
 
  

 
 

 

 
 
 

  

 שינוייםמסמך 

 דולרית 2019ביט  - ציוד אלקטרוניביטוח פוליסה ל
 

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

 

 שינוי תחבירי - ביטוחהמקרה  2.2 סעיף .1

 ...לרכוש המבוטח מוגרשנ שנגרם, יםיתי צפובלו יםפתאומי ,יםאבדן או נזק פיזי
 

 2019התאמה למהדורת  -סייג "פוליסה שיורית"  3.1סעיף  .2
אבדן או נזק לרכוש המבוטח אשר נגרם במישרין או בעקיפין עקב הסיכונים ו/או ההרחבות המכוסים או 

 2016ביט ואבדן תוצאתי מהדורת פוליסת "אש מורחב ביטוח אש מורחב של -פרק א'בניתנים לכיסוי 
2019"  

 

 שינוי תחבירי - נזק לרכוש סמוך 5.4 סעיף .3

   ...שנגרמו שאירע  יםובלתי צפוי ים, פתאומייםמורחב לכסות אבדן או נזק פיזי הביטוח על פי פרק זה
  

 שינוי נוסח - הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד 4.6סעיף  .4

עבור  בגיןבפועל  המבוטחהכרחיות שהוציא הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות 
 שניזוק.  הרכוש המבוטחהמחליף את לרכוש , ממקרה ביטוחהתאמת ציוד קיים שלא ניזוק 

 
 תיקון - מס ערך מוסף 5.8סעיף  .5

( אזי לא יכללו סכומי הביטוח "מע"מ מ.ע.מלהלן: ") ערך מוסףהמבוטח רשאי לקזז מס היה ו
מכל  מע"מ מ.ע.מאך אם המבוטח אינו רשאי לקזז  ,המע"מ מ.ע.מאת סכום והשיפוי בגינם 

את סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם 
 .מע"מ מ.ע.מ סכום ה

 
 תיקון תחבירי - 1מקרה ביטוח הנופל במסגרת ההשתתפות העצמית בפרק  19.4 סעיף .6

 על מהיות האבדן או הנזק המכוסהושפע ת יושפעלא  לשיפוי על פי פרק זההמבוטח זכותו של 
 .פרק א'נמוך מההשתתפות העצמית הנקובה ב 1פרק פי 

 

 שינוי נוסח - רשלנות רבתי 3.20סעיף  .7
אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ו/או הפסד הנובע מכך, שנגרם או נבע מרשלנות 

או תרמה בצורה המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה   רבתי של
 הביטוח. להתרחשות מקרהמשמעותית 

 רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.  לעניין זה, רשלנות

 שינוי נוסח - אמצעים להקלת הסיכון 21.1סעיף  .8

על פי הפוליסה, כפי שיוסכם מעת לעת  המבוטחהמבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון 
במשך תקופת הביטוח בכתב, תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה 

 חזיק את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין.ו/או ברשימה, לפי העניין וי

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

על אף האמור, המבטח לא יהיה זכאי להפחתה או שלילת תרופות במקרים המנויים בסעיף 
 .1981-לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 19

 
 תיקון תחבירי - אחרים סכומיםוביטוח ה דמי מיםתשלו 21.2סעיף  .9
 


