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 מטריה 
פוליסה משולבת למשרדים

מבוא

פוליסה זו היא חוזה
בין:

כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "המבטח"(
לבין:

המבוטח אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"(

לפיו מסכים המבטח תמורת דמי הביטוח הנקובים ברשימה, לשפות את המבוטח כמפורט בסעיפי הכיסוי 
שבכל אחד מפרקי הפוליסה וזאת בכפוף לסכומי הביטוח, גבולות אחריות המבטח, סייגי הפוליסה ותנאיה.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח, 

המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
מובהר בזאת כי, הכיסוי הביטוחי לפי כל אחד מפרקי פוליסה זו ו/או כיסויים נוספים המצוינים בה, יכנסו 

לתוקפם אך ורק אם נרשם במפורש ברשימה כי הכיסוי הביטוחי לגביהם תקף או נכלל בהם.
הבהרה: הכותרות המופיעות בפוליסה זו משמשות אך ורק לצורך נוחות והפניה ואין לראותן בשום 

פנים כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם. 

מהדורת אוקטובר 2017 

פוליסה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד
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הגדרות כלליות - בתוקף לכל פרקי הפוליסה  .1
הרשימה   .1.1

המסמך המצורף לפוליסה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה והנושא כותרת "הרשימה", לרבות כל 
תוספת או שינוי שיצורפו אליה על ידי המבטח במהלך תקופת הביטוח.

גבולות טריטוריאליים   .1.2
שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

"שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח C וכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי בסיסים ו/או 
 .B עמדות צה"ל המצויים בשטח

למען הסר ספק, שטח A לא נכלל ב"גבולות הטריטוריאליים" לצורך פוליסה זו.
על אף האמור, פוליסה זו תחול גם בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום 

בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995. 
חצרי המבוטח  .1.3

החצרים המצויים בכתובת/ות המצוינת/ות ברשימה, אשר הינם בבעלות המבוטח ו/או מוחזקים 
על ידו ו/או בשליטתו ו/או באחריותו ו/או הושכרו לו על ידי אחרים.
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סייגים כלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי הפוליסה  .2
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין אבדן, נזק, הפסד או חבות מכל סוג:

שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין אן בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים   .2.1
הבאים: מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם 
הוכרזה או בין אם לא הוכרזה(, מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או 
עממית, מרי, מרידה, מהפכה, החרמה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר 
צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר 

צבאי או מצב של מצור.
"טרור" כאמור לעיל, משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו 
להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון 

העוין את המדינה.
"השטחים  )לעניין  המוחזקים  והשטחים  ישראל  מדינת  בשטח  לעיל,  כהגדרתו  טרור  לעניין 
המוחזקים"-כהגדרתם בסעיף 1.2  להגדרות כלליות לכל פרקי הפוליסה( - רק אישור מפורש של 
משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, כמוגדר בחוק מס רכוש 
וקרן פיצויים 1961 על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי אחת מפעולות אלו, ישמש 

עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה.
שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהגורמים   .2.2
הבאים, אף אם גורם או גורמים אלה אינם הסיבה היחידה או הבלעדית לאבדן או הנזק: חומר 
גרעיני כלשהו )Any Nuclear Material(, תגובה גרעינית כלשהי, קרינה גרעינית או מייננת או 
זיהום רדיואקטיבי מכל סיבה שהיא, וזאת אף אם האבדן או הנזק נגרם או נתרם כתוצאה מגורמים 

אחרים ו/או נוספים.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים רדיואקטיביים במעבדות מחקר, 
בתי חולים, אוניברסיטאות ולשימוש בתעשייה, וזאת בלבד שהשימוש הינו לצורך ביצוע בדיקות 

לא הרסניות. 
על אף האמור לעיל עבודה עם או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים. 

שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.   .2.3
שנגרם או נבע מהתמוטטות של מבנה בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו, אשר נבנה בשיטת ה"פל-קל".   .2.4
הנובע מהתנהגות של המבוטח החורגת באופן חמור מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר, ובלבד   .2.5

שהתנהגותו זו לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.
למידע ו/או לתוכנות ו/או לנתונים אלקטרוניים/דיגיטליים כלשהם.  .2.6
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פרק 1 - ביטוח תכולת המשרד
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף

סעיף הכיסוי  .3
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן, שאירע במהלך תקופת הביטוח הנקובה 
ברשימה, בכפוף לסכומי הביטוח, להגדרות, לסייגים של פרק זה, לתנאים הכלליים של פרקי הרכוש 

ולהגדרות, לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה.

הגדרות - לפרק 1  .4
הרכוש המבוטח  .4.1

כל תכולת המשרד, אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו 
כמפורט ברשימה, ובלבד שאינם נמנים על סוגי הרכוש המפורטים בסעיף 4.2  שלהלן. 

רכוש שאינו כלול בביטוח  .4.2
פוליסה זו אינה מכסה את הנכסים המפורטים להלן, אלא אם כן צוין אחרת ברשימה:

בחצרי  20,000 ₪ ליצירה או שאינן נמצאות  יצירות אומנות שערכן עולה על סך של   .4.2.1
המבוטח.

אבנים יקרות ומתכות יקרות.  .4.2.2
ניירות ערך, שטרי התחייבות, בולים, מזומנים, מטבעות והמחאות.  .4.2.3

מלאי מכל סוג שהוא.  .4.2.4
כלי רכב מנועיים.  .4.2.5

צמחיה, למעט צמחיה השתולה בעציצים ואדניות במשרד המבוטח.  .4.2.6
רכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים - בפני סיכון "נזקי טבע", כמוגדר ומפורט   .4.2.7

בסעיף 6.2  של "סיכונים נוספים מבוטחים" בפרק זה. 
רכוש כלשהו המצוי מחוץ לגבולות הטריטוריאליים המוגדרים בפוליסה.  .4.1.8

מקרה ביטוח  .4.3
אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים שנגרמו במהלך תקופת הביטוח לרכוש המבוטח או 
לחלק ממנו, בעת המצאו בחצרי המבוטח, מסיבה כלשהי אשר אינה מוצאת מכלל כיסוי בסייגים 

הכלליים של הפוליסה ו/או בסייגים לפרק זה.
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מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
סכומי הביטוח הנקובים ברשימה בגין כל סעיף וסעיף בנפרד, ובכל מקרה לא תעלה,   .4.3.1

במצטבר, על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה.
סכום הנזק בפועל שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.  .4.3.2

השתתפות עצמית  .4.4
הסכום הנקוב ברשימה, בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה. 
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סייגים לחבות המבטח - לפרק 1   .5
המבטח לא ישפה את המבוטח על פי פרק זה בגין:

נזק תוצאתי  .5.1
אבדן ו/או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

חוסר/העלמות/מעילה באמון  .5.2
אבדן ו/או נזק עקב העלמות, חוסר בלתי מוסבר או חוסר שנתגלה בספירת מלאי, תיוק או אחסון 

שגוי של מידע, מחסור באספקת חומרים או חוסר הנובע מטעות או מעילה באמון.
גניבה ו/או פריצה ו/או שוד  .5.3

אבדן ו/או נזק מגניבה ו/או פריצה ו/או שוד.
נזק למתקנים חשמליים   .5.4

אבדן ו/או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם, שנגרמו על ידי 
אש שפרצה כתוצאה מהסיכונים הבאים או על ידם:

מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית, שנגרמו מכל סיבה שהיא כולל 
ברק )פרט לפגיעה ישירה של ברק( ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית או על 
אותו מכשיר חשמלי או על אותו מתקן חשמלי או על חלק שלהם שניתן להפרידו מהם, שנפגעו 
כנ"ל ולא על מכונות, מכשירים או מתקני חשמל אחרים, לרבות מכונות, מכשירים ומתקנים בהם 
היה מותקן החלק שנפגע ושניתן היה להפרידו מהם, שנגרם להם אבדן או נזק מהאש שהתפשטה 

והגיעה אליהם.
שבר מכני ו/או קלקול חשמלי/אלקטרוני  .5.5

אבדן ו/או נזק שטבעו שבר מכני ו/או פעולה חשמלית ו/או מכנית ו/או אלקטרונית בלתי תקינה 
ו/או קצר חשמלי.

תכנון/חומרים/עבודה לקויים  .5.6
אבדן ו/או נזק שטבעו או שנגרם עקב תכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים. 

פחת/הרעה הדרגתית/פגם מטבעו של הרכוש המבוטח  .5.7
אבדן ו/או נזק הנובע מפגם מטבעו של הרכוש )Inherent Vice(, הרעה הדרגתית, פחת והתבלות 

רגילים. 
קורוזיה/ שינויי טמפרטורה קיצוניים   .5.8

אבדן ו/או נזק שטבעו קורוזיה, החלדה, שינויים או תנאים קיצוניים בטמפרטורה או שינוי אוירה 
)Atmospheric change(, לחות, יובש, עובש, הצטמקות, התאדות, אבדן משקל, מיהול, שינויי 

צבע, מרקם או גמר, שריטות )Scratching(, השפעת אור, מכרסמים, חרקים. 
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ניקוי, תיקון, שיפוץ  .5.9
אבדן ו/או נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של ניקוי, תיקון או שיפוץ של הרכוש המבוטח. 

שבר זכוכית   .5.10

אבדן ו/או נזק לזכוכית, לקרמיקה, לחרסינה ו/או לכל משטח ממורק או צבוע, הנגרם על ידי שבר, 
סדק, שריטות ו/או חריצים. 

אבדן מידע  .5.11

אבדן ו/או נזק למידע האגור במסמכים, כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, תוכנות, עיבוד 
נתונים אלקטרוני )ענ"א(, סרטים מגנטיים, דיסקים ו/או דיסקטים, פנקסי חשבונות, דפוסים, ספרי 

עסק ובכל אמצעי אגירת מידע אחר.
שקיעת קרקע, שקיעה והתמוטטות מבנים ותשתיות  .5.12

אבדן ו/או נזק כתוצאה משקיעה של קרקע, שקיעה של מבנים ותשתיות, התמוטטות של מבנים. 
נזק לרכוש בהקמה   .5.13

אבדן ו/או נזק לרכוש בהקמה.
נזק לרכוש בהעברה   .5.14

אבדן ו/או נזק לרכוש בהעברה.
נזק עקב הפסקת אספקת שרות ציבורי   .5.15

אבדן ו/או נזק שנגרם עקב הפסקה באספקת חשמל ו/או מים ו/או גז.
נזק לרכוש המכוסה בביטוח ימי   .5.16

אבדן ו/או נזק כלשהו לרכוש המבוטח, אשר בעת קרות מקרה הביטוח, הינו מכוסה ובר פיצוי 
בביטוח ימי שנערך על ידי המבוטח או לטובתו, פרט לסכום עודף כלשהו מעל לסכום הביטוח 

הכללי הנקוב בפוליסה או בפוליסות לביטוח ימי. 
על אף האמור, היה והכיסוי על פי הביטוח הימי נדחה עקב קיומו של ביטוח זה, יהיה המבטח 

אחראי לאבדן או לנזק על פי תנאי פרק זה. 
נזק בפקודת רשות ציבורית  .5.17

אבדן ן/או נזק לרכוש המבוטח שנגרם בפקודת רשות ציבורית.
נזקי מים ונוזלים אחרים  .5.18

אבדן או נזק לרכוש המבוטח כתוצאה ממים ומנוזלים אחרים.
רעידת אדמה או נזקי טבע  .5.19

אבדן ו/או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מרעידת 
אדמה או נזקי טבע, אלא אם כן צוין אחרת ברשימה.
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זיהום   .5.20

אבדן ו/או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ו/או הפסד הנובע מכך, שנגרם, במישרין ו/או בעקיפין 
כתוצאה מזיהום, אך סייג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון המכוסה מפורשות בפוליסה, 

או בגין נזק מסיכון המכוסה מפורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.
חפצים אישיים   .5.21

גניבה של חפצים אישיים של המבוטח או עובדיו או אורחיו. 
סייגים כלליים  .5.22

אבדן ו/או נזק המוצא מכלל כיסוי על פי "הסייגים הכלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי 
הפוליסה"- סעיף 2  של פוליסה זו.
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סיכונים נוספים מבוטחים  .6
הסיכונים הנוספים שלהלן כלולים בכיסוי הביטוחי במסגרת פרק זה, רק אם צוינו במפורש ברשימה 

ותמורת דמי ביטוח נוספים:
רעידת אדמה   .6.1

רעידת אדמה, רעש אדמה ו/או התפרצות הר געש, לרבות אש, אש תת קרקעית וצונמי אשר 
נגרמו על ידם. 

לעניין סיכון זה:
אבדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת   .6.1.1

האדמה - ייחשב כמקרה ביטוח אחד.
בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון זה, יישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור   .6.1.2
10% מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום המקסימום 

הנקובים ברשימה.
אתר ייחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח רציף אחד.  .6.1.3

סכום המקסימום המוזכר לעיל, יהווה את הסכום המרבי בו יישא המבוטח אף בקרות   .6.1.4
מקרה ביטוח אחד שנגרם על ידי סיכון זה, אשר מכוסה הן במסגרת פרק זה והן במסגרת 

פרקים: 2 - "ביטוח מבנה המשרד" ופרק 3 - "ביטוח אבדן הכנסה" .
לעניין סיכון זה, המילים: "רעידת אדמה" בסעיף 5.19  לסייגים של פרק זה מבוטלות.

נזקי טבע   .6.2
רוח שמהירותה מעל 30 קשר.  .6.2.1

רעם.   .6.2.2
גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם, וכן קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס   .6.2.3

יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.
נחשול: גל מים גדול שאינו צונמי.  .6.2.4

שיטפון:  .6.2.5
עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי, בריכות   .6.2.5.1

אגירה וסכרים.
הצטברות או זרימה של מי גשמים או שלגים או ברד, מחוץ לדרכי זרימתם   .6.2.5.2

הרגילות, על הקרקע או מתחת לקרקע.
לעניין סיכון נזקי טבע:  .6.2.6

אבדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות מתחילת האבדן או   .6.2.6.1
הנזק - ייחשב כאירוע אחד. 
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בקרות מקרה הביטוח שנגרם על ידי סיכון זה, יישא המבוטח בהשתתפות   .6.2.6.2
עצמית בשיעור של 5% מהנזק אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום 

המקסימום הנקוב ברשימה.
סכום המקסימום המוזכר לעיל, יהווה את הסכום המרבי בו יישא המבוטח אף   .6.2.6.3
בקרות מקרה ביטוח אחד שנגרם על ידי סיכון זה, אשר מכוסה הן במסגרת 
פרק זה והן במסגרת פרקים: 2 - "ביטוח מבנה המשרד" ופרק 3 - "ביטוח אבדן 

הכנסה".
לעניין סיכון זה, המילים: "נזקי טבע" בסעיף 5.19  לסייגים של פרק זה מבוטלות.

פריצה, שוד וגניבה  .6.3
פריצה, שוד, גניבה או כל ניסיון לכך.  .6.3.1

"פריצה" פירושה: גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה בכוח ואלימות לתוך   .6.3.1.1
המבנה המכיל אותו, בכתובת המצוינת ברשימה, בדרך בלתי מקובלת ואגב 
התגברות על מכשול שננקט בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח, ונותרו סימנים 
גלויים לעין המעידים על שימוש בכוח ואלימות כאמור, בחדירה ו/או ביציאה 

מהמבנה. 
על אף האמור לעיל, פריצה פירושה, גם חדירה על ידי שימוש במפתחות המשרד ו/או 

בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו שלא כדין.
"שוד" פירושו: גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים   .6.3.1.2
בכתובת המצוינת ברשימה, תוך שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח 

ו/או מי מעובדיו.
"גניבה" פירושה: גניבת הרכוש המבוטח שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד   .6.3.1.3
כהגדרתם לעיל, מתוך מבנה המשרד המכיל אותו, בשעות הפעילות של המשרד 

ובהיותו מאויש על ידי עובדיו. 
המבטח לא ישפה את המבוטח על פי הרחבה זו בגין:  .6.3.2

פריצה, שוד, גניבה או כל ניסיון לכך, שנגרם על ידי המבוטח או מי מבני משפחתו   .6.3.2.1
או על ידי מי מעובדיו.

פריצה, שוד, גניבה או כל ניסיון לכך, של רכוש מבוטח, בעת המצאו במקום   .6.3.2.2
פתוח שאינו מבנה סגור כגון: חצר, גינה, סככה או מרפסת.

גניבת הרכוש המבוטח בעת ביצוע עבודות הקמה ו/או בניה ו/או שיפוץ במבנה   .6.3.2.3
המשרד המכיל אותו.

הודעה למשטרה  .6.3.3
בקרות מקרה ביטוח על פי סיכון זה, יודיע עליו המבוטח למשטרה בהקדם האפשרי 

וישתמש באמצעים העומדים לרשותו כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש הגנוב.
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ציוד אלקטרוני נייד   .6.4
אם נרשם ברשימה שהרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, הביטוח על פי הרחבה זו 
יורחב לכסות מקרה ביטוח שייגרם למחשב נייד/טאבלט/ציוד אלקטרוני נייד )להלן: "ציוד נייד"( 
גם בעת המצאו מחוץ לחצרי המבוטח, בתחום הגבולות הטריטוריאליים ובכפוף למפורט להלן:
ציוד נייד המכוסה במסגרת הרחבה זו הינו ציוד המיועד לנשיאה מחוץ לחצרי המבוטח,   .6.4.1

לשימוש לצרכי עסקו של המבוטח.
הציוד הנייד המכוסה תחת הרחבה זו מצוין ומפורט ברשימה.  .6.4.2

על אף האמור בסעיף 4.3  מקרה הביטוח בפרק זה, סעיף זה כולל כיסוי לסיכון "גניבה"   .6.4.3
כהגדרתה בסעיף 6.3.1.3  , גם בהיות הציוד הנייד מחוץ למשרד המבוטח, תחת השגחתו 

הצמודה של המבוטח, בכפוף לסייגים המפורטים להלן. 
סייגים לחבות המבטח, לגבי הרחבה זו:  .6.4.4

הביטוח על פי הרחבה זו אינו מכסה:
אבדן או נזק לציוד נייד אשר אינו נמצא תחת השגחתו ו/או פיקוחו של המבוטח   .6.4.4.1
או מי מטעמו, אלא אם ציוד זה נמצא בתוך מבנה סגור ונעול ובתנאי שנשארו 

סימנים המעידים על חדירה בכוח ובאלימות למבנה.
אבדן או נזק למכשיר טלפון נייד.  .6.4.4.2

נזקי מים ונוזלים אחרים   .6.5
על אף האמור בסייג 5.18 , הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין:

אובדן או נזק שנגרם לרכוש מבוטח על ידי מים ו/או נוזלים אחרים, עקב הימלטותם   .6.5.1
מדוודים, מכלים, צינורות, ברזים, מתקני מיזוג אויר והסקה, ספרינקלרים, מתקני ביוב ו/

או ניקוז השייכים למבנה המשרד.
למען הסר ספק - סעיף זה אינו מכסה את אבדן המים ו/או אובדן כל נוזל אחר.

הייתה סיבת הנזק המתואר לעיל מי גשמים, תחול ההשתתפות העצמית כמפורט   .6.5.2
בסעיף 6.2   "נזקי טבע" להלן.
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הרחבות - לפרק 1  .7
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור בהרחבות המפורטות להלן, וזאת 
בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה ועד לסכום הביטוח המצוין בכל הרחבה אשר נרשם בה במפורש 
כי היא מוגבלת בסכום, ובכל מקרה ישפה המבטח את המבוטח רק בעד תגמולי ביטוח שסכומם 

עולה על סכום דמי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה.
מובהר בזאת כי למעט במפורש, ההרחבות הבאות: 7.3  "סכום ביטוח נוסף", 7.4.3  "הוצאות נוספות 
והכרחיות", אין בשאר ההרחבות המפורטות להלן כדי לשפות את המבוטח מעבר לסכומי הביטוח 

הנקובים ברשימה. 
רכוש מחוץ לחצרי המבוטח   .7.1

הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים בפרק זה בלבד, למעט סיכון פריצה, שוד, 
גניבה או כל ניסיון לכך, גם בעת הימצאו מחוץ לחצרי המבוטח, אך למעט בעת העברה, בכל 

מקום בתחום הגבולות הטריטוריאליים, לכל מטרה הקשורה לעסקו של המבוטח. 
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל5% מסכום הביטוח המפורט 

לצד כל סעיף וסעיף, המצוין בפרק זה ברשימה.
חפצים אישיים של עובדים   .7.2

הרכוש המבוטח כולל גם חפצים אישיים של עובדי המבוטח ומכוסה בפני מקרה ביטוח המבוטח 
במסגרת פרק זה, בעת הימצאו בחצרי המבוטח.

אחריותו של המבטח מוגבלת לסך של 1,500 ₪ בגין חפציו של אדם אחד.
בגין הרחבה זו לא תחול על המבוטח השתתפות עצמית. 

סכום ביטוח נוסף  .7.3
המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה גם בגין סכומי ביטוח נוספים שיתווספו במהלך תקופת 
הביטוח אשר מקורם בשינויים, שיפורים או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח )למעט מלאי עסקי( 
או בעליית ערך הרכוש המבוטח כתוצאה משינויים בלתי צפויים, וזאת עד ל 10% מסכום הביטוח 

על פי פרק זה.
הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח ידווח על שינויים אלה בהקדם האפשרי ובכל 
מקרה לא יאוחר מ 30 יום מיום ההגדלה בפועל, וישלם בהתאם את דמי הביטוח היחסיים 

הנוספים, מהיום בו חלה ההגדלה. 
הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה הביטוח  .7.4

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות מקרה ביטוח עבור כינון 
האבדן או הנזק, בהתאם למפורט להלן:

סכומים אלה הינם על בסיס נזק ראשון שאינם כפופים לתנאי 45.3  "ביטוח חסר" מהתנאים 
הכלליים לפרקי הרכוש.
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הוצאות לפינוי הריסות  .7.4.1
הוצאות עבור הריסה, ניקוי, יישור, השמדה, הרחקה ופינוי לאחר אבדן או נזק לרכוש 

המבוטח עקב סיכון מבוטח, לרבות אבדן או נזק עקב פעולות אלה.
אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל-10% מתגמולי הביטוח 

המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו. 
שחזור מידע / מסמכים  .7.4.2

הוצאות עבור שחזור מידע, מסמכים, כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, תוכנות, 
עיבוד נתונים אלקטרוני )ענ"א(, פנקסי חשבונות, דפוסים וספרי עסק, שניזוקו עקב מקרה 
ביטוח, וזאת על אף האמור בסעיף 2.6  לסייגים הכלליים של הפוליסה ובסעיף 5.11  של 

הסייגים לחבות המבטח של פרק זה. 
מובהר במפורש כי הערך האינפורמטיבי של המידע אינו מכוסה. 

אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך 25,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת 
הביטוח.

הוצאות נוספות והכרחיות בהתאם למפורט להלן:   .7.4.3
הוצאות הכרחיות מיוחדות עבור עבודה בשעות נוספות, בשבתות ובחגים וכן   .7.4.3.1
עבור נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים אוויריים דחופים, הנחוצות להחלפתו או 

תיקונו של הרכוש הניזוק בהקדם האפשרי.
הוצאות תפעול סבירות נוספות הנחוצות להמשך תפקודו השוטף של המשרד   .7.4.3.2
המבוטח, במשך התקופה הדרושה לביצוע ההחלפה או התיקון של הרכוש שניזוק 

בעקבות מקרה ביטוח.
הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק לרכוש שהחליף   .7.4.3.3

את הרכוש שניזוק.
אחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל-10% 
מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו או 50,000 ₪, הנמוך מביניהם, 

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
רכוש בהעברה  .7.5

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את הרכוש המבוטח מפני סיכוני: אש, התפוצצות, התהפכות 
ו/או התנגשות, לרבות בעת פריקה וטעינה, בהיות הרכוש המבוטח בהעברה ישירה, מהמקום בו 

הוא נמצא ליעדו הסופי, על גבי רכב מנועי.
אחריותו של המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסך של 20,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת 

הביטוח. 
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שבר זכוכית   .7.6
על אף האמור בסעיף 5.10  מהסייגים לחבות המבטח, הביטוח על פי פרק זה מורחב   .7.6.1
לכסות שבר פתאומי ובלתי צפוי לזכוכיות, כלי חרסינה או קרמיקה, המהווים חלק מתכולת 
המשרד, מסיבה כלשהי שלא נכללה בסיכונים המבוטחים ובהרחבות לפרק זה ושאינה 

מוצאת מכלל כיסוי בסייגים הכלליים ו/או בסייגים לפרק זה. 
אם צוין ברשימה שפרק 2 ביטוח מבנה המשרד - אינו בתוקף, אזי יורחב הכיסוי על   .7.6.2
פי סעיף זה, לכלול גם שבר לוחות זכוכית המהווים דלת, חלון, חלון ראווה, לרבות לוחות 
זכוכית ו/או מראות, הקבועים במסגרות, בשלטים קבועים ו/או בשלטי פרסומת אך למעט 

קירות מסך עשויים זכוכית.
"שבר" פירושו: שבר העובר דרך כל עובי הזכוכית.

אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך השווה ל 5% מסכום הביטוח של פרק 
זה ולא יותר מ-25,000 ₪, אלא אם צוין אחרת ברשימה.

סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 45.3  "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים 
בתוקף לפרקי הרכוש.

נזקי פריצה למבנה  .7.7
הרחבה זו תקפה רק אם צוין ברשימה שפרק 2 ביטוח מבנה המשרד - אינו בתוקף.

אם לא נרכש כיסוי למבנה המשרד, הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות גם נזקים למבנה ו/או 
לחלקי המבנה המחוברים אליו חיבור של קבע, אשר נגרמו על ידי פריצה או תוך כדי ניסיון לכך, 

תוך שימוש באלימות ובכח ובתנאי שנשארו סימנים המעידים על כך.
אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסך השווה ל 5% מסכום הביטוח של פרק זה.

סכום זה כלול בסכום הביטוח של התכולה ואינו מהווה סכום ביטוח נוסף.
שיפורי מבנה בנכס המוחזק בשכירות  .7.8

הרחבה זו תקפה רק אם צוין ברשימה שפרק 2 ביטוח מבנה המשרד - אינו בתוקף.
אם לא נרכש כיסוי למבנה המשרד, הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות גם מקרה ביטוח שנגרם 
לתוספות ו/או שיפורים שביצע המבוטח במבנה המוחזק על ידו בשכירות, בתנאי שסכום הביטוח 

של תוספות ו/או שיפורים אלה כלול במסגרת סכום הביטוח של פרק זה. 
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דמי שכירות חלופיים  .7.9
הרחבה זו תקפה רק אם צוין ברשימה שפרק 2 ביטוח מבנה המשרד - אינו בתוקף.

אם לא נרכש כיסוי למבנה המשרד, הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח על פי אחת 
משתי האפשרויות המפורטות להלן, עבור הוצאות נוספות בעקבות מקרה ביטוח שנגרם למבנה 

המבוטח, אשר כתוצאה ממנו המבנה יצא מכלל שימוש:
דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור שכירת מבנה חלופי, בעל מאפיינים   .7.9.1

דומים.
דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר המבוטח חייב בפועל בתשלומם עבור המבנה המוחזק   .7.9.2

על ידו בשכירות.
השיפוי על פי הרחבה זו תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש אך לא יותר מאשר 

עבור 12 חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח. 
השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על שיעור של 10% מסכום הביטוח של פרק זה ובכל מקרה 

המבטח לא ישלם יותר מדמי שכירות הכרחיים ששולמו בפועל על ידי המבוטח. 
השבה לקדמות לאחר קרות מקרה ביטוח  .7.10

בהמשך לאמור בסעיף 47.9  לתנאים הכלליים לפרקי הרכוש: "הקטנת סכומי הביטוח לאחר קרות 
מקרה ביטוח" מוסכם בזה כי לאחר קרות מקרה הביטוח, יושב סכום הביטוח לקדמותו החל מיום 

כינון הנזק.
אם נקוב ברשימה גבול אחריות, יושב זה לקדמותו החל מיום הנזק. 

ההשבה כאמור הינה תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת הביטוח.
האמור בהרחבה זו לא יחול אם המבוטח יורה בכתב לא להחזיר את סכום הביטוח או את גבול 

האחריות לקדמותם כאמור.
מוסכם בזה כי אם צוין בפוליסה ו/או ברשימה שאחריות המבטח בגין פרק מסוים ו/או בגין 
הרחבה מסוימת מוגבלים הן למקרה ביטוח אחד והן לגבי כל מקרי הביטוח במהלך כל תקופת 

הביטוח, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי הפרק ו/או ההרחבה כאמור.
סעיף שיפוצים   .7.11

מובהר בזאת כי תוקף הביטוח על פי פרק זה לא יפגע עקב נוכחותם של פועלים או בעלי מלאכה 
במקום המבוטח או בסביבתו הקרובה למטרות אחזקה ו/או תיקונים ושיפוצים קלים שהיקפם אינו 

עולה על סך של 50,000 ₪.
הרחבה זו אינה מכסה:  .7.11.1

סיכון גניבה כהגדרתו בסעיף 6.3.1.3  לעיל.  .7.11.1.1
עבודות הקמה או נזק לרכוש בהקמה.   .7.11.1.2
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פרק 2 - ביטוח מבנה המשרד
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף

סעיף הכיסוי  .8
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן, שאירע במהלך תקופת הביטוח 
הנקובה ברשימה, בכפוף לסכומי הביטוח, להגדרות, לסייגים של פרק זה, לתנאים הכלליים 

של פרקי הרכוש ולהגדרות, לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה.

הגדרות - לפרק 2  .9
הרכוש המבוטח  .9.1

מבנה המשרד המצוי בכתובת המצוינת ברשימה, המשמש את המבוטח לצרכי עסקו,  לרבות 
החלקים הקבועים של מבנה המשרד המחוברים אליו חיבור של קבע, ואם המשרד מצוי במבנה 
משותף עם עסקים אחרים, כולל גם את חלקו היחסי של המבוטח ברכוש המשותף; אשר בבעלות 
המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו אך למעט במפורש קרקע, 

גידולים חקלאיים וצמחיה.
מקרה ביטוח  .9.2

אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים, שנגרמו במהלך תקופת הביטוח לרכוש המבוטח 
או לחלק ממנו, מסיבה כלשהי אשר אינה מוצאת מכלל כיסוי בסייגים הכלליים של הפוליסה ו/או 

בסייגים לפרק זה.
מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

סכומי הביטוח הנקובים ברשימה בגין כל סעיף וסעיף בנפרד, ובכל מקרה לא תעלה   .9.2.1
במצטבר, על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה.

סכום הנזק בפועל שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.  .9.2.2
השתתפות עצמית  .9.3

הסכום הנקוב ברשימה, בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה.
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סייגים לחבות המבטח - לפרק 2  .10
המבטח לא ישפה את המבוטח על פי פרק זה בגין:

נזק תוצאתי  .10.1
אבדן ו/או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

נזק למתקנים חשמליים  .10.2
אבדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם, שנגרמו על ידי אש 

שפרצה כתוצאה מהסיכונים הבאים או על ידם:
מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית, שנגרמו מכל סיבה שהיא כולל 
ברק )פרט לפגיעה ישירה של ברק( ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית או על 
אותו מכשיר חשמלי או על אותו מתקן חשמלי או על חלק שלהם שניתן להפרידו מהם, שנפגעו 
כנ"ל ולא על מכונות, מכשירים או מתקני חשמל אחרים, לרבות מכונות, מכשירים ומתקנים בהם 
היה מותקן החלק שנפגע ושניתן היה להפרידו מהם, שנגרם להם אבדן או נזק מהאש שהתפשטה 

והגיעה אליהם.
שבר מכני  .10.3

אבדן ו/או נזק שטבעו שבר מכני ו/או פעולה חשמלית ו/או מכנית ו/או אלקטרונית בלתי תקינה 
ו/או קצר חשמלי.

תכנון/חומרים/עבודה לקויים  .10.4
אבדן ו/או נזק שטבעו או שנגרם עקב תכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים. 

פחת/הרעה הדרגתית/פגם מטבעו של הרכוש המבוטח  .10.5
אבדן ו/או נזק הנובע מפגם מטבעו של הרכוש )Inherent Vice(, הרעה הדרגתית, פחת והתבלות 

רגילים. 
ניקוי, תיקון, שיפוץ וכד'  .10.6

אבדן ו/או נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של ניקוי, תיקון או שיפוץ של הרכוש המבוטח.
קורוזיה / שינויי טמפרטורה קיצוניים  .10.7

אבדן ו/או נזק שטבעו קורוזיה, החלדה, שינויים או תנאים קיצוניים בטמפרטורה או שינוי אוירה 
)Atmospheric change(, לחות, יובש, עובש, הצטמקות, התאדות, אבדן משקל, מיהול, שינויי 

צבע, מרקם או גמר, שריטות )Scratching(, השפעת אור, מכרסמים, חרקים.
שבר שלטים וזכוכית   .10.8

אבדן ו/או נזק לשלטים, לזכוכית, לקרמיקה, לחרסינה ו/או לכל משטח ממורק או צבוע, הנגרם על 
ידי שבר, סדק, שריטות ו/או חריצים. 
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שקיעת קרקע, שקיעה והתמוטטות מבנים  .10.9
אבדן או נזק כתוצאה משקיעה של קרקע, שקיעה של מבנים ותשתיות, התמוטטות של מבנים. 

10.10. נזק לרכוש בניה, הקמה וכד'

אבדן ו/או נזק לרכוש בבניה, הקמה, שיפוץ. 
נזק בפקודת רשות ציבורית  .10.11

אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם בפקודת רשות ציבורית.
10.12. נזק לקווי תמסורת וחלוקה

אבדן או נזק למוליכים כלשהם )כלומר קווי תמסורת ו/או חלוקה(, מתחת או מעל פני הקרקע, 
כולל אבדן או נזק לחוטים, כבלים, עמודים, מתקני תליה, תרנים, אנטנות וכל רכוש אחר המהווה 
חלק מהם או מחובר אליהם, כולל תחנות משנה ותחנות השנאה, למעט אם התמלאו כל התנאים 

המפורטים להלן:
הרכוש הנ"ל מבוטח בפוליסה.  .10.12.1

הרכוש שייך למבוטח או נמצא באחריותו.  .10.12.2
10.12.3. הרכוש ממוקם בשטח חצרי המבוטח או לא יותר מ-500 מטר מחוץ לגדר החיצונית של 

חצרי המבוטח.
סייג זה תקף )אך אינו מוגבל(, לגבי מוליכים של קווי תמסורת וחלוקה של אנרגיה חשמלית 

ושל כל תקשורת טלפונית או סיבית ו/או כל תקשורת אחרת, בין ויזואלית ובין קולית.
10.13. רעידת אדמה או נזקי טבע

אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מרעידת 
אדמה או נזקי טבע, אלא אם כן צוין אחרת ברשימה.

10.14. נזקי מים ונוזלים אחרים

אבדן או נזק לרכוש המבוטח כתוצאה ממים ומנוזלים אחרים.
10.15. זיהום

אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח הנובע מכך, שנגרם, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה 
מזיהום, אך סייג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון המכוסה מפורשות בפוליסה, או בגין 

נזק מסיכון המכוסה מפורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.
10.16. סייגים כלליים

אבדן או נזק המוצא מכלל כיסוי על פי "סייגים כלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי הפוליסה" 
- סעיף 2  של פוליסה זו.
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סיכונים נוספים מבוטחים  .11
הסיכונים הנוספים שלהלן כלולים בכיסוי הביטוחי במסגרת פרק זה, רק אם צוינו במפורש ברשימה 

ותמורת דמי ביטוח נוספים: 
רעידת אדמה   .11.1

רעידת אדמה, רעש אדמה ו/או התפרצות הר געש, לרבות אש, אש תת-קרקעית וצונמי אשר 
נגרמו על ידם. 

לעניין סיכון זה:
אבדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת   .11.1.1

האדמה - ייחשב כמקרה ביטוח אחד.
בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון זה, יישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור   .11.1.2
10% מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום המקסימום 

הנקובים ברשימה.
אתר ייחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח רציף אחד.  .11.1.3

סכום המקסימום המוזכר לעיל, יהווה את הסכום המרבי בו יישא המבוטח אף בקרות   .11.1.4
מקרה ביטוח אחד שנגרם על ידי סיכון זה, אשר מכוסה הן במסגרת פרק זה  והן במסגרת 

פרקים: 1 - "ביטוח תכולת המשרד" ופרק 3 - "ביטוח אבדן הכנסה". 
לעניין סיכון זה, המילים "רעידת אדמה" בסעיף 10.13  לסייגים של פרק זה מבוטלות.

נזקי טבע   .11.2
רוח שמהירותה מעל 30 קשר.  .11.2.1

רעם.   .11.2.2
גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם, וכן קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס   .11.2.3

יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.
נחשול: גל מים גדול שאינו צונמי.  .11.2.4

שיטפון:  .11.2.5
עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי, בריכות   .11.2.5.1

אגירה וסכרים.
הצטברות או זרימה של מי גשמים או שלגים או ברד, מחוץ לדרכי זרימתם   .11.2.5.2

הרגילות, על הקרקע או מתחת לקרקע.
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לעניין סיכון נזקי טבע:  .11.2.6
כל אבדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות מתחילת האבדן או   .11.2.6.1

הנזק - ייחשב כאירוע אחד. 
בקרות מקרה הביטוח שנגרם על ידי סיכון זה, יישא המבוטח בהשתתפות   .11.2.6.2
עצמית בשיעור של 5% מהנזק אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום 

המקסימום הנקוב ברשימה.
סכום המקסימום המוזכר לעיל, יהווה את הסכום המרבי בו יישא המבוטח אף   .11.2.6.3
בקרות מקרה ביטוח אחד שנגרם על ידי סיכון זה, אשר מכוסה הן במסגרת 
פרק זה והן במסגרת פרק 1 -"ביטוח תכולת המשרד" ופרק 3 - "ביטוח אבדן 

הכנסה".
לעניין סיכון זה, המילים "נזקי טבע" בסעיף 10.13  לסייגים של פרק זה מבוטלות.

נזקי מים ו/או נוזלים אחרים  .11.3
על אף האמור בסייג 10.14  לחבות המבטח, הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח 

בגין:
אובדן או נזק שנגרם על ידי מים ו/או נוזלים אחרים עקב הימלטותם מדוודים, מיכלים, צינורות, 
ברזים, מתקני מיזוג אוויר והסקה, ספרינקלרים, מתקני ביוב ו/או ניקוז המהווים חלק מהרכוש 
המבוטח, למעט אבדן המים וכל נוזל אחר, וכן אבדן או נזק למתקנים האמורים אך לא נזק כתוצאה 

ו/או עקב התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.
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הרחבות - לפרק 2  .12
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור בהרחבות המפורטות להלן, וזאת 
בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה ועד לסכום הביטוח המצוין בכל הרחבה אשר נרשם בה במפורש 
כי היא מוגבלת בסכום, ובכל מקרה ישפה המבטח את המבוטח רק בעד תגמולי ביטוח שסכומם 

עולה על סכום דמי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה.
מובהר בזאת כי למעט במפורש, ההרחבות הבאות: 12.3  "סכום ביטוח נוסף" ו- 12.4.4  "הוצאות 
נוספות והכרחיות", אין בשאר ההרחבות המפורטות להלן כדי לשפות את המבוטח מעבר לסכומי 

הביטוח הנקובים ברשימה. 
רכוש בבניה, בהקמה או בשיפוץ   .12.1

הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים, למעט סיכון פריצה ו/או גניבה, גם בעת היותו 
בתהליכי בניה, הקמה, או שיפוץ )להלן: "העבודה"( בחצרים המשמשים את המבוטח במהלך 

פעילותו העסקית השוטפת של משרדו.
הרחבה זו אינה חלה: 

על עבודה שערכה עולה על 50,000 ₪.  .12.1.1
על עבודה המבוצעת באתר חדש ושטרם הועבר לחזקת המבוטח.  .12.1.2

אם נערכה על שם המבוטח או לטובתו פוליסה אחרת שהינה ייעודית לכיסוי סיכון זה או שנרשם 
בה שהיא ראשונית )להלן: "הפוליסה האחרת"(, אזי יהוו סכומי הביטוח שנקבעו לכיסוי הניתן 

על פי פרק זה-סכום עודף מעל לסכום הביטוח שנקבע לכיסוי זה תחת הפוליסה האחרת.
למניעת ספק מובהר בזה כי האמור בהרחבה זו אינו בא לגרוע מהכיסוי המוענק בפרק זה לשאר 

רכושו של המבוטח בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה והנובע מביצוע העבודות הנ"ל. 
רכוש רשויות ציבוריות  .12.2

הרכוש המבוטח כולל גם רכוש של רשויות ציבוריות )כגון משרד התקשורת, חברת החשמל ורשות 
מקומית(, הנמצא בחצרי המבוטח ומיועד לשימושו, אשר המבוטח אחראי עבורו במקרה של אבדן 

או נזק הנגרם על ידי הסיכונים המבוטחים על פי פרק זה.
סכום ביטוח נוסף  .12.3

המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה גם בגין סכומי ביטוח נוספים שיתווספו במהלך תקופת 
הביטוח אשר מקורם בשינויים, שיפורים או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח או בעליית ערך הרכוש 
המבוטח כתוצאה משינויים בלתי צפויים, וזאת עד לסכום השווה ל 10% מסכום הביטוח של פרק זה.
הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח ידווח על שינויים אלה בהקדם האפשרי ובכל 
מקרה לא יאוחר מ 30 יום מיום ההגדלה בפועל, וישלם בהתאם את דמי הביטוח היחסיים 

הנוספים המגיעים למבטח, מהיום בו חלה ההגדלה. 
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הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה הביטוח  .12.4
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות מקרה ביטוח עבור כינון 

האבדן או הנזק, בהתאם למפורט להלן:
סכומים אלה הינם על בסיס נזק ראשון שאינם כפופים לתנאי 45.3  "ביטוח חסר" מהתנאים 

הכלליים בתוקף לפרקי הרכוש.
הוצאות לפינוי הריסות  .12.4.1

הוצאות עבור הריסה, ניקוי, יישור, השמדה, הרחקה ופינוי לאחר אבדן או נזק לרכוש 
המבוטח עקב סיכון מבוטח, לרבות אבדן או נזק עקב פעולות אלה.

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל 10% מתגמולי הביטוח 
המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו.

הוצאות בגין שינויים ותוספות על פי דרישת רשויות  .12.4.2
הוצאות עבור שינויים ותוספות פיזיים הכרחיים, שהוצאו על ידי המבוטח בעקבות מקרה 
ביטוח עקב דרישת הרשויות המוסמכות )אך למעט דרישות מיגון אש(, בתנאי שלא 

נדרשו על ידם לפני קרות מקרה הביטוח. 
אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל10% מתגמולי הביטוח 

המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו. 
הוצאות שכר אדריכלים ואחרים  .12.4.3

הוצאות עבור תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים 
אחרים, וכן הוצאות כאמור, הנובעות מחוקי עזר עירוניים או אחרים, תקנות, אישורי בנייה 

וכדומה. 
אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל10% מתגמולי הביטוח 

המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו.
הוצאות נוספות והכרחיות בהתאם למפורט להלן:   .12.4.4

הוצאות תפעול סבירות נוספות הנחוצות להמשך תפקודו השוטף של המשרד   .12.4.4.1
המבוטח, במשך התקופה הדרושה לביצוע ההחלפה או התיקון של הרכוש שניזוק 

בעקבות מקרה ביטוח.
הוצאות הכרחיות לשם התאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק לרכוש שהחליף   .12.4.4.2

את הרכוש שניזוק. 
אחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה 
ל-10% מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו או 50,000 ₪, 

הנמוך מביניהם, למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
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דמי שכירות חלופיים  .12.5
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח, על פי אחת משתי האפשרויות המפורטות 
להלן, עבור הוצאות נוספות שנאלץ לשאת בהן עקב מקרה ביטוח שנגרם למבנה המבוטח, אשר 

כתוצאה ממנו המבנה יצא מכלל שימוש:
דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור שכירת מבנה חלופי, בעל מאפיינים   .12.5.1

דומים.
דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר המבוטח חייב בפועל בתשלומם עבור המבנה המוחזק   .12.5.2

על ידו בשכירות.
השיפוי על פי הרחבה זו תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש אך לא יותר מאשר 

עבור 12 חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח. 
השיפוי על פי הרחבה זו לא יעלה על שיעור של 10% מסכום הביטוח של המבנה הניזוק ובכל 

מקרה המבטח לא ישלם יותר מדמי שכירות הכרחיים ששולמו בפועל על ידי המבוטח. 
שבר שלטים ו/או זכוכית   .12.6

על אף האמור בסעיף 10.8  בסייגים לחבות המבטח לפרק זה, הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות 
שבר פתאומי ובלתי צפוי לשלטים ו/או לזכוכיות, מסיבה כלשהי שלא נכללה בסיכונים המבוטחים 

ובהרחבות לפרק זה ושאינה מוצאת מכלל כיסוי בסייגים הכלליים ו/או בסייגים לפרק זה. 
לצורך הרחבה זו:

כל לוח זכוכית המהווה דלת, חלון, חלון ראווה, לרבות לוחות זכוכית ו/או  מראות  "זכוכית" פרושה: 
הקבועים במסגרות, בשלטים קבועים ו/או בשלטי פרסומת.

שבר העובר דרך כל עובי הזכוכית. "שבר" פרושו: 
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך השווה ל 5% מסכום הביטוח של פרק 

זה, אלא אם צוין אחרת ברשימה.
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 45.3  "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים 

בתוקף לפרקי הרכוש.
נזק ללוחות חשמל   .12.7

על אף האמור בסעיף 10.2  "נזק למתקנים חשמליים" מהסייגים לפרק זה, הביטוח על פי פרק 
זה מורחב לכסות נזק ללוחות חשמל כתוצאה מ: מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, 
התחממות עצמית ו/או אש )במקור הנזק( הנובעת מהם, אשר נגרמו מכל סיבה שהיא כולל ברק.
100,000 ₪ למקרה ובסה"כ  אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך של 

לתקופת הביטוח.
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 45.3  "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים 

בתוקף לפרקי הרכוש.
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השבה לקדמות לאחר קרות מקרה ביטוח  .12.8
בהמשך לאמור בסעיף 47.9  לתנאים המיוחדים לפרקי הרכוש: "הקטנת סכומי הביטוח לאחר 
קרות מקרה ביטוח" מוסכם בזה כי לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח לקדמותו 

החל מיום כינון הנזק. 
אם נקוב ברשימה גבול אחריות, יושב זה לקדמותו החל מיום הנזק. 

ההשבה כאמור הינה תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת הביטוח.
האמור בהרחבה זו לא יחול אם המבוטח יורה בכתב לא להחזיר את סכום הביטוח או את גבול 

האחריות לקדמותם כאמור.
מוסכם בזה כי אם צוין בפוליסה ו/או ברשימה שאחריות המבטח בגין פרק מסוים ו/או בגין 
הרחבה מסוימת, מוגבלים הן למקרה ביטוח אחד והן לגבי כל מקרי הביטוח במהלך כל תקופת 

הביטוח, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי הפרק ו/או ההרחבה כאמור.
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פרק 3 - ביטוח אבדן הכנסה
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף

סעיף הכיסוי  .13
אם צוין ברשימה כי פרק 1 "ביטוח תכולת המשרד" ו/או פרק 2 "ביטוח מבנה המשרד" בתוקף 
)להלן: "הפרק הרלוונטי"(, אזי יפצה המבטח את המבוטח, עד לסכום הפיצוי, בגין הפסד הכנסות 
שייגרם במהלך תקופת הפיצוי כמפורט בסעיף 15  להלן, כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי הפרק 
הרלוונטי, שאירע במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, והכל בכפוף להגדרות, לתנאים, לסייגים 

של פרק זה ולהגדרות, לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה.

הגדרות - לפרק 3  .14
מקרה הביטוח  .14.1

הפסקה בתפעול משרדו של המבוטח, שנגרמה כתוצאה ממקרה ביטוח המבוטח במסגרת הפרק 
הרלוונטי שצוין ברשימה. 

הפסקה בתפעול  .14.2
הפסקה מוחלטת ומלאה של השירותים הניתנים במסגרת פעילות המשרד, בכתובת המשרד 
המבוטח ו/או העדר אפשרות גישה למשרד המבוטח, כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי 

הפרק הרלוונטי. 
הוצאות תפעול נוספות   .14.3

הוצאות נוספות נחוצות וסבירות הנדרשות להפעלת המשרד בחצרי המבוטח או במקום אחר אשר 
אלמלא הוצאו הייתה נגרמת הפסקה בתפעול.

השתתפות עצמית  .14.4
הסכום הנקוב ברשימה, בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה.
היה וההשתתפות העצמית המצויינת ברשימה, נקובה בימים, יישא המבוטח בסכום המשקף את 

סך הפיצוי היומי המצוין ברשימה, כפול מספר הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח.

אופן חישוב סכום הביטוח ותגמולי הביטוח  .15
סכום הביטוח על פי פרק זה יקבע על בסיס פיצוי יומי כמפורט ברשימה, והוא יתבסס על סכום   .15.1
ההכנסה הממוצעת ליום של המשרד המבוטח במונחי נטו )לאחר ניכוי הכנסות הוניות, הכנסות 
חד פעמיות ומס(, מוכפל במספר ימי הפיצוי שרכש המבוטח )"תקופת הפיצוי"( כפי שהם רשומים 

ברשימה.



26
כלל חברה לביטוח בע״מ

www.clal.co.il | 03-6387676 .ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד 6136902 | טל. 03-6387777 | פקס

הוצאו הוצאות תפעול נוספות כלשהן, יפצה המבטח את המבוטח בסכום הוצאות אלה ובלבד   .15.2
שאחריות המבטח לא תעלה על סך הפיצוי שהיה מגיע למבוטח אלמלא הוצאו הוצאות נוספות 

אלה. 
הסכום המרבי שישלם המבטח בגין אבדן הכנסה והוצאות תפעול נוספות לא יעלה על הסכום   .15.3
המתקבל ממכפלת מספר ימי ההפסקה בתפעול בסך הפיצוי היומי המצוין ברשימה אך לא יותר 
ממספר הימים הרשום ברשימה למקרה אחד ולסך המקרים בתקופת הביטוח, בניכוי ההשתתפות 

העצמית הנקובה ברשימה. 
המבטח לא יפצה את המבוטח עבור הוצאות שנחסכו והם יופחתו מהפיצוי היומי הרשום ברשימה.  .15.4

רכוש שאינו בבעלות המבוטח   .16
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח עקב אבדן 
או נזק שנגרמו על ידי הסיכונים המבוטחים בפרק הרלוונטי לרכוש שאינו בבעלות המבוטח אך 
נמצא בשימושו )למעט קווי תמסורת וחלוקה כהגדרתם בסעיף 10.12  מהסייגים לפרק 2 "ביטוח 
מבנה המשרד"(, למרות שאינם מכוסים ואינם כלולים בסכום הביטוח של הפרק הרלוונטי, אך 
בתנאי שלרכוש זה קיים ביום קרות מקרה הביטוח "ביטוח אש מורחב" אחר בר תוקף, על 

בסיס ערך כינון. 

סייגים לחבות המבטח - לפרק 3   .17
המבטח לא יפצה את המבוטח בגין כל הפסד:

שיפורים או שיפוצים  .17.1
הנובע משיפורים או שיפוצים בעת תיקון או קימום או החלפה של הרכוש המבוטח במסגרת הפרק 

הרלוונטי, בשל הנזק הפיזי שנגרם לו.
פריצה,שוד וגניבה  .17.2

הנובע מפריצה ו/או שוד ו/או גניבה - כהגדרתם בסעיף 6.3  בפרק 2 "ביטוח התכולה",  לרבות 
הפסד הנובע מנזק כאמור למבנה המשרד. 

נזק ללוחות חשמל  .17.3
הנובע מאירוע המכוסה במסגרת הרחבה 12.7  "נזק ללוחות חשמל" מההרחבות לפרק 2 "ביטוח 

מבנה המשרד".
רכוש בבניה, בהקמה או בשיפוץ   .17.4

הנובע מאירוע המכוסה במסגרת הרחבה 12.1  "רכוש בבניה, בהקמה או בשיפוץ" מההרחבות 
לפרק 2.

סייגים כלליים  .17.5
אבדן או נזק המוצא מכלל כיסוי על פי "הסייגים הכלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי 

הפוליסה" - סעיף 2  של פוליסה זו.
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פרק 4 - ביטוח כל הסיכונים - כספים
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף

סעיף הכיסוי  .18
המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן, שאירע במהלך תקופת הביטוח 
הנקובה ברשימה, בכפוף לסכומי הביטוח, לגבולות האחריות, להגדרות, לסייגים ולתנאים של 

פרק זה ולהגדרות, לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה. 

הגדרות - לפרק 4  .19
מקרה ביטוח   .19.1

אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי לכספים של המשרד המבוטח, שאירע במהלך תקופת הביטוח: 
בעת הימצאם במבנה המשרד המבוטח בגבולות הטריטוריאליים;  .19.1.1

בעת העברתם הישירה, מחוץ למבנה המשרד המבוטח, בתחום הגבולות הטריטוריאליים,   .19.1.2
מהמשרד המבוטח אל הבנק ו/או אל מוסדות אחרים, לרבות אל לקוחות וספקים ו/או מהם 

אל המשרד המבוטח, לצורך הפקדתם, תשלומם או גבייתם; 
בתנאי שאחריות המבטח לא תעלה על סכומי הביטוח הנקובים ברשימה.

סכומי הביטוח הנקובים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון והם אינם כפופים לביטוח חסר.
השתתפות עצמית   .19.2

הסכום הנקוב ברשימה, בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה.
שעות עבודה   .19.3

השעות שבהן עסקו של המבוטח מאויש לצורך ניהול עסקיו, וכן בזמן הימצאם של עובדי המבוטח 
שברשותם הכספים, בחצרי המבוטח.

כספים   .19.4
מזומנים, שטרות, המחאות, המחאות דואר, בטחונות, תלושי תשלום, שטרי חוב, שטרי חליפין, 
ניירות ערך, בולי דואר וכן אגרות מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב, אך למעט 

במפורש המחאות ריקות )שלא צוין בהן סכום(.
מזומנים   .19.5

מטבעות, מדליות, שטרי כסף, שוברי קניה ושי )לרבות שוברי קניה מגנטיים( ותלושי דלק.
פריצה   .19.6

גניבת הכספים המבוטחים מתוך מבנה המשרד המבוטח, שבוצעה לאחר שהחדירה למבנה או 
היציאה ממנו בוצעה באלימות ובכוח, ונשארו סימנים המעידים על כך.

שוד   .19.7
גניבת הכספים שנעשתה תוך שימוש באלימות או איום לשימוש באלימות כלפי המבוטח ו/או מי 

מעובדיו ו/או מי מטעמו.
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סייגים לחבות המבטח - לפרק 4   .20
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין:

חוסר/גרעון  .20.1
חוסר ו/או גרעון בלתי מוסבר. 

כספים בכלי רכב  .20.2
אבדן או נזק לכספים בעת המצאם בכלי רכב שאינו תחת השגחת המבוטח או מי מטעמו.

נזק תוצאתי  .20.3
אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

תרמית או מעילה  .20.4
תרמית או מעילה מצד עובד המבוטח, למעט עובד המשמש כשליח להעברת כספים אצל המבוטח, 

השולח ידו בכספים ובורח עמם.
בלאי וכד'  .20.5

אבדן או נזק שטבעו בלאי, עש, כנימה, חרקים, התבלות הדרגתית כלשהי או תנאי אקלים.
גניבה פשוטה  .20.6

אבדן או נזק לכספים בגין גניבה שלא תוך כדי פריצה ו/או שלא תוך ביצוע שוד.
נזק לאמצעי תשלום אלקטרוני  .20.7

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפוליסה אינה מכסה אבדן או נזק לאמצעי תשלום אלקטרוני 
מסוג כלשהו. 
זיוף המחאות  .20.8

אבדן או נזק עקב זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר. 
סייגים כלליים  .20.9

אבדן או נזק המוצא מכלל כיסוי על פי "הסייגים הכלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי 
הפוליסה" - סעיף 2  של פוליסה זו.
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הרחבות - לפרק 4   .21
כספים בעת המצאם בבתי מנהלים   .21.1

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים הנגרמים מחוץ 
לשעות העבודה, לכספים גם בעת המצאם בבתים פרטיים של מנהלים ו/או הקופאי ו/או מנהל 
כספים של המשרד  החשבונות של המשרד המבוטח ו/או סוכנים ו/או גובים ו/או אחראים על 

המבוטח. 
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכומים המפורטים להלן:

לגבי סיכוני אש ושוד - במלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה לגבי כספים בהעברה.   .21.1.1
לגבי כל נזק אחר המכוסה על פי הפוליסה-20% מסכום הביטוח הנקוב ברשימה   .21.1.2
לגבי כספים בהעברה, אולם לא יותר מ 20,000 ₪ למקרה ביטוח אחד ובסך הכל לכל 

תקופת הביטוח.
זיוף המחאות  .21.2

על אף האמור בסעיף 19.4  להגדרות ובסעיף 20.8  מהסייגים לפרק זה, הביטוח על פי פרק זה 
מורחב לכסות אבדן כספי עקב זיוף המחאות ריקות שנגנבו מהמבוטח תוך כדי פריצה. 

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך של 25,000 ₪ למקרה ביטוח אחד ובסך 
הכל לתקופת הביטוח.

נזק לכספת   .21.3
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות נזק לכספת המשרד שנגרם כתוצאה מנזקי אש או מפריצה 

או מניסיון פריצה לכספת. 
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום השווה ל-10% מסכום הביטוח ועד 

5,000 ₪ הנמוך מביניהם.



30
כלל חברה לביטוח בע״מ

www.clal.co.il | 03-6387676 .ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד 6136902 | טל. 03-6387777 | פקס

תנאים מיוחדים - לפרק 4  .22
המצאת מסמכים  .22.1

בקרות מקרה הביטוח, המבוטח ימציא למבטח, על פי דרישתו את המסמכים המפורטים להלן: 
ספרי חשבונות, ספרי קופה, דוחות מע"מ, קבלות בנקים, פנקסים או כל תעודה אחרת, בין שהיא 
ברשותו ובין שהיא ברשות אחר, וניתן להשיגה על ידי בקשת המבוטח, כדי שהמבטח יוכל, עד 
כמה שניתן, לאמת את תביעת המבוטח. כמו כן, ימציא המבוטח למבטח, על פי בקשתו, תצהיר 

שבו יכללו כל העובדות ונסיבות קרות מקרה הביטוח. 
הבסיס לקביעת דרכי הפיצוי   .22.2

למבוטח זכות הבחירה בין אחת או יותר מדרכי הפיצוי הבאות:
תשלום בפועל עבור האבדן ו/או הנזק הממשי שנגרם לכספים.   .22.2.1

שיפוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל על ידו בגין ביטול או שחזור כספים שאינם מזומנים   .22.2.2
אשר אבדו או ניזוקו עקב מקרה ביטוח.

מובהר כי האחריות הכוללת של המבטח בגין סעיפים 22.2.1  ו- 22.2.2  ביחד, לא תעלה על 
סכומי הביטוח הנקובים ברשימה. 
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פרק 5 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף

סעיף הכיסוי  .23
המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים 
על פי דין, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בגבולות הטריטוריאליים, עקב עסקו של המבוטח 
כמתואר ברשימה, במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. כל הנ"ל בכפוף להגדרות, לסייגים 

ולתנאים של פרק זה ולהגדרות, לתנאים ולסייגים הכלליים של הפוליסה.
בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך 

הגנתו בגין מקרה הביטוח, וזאת אף מעבר לגבול האחריות. 

הגדרות - לפרק 5   .24
גבול אחריות  .24.1

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות למקרה ביטוח.  .24.1.1
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתקופת הביטוח.  .24.1.2

דין  .24.2
דיני מדינת ישראל.

הוצאות משפט  .24.3
הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו וזאת אף מעבר לגבול האחריות.

השתתפות עצמית   .24.4
הסכום הנקוב ברשימה, למעט אם נקבע אחרת בפרק זה, בו יישא המבוטח עקב מקרה הביטוח 

המכוסה לפי פרק זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית לגבי הוצאות משפט ו/או הוצאות 
משפט בהליכים פליליים או מנהליים, וכן לגבי הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב הגשת התביעה או 

מקרה ביטוח וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים.
מקרה ביטוח  .24.5

אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק לצד שלישי. 
נזק   .24.6

היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.  .24.6.1
היזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי, לרבות נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם.  .24.6.2

האחדת נזקים:
אם מקרה הביטוח ו/או מספר מקרי ביטוח, הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, גרמו 
נזקים למספר צדדים שלישיים, אזי ייחשבו כל הנזקים הללו כמקרה ביטוח אחד לעניין פרק זה. 
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סייגים לחבות המבטח - לפרק 5  .25
למעט אם נקבע במפורש אחרת בהרחבה כלשהי בפרק זה, הביטוח על פי פרק זה אינו מכסה את 

חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם:
נזק לעובד  .25.1

נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח, למעט כאמור בהרחבה   .25.1.1
. 26.3

תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין נזק לעובד שעל המבוטח מוטלת חובה לשלם בגינו   .25.1.2
דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי ו/או לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי, והמבוטח 

לא עשה כן.
סייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח 
אינו חב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו, אשר ייחשב לצד שלישי לצורך פוליסה זו, וזאת בתנאי 

שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסת חבות מעבידים.
נזק בקשר לכלי תחבורה  .25.2

חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי וכן חבות של גופים ומוסדות   .25.2.1
הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.

חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגרם במהלך   .25.2.2
ו/או עקב תאונת דרכים בחו"ל )מחוץ לשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים(, היה 

והפוליסה הורחבה לכסות פעילות מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.
חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי, בגין נזק שנגרם לרכוש צד שלישי.  .25.2.3

נזק הנובע משימוש ברכבת, כלי טיס, כלי שיט מנועי וכלי ממונע כלשהו המשמש לנסיעה.  .25.2.4

חבות בגין נזק גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו   .25.2.5
בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו.
חבות מוצר, אחריות מקצועית, אחריות נושאי משרה  .25.3

נזק הנובע מ:
מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או שווקו על ידי המבוטח או על ידי   .25.3.1

כל איש בשירותו, לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.
אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או מי מטעמו.  .25.3.2

אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו, הניתנת לכיסוי על פי פוליסה לביטוח   .25.3.3
חבות נושאי משרה.

נזק כתוצאה מזיהום  .25.4
נזק בגין זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע, למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, 

פתאומי ובלתי צפוי. 
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נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו  .25.5
נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו של המבוטח.  .25.5.1

נזק שנגרם לאותו חלק ברכוש שהמבוטח, או כל איש בשירותו, פעלו בו בעת קרות מקרה   .25.5.2
הביטוח.

חבות חוזית  .25.6
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו אלמלא קיומו של החוזה. 

נזק קרינה ושדות אלקטרומגנטים  .25.7
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.  

עבודות קבלניות  .25.8
נזק הנובע מביצוע עבודות קבלניות, שינויים ו/או שיפוצים בחצרים כלשהם, למעט נזק הנובע 

מעבודות אחזקה שוטפות בחצרי המבוטח. 
זעזוע או החלשת משען  .25.9

נזק לקרקע או לרכוש או לבניין שייגרם על ידי זעזוע או החלשת משען של קרקע או של רכוש או 
של בניין. 

25.10. תשלומים עונשיים

פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא, עיצומים כספיים וקנסות.
אזבסט   .25.11

נזק בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי 
באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נבע או 

הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט.
25.12. נזק פיננסי 

נזק פיננסי, למעט אם מדובר בנזק גרר שהינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש מוחשי של 
צד שלישי שניזוק.

25.13. סייגים כלליים

נזק או חבות המוצאים מכלל כיסוי על פי "הסייגים הכלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי 
הפוליסה"- סעיף 2  של פוליסה זו.
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הרחבות - לפרק 5  .26
מוסכם ומוצהר בזה, כי הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור בהרחבות 
המפורטות להלן, וזאת בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה, וזאת עד לתת גבול האחריות המצוין להלן 

בכל הרחבה, ובמידה שלא צוין - עד לגבול האחריות המצוין ברשימה.
תת גבול אחריות זה חל מעל להשתתפות העצמית הנקובה ברשימה.

למען הסר ספק, השיפוי על פי כל ההרחבות המפורטות להלן הינו בכפוף לגבול האחריות ולא מעבר לו. 
לגבי כל הרחבה ישלם המבטח הוצאות משפט וזאת אף מעבר לגבול האחריות על פי פרק זה, או מעבר 

לתת גבול אחריות, אם נקבע לגבי הרחבה מסוימת. 
נזק בעת שהות זמנית בחו"ל   .26.1

את  לשפות  מורחב  זה  פרק  פי  על  הביטוח  טריטוריאליים,  גבולות  בהגדרת  לאמור  בניגוד 
המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בגין נזק שנגרם מחוץ לגבולות 
הטריטוריאליים על ידי מי שנשלח מטעם המבוטח באופן זמני אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים. 

הרחבה זאת כפופה באופן מפורש לדין ולשיפוט ישראלי.
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה 

או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים.
אחריות צולבת  .26.2

אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על פי פרק זה על כל אחד 
מיחידי המבוטח בנפרד, כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם 

של המבוטחים האחרים. 
מובהר כי בכל מקרה אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו לא תעלה על 

גבול האחריות הנקוב ברשימה.
הרחבה זו לא תחול על קבלנים וקבלני משנה, גם אם נוספו לשם המבוטח. 

רכוש עובדי המבוטח  .26.3
על אף האמור בסעיף 25.1  ל"סייגים לחבות המבטח - לפרק 5", רכוש השייך לעובדי המבוטח 

ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.
חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה   .26.4

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של 
קבלנים וקבלני משנה. 

למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני 
המשנה.
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חבות בגין אירועים   .26.5
עובדי המבוטח, משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים 
חברתיים ו/או קהילתיים ו/או ספורטיביים המאורגנים על ידי המבוטח לרווחת עובדיו ו/או לרווחת 

הקהילה.
לגבי עובדי המבוטח, הכיסוי על פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר על ידי המוסד 

לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
חבות בגין נזק רכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי   .26.6

על אף האמור בסעיף 25.2.3  ל"סייגים לחבות המבטח - לפרק 5", הביטוח על פי פרק זה מורחב 
לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מטעם 

המבוטח.
ההשתתפות העצמית המיוחדת להרחבה זו, תהיה בסך של 1,000,000 ₪ או גבולות האחריות 

על פי פוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי של המבוטח, הנמוך מביניהם.
סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 1,000,000 ₪ למקרה 

ביטוח ולכל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח.
מניעת גישה לחצרים   .26.7

על אף האמור בסעיף 24.6.2  ל"הגדרות לפרק 5" - הגדרת "נזק", מוצהר בזה כי הביטוח על פי 
פרק זה מורחב לכסות מניעת גישה לחצרי צד שלישי ו/ או לרכושו ו/ או אבדן שימוש של רכוש צד 
שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או לרכוש שבאחריותו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי.
תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 25% מגבול האחריות למקרה 

ביטוח כמצוין ברשימה של הפוליסה. 
אחריות שילוחית   .26.8

הביטוח על פי הפרק מורחב לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או 
ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור המשרד המבוטח.

הרעלת מזון   .26.9
על אף האמור בסעיף 25.3.1  ל"סייגים לחבות המבטח - לפרק 5", הביטוח על פי פרק זה מורחב 
לכסות את חבותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח 

ו/או מטעמו.
26.10. כלי נשק 

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק על ידו 
או על ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו ובאישור המבוטח, זאת בתנאי כי כל המחזיק בנשק היה 

בזמן האירוע בעל רישיון תקף לנשיאת כלי נשק.
הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים  .26.11

בנוסף להרחבות הנ"ל, פרק זה מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים, 
בהתאם למפורט בסעיף 32  "הרחבת הגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים".
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פרק 6 - ביטוח אחריות מעבידים
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף

סעיף הכיסוי  .27
המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם למי מעובדיו בתור פיצויים על 
פי החוק, כתוצאה ממקרה ביטוח, שאירע בגבולות הטריטוריאליים, במהלך תקופת הביטוח הנקובה 
ברשימה. כל הנ"ל בכפוף להגדרות, לסייגים ולתנאים של פרק זה ולהגדרות, לתנאים ולסייגים 

הכלליים של הפוליסה.
בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין 

מקרה הביטוח, וזאת אף מעבר לגבול האחריות. 

הגדרות - לפרק 6  .28
גבול האחריות  .28.1

הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות למקרה ביטוח.  .28.1.1
הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות לתקופת הביטוח.  .28.1.2

הוצאות משפט  .28.2
הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, וזאת אף מעבר לגבול האחריות.

השתתפות עצמית   .28.3
הסכום הנקוב ברשימה בו יישא המבוטח עקב מקרה הביטוח המכוסה לפי פרק זה, לגבי כל 
מקרה ביטוח בנפרד, אך לעניין "מחלת מקצוע", תחול על המבוטח השתתפות עצמית נפרדת 

לגבי כל נפגע ונפגע.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית לגבי הוצאות משפט ו/או הוצאות 
משפט בהליכים פליליים או מנהליים, וכן לגבי הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב הגשת התביעה או 

מקרה ביטוח וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים.
חוק   .28.4

פקודת הנזיקין )נוסח חדש(.  .28.4.1
חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם-1980.  .28.4.2

מקרה ביטוח  .28.5
היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות של אחד או יותר מעובדי המבוטח, שהוא בשירותו של המבוטח 
- כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו במשרד המבוטח וכן כתוצאה ממחלה אשר 

אירעה תוך כדי ועקב עבודתו במשרד המבוטח.
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סייגים לחבות המבטח - לפרק 6  .29
הביטוח על פי פרק זה אינו מכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם: 

חבות חוזית  .29.1
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא הייתה מוטלת עליו, אלמלא קיומו של החוזה.

ביטוח לאומי  .29.2
סכום כלשהו הנתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי. סייג זה לא יחול לגבי תביעות   .29.2.1
אשר עילתן נובעת ממחדל שחדל המבוטח בתום לב ובהסתמכו על חוות דעת משפטית 

שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.
סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חב בו בקשר עם מקרה הביטוח או שהמוסד לביטוח   .29.2.2
לאומי חב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום הוראה בחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 
תשכ"ח-1968 או בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו דרישה כלל. אולם, סייג זה לא יחול 
אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת הדרישה, נעשו בתום לב מצד המבוטח, 
ובהסתמך על חוות דעת משפטית שהומצאה לו בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי 

בגין אותם עובדים או בדבר הגשת הדרישה.
פיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי ביטוח לאומי  .29.3

סכום כלשהו בו יחויב המבוטח עקב מקרה ביטוח שבגינו יידרש לפצות עובד שלגביו לא חלה 
על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח לאומי. המבטח יפצה את המבוטח בגין תביעות אלה רק 
בסכום העודף על הסכום שישתלם או שעשוי היה להשתלם על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם 

לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח-1968.
אזבסט  .29.4

מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט 
או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות, ובלבד שמקרה הביטוח נבע או הושפע 

מתכונותיו המסוכנות של האזבסט.
צורנית )סיליקוזיס(  .29.5

מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי בצורנית 
)סיליקוזיס(.

קרינה ושדות אלקטרומגנטים  .29.6
מקרה ביטוח הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.

כלי רכב מנועי ותאונת דרכים  .29.7
חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי, לרבות גופים ומוסדות הפטורים   .29.7.1

מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.
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מקרה ביטוח שנגרם עקב תאונת דרכים מחוץ לגבולות הטריטוריאליים, היה והפוליסה   .29.7.2
הורחבה לכסות פעילות בחו"ל אף אם חלה הרחבה 30.1  לפוליסה לגבי שהות זמנית 

בחו"ל. 
תשלומים עונשיים  .29.8

פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא, עיצומים כספיים וקנסות.
העסקת נוער  .29.9

מקרה ביטוח שנגרם לנער או נערה אשר הועסק/ה בניגוד להוראות החוקים או התקנות ביחס 
להעסקת נוער. 
29.10. סייגים כלליים

נזק או חבות המוצאים מכלל כיסוי על פי "הסייגים הכלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי 
הפוליסה" - סעיף 2  של פוליסה זו.
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הרחבות - לפרק 6  .30
מוסכם ומוצהר בזה, כי הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור בהרחבות 
המפורטות להלן, וזאת בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה, וזאת עד לתת גבול האחריות המצוין להלן 

בכל הרחבה, ובמידה שלא צוין - עד לגבול האחריות המצוין ברשימה.
תת גבול אחריות זה חל מעל להשתתפות העצמית הנקובה ברשימה.

למען הסר ספק, השיפוי על פי כל ההרחבות המפורטות להלן הינו בכפוף לגבול האחריות ולא מעבר לו. 
לגבי כל הרחבה ישלם המבטח הוצאות משפט וזאת אף מעבר לגבול האחריות על פי הפוליסה, או 

מעבר לתת גבול אחריות, אם נקבע לגבי הרחבה מסוימת. 
שהות זמנית בחו"ל  .30.1

בניגוד לאמור בהגדרת גבולות טריטוריאליים, הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את המבוטח 
בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בגין מקרה ביטוח לעובד שנשלח מטעם המבוטח 
באופן זמני אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים. הרחבה זאת כפופה באופן מפורש לדין ולשיפוט 

ישראלי. 
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת ממקרה ביטוח שנגרם 

במהלך ו/או עקב תאונת דרכים.
פעילויות הקשורות לעבודה   .30.2

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדו בכל עת שהעובד נמצא 
בשירותו של המבוטח, לרבות בעת הפסקה בעבודה, בעת הימצאו בדרך לעבודה, בחזרה ממנה, 
ממקום עבודה אחד למשנהו, וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או 
בקשר אליה, וזאת כל עוד העובד פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד של המבוטח. הרחבה זו 
חלה גם בעת ביצוע פעילויות ספורטיביות או חברתיות מטעם המבוטח, ובלבד שלענין פעילות 

ספורטיבית ו/או חברתית מקרה הביטוח הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
כלי נשק   .30.3

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בגין מקרה ביטוח שאירע 
עקב אחזקת כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו באישור המבוטח, בתנאי כי כל 

המחזיק בנשק היה בזמן האירוע בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי נשק.
חבות המבוטח כלפי קבלנים / קבלני משנה ו/או עובדיהם   .30.4

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
היה והמבוטח ייחשב למעבידם על פי דין, וזאת אך ורק בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות 

מעבידים אחר המכסה חבות כלפי עובדים אלה.
לעניין הרחבה זו תשתנה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק אירועים שאירעו תוך כדי ועקב 

עבודתו/ם עבור המבוטח. 
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עובדים תושבי השטחים המוחזקים  .30.5
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח על פי הדין כלפי עובד שהינו תושב 

השטחים המוחזקים המועסק על ידי המבוטח. 
למען הסר ספק, סעיף 29.2  לסייגים בפרק זה, יחול גם בגין מקרה ביטוח שאירע לעובדים אלה.

בניגוד להגדרת "חוק" רק במקרים בהם ייקבע על ידי בית משפט ישראלי כי על נסיבות האירוע 
לא יחול הדין הישראלי, הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי 

עובדים אלה וזאת אך ורק על פי הדין החל בשטחים המוחזקים.
חבות כלפי בעלי שליטה   .30.6

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי בעלי שליטה במבוטח אשר 
עובדים כמנהלים שכירים ובתנאי שהם מופיעים ברשימת מקבלי השכר של המבוטח ומשולמים 

בעבורם דמי ביטוח לאומי.  
הרחבה זאת לא תחול אם מקרה הביטוח אירע בשל אירוע שהיה בשליטתו של הנפגע עצמו.

הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים  .30.7
בנוסף להרחבות הנ"ל, פרק זה מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים, 

בהתאם למפורט בסעיף 32  "הרחבת הגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים".

תנאי מיוחד - לפרק 6 - התאמת דמי הביטוח  .31
בנוסף לאמור בתנאי 47.3  מהתנאים הכלליים של הפוליסה - בתוקף לכל פרקי הפוליסה: "תשלום דמי 
ביטוח ודמים אחרים", מובהר בזאת כי דמי הביטוח הנקובים ברשימה בגין פרק זה מחושבים על בסיס 

אומדן שכר העבודה השנתי של עובדי המבוטח או על אומדן מספר עובדיו.
תוך 30 יום מתום תקופת הביטוח, המבוטח מתחייב להמציא הצהרה בדבר השכר הכולל ששולם מדי 
חודש בגין העובדים המתוארים ברשימה, בהתאם לדיווח למוסד לביטוח לאומי על פי טופס 106 או חליפו 
או בדבר מספר העובדים שהועסקו מידי חודש במהלך תקופת הביטוח לפי העניין. במידה וסך השכר 
ששולם או מספר העובדים שהועסק בפועל יהיה שונה מהשכר או כמות העובדים שעל פיהם חושבו דמי 

הביטוח, יותאמו דמי הביטוח הסופיים בהתאם.
לעניין סעיף זה, דיווח שכר ו/או מספר עובדים בפועל ו/או שינויים במספר העובדים נחשב עניין מהותי. 
לא יהיה בחידוש פרק זה, משום ויתור על התאמת השכר כאמור בתנאי זה לגבי תקופת ביטוח 

שקדמה לתקופת הביטוח.
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הרחבת הגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים   .32
בתוקף לגבי הפרקים הבאים בלבד ובתנאי שצוין ברשימה כי הינם בתוקף: פרק 5 - אחריות כלפי 

צד שלישי, פרק 6 - אחריות מעבידים. 
הביטוח על פי פרקים 5 ו - 6 של פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט בהליכים 
פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי פרקים אלו, בתנאי שצוין 

ברשימה כי הינם בתוקף, באופן ובהיקף כדלקמן: 
המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית 
בהליכים פליליים או הליכים מנהליים, שיוגשו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח מכוסה במסגרת 

הפרקים הנ"ל, 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 

או הליכים מנהליים וישא גם בהוצאות הערעור.
מינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים, בשלב הערעור כאמור, 
מותנים בקבלת 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 בהוצאות משפט סבירות, ולא פחות 
משכר טרחת עורך דין שהיה המבטח משלם לעורך הדין שהעמיד לרשות המבוטח, כל הנ"ל בכפוף לתת 

גבול אחריות המבטח להרחבה זו.
המבטח ישלם את הוצאות המשפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/או את הוצאות הערעור בתום 

ההליכים הפליליים או המנהליים או הערעור, הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:  .32.1

הליכים פליליים או הליכים מנהליים:  .32.1.1
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום 

על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו.
הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים )כולל ערעור(:  .32.1.2

שכר טרחה סביר, 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 או הליכים מנהליים, כולל ערעור על פסק דין, אך לא כל קנס, עיצום, פיצוי או תשלום 

עונשי המוטלים על פי כל דין. 
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סייגים לעניין הרחבה זו:  .32.2
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו במקרים הבאים:
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפרקים   .32.2.1

המנויים לעיל. 
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין   .32.2.2

במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של   .32.2.3

המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 100,000 ₪ למקרה ולסך כל המקרים 

בתקופת הביטוח.
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פרק 7 - ביטוח ציוד אלקטרוני
פרק 7 חלק א' - ביטוח הרכוש

הכיסוי על פי חלק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הוא בתוקף

סעיף הכיסוי  .33
המבטח ישפה את המבוטח בגין תיקון, החלפה או ההקמה מחדש של הרכוש המבוטח או חלק ממנו 
בשל מקרה ביטוח כמוגדר להלן, שאירע במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בכפוף לסכומי 
הביטוח, להגדרות, לסייגים ולתנאים של פרק זה ולהגדרות, לסייגים ולתנאים הכלליים של הפוליסה.

הכיסוי על פי פרק זה, לרכוש המפורט להלן, הינו שיורי ומשלים לכיסוי הניתן במסגרת פרק 1 של פוליסה 
זו, ואינו מכסה כל אבדן או נזק המכוסה במסגרת פרק 1.

הגדרות - לחלק א' של פרק 7  .34
הרכוש המבוטח   .34.1

ציוד אלקטרוני, כולל אמצעי אגירת מידע חיצוניים, כמתואר ברשימה, המשמשים את המבוטח 
לצרכי עסקו. 

מקרה הביטוח  .34.2
אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים שנגרמים לרכוש המבוטח, מסיבה כלשהי, למעט: 

אובדן או נזק לרכוש המבוטח אשר נגרם במישרין או בעקיפין עקב הסיכונים המכוסים או ניתנים 
לכיסוי בפרק 1 של פוליסה זו, לרבות הרחבותיו, ו/או אובדן או נזק לרכוש המבוטח אשר נגרם 
מסיבה שהוצאה מכלל כיסוי בסייגי פרק 1, בסייגי פרק זה או בסייגים הכלליים של פוליסה זו. 
מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:  .34.2.1

סכומי הביטוח המפורטים ברשימה בגין כל סעיף וסעיף בנפרד, ובכל מקרה   .34.2.1.1
לא תעלה במצטבר על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה.

סכום הנזק בפועל שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.   .34.2.1.2
השתתפות עצמית  .34.3

הסכום הנקוב ברשימה, בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי חלק זה.
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סייגים לחבות המבטח - לחלק א' של פרק 7  .35
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין:

פגמים או ליקויים קיימים  .35.1
אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו 

קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד. 
נזק כתוצאה משימוש ו/או עבודה רגילה    .35.2

אבדן או נזק ישיר של בלאי, שיתוך )קורוזיה( או חלודה של כל חלק של הרכוש המבוטח, שנגרם 
או נבע באופן טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית. סייג 

זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלה. 
תיקון ליקויים תפעולים   .35.3

כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם, פרט לליקויים שנוצרו 
כתוצאה מאבדן או נזק אחר המכוסה תחת פרק זה.

אחזקה שוטפת   .35.4
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית של הרכוש המבוטח, לרבות 

הוצאות בגין החלפת חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה אלו.
אחריות יצרן/ספק/מתקן  .35.5

אבדן או נזק לרכוש המבוטח שבגינם אחראי בדין מי שייצר או סיפק אותו או ביצע בו תיקונים, 
בין אם אחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת. חלק היצרן, הספק או המתקן 
על אחריותו, ישפה המבטח את המבוטח בתנאי שהמבוטח יסב למבטח את תעודת האחריות 

שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן, הספק או המתקן בנוגע לאבדן או הנזק הנ"ל.
רכוש המורכב או נישא בכלי טייס או כלי שייט  .35.6

אבדן או נזק מסיבה כלשהי לרכוש המבוטח בעת היותו מורכב או נישא בכלי טייס או בכלי שייט. 
נזק תוצאתי  .35.7

אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
נזק לחומרים ברי חילוף/חומרים מתכלים   .35.8

אבדן או נזק לנורות, שפורפרות, סרטים, רצועות ואביזרים ברי חילוף אחרים, שמנים וכימיקלים, 
אלא אם נגרמו תוך כדי ועקב מקרה ביטוח שאירע לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח ובכל 
מקרה השיפוי בגינם יחושב על בסיס אורך חייו הממוצע של אותו אביזר/פריט/חומר או על פי 

הוראות היצרן החלות לגבי מועד החלפתו, בניכוי תקופת השימוש בו.
פגמים אסטטיים  .35.9

פגמים אסטטיים, אלא אם נגרמו תוך כדי ועקב מקרה ביטוח שאירע לחלקים אחרים של הרכוש 
המבוטח.

35.10. סייגים כלליים
אבדן או נזק המוצא מכלל כיסוי על פי "הסייגים הכלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי 

הפוליסה"- סעיף 2  של פוליסה זו.
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הרחבות - לחלק א' של פרק 7  .36
הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור בהרחבות המפורטות להלן, וזאת 
בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה ועד לסכום הביטוח המצוין בכל הרחבה אשר נרשם בה במפורש 
כי היא מוגבלת בסכום, ובכל מקרה ישפה המבטח את המבוטח רק בעד תגמולי ביטוח שסכומם 

עולה על סכום דמי ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה.
מובהר בזאת כי למעט הרחבה 36.2  "סכום ביטוח נוסף", אין בשאר ההרחבות המפורטות להלן כדי 

לשפות את המבוטח מעבר לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה. 
חלקים שיצאו מכלל שימוש   .36.1

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את עלותם של חלקי חילוף שלא ניזוקו בעקבות מקרה ביטוח 
אך אינם מתאימים לציוד שהחליף את הרכוש המבוטח שניזוק ולא ניתן להתאימם אליו.

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך השווה ל 10% מסכום הביטוח של פרק זה 
או 100,000 ₪, הנמוך מביניהם. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 37.2  

"ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים לפרק זה.
סכום ביטוח נוסף  .36.2

המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה גם בגין סכומי ביטוח נוספים שיתווספו במהלך תקופת 
הביטוח אשר מקורם בשינויים, שיפורים או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח או בעליית ערך הרכוש 

המבוטח כתוצאה משינויים בלתי צפויים, וזאת עד ל 10% מסכום הביטוח על פי פרק זה.
הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שהמבוטח ידווח על שינויים אלה בהקדם האפשרי ובכל 
מקרה לא יאוחר מ 30 יום מיום ההגדלה בפועל, וישלם בהתאם את דמי הביטוח היחסיים 

הנוספים המגיעים למבטח, מהיום בו חלה ההגדלה. 
השבת סכום ביטוח לקדמותו לאחר קרות מקרה ביטוח   .36.3

בהמשך לאמור בסעיף 47.9  לתנאים כלליים בתוקף לפרקי הרכוש: "הקטנת סכומי הביטוח לאחר 
קרות מקרה הביטוח" מוסכם בזה כי לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח לקדמותו 
החל מיום כינון הנזק. אם נקוב ברשימה גבול אחריות, יושב זה לקדמותו החל מיום הנזק. ההשבה 

כאמור הינה תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת הביטוח.
האמור בהרחבה זו לא יחול אם המבוטח יורה בכתב לא להחזיר את סכום הביטוח או את גבול 

האחריות לקדמותם כאמור.
מוסכם בזה כי אם צוין בפוליסה ו/או ברשימה שאחריות המבטח בגין פרק מסוים ו/או בגין 
הרחבה מסוימת מוגבלים הן למקרה ביטוח אחד והן לגבי כל מקרי הביטוח במהלך כל תקופת 

הביטוח, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי הפרק ו/או ההרחבה כאמור. 
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תנאים מיוחדים - לחלק א' של פרק 7  .37
הבסיס לקביעת סכום הביטוח   .37.1

סכום הביטוח של הרכוש המבוטח יקבע על פי עלות החלפת הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר 
הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו כחדש ועלות זו כוללת דמי 

הובלה, הוצאות הקמה והיטלים אם יחולו ואינם ברי החזרה. 
ביטוח חסר   .37.2

היה ובעת תחילת תקופת הביטוח, סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ90% מעלות ההחלפה 
של הרכוש המבוטח ברכוש חדש, כפי שנקבע בתנאי 37.1 : "הבסיס לקביעת סכום הביטוח" לעיל, 
תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין 90% מעלות 

ההחלפה כנ"ל.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח בנפרד. 

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סכומי ביטוח של פריטי רכוש מבוטחים לפי חלק זה, אשר נקבעו 
במועד עריכת הביטוח או סמוך לפני חידושו, על ידי מעריך מוסמך המוסכם על המבוטח והמבטח 

גם יחד. 
חישוב השיפוי   .37.3

נזק הניתן לתיקון   .37.3.1
בקרות מקרה ביטוח לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר ניתן לתיקון, ישלם המבטח 
את כל ההוצאות ההכרחיות הדרושות כדי להחזיר את הפריט הניזוק למצב פעולה, כפי 
שהיה מיד לפני קרות מקרה הביטוח, ללא ניכוי עבור פחת או שימוש, בניכוי ניצולת. כן 
ישלם המבטח את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע התיקונים, וכן 
את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה והיטלים, אם יחולו כאלה ואינם ברי החזרה. אם 
התיקונים יבוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח, ישלם המבטח את עלות החומרים 
ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת שיעור סביר משכר העבודה, לכיסוי 

ההוצאות הכלליות. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המבטח לא ישלם עבור:

עלויות של תוספות, שיפורים, שינויים או שיפוצים כלליים, אשר יבוצעו בעת   .37.3.1.1
ביצוע התיקונים המכוסים על פי הפוליסה, אלא אם היו הכרחיים לביצוע 

התיקונים.
עלויות של תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים   .37.3.1.2

הסופיים המכוסים על פי הפוליסה.
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אבדן מוחלט   .37.3.2
( לפריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישלם המבטח  בקרות אבדן מוחלט )כמוגדר להלׂןׂ
את עלות ההחלפה בפועל של הפריט שניזוק בפריט חדש אחר מאותו סוג ובעל אותו 
כושר תפוקה, כשעלות זו כוללת דמי הובלה, הוצאות הקמה והיטלים, אם יחולו ואינם ברי 

החזרה, בניכוי ניצולת. 
היה ולא ניתן להשיג פריט חדש כאמור, אזי תוגבל אחריות המבטח לעלות ההחלפה של 
פריט חדש, הדומה ככל הניתן בביצועיו ובתפוקתו לפריט שאבד, כפי שהיה במצבו כחדש 

ולא נופל ממנו.
אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב:

מקרה ביטוח שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר עלות תיקונו, בהתאם   .37.3.2.1
למפורט בסעיף 37.3.1  לעיל, עולה או שווה לעלות ההחלפה של הפריט בהתאם 

למפורט בסעיף זה.
מקרה ביטוח שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר כתוצאה ממנו הפריט   .37.3.2.2

הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו.
מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יעלו תגמולי הביטוח המשולמים לפי סעיף זה על סכום 

הביטוח הנקוב ברשימה לאותו פריט שנקבע לגביו אבדן מוחלט.
מקדמות ותגמולי ביטוח   .37.4

בקרות מקרה ביטוח, יהא המבוטח זכאי לקבל מן המבטח מקדמה או התחייבות כספית   .37.4.1
שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי 

תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח, כאשר חישוב ערך 
המקדמה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הצמוד ביום תשלום 

תגמולי הביטוח הסופיים.
המבטח ימנה שמאי, על חשבונו, לבדיקה וטיפול בנזקי המבוטח.   .37.4.2

במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו למבוטח,   .37.4.3
יחזיר המבוטח את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית 
והצמדה, תשכ"א - 1961 וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לעניין 

ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית". 
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה   .37.4.4

בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
מס ערך מוסף  .37.5

היה והמבוטח רשאי לקזז מס ערך מוסף )להלן: "מע"מ"( אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי 
בגינם מע"מ, אך אם המבוטח אינו רשאי לקזז מע"מ מכל סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, 

אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מע"מ.
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פרק 7 חלק ב' - ביטוח הוצאות שחזור נתונים ותוכנה
הכיסוי על פי חלק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הוא בתוקף

סעיף הכיסוי   .38
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות שחזור הנתונים והתוכנות האגורים ברכוש המבוטח במסגרת 
חלק א' של פרק זה, אשר אבדו או ניזוקו במהלך תקופת הביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה במסגרת 

חלק א' של פרק זה, וזאת על אף האמור בסעיף 2.6  לסייגים הכללים של הפוליסה.

הגדרות - לחלק ב' של פרק 7   .39
נתונים ותוכנות   .39.1

מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים ואשר נאגרים מחוץ לזיכרון הפנימי יחידת העיבוד 
המרכזית )CPU( - וכוללים:

נתוני מאגר המידע.
תוכנות מערכת )SYSTEM( ומערכת ההפעלה.

תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה מסדרות ייצור שוטפות.
תוכנות משתמש מתכנות עצמי.

 )SOURCE DOCUMENTS( מסמכי מקור  .39.2
מסמכים הכוללים כל סוג של מסמכים מקוריים אשר מהווים את הבסיס להזנת הנתונים למחשב, 
הם כוללים אך אינם מוגבלים לחשבוניות, הזמנות, קבלות, רשימת תוכנות, רשימות נתונים וכיו"ב.

תוכנות בלתי חוקיות   .39.3
תוכנות הנמצאות בשימוש ללא רכישת רישוי כדין ו/או בניגוד למותר על פי הרישיון ו/או תוכנות 

גנובות או מועתקות. 
שחזור נתונים ותוכנות   .39.4

שחזור נתונים מתוך מערכות הגיבוי, או לכל היותר, התקנת תוכנות מקור והזנה ידנית של נתונים 
מתוך מסמכי מקור.
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תנאים מיוחדים - לחלק ב' של פרק 7  .40
הבסיס לקביעת סכום הביטוח   .40.1

סכום הביטוח הנקוב ברשימה נקבע על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, מהווה את גבול 
אחריות המבטח ומתייחס לסך כל ההוצאות המרביות הדרושות לשחזור של הנתונים והתוכנות 

האגורים כאמור בסעיף 39.4  לעיל.
בסיס השיפוי  .40.2

המבטח ישפה את המבוטח במסגרת סכום הביטוח, עבור ההוצאות בפועל לשחזור הנתונים 
והתוכנות שאבדו או ניזוקו, בתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תוך 12 חודשים מיום קרות מקרה 
הביטוח המכוסה במסגרת חלק א' של פרק זה או בתוך תקופה ארוכה יותר, שהמבטח הסכים 

עליה במפורש בכתב.
השתתפות עצמית  .40.3

הסכום הנקוב ברשימה, בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי חלק זה.

סייגים לחבות המבטח - לחלק ב' של פרק 7   .41
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין: 

שחזור של נתונים שאבדו או ניזוקו עקב שימוש בתוכנה שטרם הסתיימה כתיבתה וטרם בוצעה   .41.1
העברה מסודרת שלה לייצור )תוכנת "Beta"( או מיישום ו/או שימוש בתוכנות שטרם שווקו.

שחזור של נתונים מתוכנות בלתי חוקיות.  .41.2
שחזור של נתונים או תוכנות שאבדו או ניזוקו עקב טיפול לא הולם באמצעי אגירת הנתונים   .41.3

או אחסנה לא מתאימה שלהם.
עלויות נוספות עקב שינוי או שיפור מכל סוג שהוא שנעשה בנתונים או באמצעי האגירה שלהם,   .41.4

לאחר קרות הנזק.
הוצאות ניקוי תוכנות משגיאות.  .41.5

הוצאות עבור תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית באופן שגוי.  .41.6
הוצאות שחזור של אותם הנתונים או התוכנות אשר לא הוחזקו בגינם לפחות 2 "דורות" מלאים   .41.7

של גיבוי שבועי וחודשי לנתונים ותוכנה, דהיינו:
העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון.  .41.7.1
העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון.  .41.7.2

שחזור נתונים או תוכנות שהיה נמנע על ידי הפעלת תוכנות אנטי וירוס עדכניות ו/או על ידי   .41.8
עדכון מערכת הפעלה, אחת ליום עבודה.

.)UPS( שחזור נתונים או תוכנות עקב אבדן או נזק שהיה נמנע על ידי הפעלת מערכת אל פסק  .41.9
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פרק 7 חלק ג' - הוצאות תפעול נוספות 
הכיסוי על פי חלק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הוא בתוקף

סעיף הכיסוי  .42
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות תפעול נוספות שהוצאו בפועל במהלך תקופת השיפוי 
המצוינת ברשימה בגין חלק ג' של פרק זה, אשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים, כתוצאה ממקרה 

ביטוח המכוסה במסגרת חלק א' של פרק זה.
סכום השיפוי היומי על פי חלק זה, לא יעלה על סכום השיפוי היומי הנקוב ברשימה.  סך כל 

השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.

תנאים מיוחדים - לחלק ג' של פרק 7   .43
הבסיס לקביעת סכום הביטוח  .43.1

סכום הביטוח יקבע על פי ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת האמצעים החלופיים 
בעלי ביצועים דומים לרכוש המבוטח במסגרת חלק א' של פרק זה.

סכום הביטוח מחושב על פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת אמצעים חלופיים במשך יום 
אחד, מוכפל במספר הימים בהם מופעל הרכוש המבוטח במסגרת חלק א' אותם הם מחליפים, 

במשך שנה.
תקופת השיפוי  .43.2

התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח במסגרת חלק א' של פרק זה או חלק ממנו, המתחילה במועד 
תחילת השימוש באמצעים החליפיים, ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה ברשימה או במועד 

סיום התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח במסגרת חלק א', המועד המוקדם מביניהם.
חישוב השיפוי  .43.3

בכל תביעה המכוסה במסגרת חלק זה, ישלם המבטח לגבי כל יום מתקופת השיפוי הנקובה 
ברשימה, את ההוצאות היומיות הנוספות שנשא בהן המבוטח בפועל או את סכום הביטוח היומי, 

הנקוב ברשימה, הנמוך מביניהם.
לחילופין, אם צוין הדבר במפורש ברשימה, כי סכום השיפוי לפי חלק ג' של פרק זה הינו על בסיס 
נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, אזי ישולמו תגמולי הביטוח בהתאם לסך ההוצאות בפועל עד 

לגובה סכום השיפוי הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון ולא לפי תקופת השיפוי. 
השתתפות עצמית  .43.4

בכל תביעה המכוסה על פי פרק זה ישא המבוטח בסכום ההוצאות בפועל שהוצאו במספר ימי 
ההשתתפות העצמית הראשונים מתוך תקופת השיפוי, כנקוב ברשימה.
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ביטוח חסר  .43.5
היה וביום קרות מקרה הביטוח, יהא סכום הביטוח הנקוב בחלק ג' של פרק זה ברשימה נמוך 
מעלות ההוצאות הנוספות הנחוצות בפועל להפעלת האמצעים החלופיים כמפורט בסעיף 43.1  
"הבסיס לקביעת סכום הביטוח" לעיל, תקטן חבות המבטח כיחס שבין הסכום הנקוב ברשימה 

לבין העלות הנ"ל. 

סייגים לחבות המבטח - לחלק ג' של פרק 7  .44
המבטח לא ישפה את המבוטח בגין הוצאות תפעול נוספות הנובעות מ:
הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.  .44.1

שינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית או ממשלתית כלשהי.  .44.2
שינויים, שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע התיקונים המכוסים במסגרת חלק א'   .44.3

של פרק זה, אלא אם היו הכרחיים לביצוע התיקונים. 
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תנאים כלליים - בתוקף לפרקי הרכוש  .45
פרק 1 - ביטוח תכולת המשרד, פרק 2 - ביטוח מבנה המשרד, פרק 7 - ביטוח ציוד אלקטרוני 

ערך כינון  .45.1
בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח )למעט מלאי(, ישפה המבטח את המבוטח עבור עלות הכינון 
של אותו רכוש או עלות הכינון של רכוש מסוג, אופי או טיפוס אחר, בתנאי כי אחריות המבטח 
מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום, של רכוש מאותו סוג או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק 

ואינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש. 
לעניין סעיף זה כינון משמעו:

בנזק חלקי - תיקון הרכוש שניזוק, בנזק מלא )טוטאלי( - הקמה מחדש או חילוף.
מובהר בזה כי במקרה של נזק מלא )טוטאלי(, המבוטח רשאי לכונן את הנזק במקום אחר ובאופן 

וצורה המתאימים לו, בתנאי שאחריות המבטח לא תגדל עקב כך. 
כל הנ"ל בכפוף להוראות המיוחדות הבאות ולתנאי הפוליסה, עד כמה שלא שונו על ידי האמור 

בסעיף זה, ובכפוף לסכום הביטוח הנקוב ברשימה.
הוראות מיוחדות:

המבטח ישלם למבוטח את עלות הכינון בכפוף למפורט להלן בתנאי שהמבוטח החל   .45.1.1
בביצוע עבודות הכינון בתוך זמן סביר ומיד לאחר שהתאפשר הדבר ובכל מקרה, המבטח 
לא ישלם בעד תקופת כינון העולה על 24 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח אלא אם 
כן אישר המבטח במפורש ומראש את חבותו בגין הארכת תקופת הכינון כפי שהסכים לה.

כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון של הרכוש שאבד או ניזוק לא יהא המבטח חייב   .45.1.2
בכל תשלום העולה על הסכום שהיה מגיע אילולא סעיף זה.  

מוסכם כי הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק תחשב כהוצאה 
שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה, בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח 

עד לכינונו בפועל.
מוסכם כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא בייצור שוטף, אזי תוגבל אחריות   .45.1.3
המבטח לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או 

ניזוק, בעת שהיה חדש, ואינו נופל ממנו. 
אם 90% מסכום הכינון, אילו נהרס כל הרכוש המכוסה על פי סעיף זה, עולה בתקופת   .45.1.4
הכינון על סכום הביטוח בגין הרכוש כאמור, אזי ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו עבור 
ההפרש שבין סכום הביטוח לבין 90% מסכום הכינון כאמור, ובהתאם לכך יישא המבוטח 

בשיעור היחסי מהאבדן או הנזק. 
סעיף זה אינו תקף לגבי:  .45.1.5

מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק.   .45.1.5.1
רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך 6 חודשים מקרות מקרה הביטוח )או   .45.1.5.2
תוך כל תקופה נוספת שהמבטח התירה( על כוונתו לכונן את הרכוש הניזוק, 

כאמור בסעיף זה. 
רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.  .45.1.5.3
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הבסיס לבדיקת סכומי ביטוח - לצורך חישוב תגמולי ביטוח  .45.2
לעניין רכוש המבוטח בערך כינון: כמפורט בסעיף 45.1  "ערך כינון" לעיל.  .45.2.1

לעניין רכוש המבוטח בערך שיפוי: הערך הריאלי של הרכוש )ערכו כחדש בניכוי בלאי ו/או   .45.2.2
פחת( ביום הנזק. 

ביטוח חסר  .45.3
היה ובעת קרות מקרה הביטוח יפחת סכום הביטוח מסכום השווה ל- 90% משוויו של הרכוש 
המבוטח, אזי תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום 
השווה כאמור ל 90% משווי הרכוש בשעת קרות מקרה הביטוח. כל פריט ופריט ברשימה כפוף 

לתנאי זה בנפרד.
תנאי זה אינו חל לגבי סעיפים שלגביהם צוין במפורש כי הם על בסיס נזק ראשון. 

מקדמות ותגמולי ביטוח   .45.4
בקרות מקרה ביטוח, יהא המבוטח זכאי לקבל מן המבטח מקדמה או התחייבות כספית   .45.4.1
שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי 

תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח, כאשר חישוב ערך 
המקדמה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הצמוד ביום תשלום 

תגמולי הביטוח הסופיים.
המבטח ימנה שמאי, על חשבונו, לבדיקה וטיפול בנזקי המבוטח.   .45.4.2

במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו למבוטח,   .45.4.3
יחזיר המבוטח את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית 
והצמדה, תשכ"א - 1961 וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לעניין 

ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית". 
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה   .45.4.4

בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
מס ערך מוסף  .45.5

היה והמבוטח רשאי לקזז מס ערך מוסף )להלן: "מע"מ"( אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי 
בגינם מע"מ, אך אם המבוטח אינו רשאי לקזז מע"מ מכל סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, 

אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מע"מ.
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תנאים כלליים - בתוקף לפרקי החבויות  .46
פרק 5 - אחריות כלפי צד שלישי, פרק 6 - אחריות מעבידים 

הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת   .46.1
המבוטח יודיע למבטח, תוך זמן סביר, על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים פליליים או 
הליכים מנהליים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם 

מקרה ביטוח, אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על פי פוליסה זו. 
אם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל, מרגע שנודעו למי 
מהנהלת המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.  אין באמור כדי לגרוע מהוראות 

סעיף 47.8 .
העברת מסמכים מהמבוטח למבטח  .46.2

המבוטח יעביר למבטח, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, צו והודעה על דיון, או הליך כלשהו, 
בקשר עם תביעת פיצויים או הליכים פליליים או הליכים מנהליים, עקב קרות מקרה הביטוח.

טיפול בתביעות  .46.3
הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא   .46.3.1
לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך 
בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. אולם טענה שהמבטח 

יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.
סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעה שהומלצה על ידי המבטח לסילוק תביעת הצד   .46.3.2
השלישי, תהא חבות המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירוב 
המבוטח, בצירוף הוצאות משפט עד למועד שבו ניתן היה לסלק את תביעת הצד השלישי 

בהתאם להצעה. 
הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם   .46.3.3
המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה. המבוטח מתחייב לשתף 
פעולה בניהול ההגנה ולמסור למבטח את כל המידע והמסמכים שיש לו ולהושיט לו כל 
עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה. המבטח מתחייב לשתף 
פעולה עם המבוטח במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות על 

מנת לא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק.
היה וסכום התביעה חורג מגבול האחריות של המבטח, יפעלו המבטח והמבוטח תוך   .46.3.4
תיאום הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה 

באופן פעיל.
איסור הודאה, פשרה או התחייבות לפיצוי  .46.4

מבוטח לא ייתן הודאה, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו בקשר עם מקרה   .46.4.1
ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. 

אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות הנוגעות לתאונה במשטרה או לכל גורם   .46.4.2
מוסמך על פי כל דין, לפי דרישתו, וכן על מתן עדות בבית משפט.
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תנאים כלליים - בתוקף לכל פרקי הפוליסה  .47
גילוי ושינוי בעניין מהותי   .47.1

פוליסה זו הוצאה על סמך תשובות שנתן המבוטח על כל השאלות שנשאל בהצעת הביטוח   .47.1.1
או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות 
מלאות וכנות על שאלות שנשאל כאמור ולא הסתיר בכוונת מרמה עניין שהוא ידע כי הוא 

מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים. 
כמו כן, המבוטח יודיע בכתב למבטח, במשך תקופת הביטוח, על כל שינוי בעניין מהותי   .47.1.2

תוך זמן סביר מעת שנודע לו על כך.
עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת שתתועד   .47.1.3

אצל המבטח לרבות שאלה המתייחסת ל:
זהות הבעלים ו/או המחזיקים ברכוש המבוטח.  .47.1.3.1

תיאור הרכוש המבוטח והשימוש בו, תנאי אחזקתו ומיקומו.  .47.1.3.2
תיאור עיסוקו של המבוטח.  .47.1.3.3
מספר עובדים וסוג עיסוקם.  .47.1.3.4

אמצעי בטיחות הקיימים בחצרי המבוטח.  .47.1.3.5
נזקים שאירעו לרכוש המבוטח במהלך 5 השנים האחרונות, כתוצאה מהסיכונים   .47.1.3.6

הכלולים בביטוח זה.
סירוב קודם של מבטח כלשהו לערוך עבורו ביטוח מסוג הביטוחים הכלולים   .47.1.3.7
בפוליסה זו או ביטול ביטוח דומה על ידי מבטח, או התנאתו בתנאים מיוחדים.

אמצעים להקלת הסיכון   .47.2
המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכונים המבוטחים על פי הפוליסה, כפי שיוסכם מעת לעת 
במשך תקופת הביטוח בכתב, תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה ו/או 

ברשימה, בהתאם למקרה.
התחייבות המבטח לכיסוי הסיכונים כאמור לעיל, כפופה להתקנת והפעלת האמצעים להקלת 

הסיכון. 
אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון עלול להביא להפחתה משמעותית של תגמולי הביטוח או 

לשלילתם המוחלטת.
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תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים  .47.3
תשלום במזומן - אם לא סוכם אחרת בין המבטח למבוטח, דמי הביטוח וסכומים אחרים   .47.3.1
המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו, ישולמו במלואם ב₪, תוך 28 ימים מתאריך 

תחילתה של תקופת הביטוח.
תשלום לשיעורין - אם סוכם בין המבטח למבוטח על תשלום לשיעורין, ישולמו דמי   .47.3.2

הביטוח בתוספת דמי אשראי, בהתאם למפורט ברשימה. 
דמי האשראי יחושבו על בסיס ריבית שנתית כנקוב ברשימה וישולמו במהלך תקופת 
הביטוח בתשלומים חודשיים, שווים ורצופים שמספרם אינו עולה על מספר חודשי הביטוח 

ובלבד שהתשלום האחרון ישולם לא יאוחר מ 21 ימים לפני תום תקופת הביטוח.
דמי הביטוח ודמי האשראי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה   .47.3.3

המרכזית לסטטיסטיקה. 
במידה ויבוצע שינוי במספר תשלומי דמי הביטוח ו/או במועדם, יעודכנו דמי האשראי   .47.3.4

בהתאם לשינוי ויבוצע חיוב או השבה, לפי העניין, בסמוך לפירעון מלוא דמי הביטוח.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח   .47.3.5
בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 21 

ימים נוספים וזאת אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.  
אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל 
את הביטוח וזאת אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את 

הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
לא שולמו דמי הביטוח במועדם, יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה כמשמעותם   .47.3.6
בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי 

סעיף 1 לחוק האמור לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית".
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום   .47.3.7
שבפיגור, המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח הקשורות 

בגביית החוב שבפיגור.
הארכת תקופת הביטוח   .47.4

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח, 
אשר תינתן במפורש למטרה זו.

ביטול הביטוח   .47.5
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, המבטח   .47.5.1
רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד 
שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום, לפחות 30 ימים לפני התאריך בו יתבטל 
הביטוח. במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד 

התקופה שלאחר ביטול הביטוח. 
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המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,   .47.5.2
ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות 21 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. 
ו/או  על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 
שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר מתן הודעה 
מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום 

התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. 
בביטול על פי דרישת המבוטח יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד 
התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפחתת הסכומים הבאים: בעד תקופה 
של עד 7 ימים בהם הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף – 5% מדמי הביטוח 
השנתיים ובעד תקופה העולה על 7 ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף - 5% מדמי הביטוח 
השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל מהיום השמיני. 
אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול אינה   .47.5.3
שהמבוטח הפר את 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.
הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון   .47.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 47.5 , המבטח יהיה זכאי לבטל את הפוליסה בהתאם לתנאים הקבועים 
בחוק ו/או לכל תרופה אחרת בהתאם להוראות סעיפים 8-6 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, 
בהתייחס לחובת הגילוי ו/או בהתאם להוראות סעיפים 19-17 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, 
בהתייחס להחמרה בסיכון ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר 

התחיקתי.
הצמדה למדד   .47.7

הסכומים הנזכרים להלן יותאמו לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"(.

הצמדת סכום הביטוח וגבול האחריות   .47.7.1
סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסה זו במטבע ₪ ישתנו בהתאם לשינויים 
במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך 

לפני קרות מקרה הביטוח. 
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח או בגבולות האחריות על פי 
בקשת המבוטח, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה 

שפורטו לעיל. 
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הצמדת סכום ההשתתפות העצמית  .47.7.2
סכום ההשתתפות העצמית לגבי מקרי ביטוח המכוסים לפי פוליסה זו, ישתנה בהתאם 
לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם 

סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח.
הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות   .47.8

קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח, תוך זמן סביר מהמועד   .47.8.1
בו נודע לו על קרות המקרה. 

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש למבטח בכתב.   .47.8.2
על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך,   .47.8.3
את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח 

ככל שיוכל להשיגם.
ככל שהופרה חובת המבוטח להודיע על קרות מקרה הביטוח תוך זמן סביר מהיוודע   .47.8.4
לו על קרות מקרה ביטוח, בהתאם לסעיף 22 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, ו/או 
למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור 
החבות, ואם אינם ברשותו, לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם, בהתאם לסעיף 23 )ב( 
לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, המבטח יהיה זכאי לתרופות בהתאם להסדר התחיקתי 
המפורט בסעיפים 24-25 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 ובהתאם לתנאים הקבועים 
בו, באופן שיוכל לשלול את תגמולי הביטוח או להפחיתם ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא 
במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי. אם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של 
המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל, מרגע שנודע לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח 

או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. 
הקטנת סכומי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח   .47.9

שולמו תגמולי ביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח, יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטח 
הנקובים כגבולות אחריות למקרה ולתקופה, בגובה תגמולי הביטוח ששילם המבטח, לפני ניכוי 

השתתפות עצמית.
47.10. התיישנות 

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו תהיה בהתאם לתקופה שנקבעה 
בחוק חוזה הביטוח.

דין וסעיף שיפוט   .47.11

פוליסה זו כפופה לדין הישראלי ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר 
לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת לפוליסה זו. 
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47.12. מבוטח ראשי בפוליסה 

כל  ייצג רק המבוטח הראשי את  ונקבע מבוטח ראשי,  מבוטחים  אם נרשמו בפוליסה מספר 
המבוטחים האחרים, ורק הוא יהא רשאי לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח, ודי 
בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל 

במפורש הודעת ביטול(, כדי לחייב את כל המבוטחים. 
תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי 
שיורה המבוטח הראשי למבטח בכתב.  כמו כן כל הודעה אשר ישלח המבטח למבוטח הראשי 

בלבד, יראו אותה כאילו נשלחה לכל אחד מיחידי המבוטח. 
אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים יחשב 

כמבוטח ראשי.
47.13. השתתפות עצמית

בכל מקרה ביטוח המכוסה על פי כל אחד מפרקי פוליסה זו יישא המבוטח בהשתתפות העצמית, 
המוגדרת בכל אחד מהפרקים.

47.14. זכות הקיזוז

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל סכום שהמבוטח 
חייב למבטח, בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה אחרת. 

47.15. זכויות המבטח לניצולת 

בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח על ידי פוליסה זו, רשאי המבטח:
להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האבדן או הנזק.  .47.15.1

לקבל לידיו ניצולת של הרכוש המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.  .47.15.2
להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה, לבדוק אותו, למיינו, לסדרו, להעבירו או לטפל בו בדרך   .47.15.3

אחרת, לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי.
למכור ניצולת לצד שלישי בעקבות אבדן או נזק כנ"ל, וזאת רק לאחר שלמבוטח תוענק   .47.15.4

זכות סירוב ראשון לרכשה במחיר שהוצע על ידי הצד השלישי.
מותנה בזה כי ניצול זכויותיו של המבטח על פי תנאי זה לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח 

או במוניטין שלו.
אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או יפריע או   .47.15.5

ימנע מהמבטח שימוש בסמכויותיו הניתנות בזה, תקטן חבותו של המבטח בהתאם. 
המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו, בין אם הרכוש   .47.15.6

נמסר למבטח ובין אם לא.
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47.16. מוטב שאינו המבוטח 

המבוטח לפי פוליסה זו רשאי לקבוע מוטב זולתו ובלבד שניתנה לכך הסכמה מראש   .47.16.1
ובכתב מאת המבטח.

נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח על הפיצוי המגיע לו,   .47.16.2
תחייב קביעה זו גם את המוטב.

47.17. תחלוף

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח   .47.17.1
חוזה ביטוח, 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   .47.17.2

המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו   .47.17.3
להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, 

עליו לפצותו בשל כך כדי נזקו של המבטח.
המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי בן משפחה של המבוטח, עובד של המבוטח,   .47.17.4
בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח וכן כלפי כל אדם או גוף משפטי 
שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב בכתב לשפותם, לפני קרות מקרה 

הביטוח.
ויתור זה לא יחול במקרה של נזק שנגרם מתוך כוונת זדון.

47.18. ביטוח כפל 

בוטח נכס או סיכון המכוסה בפוליסה לטובת המבוטח אצל יותר ממבטח אחד לתקופות   .47.18.1
חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח 

הכפל או לאחר שנודע לו על כך.
בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף.   .47.18.2

המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.
47.19. הודעות

הודעות של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה זו - תינתנה לפי מענם   .47.19.1
האחרון הידוע למבטח.

הודעות של המבוטח או של המוטב למבטח - תינתנה למבטח בכתב למען משרדו של   .47.19.2
המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה או לכל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח בכתב 

למבוטח או למוטב, מזמן לזמן. 
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נספח א' - כיסוי סייבר
הכיסוי על פי נספח זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הוא 

בתוקף ולגבי הכיסויים שצוינו בה במפורש 

ביטוח החבות החוקית של בעלי המשרד כלפי צד שלישי בגין אירוע סייבר   .1
בהתאם למפורט ברשימה בכפוף לגבולות האחריות הנקובים ברשימה, המבטח ישפה את המבוטח 
בעד הסכומים שיימצא חייב לשלם על פי דין כפיצויים כלפי צד שלישי, וכן בגין הוצאות הגנה סבירות של 
המבוטח, הכל מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה, בגין אירוע סייבר כמפורט להלן, 
אשר אירע במהלך תקופת הביטוח והודעה בגינו נמסרה למבטח במהלך תקופת הביטוח או תקופת 
הגילוי, ומיד לאחר שנודע למבוטח על אירוע סייבר, עקב עסקו של המבוטח, ותוך שימוש במערכות 

המחשב של המבוטח.
הכיסוי המוענק לפי פרק זה יחול על תביעות בגין אירועים שאירעו בכל מקום בעולם, אך התביעה בגינם 

הוגשה בישראל בלבד.

"אירוע סייבר" הינו כל אחד מהאירועים המפורטים להלן:  .2
אבטחת מידע והגנה על פרטיות  .2.1

ידי  1981 או הפרת הוראות כל דין אחר על   - הפרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א   .2.1.1
המבוטח, שגרמה לגניבה, נזק או גילוי בלתי מורשה של מידע שאינו פומבי, המצוי בחזקתו 

או בשליטתו או באחריותו של המבוטח, ואשר הינו:
מידע פרטי שאינו פומבי, בדבר אדם כלשהו, לרבות מספר תעודת זהות, מספר   .2.1.1.1
טלפון, מספר כרטיס אשראי, סיסמאות, קודים לגישה, או כל מידע אחר המוגדר 

כפרטי על פי דין.
לגבי תאגיד - סודות מסחריים, מידע, תכנון, תחזיות, נוסחאות, שיטות, נוהג   .2.1.1.2
ומידע אחר של תאגיד שאינו המבוטח, שאינו גלוי לציבור, לגביו המבוטח מחויב 

על פי דין או מכוח הסכם לשמור עליו בסודיות. 
כל אחד מהאירועים הבאים, ובלבד שנגרם כתוצאה מכשל אבטחה במערכות המחשב   .2.1.2

של המבוטח:
שינוי, השחתה, הרס או מחיקה של מסד נתונים המאוחסן במערכות מחשב   .2.1.2.1

של צד שלישי.
כשל למנוע שיגור וירוס, "סוס טרויאני", "תולעת" או תוכנה דומה המכוונת לגרום   .2.1.2.2
נזק במזיד, ממערכות המחשב של המבוטח למערכות מחשב של צד שלישי. 

שלילת שימוש במערכות מחשב של צד שלישי כתוצאה ממתקפה שמקורה   .2.1.2.3
במערכות המחשב של המבוטח. 
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פיצויים כספיים מוסכמים ו/או קנסות כספיים שיחולו על פי הסכם בין המבוטח לבין מוסד   .2.1.3
פיננסי כלשהו, לרבות חברת אשראי, המאפשר למבוטח לקבל תשלום בכרטיסי אשראי. 
אולם, הכיסוי חל רק כאשר הקנסות כאמור נובעים משני הגורמים המצטברים הבאים:  

)1( אי עמידה של המבוטח בתקן PCI Data Security Standards וכן  
)2( מהפרה בקשר למידע כתוצאה מאירוע סייבר על פי סעיף 2.1.1  או 2.1.2  של נספח זה.
הכיסוי על פי סעיף זה מוגבל בתת גבול אחריות מקסימלי מצטבר לכל תקופת הביטוח, 
בסך 50,000 ₪, שהינו חלק מגבול הכיסוי הכולל בפוליסה, ואינו בנוסף לו. אולם, כיסוי זה 
לא יחול על החזר כספי בגין ביטול עסקאות, עמלות המרה או אחרות, או כל תשלום 

נוסף אחר. 
אחריות בגין תוכן באתר האינטרנט של המבוטח  .2.2

המעשים המפורטים להלן, שאירעו במהלך הצגת חומר מדיה באתר האינטרנט של   .2.2.1
המבוטח:

לשון הרע, הוצאת דיבה, השמצה, השמצה מסחרית, גרימת עגמת נפש, עלבון   .2.2.1.1
או עוולה אחרת הנוגעת להשפלה או פגיעה במוניטין או בשמו הטוב של אדם 

או ארגון;
הפרה של זכות לפרטיות של אדם, לרבות הארה באור שלילי, חדירה לתחום   .2.2.1.2

הפרט של אדם וגילוי פומבי של עובדות פרטיות;
חדירה או הפרעה לזכותו של אדם לשימוש מסחרי בזהותו, לרבות, על ידי שימוש   .2.2.1.3

מסחרי בשמו, זהותו, קולו או דמותו;
גניבה ספרותית, גניבת תוכנה, שימוש לרעה ברעיונות;  .2.2.1.4

הפרה של זכויות יוצרים;  .2.2.1.5
הפרה של שם תחום )Domain Name(, סימן מסחר של מוצר או שירות, שם   .2.2.1.6
 )Slogan( סיסמת פרסום ,)Meta Tags( מסחרי, מראה מסחרי, לוגו, תגי מטא

או שם מוצר; 
שימוש שלא כדין בקישור עמוק )Deep linking( או מסגור )Framing( בתוכן   .2.2.1.7

אלקטרוני;
חומר מדיה משמעו כל מידע אלקטרוני, לרבות מילים, קולות, מספרים, צורות או גרפיקה,   .2.2.2
Web-( רשת  שידור   ,)Streaming Content( תוכן  הזרמת  וידאו,  פרסום,  לרבות 
אבל  Casting(, פורום באינטרנט, תוכן של לוח מודעות אינטרנטי ושל חדרי צ'אט, 
חומר מדיה אינו כולל תוכנת מחשב או את המוצר, הסחורה או השירות המתוארים, 

מודגמים או מוצגים בחומר מדיה.
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חריגים החלים על אחריות בגין תוכן באתר האינטרנט של המבוטח:  .2.2.3
לא יינתן כיסוי לנזק הנובע מאירוע סייבר על פי סעיף 2.2  בנספח זה: 

בגין התחייבות מפורשת או משתמעת לשאת בהוצאות רישוי או לשאת בתשלום   .2.2.3.1
תמלוגים או הנובעת ממנה;

בגין הוצאות או עלויות של המבוטח או אחרים בשל הדפסה מחודשת, הצבה   .2.2.3.2
מחדש )Reposting(, החזרה )Recall(, הסרה או סילוק של חומר מדיה או 

הנובעות מהן; 
הנגרם לגופי או ארגוני רישוי;  .2.2.3.3

בגין או הנובע מתיאור לא מדויק, לא מספיק, או לא שלם, בין באופן במפורש או   .2.2.3.4
במשתמע, של מחירו של מוצר, סחורה או שירות, התחייבות למחיר, מצגים לגבי 
מחיר או הערכות בחוזה בעניין מחיר, אותנטיות של סחורה, מוצר או שירות, או 

כישלון של מוצר או שירות לעמוד במצגים שניתנו לגבי איכות או ביצוע;
בגין או הנובע מהימור, תחרות, הגרלת לוטו, משחק לקידום מכירות או משחק   .2.2.3.5

אחר המבוסס על מזל, בין במפורש או במשתמע; 
בקשר עם תביעה שנעשתה על ידי או בשם קבלן עצמאי, צד או שותף למיזם   .2.2.3.6
או  זכויות בעלות בחומר מדיה  משותף, הנובע או כתוצאה ממחלוקות לגבי 

בשירותים שניתנו על ידם. 
חקירה או הליך מנהלי  .2.3

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הגנה סבירות שהוציא המבוטח, ובלבד שהמבוטח   .2.3.1
הודיע על כך בכתב מראש למבטח, בגין חקירה מנהלית על ידי רשות כלשהי או הליך 
מנהלי נגד המבוטח, הנובע מהפרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 או כל דין אחר 
בדבר הגנת מידע, וזאת בשל אחד ממקרי הביטוח המפורטים בסעיפים 2.1.1  או 2.1.2  

בנספח זה, אשר אירע במהלך תקופת הביטוח. 
בנוסף, ישפה המבטח את המבוטח בגין פיצוי שהמבוטח יחויב לשלם לצד שלישי שיפסק   .2.3.2
במסגרת הליך מנהלי וזאת בשל אחד ממקרי הביטוח המפורטים בסעיפים 2.1.1  או 2.1.2  

בנספח זה. 
הוצאות הגנה סבירות   .2.4

בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981, הכיסוי בגין אירוע סייבר כאמור לעיל מכסה 
גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו בגין אירוע סייבר, וזאת אף מעל 

לגבול האחריות. 
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כיסוי צד א' - סיכון סייבר  .3
בהתאם למפורט ברשימה ובכפוף לסכומי הביטוח המפורטים ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח 
בגין אובדן או נזק שנגרמו למבוטח, הכל מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה, על ידי 
אחד מסיכוני הסייבר המפורטים להלן, אשר אירע לראשונה במהלך תקופת הביטוח והודעה בגינו נמסרה 
למבטח במהלך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי, ומיד לאחר שנודע למבוטח על סיכון סייבר, ואשר 

אירע בגבולות הטריטוריאליים הנקובים ברשימה, עקב עסקו של המבוטח.
"סיכון סייבר" הינו כל אחד מהאירועים המפורטים להלן:

סחיטת סייבר   .3.1
נזק סחיטה אשר נגרם למבוטח כתוצאה ישירה מאיום בסחיטה, שבוצע על ידי צד שלישי   .3.1.1
כלשהו, המאיים לפגוע במערך האבטחה של מערכות המחשב של המבוטח במטרה 

לגרום לאחת מהפגיעות הבאות: 
שינוי, הרס, נזק, מחיקה או השחתה של מסד הנתונים או המידע המאוחסן   .3.1.1.1

במערכות המחשב של המבוטח;
מניעת גישה למערכות המחשב של המבוטח או למסד הנתונים המאוחסן   .3.1.1.2

במערכות המחשב של המבוטח;
גניבה או שימוש לרעה במסד הנתונים המאוחסן במערכות המחשב של המבוטח   .3.1.1.3

באמצעות גישה חיצונית; 
החדרת וירוס למערכות המחשב של המבוטח או למערכות מחשב של צדדים   .3.1.1.4

שלישיים ממערכות המחשב של המבוטח;
הפרעה או הפסקה בפעילות מערכות המחשב של המבוטח.  .3.1.1.5

נזק סחיטה   .3.1.2
תשלום כופר סביר, המבוצע על ידי המבוטח או בשמו תחת איומים לאחר שהודיע   .3.1.2.1
על כך מראש ובכתב למבטח, אשר משולם אך ורק כדי למנוע או להפסיק איום 

בסחיטה.
הוצאות ותשלומים סבירים ששולמו על ידי המבוטח או בשמו למומחי אבטחה   .3.1.2.2
שנשכרו, לאחר שהודיע על כך מראש ובכתב למבטח, ובלבד שנשכרו אך ורק 

כדי למנוע או להפסיק איום בסחיטה. 
הוצאות המבוטח בגין שחזור מסד נתונים  .3.2

הוצאות שחזור מסד נתונים שנגרם למבוטח כתוצאה ישירה משינוי, השחתה, הרס,   .3.2.1
מחיקה, או פגיעה במסד נתונים, או חסימת גישה למסד נתונים, אשר הינם תוצאה ישירה 

של כשל אבטחה במערכות המחשב של המבוטח. 
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הוצאות שחזור מסד נתונים  .3.2.2
ביחס לכל מסד נתונים בו חל שינוי, השחתה, הרס, מחיקה או פגיעה - ההוצאות   .3.2.2.1
הסבירות וההכרחיות בהן יישא המבוטח על מנת לשחזר מסד נתונים מגיבוי 
או ממקור או כדי לאסוף ולשחזר את מסד הנתונים ממקורות אחרים ולהביאם 
לרמה או למצב בו היו מיד לפני השינוי, ההשחתה, ההרס, המחיקה או הפגיעה; 
ביחס לכל מסד נתונים אשר נחסמה אליו גישת המבוטח - ההוצאות הסבירות   .3.2.2.2
וההכרחיות בהן יישא המבוטח כדי )הסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות הבאות(:

להשיב גישה למסד הנתונים;   .3.2.2.2.1
או

לשחזר את מסד הנתונים מגיבוי או ממקור או לאסוף, להרכיב ולשחזר   .3.2.2.2.2
את מסד הנתונים ממקורות אחרים ולהביאם לרמה או למצב בו היו 

מיד לפני שנחסמה הגישה של המבוטח; 
הוצאות סבירות והכרחיות בהן יישא המבוטח כדי להגיע למסקנה כי לא ניתן   .3.2.2.3
להשיב או לשחזר את מסד הנתונים כמפורט בסעיפים 3.2.2.1  ו-3.2.2.2  בנספח 

זה. 
כל הוצאות שחזור מסד נתונים ייחשבו כנזק אחד, אם נגרם כתוצאה מכשל אבטחה 

מתמשך או חוזר. 
חריגים לגבי הוצאות שחזור מסד נתונים:  .3.2.3

הוצאות שהוציא המבוטח כדי לזהות או לתקן שגיאות תוכנה או פרצות אבטחה,   .3.2.3.1
או לעדכן, להחליף, לשחזר, לאסוף, להעתיק, או לשפר את מסד הנתונים או 
את מערכות המחשב של המבוטח לרמה גבוהה מזו שהיתה קיימת טרם קרות 

הוצאות שחזור מסד נתונים;
הוצאות שהוציא המבוטח לצורך מחקר או פיתוח של מסד נתונים, כולל אך לא   .3.2.3.2

מוגבל לסודות מסחריים או כל מידע קנייני אחר;
למסד  ערכם הכספי של תמלוגים, רווחים, או נתחי שוק אבודים המשויכים   .3.2.3.3

נתונים;
נזק שנגרם כתוצאה מחבות כלשהי כלפי צד שלישי מכל סיבה שהיא;  .3.2.3.4

הוצאות משפטיות מכל סוג;   .3.2.3.5
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  )Business Interruption( אובדן תוצאתי  .3.3
כיסוי זה בתוקף רק אם צוין במפורש שהינו בתוקף ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת:

נזק אובדן תוצאתי, אשר אירע למבוטח במהלך תקופת השחזור, כתוצאה ישירה מהפסקה או 
השהיה, שהינן כורח המציאות ואשר אירעו בפועל במערכות המחשב של המבוטח, באופן ישיר 

בשל כשל אבטחה במערכות המחשב של המבוטח. 
נזק אובדן תוצאתי   .3.3.1

הסכום הכולל של אובדן הכנסה בפועל בתוספת הוצאות נוספות במהלך תקופת   .3.3.1.1
השחזור. אולם, נזק אובדן תוצאתי לא יכלול: נזק כתוצאה מחבות כלפי צד 
שלישי כלשהו; הוצאות משפטיות מכל סוג; נזק כתוצאה מתנאי שוק לא 
טובים, אובדן שוק או כל נזק תוצאתי אחר; או עלויות או הוצאות של המבוטח 

לצורך זיהוי והסרה של שגיאות או פרצות תוכנה. 
כל נזק אובדן תוצאתי הנגרם על ידי מספר הפסקות או השהיות פעילות מכוסות   .3.3.1.2
של מערכות המחשב של המבוטח, אשר נובעות מכשל אבטחה יחיד או מתמשך, 

או החוזר על עצמו, ייחשבו כנזק אובדן רווחים יחיד.
אובדן הכנסה   .3.3.2

הרווח הנקי, לפני מסים, אשר נמנע מהמבוטח להרוויחו בפעילותו העסקית, או   .3.3.2.1
ההפסד הנקי, לפני מסים, שהמבוטח אינו יכול למנוע בפעילותו העסקית, כתוצאה 

ישירה מהפסקה או השהייה הכרחיים של מערכות המחשב של המבוטח;
הוצאות תפעול קבועות בהם נשא המבוטח )כולל הוצאות שכר( אך ורק במידה   .3.3.2.2

בה: 
תקופת השחזור.  עליו להמשיך לשלם הוצאות תפעול אלה בזמן   א. חובה 
ב. המבוטח היה נושא בהוצאות אלה גם אילו לא אירעו ההפסקה או ההשהיה 

האמורות.
הוצאות נוספות   .3.3.3

הוצאות סבירות והכרחיות בהן נשא המבוטח במהלך תקופת השחזור, על מנת   .3.3.3.1
להפחית, להקטין או להימנע מאובדן הכנסה, ובתנאי ש:

הן חורגות מההוצאות הרגילות בהן היה נושא המבוטח אלמלא אירעה   .3.3.3.1.1
הפסקה או השהיה של מערכות המחשב של המבוטח;

הן אינן חורגות מהסכום בו מופחת אובדן ההכנסה מעל להשתתפות    .3.3.3.1.2
העצמית המכוסה בפוליסה זו;

הוצאות בדיקה חקירתית  .3.3.3.2
הוצאות סבירות והכרחיות בהן נשא המבוטח כדי לחקור את הסיבה או המקור 

לכשל אבטחה במערכות המחשב של המבוטח.
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אולם, הוצאות נוספות לא יכללו הוצאות של המבוטח במטרה לעדכן, לשדרג,   .3.3.3.3
לשפר או להחליף את מערכות המחשב של המבוטח לרמה או למצב העולים 
על אלה שהיו טרם ההפסקה או ההשהיה. כמו כן, המונח הוצאות נוספות לא 
יכלול הוצאות של המבוטח במטרה לשחזר, להעתיק, או להשיב גישה לכל 
מסד נתונים אשר הושחת, שונה, נהרס, נמחק, נפגע או נחסמה הגישה אליו 

כתוצאה מכשל אבטחה במערכות המחשב של המבוטח. 
תקופת השחזור   .3.3.4

תקופת הזמן אשר מתחילה במועד שבו אירעה לראשונה הפסקה או השהייה של מערכות 
המחשב של המבוטח ומסתיימת במועד שבו ההפסקה או ההשהיה של מערכות המחשב 
של המבוטח הסתיימה, או שיכלה להסתיים לו היה המבוטח פועל בשקידה ובמהירות 

ראויה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 10 ימים. 

תנאים כלליים לכיסוי סייבר   .4
הגדרות לכל סעיפי הכיסוי בנספח כיסוי סייבר  .4.1

מערכות המחשב של המבוטח   .4.1.1
מחשבים, התקני אחסון נתונים, ציוד רשת, ומתקני גיבוי:

המופעלים על ידי המבוטח ונמצאים בבעלותו או הושכרו לו;  .4.1.1.1
המופעלים על ידי ספק שירותים צד שלישי המספקים למבוטח שירותי אירוח   .4.1.1.2
ליישומי מחשב או שירותי עיבוד, אחזקה, אירוח או אחסון של מידע אלקטרוני 

של המבוטח, בהתאם לחוזה כתוב עם המבוטח.
מסד נתונים  .4.1.2

תוכנה או מידע אלקטרוני הקיימים במערכות המחשב של המבוטח והנשמרים על ידו 
כחלק מעסקו של המבוטח והמגובים באופן שוטף. 

תקופת גילוי   .4.1.3
תקופה מוארכת של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח במהלכה רשאי המבוטח למסור 
הודעה למבטח בגין אירוע סייבר או סיכון סייבר, ובלבד שההודעה נמסרה למבטח מיד 
לאחר שנודע למבוטח על אירוע סייבר או סיכון סייבר, או חשש סביר כי אירע אירוע 

סייבר או סיכון סייבר. 
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סייגים לכל סעיפי הכיסוי בנספח א'- כיסוי סייבר  .5
בנוסף לסייגים החלים על הפוליסה, מותנה בזאת כי נספח זה אינו מכסה את המבוטח בגין או 

בקשר עם:
נזק גוף או רכוש, לרבות נזק נפשי או עגמת נפש הנגרמים כתוצאה מנזק גוף או רכוש.  .5.1

נזק שנגרם על ידי המבוטח ביודעין, בזדון או בכוונה, וכן כל חקירה פלילית או הליך פלילי.  .5.2
איסוף או קבלה שלא כדין, כנטען או בפועל, של מידע פרטי שאינו פומבי בדבר אדם כלשהו,   .5.3
בשם המבוטח או בהסכמתו; או אי עמידה בדרישות הדין להעניק לאדם אפשרות להסכים 
או לסרב לאיסוף או גילוי או שימוש במידע פרטי שאינו פומבי לגביו. חריג זה לא יחול לגבי 

איסוף, קבלה או החזקה שלא כדין של מידע כאמור על ידי צד שלישי, ללא ידיעת המבוטח.
הפצת דואר אלקטרוני או אחר בלתי מורשה )לרבות ספאם או "דואר זבל"(, ככל שנעשה על   .5.4

ידי או בידיעת המבוטח.
הפרת פטנטים וזכויות קניין רוחני.  .5.5

נזק הנובע או כתוצאה מהפסדי מסחר בניירות ערך, אבדן או גניבה של כספים, ניירות ערך   .5.6
או רכוש מוחשי של צד שלישי המצוי בחזקתו או בשליטתו של המבוטח.

כשל או תקלה בתשתיות, לרבות תשתית האינטרנט, לווין, חשמל וטלקומוניקציה.  .5.7
אש, שיטפון, רעידת אדמה, התפרצות הר געש, פיצוץ, ברק, רוח, ברד, צונאמי, מפולת, אסון   .5.8

טבע או כל אירוע פיזי אחר.
איום בפגיעה פיזית או חטיפה של אדם כלשהו.  .5.9

איום בפגיעה או גניבה של רכוש מוחשי כלשהו מלבד מסד נתונים.  .5.10

נזק הנגרם באופן ישיר או עקיף ממלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, פעולות איבה, מלחמת   .5.11
אזרחים, מרד, הפיכה, התקוממות, כוח צבאי, תפיסת שלטון בכוח, הלאמה, החרמה, או הרס 
של מערכות המחשב של המבוטח או של מסד נתונים בפקודת רשות ציבורית או ממשלתית.

חבות כלשהי על פי חוזה או התחייבות, שהינם מעבר לחבות שהיתה חלה על המבוטח בהיעדר   .5.12
חוזה או התחייבות כאמור. 

נזק שנגרם במזיד על ידי עובד ו/או נושא משרה ו/או מנהל ו/או שותף ו/או מועסק על ידי   .5.13

המבוטח לרבות כקבלן או קבלן משנה. 

הכיסוי כאמור כפוף לכל שאר תנאי הפוליסה, חריגיה והגדרותיה, למעט   .6
אם נקבע אחרת בנספח זה.
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