
 
  

 
 

 

 
 
 

  

 שינוייםמסמך 

 דולרית 2019ביט  - עבודות קבלניות / הקמהביטוח פוליסה ל
 

 בוצעו שינויים בהתאם לחוזר הממונה "עקרונות לניסוח תכניות ביטוח".  2019 דולריתבמהדורת ביט 
 :בצבע זה 2016להלן פירוט השינויים שבוצעו לעומת מהדורת ביט 

 
 שינוי תחבירי - מקרה הביטוח 1.3סעיף  .1

 תקופת הביטוח... במהלךבאתר  םמושנגר יםובלתי צפוי יםפתאומי יםאבדן או נזק פיזי

 
 שינוי תחבירי - תקופת תחזוקה מורחבת 1.4.2סעיף  .2

עם סיום תקופת הביטוח ואשר במהלכה הביטוח על פי פרק התקופה הנוספת, הנקובה ברשימה, שתחילתה 
 מראש...ים ובלתי צפוי ים, פתאומייםזה יכסה אבדן או נזק פיזי

 
 שינוי תחבירי - תכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה 2.2סעיף  .3

ולא יחול לגבי אובדן או נזק או חלק מהן כאמור  ותהלקוי העבודותיוגבל לתיקון או להחלפת  זה סייג ...
 ...כהלכהאו תוכננו אשר בוצעו  העבודותלחלק אחר של  יםצפוי ובלתי יםפתאומי, יםפיזי

 
 שינוי תחבירי - רכוש עליו עובדים 3.2סעיף  .4

השייך לאחד  לרכוש יםצפוי ובלתי יםפתאומי, יםפיזי נזק או אבדן לכסותהביטוח על פי פרק זה מורחב 
 מיחידי המבוטח...

 
 שינוי תחבירי - רכוש סמוך .33סעיף  .5

לרכוש השייך לאחד ים צפוי ובלתי יםפתאומי, יםפיזי נזק או אבדןהביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות 
 מיחידי המבוטח הנמצא באתר...

 
 שינוי תחבירי - רכוש בהעברה 3.4סעיף  .6

 לרכוש... יםובלתי צפוי ים, פתאומייםהביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי

 
 שינוי תחבירי - מבני עזר וציוד קל 3.5סעיף  .7

 ...:ל יםצפוי ובלתי יםפתאומי, יםפיזיאובדן או נזק  הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות
 

 תיקון טעות – השבת סכום ביטוח לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח 3.7סעיף  .8
 או את גבול האחריות את סכום הביטוח  יריורה בכתב לא להחז המבוטחבהרחבה זו לא יחול אם  האמור

 ...כאמור םולקדמות
 

 שינוי נוסח - טיפול בתביעות 8.1סעיף  .9
 ,עם המבוטחמתחייב לפעול בשיתוף פעולה  יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום... המבטח  8.1.3סעיף 

או לגרום לו שמו הטוב שלא לפגוע בכדי במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות 
 . נזק

 
 שינוי נוסח - השתתפות עצמית 8.2 סעיף .10

הוצאות  מתוך לגביאף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים המבוטח יישא בהשתתפות העצמית  בנוסף,
הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב ו/או  וכן לגבימשפט ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים 

 .וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצוייםהגשת התביעה או מקרה ביטוח 
 

 תיקון טעות – ביטוח לאומי 10.2 סעיף .11
 ...1995-תשנ"ה 1968-תשכ"חבחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ... 10.2.2סעיף 
 

 



 
  

 
 

 

 
 
 

 תיקון טעות - ביטוח לאומיפיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי  10.3סעיף  .12
 ...1995-תשנ"ה 1968-תשכ"חבהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 

 
 שינוי נוסח - השתתפות עצמית 12.5סעיף  .13

הוצאות  לגבי וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים מתוךהמבוטח יישא בהשתתפות העצמית 
הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב ו/או  וכן לגבי, מנהלייםמשפט ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או 

 וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים.הגשת התביעה או מקרה ביטוח. 
 

 שינוי נוסח - הרחבה להגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים 13סעיף  .14
 ...את המבוטח כסותלשפותפרקים ב' ו ג' של פוליסה זו מורחבים  14.1

 
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח לפנות  14.2 

לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות  ששולמו על 
ל הנ"ל , כבהתאם לשכר טרחת עורך דין שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידוידי המבוטח, 

 גבול אחריות המבטח להרחבה זו. תתבכפוף ל
 

 הגדרות לעניין הרחבה זו: 14.3
כתב  הגשת מוגשהליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או 

 אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה,  נגד המבוטח או מי מעובדיו.
 

 שינוי נוסח - רשלנות רבתי 14.7 סעיף .15
 שנגרם או נבע מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה 

 להתרחשות מקרה הביטוח. או תרמה בצורה משמעותית
 לעניין זה, רשלנות  רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.

 
 שינוי נוסח - אמצעים להקלת הסיכון 115. סעיף .16

 לשלילתם או הביטוח תגמולי של משמעותית להפחתה להביא עלול הסיכון להקלת אמצעים נקיטת אי
 19על אף האמור, המבטח לא יהיה זכאי להפחתה או שלילת תרופות במקרים המנויים בסעיף  .המוחלטת

 .1981-, תשמ"אהביטוחלחוק חוזה 

 
 שינוי נוסח - ביטול הביטוח 15.6סעיף  .17

בסעיף זה, המבטח יהיה זכאי לבטל את הפוליסה בהתאם לתנאים  לגרוע מהאמורמבלי  ל אף האמורע
, 1981-לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 8 - 6הקבועים בחוק ו/או לכל תרופה אחרת בהתאם להוראות סעיפים 

, 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 19 - 17בהתייחס לחובת הגילוי ו/או בהתאם להוראות סעיפים 
 בסיכון ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי. בהתייחס להחמרה

במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח עבור העבודות שנותרו לביצוע 
 בתקופה שלאחר ביטול הביטוח.    

 
 שינוי תחבירי -ב'-א' ו השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח המזכה בשיפוי במסגרת פרקים 15.8 סעיף .18

ב'  לפוליסה זו, יחויב המבוטח בסכום אחד של  השתתפות -בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקים א' ו
 מבין הסכומים הקבועים ברשימה. העצמית, הגבוה

 
 עדכון - התיישנות 115.1 סעיף .19

שנקבעה תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו תהיה בהתאם לתקופה 

 ., לפי העניין70-ו 31, סעיפים 1981-תשמ"א בחוק חוזה הביטוח

 שינוי נוסח -דין וסעיף שיפוט  15.12 סעיף .20
 פרשנות ומחלוקות על פי הפוליסה  דין וסעיף שיפוט

לדין הישראלי, ולבית משפט ישראלי  כפופות כפופהוהוראות הפוליסה פוליסה זו  פרשנות
מפוליסה זו או  או הנוגעתתהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת  המוסמך

 הנוגעת לה.


