקרות מקרה הביטוח וזאת בכפוף לסעיף ביטוח חסר 

שלהלן.

3.   חישוב דמי הביטוח:
דמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו על פי הסכום שנקבע כ”בסיס הביטוח” בתוספת דמי ביטוח תמורת כיסוי הרחבות שנעשו על פי בקשתו של המבוטח ובאשור 

המבטח.

4.   ביטוח חסר:
היה בעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ”בסיס הביטוח” פחות מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בתנאי מס’ 1, תפחת חבות 
המבטח בשעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ”בסיס הביטוח” לבין עלות ההחלפה כנדרש בתנאי מס’ 1.סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת 

הציוד בנפרד.

5.   הצמדת סכומי ביטוח:
הגדרות:

“המדד” בפוליסה זו -  מדד מחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
“סכומי הביטוח” בסעיף זה – הסכומים הנקובים ברשימה לענין “בסיס הביטוח” והרחבות הכיסוי.

א. סכומי הביטוח הנקובים בשקלים ישתנו בהתאם לשינויים שיחולו בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה 
לפני קרות מקרה הביטוח.

ב. אם במשך תקופת הביטוח יחולו על פי בקשת המבוטח הגדלות שקליות בסכומי הביטוח וזאת שלא כתוצאה מההצמדה למדד, תהיה כל  הגדלה כזאת 
סכום ביטוח נוסף שעליו יחולו תנאי ההצמדה שפורטו בסעיף קטן א’ לעיל. הצמדה על סכום ביטוח כזה תחושב על בסיס המדד שפורסם סמוך לפני 

מועד תחילת תוקף ההגדלה.

6.   השתתפות עצמית
הגדרה: השתתפות עצמית לענין פוליסה זו הוא סכום שינוכה על ידי המבטח  מתגמולי הביטוח שישולמו עקב קרות מקרה הביטוח לפריט מפריטי הרכוש 

המבוטח.
להלן הכללים החלים על ההשתתפות העצמית:

השתתפות עצמית חלה על כל פריט בנפרד – לצורך ניכוי ההשתתפות העצמית ייחשב כל מקרה ביטוח שבו ינזק או יאבד פריט מפרטי הרכוש המבוטח  א. 
למקרה ביטוח נפרד. אף אם ניזוק או אבד בו – זמנית יותר מפריט אחד.

מקרה ביטוח כתוצאה מכל מעשה למעט אלה המפורטים בסעיף קטן ג’ להלן – בקרות אבדן או נזק מסיבה כלשהי למעט מעשה זדון או גניבה, או  ב. 
פריצה, יהיה שיעור ההשתתפות העצמית כנקוב ברשימה לאותו פריט, אך בכל מקרה לא פחות מאשר 1% מבסיס הביטוח לגבי הפריט האמור, או סכום 

שווה ערך – 500 דולר של ארצות הברית הגבוה מבין השניים.
מקרה ביטוח כתוצאה ממעשה זדון, גניבה או פריצה – בקרות אבדן או נזק הנובע ממעשה זדון או מגניבה  או מפריצה יהיה שיעור ההשתתפות  ג. 

העצמית 1% מבסיס הביטוח לגבי הפריט שאבד או ניזוק או סכום שווה ערך ל – 1000 דולר של ארצות הברית -  הגבוה מבין שני הסכומים.
מקרה ביטוח בשטחים המוחזקים – בקרות אובדן או נזק בתחום השטחים המוחזקים ישא המבוטח בהשתתפות עצמית כפולה מזו החלה  בקרות  ד. 

מקרה ביטוח בנסיבות דומות בתחום גבולות מדינת ישראל.
הצמדה – ההשתתפות העצמית בשקלים לגבי כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח כנקוב ברשימה ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם לאחרונה  ה. 

לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפי תשלום תגמולי הביטוח.

7.   תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים:
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים  מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו כמוסכם בין הצדדים. א. 

לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המיסים וההיטלים, הכול לפי הנקוב ברשימה. ב. 
לא שולם במועדו סכום כל שהו המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח למבטח ישא אותו סכום שבפיגור, בנוסף להפרשי הצמדה בריבית פגורים על פי  ג. 

השיעור הקבוע בסעיף 2א’ בצו הריבית ) קביעת שיעור הריבית המכסימלי( התש”ל – 1970.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע  בכתב למבוטח  ד. 
כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת , רשאי 
המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על  הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו 

ההודעה האמורה.
הוצאות  את  וכן  האמור  לביטול  שעד  לתקופה  המתייחס  שבפיגור  הסכום  את  לסלק  המבוטח  מחובת  לגרוע  כדי  זה  סעיף  לפי  הביטוח  בביטול  אין  ה. 

המבטח.
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8 .   גילוי ושינוי בענין מהותי:
פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבו טח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכול דרך אחרת, כפי  א.  
שנתבקש ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור,לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי 
הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים 

לפי פוליסה זו.
ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם ענינים אלה: ב. 

1. תקינות הציוד המבוטח.
2. אמצעי הגנה ובטיחות של הציוד המבוטח.

3. דרכי הפעלתו ואחזקתו של הציוד.
4. נזקים שארעו לפריט מפרטי הרכוש המבוטח בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתקופת הביטוח.

5. דחיית הצעת ביטוח של המבוטח או התנאה בתנאים מיוחדים על ידי מבטח אחר בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתקופת הביטוח.
לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי, או לא נקט באמצעים שדרש  ג. 
המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה 

הביטוח. אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין
המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי, מיד עם היוודע לו על כך. לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה  ד. 

המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

9.   שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו
על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין וכן לוודא שאף פריט של  הרכוש המבוטח לא  א( 

יהא  נתון במתכוון לתנאים של עומס יתר או שימוש בציוד המבוטח שלא למטרות שלהם נועד.
כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מקצועי ובאם הדבר נדרש עפ”י חוק, יהיה גם בעל רשיון תקף. ב( 

המבוטח  הרכוש  מפרטי  פריט  המהווה  הציוד  הפעלת  המאשר  מבחן  בדו”ח  ןלהצטייד  בחוק  כנדרש  תקופתיות  בדיקות  במועדם  לבצע  המבוטח  על  ג( 
שהפעלתו מותנית בהיתר כזה.

10.   בקורת נציגי המבטח
באי כח המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת סבירה ועל המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים. 

11.   הודעה על ארוע מקרה ביטוח
קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה. א( 

על המבוטח לשמור על הפריטים שניזוקו ולהמציא אותם לבדיקה לבאי כח המבטח או לשמאים שימונו על ידו. בכל מקרה חייבת להנתן האפשרות לבאי  ב( 
כח המבטח לבדוק את האבדן או הנזק לפני שיעשו כל תיקונים אשר עלולים להקשות או למנוע מהמבטח את ברור הסיבה לנזק ואת היקפו. בכל מקרה 

בו קיים חשד למעשה פלילי ) כגון: גניבה או נזק בזדון( חלה על המבוטח החובה להודיע על כך מיד למשטרה.

12.    הגשת תביעה למבטח
כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב ויצורפו אליה חשבונות תיקון ורכישה 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 המידע וכל המסמכים הנזכרים 

לעיל.

13.   בירור חבותו של המבטח וקביעתה
על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים  לברור חבות, ואם אינם ברשותו, עליו  לעזור למבטח  א( 

ככל שיוכל, להשיגם.
אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד הנזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או  ב( 

אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

14.   הכשלה של ברור חבות המבטח
לא קוימה חובה לפי סעיף 10 או לפי סעיף 12 במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה  א( 

חייב בהם אילו קויימה החובה, הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות. 1 )

אי קיומה או קיומה באיחור לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור 2 )
עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב  ב( 

בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

15.   מרמה בטביעת תגמולים
הופרה חובה לפי סעיף 10 או סעיף 12 או שנעשה דבר כאמור בסעיף 13 או  שהמבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה 

הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.

16.   שיפוי המבוטח
שיטות השיפוי- המבטח יבחר, לפי  שיקול דעתו, באחת מדרכי השיפוי שלהן :  א( 

תשלום הערך הכספי של האובדן או הנזק.  )1
תיקון הרכוש המבוטח והבאתו למצב עבודה דומה למצב בו היה מיד לפני קרות מקרה הביטוח.  )2

החלפת הרכוש המבוטח, או חלקים ממנו, ברכוש אחר או בחלקים אחרים, מסוג ומאיכות דומים לאלה אשר אבדו או ניזוקו.  )3
שילוב כלשהו בין דרכי השיפוי המתוארות לעיל.  )4

נזק  שניתן לתיקון- במקרה בו הנזק לפריט מבוטח יכלול הערך הכספי של תיקון את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות – למעט הוצאות גרירה וחילוץ  ב( 
– כדי להחזיר את הפריט תוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק. כן ישלם המבטח את ההוצאות של הפירוק ושל ההקמה מחדש 
שהוצאו לשם ביצוע התיקונים. מתגמולי הביטוח שישולמו ע”י המבטח עקב החלפת חלקים במהלך החזרת הרכוש שניזוק למצב פעולה תקין, ינוקו ערך 
הבלאי והפחת של החלקים שהוחלפו. המבטח לא ישלם עבור שינוים, תוספות, שיפורים,או שיפוצים כללים אשר יבוצעו בעט ביצוע תיקונים המכוסים 
ידי הפוליסה.המבוטח ישא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים כלשהם אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים  המכוסים ע”י  על 

הפוליסה. 
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מבחנים לקביעת ערך כספי ממשי – הערך הכספי הממשי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח  ייקבע לפי הסכום הנמוך מבין שני הסכומים הבאים: ג( 
1(     ערך מסחרי : ערך השוק של הפריט  מיד לפי קרות מקרה הביטוח.

2(     ערך בניכוי הפחת: ההפרש המתקבל מחיסור סכום הפחת מן הסכום המהווה את “בסיס הביטוח” הנקוב ברשימה לאותו פריט סכום הפחת ייקבע 
לפי שנת הייצור של הפריט ובהתחשב בחוות דעת מקצועית של  שמאי.

                 
אובדן מוחלט– כאובדן מוחלט של פריט מבוטח ייחשב אחד מהמקרים הבאים: ד( 

1(    הפריט הושמד כליל , או ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי.
2(     הפריט נגנב או אבד ולא נמצא תוך 45 ימים מהתאריך בו הודיע על כך המבוטח למשטרה או למבטח – המאוחר מבין שני התאריכים . 

3(     עלות התיקונים על פי המפורט בסעיף ב’ לעיל בתוספת ערך הנצולת עולה על ) או שווה ל-( הערך הכספי הממשי של הפריט מיד לפני קרות 
מקרה הביטוח.

מס ערך מוסף – כאשר בסיס הביטוח אינו כולל מע”מ -  השיפוי לפי פוליסה זו לא יכלול מע”מ. ה( 
הוצאות הובלה – השיפוי הניתן עפ”י פוליסה זו לא יכלול עלויות הובלות והעברת הרכוש המבוטח או של כל רכוש או של עובדים מחוץ לתחום  ו( 

             מדינת ישראל והשטחים המוחזקים – אלה אם הוסכם מפורשות אחרת תמורת פרמיה נוספת כנקוב ברשימה. 
הוצאות מיוחדות– לא תשולמנה כל הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף, שעות נוספות או עבודה בשבתות או בחגים אלא אם הוסכם אחרת, תמורת   ז( 

פרמיה נוספת כנקוב ברשימה.
ניצולת – ערכה של הניצולת יופחת מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם. לחילופין רשאי המבטח – על פי שיקול דעתו הבלעדית – לבחור לקבל את  ח( 

הניצולת לרשותו ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.
נטישה – המבוטח אינו  רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו, בין אם המבטח הסכים לקבל לרשותו ובין אם לאו. ט( 

17.   זכות קיזוז
המבטח יהא רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל סכום חוב שהמבוטח חייב לו בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין 
לאחרת. 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.

18.   מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האובדן וזאת על חשבון  א( 

הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח. חישוב מקדמה ששולמה בשקלים ייעשה תוך  ב( 

הצמדת סכום המקדמה למדד הידוע ביום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי. 
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת  ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה  ג( 

בנפרד מיתר התגמולים.

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

20.   השבת היקף הביטוח לקדמותו
בקרות מקרה ביטוח יוקטן הסכום הנקוב בבסיס הביטוח במידת הנזק או האובדן שנגרמו לרכוש המבוטח. על פי בקשת המבוטח יושב הסכום הנקוב בבסיס 
הביטוח לקדמותו החל מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח. לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת בסיס הביטוח 

לקדמותו ילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.

21.   ביטול הביטוח
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו ובלבד שההודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום 15  א( 
ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח 

בתוקף בניכוי הוצאות.
מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום  ב( 
תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה. במקרה כזה 

המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטוח הפוליסה.
30 ימים מיום ביטול הפוליסה. היו דמי הביטוח נקובים בשקלים, יקבע סכום ההחזר  החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א’ וב’  ייעשה תוך  ג( 

בהתחשב בשינויי המדד שחלו על  דמי הביטוח המוחזרים ממועד תחילת הפוליסה ועד תאריך התשלום בפועל.
אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם  ד( 
המבטח למבוטח, בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב’, את הסכום שהיה דרוש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד 

תום תקופת הביטוח המוסמכת. 

22.   תחלוף
היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה הביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי  א( 

ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.  
המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים  ב( 

שקיבל מהמבטח.
קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח, עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת  ג( 

בזכות העברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או  ד( 

יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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23.   הארכת הביטוח: 
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו.

24.   ביטוח בחברות אחרות:
בוטח נכס מפני אותו סיכון אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר 

שנודע לו אליו.

25.   הודעות:
הודעה של המבוטח למבטח תשלח בכתב, למען משרדו הראשי המצויין בכותרת לפוליסה, או בכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם  א( 

בכלל( למבוטח מזמן לזמן.
הודעה של המבטח למבוטח תשלח בכתב לפי המען הרשום ברשימה או כל מען אחר בישראל שעליו  יודיע המבוטח בכתב למבטח, מזמן לזמן. ב( 


