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פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני 
)מהדורת ביט 2019 דולרית( 

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 ו/או במפרט המצורפים בזה )להלן: 
"הרשימה"( לשפות את המבוטח כמפורט בסעיפי הכיסוי בכל 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, והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו. 

הבהרה: הכותרות המופיעות בפוליסה זו משמשות אך ורק לצורך נוחות והפניה, ואין לראותן 
בשום פנים כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם.  

פוליסה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד  
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חלק 1

פרק 1 - ביטוח הרכוש 

 הכיסויסעיף  .1

המבטח ישפה את המבוטח בגין החילוף, התיקון או ההקמה מחדש של הרכוש המבוטח או 
חלק ממנו בשל מקרה ביטוח הנגרם במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה וזאת עד 

לסכומים הנקובים בה. 

 1לפרק  - הגדרות .2

 הרכוש המבוטח .2.1
 ציוד אלקטרוני, כולל אמצעי אגירת מידע חיצוניים כמתואר ברשימה.  

 ביטוחהמקרה  .2.2
אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים, שנגרמו לרכוש המבוטח, וזאת מסיבה   

 כלשהי, אשר לא הוצאה מכלל כיסוי על פי סייגי פרק זה ועל פי הסייגים הכלליים של 
פוליסה זו. 

הרכוש המבוטח מכוסה במסגרת פרק זה, בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק או 
בעת ההעברה ממקום למקום בתחום הגבולות הטריטוריאליים וכן במהלך הקמה 

מחדש, אך לא לפני תום ההקמה, ההצבה וההרצה הראשונה בחצרי המבוטח. 

מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים: 

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

2.2.2. סכום הנזק בפועל שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק. 

 גבולות טריטוריאליים .2.3
שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. "שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח 

  .B וכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל המצויים בשטח C

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 .2.4
 חצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול עסקיו.

 השתתפות עצמית .2.5
 הסכום הנקוב ברשימה בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח  

 המכוסה על פי פרק זה. 
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פריצה  .2.6
 גניבת הרכוש המבוטח מתוך המבנים בהם הוא נמצא, לאחר חדירה לחצרי   
 המבוטח, בתנאי כי החדירה או היציאה מהמבנים ו/או מהחצרים בוצעו  

 באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על החדירה או היציאה כאמור, וכן חדירה על    
 ידי שימוש במפתחות העסק ו/או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים שהושגו ו/או הועתקו   

 ו/או הותאמו שלא כדין. 

 שוד .2.7
גניבת רכוש מבוטח לאחר חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים בהם הוא נמצא, תוך 

שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו/או מי מטעמו. 

 סיכון רעידת אדמה .2.8

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

לעניין סיכון זה: 

2.8.1. אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה 
לראשונה רעידת האדמה ייחשב כאירוע אחד. 

2.8.2. בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון זה יישא המבוטח בהשתתפות 
עצמית כמוגדר בתת סעיף 21.7.1 לתנאים הכלליים לפוליסה - בתוקף לכל 

פרקי הפוליסה. 

 סיכון נזק טבע .2.9

2.9.1. רוח שמהירותה מעל 30 קשר. 

2.9.2. רעם.  

2.9.3. גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב  
עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם. 

2.9.4. נחשול: גל מים גדול שאינו צונמי. 

2.9.5. שיטפון: 

2.9.5.1. עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי,
בריכות אגירה וסכרים. 

2.9.5.2. הצטברות או זרימה, מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות, על הקרקע או 
מתחת לקרקע, של מי גשמים או שלגים או ברד. 

2.9.6. לעניין סיכון נזק טבע: 

2.9.6.1. ייחשב כאירוע אחד כל אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 
שעות רצופות מתחילת האבדן או הנזק. למען הסר ספק מובהר 
בזה כי אם האירוע עצמו נמשך מעל 72 שעות ללא הפסקה ייחשב 

כל פרק הזמן מתחילת האירוע ועד סופו לאירוע אחד. 

2.9.6.2. בקרות מקרה הביטוח שנגרם על ידי סיכון זה יישא המבוטח  
בהשתתפות עצמית כמוגדר בתת סעיף 21.7.2 לתנאים הכללים 

לפוליסה - בתוקף לכל פרקי הפוליסה. 
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 מטבע הפוליסה .2.10
מטבע הפוליסה הינו דולר ארה"ב. 

 שער המטבע .2.11
 שער המטבע הינו השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל.



 

 
6 

 

1לפרק  - סייגים לחבות המבטח .3

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין: 

סייג "פוליסה שיורית"  .3.1
אבדן או נזק לרכוש המבוטח אשר נגרם במישרין או בעקיפין עקב הסיכונים ו/או 

ההרחבות המכוסים או ניתנים לכיסוי בפרק א'-ביטוח אש מורחב של פוליסת "אש מורחב 
ואבדן תוצאתי" מהדורת ביט 2019 של המבטח המוצגת באתר האינטרנט של המבטח 

בקישור: 
  https://www.clalbit.co.il/insurance/commercialsins/bitins/Pages/default.aspx

בין אם נרכשה פוליסה מהסוג האמור ובין אם לאו.

 הניהו ה זיסלשפוימה שרבשם שנררה קבמורק אך  ףקותביה היזה ג ייס
 ת".ירו שיהיסלופ"

 פגמים או ליקויים קיימים .3.2
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.  

 ה רגילהנזק כתוצאה משימוש ו/או עבוד .3.3
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.  

  םים תפעולייתיקון ליקוי .3.4
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או בהרחקתם, פרט לליקויים 

שנוצרו כתוצאה מאבדן או נזק אחר המכוסה תחת פוליסה זו. 

  אחזקה שוטפת .3.5
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית של  הרכוש המבוטח, 

לרבות הוצאות בגין החלפת חלקים שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה אלה. 

 אחריות יצרן/ספק/מתקן .3.6
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 שיט .3.7
אבדן או נזק  מסיבה כלשהי לרכוש המבוטח בעת היותו מורכב או נישא  בכלי טיס או 

בכלי שיט.  

https://www.clalbit.co.il/insurance/commercialsins/bitins/Pages/default.aspx
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 נזק תוצאתי .3.8
אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 

  נזק לחומרים ברי חילוף/חומרים מתכלים .3.9
אבדן או נזק לנורות, שפופרות, 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 .3.10
פגמים אסטטיים, אלא אם נגרמו תוך כדי ועקב מקרה ביטוח שאירע לחלקים אחרים של 

הרכוש המבוטח. 

 פשוטה גניבה .3.11
גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד כהגדרתם בסעיפים 2.6 ו 2.7 להגדרות של 

פרק זה. 
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 1לפרק  -הרחבות  .4

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 דמי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה. 

 ותהכרחי ותפסונ ותאוצה" 34. ת:ואבה ותבחהרה ,שורפבמ ,ט למעכי את בזהרבומ
 ותאוצה" 64. ך",ומ סשו לרכק"נז 54. טוח",יב הקר מתובק בעחטובהמ ידי ל עואוצהש
 ותבחהרה ארשב ןיא טח",ובהמ שורכל ותפוס"ת 84. ו "ודי צמתאהת ןגיב ותפוסנ

 אלא ,הימש בריםבוקנה ח הביטומיוסכל  מעברחט המבואת ותפשל יד כןלהל ותטורפהמ
 םוסכ את ליגדהל ,יםפוסנ חוט ביי דמרתותמ ,חטבהמ  לכךיםסכהו חטובהמ שקיב ן כאם

 . הימש ברשורפבמין צובר הדוחבה הרהל ש חוטיבה

 האוויר  כשל תאונתי של מערכת מיזוג .4.1
 הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המבוטח הנובעים מכשל 

תאונתי של מערכת מיזוג האוויר.  

 הוצאות לפינוי הריסות  .4.2
 הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח עבור הריסה, ניקוי, 

יישור, השמדה, הרחקה ופינוי בעקבות מקרה ביטוח. 
 אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת לסכום השווה ל 10%  מתגמולי הביטוח 

המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו.  
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 5.2 "ביטוח חסר" מהתנאים 

המיוחדים לפרק 1. 

המבוטח בעקבות מקרה ביטוחהוצאות נוספות הכרחיות שהוצאו על ידי  .4.3
 חטובהמ איוצהש ותדוחימ ותי הכרחאותצו הותסלכ ורחב מזה קפר יפ  עלוחיטהב

 תותשב בפות,סונ ותעש בודה עבורב עזה פרק יפ  עלסהוהמכ חיטוב הקרמ ותבעקב
 וא והחלפת לותצוהנח ם,יפודח יםיירווא יםוחלשמו וע מקציבעל ותעיס נור עבןכו יםובחג

 .ישרפאדם הבהקוק זינש הוכשל הר וונקית

אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסכום השווה ל 20% מתגמולי הביטוח 
המגיעים למבוטח אלמלא קיומה של הרחבה זו או 100,000 $ הנמוך מביניהם.  

סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 5.2 "ביטוח חסר" מהתנאים 
המיוחדים לפרק 1. 

 נזק נוסף לרכוש מבוטח הנמצא בתיקון בעקבות מקרה ביטוח  .4.4
 שוכף לרסונ ח ביטוהקרמם יגר, חטויב הקרמעקב  חטמבוש ורכ  שלןוקילך תמהאם ב

ף סנו חטויברה קמם  גסותלכרחב וו מזסה ילופי פח על וטיהב, ןוקיבתנמצא ה חטובהמ
  .חטי המבורלחצ וץח מצעובן מוקיהתף אם א, זה
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נזק לרכוש סמוך  .4.5
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים 
שנגרמו לרכוש אחר של המבוטח )אף אם אינו נכלל ברשימת הרכוש המבוטח( הנמצא 
בחצרי המבוטח בסמוך לרכוש המבוטח על פי הפוליסה. בתנאי שהנזק נגרם כתוצאה 

ישירה ממקרה ביטוח שאירע לרכוש המבוטח.  

 $. 00,051 לשלסך   בלתגומו ה זבחהרי פל ח עטבהמות יאחר
 יםאנהתר" מ חסחוטיב" 25. יאנ לתףופו כניאשון שאזק רניס סבל ו עניהזה ום סכ
.1לפרק  יםדחויהמ

 הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד .4.6
ר ו עבועלפ בוטחמב האיוצהש יותהכרח אותוצה ותסלכ ורחב מזה פרק יפ  עלוחיטהב
 חטובהמ שוהרכ את ףימחלה שוכלר, חיטוב הקרממ וקזינ אשל יםי קודי צמתאהת

  וק.שניז

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 40,000 $.  
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 5.2 "ביטוח חסר" מהתנאים 

המיוחדים לפרק 1. 

 חלקים שיצאו מכלל שימוש  .4.7
 תוב בעקוקוזי נאשל ףוליח יק חל שלותםל עתא סותכ לורחבמ זה פרק יפ  עלוחיטהב

 ןתי נאול וקיזשנ חטובהמ שוהרכ את ףילשהח ודיצ ליםמיאמת ינםא אך חיטוב הקרמ
  ו.ילאם ימאהתל

  $. 000,04 לשסך ללת בגומו ה זבחהרי פל ח עטבהמות ירחא
 יםאנהתר" מ חסחוטיב" 25. יאנ לתףופו כניאשון שאזק רניס סבל ו עניהזה ום סכ
 .1לפרק  םידחויהמ

 תוספות לרכוש המבוטח  .4.8
 בנוסף לסכומי  הביטוח המפורטים בפרק 1 לרשימה, המבטח ישפה את המבוטח בגין 
סכומים נוספים שנוספו במהלך תקופת הביטוח, שמקורם בשינויים, הרחבות או תוספות 
פיזיות לרכוש המבוטח וכן בהיטלים ומיסים נוספים שהוטלו על ידי הרשויות המוסמכות 

על הרכוש כאמור ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים בלתי צפויים. 

 חוטיבה וםסכמ 10% ל הוושה םוסכל עד בלתגומ זו הבחהר לפי חטבהמ תוירחא 
 ל עחו לדוביתחי מחטמבוה .הימשבר 1 קבפר ןויהמצ ףיסעו ףיסע ל כדיל טורפהמ
 לעופב לידוגה וםמי םוי 60  מאוחרי אל הקר מלבכ ורישפאה קדםהב הלא יםוינשי

 . הלגדהה הלחבו  וםהיים מיעגהמ יםסיחיהים פוסנהח טויבהי את דמתאם הב לםשלו

 הוצאות להתאמת תוכנה .4.9

ו א מהאהת שםל ותאוצה ורעב חטובהמ את ותפש לורחב מזה פרק יפ  עלוחיטהב
 ףיסעב ןיוצלמ תאםבה וק,זינש שו הרכהחלפת  עקביםי הכרחשהינם נהכו תשל החלפה

  .1רק פים לדוחימים האלתנלט" חמון בדא" 35..2

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 20,000 $. 
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 5.2 "ביטוח חסר" לתנאים 

המיוחדים לפרק 1. 
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השבת סכום ביטוח לקדמותו לאחר קרות מקרה ביטוח  .4.10
בהמשך לאמור בסעיף 21.14 לתנאים הכלליים )חלק 3 של פוליסה זו(: "הקטנת סכומי 

הביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח" מוסכם  בזה כי לאחר  קרות מקרה ביטוח יושב  
סכום הביטוח לקדמותו החל מיום חילופו או תיקונו של הרכוש שאבד או ניזוק.  

נזק.ום הימו החל מותשב זה לקדוי ות,ירול אחבג הימשברוב נקם א 

 ח.ופת הביטוקתום תלים עד סיחי יםפוסנ חוטיבלדמי רה ותמבנה יהור אמה כבשהה

 וא וחיטב הוםסכ את ירלהחז א לתבבכ ורהי חטובהמ  אם ולחי א לו זבה בהרחוראמה
 .וראמתם כומות לקדיהאחרול את גב

 חטויבה ופתקלת חטבהמ לש יללכ ותירחא לובג הימש בריןצו אם כי ה בזסכםומ
(timiL sosL )ףקו בתוה זבחהר היהא תל. 
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 1לפרק  -דים תנאים מיוח .5

  סכום הביטוחהבסיס לקביעת  .5.1
 חטובהמ שוהרכ תפהחל עלות יפ  עליקבע הז רקפב חטובהמ שורכה של וחיטב הוםסכ

 וב במציהשה יפ כאבדש שולרכ שרפא הכל כוקתופות ויועציבב מהו הד אחרשחד שוברכ
  .זרההחי ר בינםאוו לוחים אם יהיטלו מהות הקאוצלה, הובה ידמ לתלוו כזות לוע שחדכ

ביטוח חסר  .5.2
ת ומעל 90%  מוךנמ הימשבר ובקהנ וחטיב הוםכס ח,ויטב הופתתק לתי תחעתוב יהה 

 עתיבקל יס"הבס: 15. יאתנ בנקבעש יפכ  חדש,שוברכ חטובהמ שוהרכ של ההחלפה
 בונק הוםכסה ןיב סיחכ אוהש יסיח רועישב חטבהמ ות חב תפחתיל,לע "חטויבה וםסכ
 "ל.כנפה החלת הומעל 90%ן ילב הימשבר

  .נפרדב ח טבוהמש כוהרי טירפט מיפרל ל כל עחזה יף סע 

  זה,פרק יפ ליםחוטהמב שו רכייטפר  שלוחיטב יומכס יב לגולויח א לזה ףיסע אותורה 
 םכסוהמ סמךומ יך מערידי  עלושויד חינפ לךומס בוא וחטיהב כתי ערעדומ בוענקב שרא

 .חדים ג חטבהמו חטובהמעל 

 שיפויחישוב ה .5.3

5.3.1. נזק הניתן לתיקון  
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: 

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

הכרחיים לביצוע התיקונים. 

5.3.1.2. עלויות של תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק 
מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על פי הפוליסה. 

5.3.2. אבדן מוחלט 
בקרות אבדן מוחלט )כמוגדר להלן( לפריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישלם 
המבטח 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 ככל האפשר לפריט שאבד, כפי שהיה 

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

5.3.2.1. מקרה ביטוח שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר עלות 
תיקונו, בהתאם למפורט בסעיף 5.3.1  לעיל, עולה או שווה לעלות 

ההחלפה של הפריט בהתאם למפורט בסעיף זה. 

5.3.2.2. מקרה ביטוח שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר כתוצאה 
ממנו הפריט 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   .5.4

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

מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו. 

אשר  כ,חטובמל   ולמושיש יםיפוסה חויטב היולמתג וםכס מהוכנ תו כזמהמקד
כה  ערסיסב  עלשהיע יםיפוס הוחיטב הילומ תגוםסכ ממה המקדערך ובשיח

 .יםיפוסוח הטיהבי לומום תגום תשליוד בהצמ

5.4.2. המבטח ימנה  שמאי, על חשבונו, לבדיקה וטיפול בנזקי המבוטח.  

5.4.3.  בכפוף לאמור בסעיף 5.4.1 לעיל, המבטח מקבל על עצמו, במקרה שהנזק 
מכוסה ללא ספק, ותוך זיקה לעניין ביטוח חסר, לשלם למבוטח מקדמות 

בשיעורים כדלקמן: 

5.4.3.1. שבועיים לאחר קבלת חוות הדעת הראשונית מאת השמאי המטפל 
בבדיקת הנזק - ישלם המבטח מקדמה בשיעור של 30% מסכום 

אומדן הנזק המכוסה, כמפורט בחוות הדעת הנ"ל. 

5.4.3.2. כעבור 21 יום מהתשלום הראשון, ישלם המבטח תשלום נוסף בשיעור 
20% )דהיינו, עד לסכום השווה ל50% מסכום אומדן הנזק המכוסה, 

כמפורט בחוות הדעת הנ"ל(.  

במקרה שיתברר כי ישנם שינויים מהותיים לגבי אומדן הנזק כפי שהוערך בחוות 
הדעת  הראשונית שעל פיה שולמו המקדמות, לבין אומדן הנזק כפי שהוערך 

בחוות דעת מאוחרת - אזי יושלם תשלום המקדמות לפי אותם השיעורים בהתאם 
לאומדן הנזק העדכני. 

5.4.3.3. במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח 
הסופיים שיגיעו למבוטח, 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". 

5.4.4. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה 
למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד 

מיתר התגמולים. 
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  זכויות המבטח לניצולת .5.5

5.5.1. בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח על ידי פוליסה זו, רשאי המבטח: 

5.5.1.1. להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האבדן או הנזק. 

5.5.1.2. לקבל לידיו ניצולת הרכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי 
ביטוח. 

5.5.1.3. להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה, לבדוק אותו, למיינו, לסדרו, להעבירו 
או לטפל בו בדרך אחרת, לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי. 

5.5.1.4. למכור ניצולת לצד שלישי בעקבות אבדן או נזק כנ"ל, וזאת רק לאחר 
שלמבוטח תוענק זכות ראשונה לרכשה במחיר שהוצע על ידי הצד 

השלישי. 

5.5.2. אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות המבטח או 
יפריע או ימנע את המבטח משימוש בסמכויותיו הניתנות בזה, תקטן חבותו של 

המבטח בהתאם.  

5.5.3. המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו, בין אם 
המבטח כבר קיבל אותו לרשותו או לא. 

מותנה בזה כי ניצול זכויותיו של המבטח על פי תנאי זה לא יפגע בניהול עסקיו של 
המבוטח או במוניטין שלו. 

 עיף שומה ס .5.6
אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על 20% מסכום הביטוח הכללי, יסתפק המבטח, 

לעניין תנאי 5.2 "ביטוח חסר", בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש שלא אבד
או ניזוק. 

וח  עודף  ביט .5.7
 ורטפ כמזה רקפב חט המבושוהרכ יפיסע מחדא של וחיטהב וםסכש תברריו ידהבמ
 ףוד עאת ריבלהע ח,וטיהב ופתתק כל שך במ,חטובהמ כלוי תר,י וחיטבב אנמצ הימשבר
 ל עהליע אל ההעברה וםסכש בדלבו  חסר,וחטיבב אימצ  אם אחרףיסעל וחיטב הוםסכ

 הובג היהי ר חסחוטיבבש ףיסעל וןמיהו הידמב וסרח חוטביב וןתנש ףיסעהמ 20%
 .אםהתבים פוסנח טויב ימח דטובהמלם שדף, יו עחבביטוש ףיסעלן יוהממ

  מס ערך מוסף .5.8
היה והמבוטח רשאי לקזז מס ערך מוסף )להלן: "מע"מ"( אזי לא יכללו סכומי הביטוח 
והשיפוי בגינם את סכום המע"מ, אך אם המבוטח אינו רשאי לקזז מע"מ מכל סיבה 
שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם את סכום 

המע"מ. 
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פרק 2 - ביטוח הוצאות שיחזור נתונים ותוכנה 
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף 

  הכיסויסעיף  .6

  הכיסוי הבסיסי בפרק זה: .6.1

הוצאות שיחזור נתונים ותוכנה עקב נזק פיזי לחומרה 

 שכובר יםורגא הנהכוהתו יםנונת הרוזיחש ותאוצ הורעב חטהמבו את ישפה חטבהמ
ח וטיהב תפוקת הלךבמ ווקזינ וא ודאב שרא ו,ז סהילופ של 1 פרק סגרתבמ חטובהמ

 ."ל הנ 1רק פמסגרת  בסהוהמכח וטיברה קמעקב 

  כיסוי אופציונלי: .6.2

כיסוי "הוצאות שיחזור נתונים מורחב" ללא נזק פיזי לחומרה 
   (Comprehensive Software Cover)

ר וב עיםהנקוב ולאל יםפסונ וחטי בימד לורהמבתו ףוקתב זה יוסיכהש הימשבר ןיוצ אם
ת א חטבהמ ישפה ,הנ"ל יסיסהב יוסילכ ףסובנ יל,לע 16. ףיסעב ורטפהמ יסיסהב יוסיהכ
 תמסגר בחט המבושוברכ יםרוהאג נהכוהתו םיונתהנ ורזיחש תואצוה ורעב גם טחובהמ

 תויומנ הבותיסה מוחטיהב ופתתק לךמה בוקוזי נוא ואבד שרא ו, זסהיולפ של 1 פרק
 :ןהלל

6.2.1.  ליקוי תקשורת. 

6.2.2. תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות, נזק מברק.

6.2.3. כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח. 

6.2.4. התקנה או יישום לקוי של תוכנות. 

6.2.5. נזק מכוון על ידי צדי ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה. 

6.2.6. וירוסים מכל סוג . 

6.2.7. הפעלה לקויה.
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 2לפרק  -תנאים מיוחדים  .7

  סכום הביטוחהבסיס לקביעת  .7.1

סכום הביטוח הנקוב ברשימה נקבע על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, יהווה 
את גבול אחריות המבטח ויתייחס לסה"כ ההוצאות המירביות הדרושות לשיחזור 

הנתונים והתוכנות האגורים כאמור בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל. 

 השתתפות עצמית .7.2
הסכום הנקוב ברשימה בו יישא המבוטח כסכום ראשוני עקב מקרה ביטוח המכוסה על 

פי פרק זה. 

בסיס השיפוי .7.3
המבטח ישפה את המבוטח במסגרת סכום הביטוח ובניכוי ההשתתפות העצמית עבור 
ההוצאות בפועל לשיחזור הנתונים שאבדו או ניזוקו, בתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל 
תוך 12 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח המכוסה במסגרת פרק 1 או בתוך תקופה 

ארוכה יותר, שהמבטח הסכים עליה במפורש בכתב. 

  2לפרק  -הגדרות  .8

ותוכנות נתונים .8.1
 ןורכילז ץוחמ יםרנאג שראו יםאמת ןויכמ ותעאמצ באהילקר ןתינ הדעי מ הםיםנונת

 :יםללוכו )CPU-יתמרכזוד הביעת הידחיי )מיהפנ

.דעימי מאגר הנונת
 .להפעההומערכת  )msteyS)ות מערכת נוכת
.ותפוטשור יצירות מסדנה וכת תוליחבוות ידרטטנסות נוכת
 י.עצמות נתכמתמש שמות נוכת

 Documents (Source) מסמכי מקור .8.2
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 .8.3
תוכנות הנמצאות בשימוש ללא רכישת רישוי כדין ו/או בניגוד למותר על פי הרישיון ו/או 

תוכנות גנובות או מועתקות.  

 ותוכנות שיחזור נתונים .8.4
שיחזור נתונים מתוך מערכות הגיבוי, או, לכל היותר, התקנת תכנות מקור והזנה ידנית 

של נתונים מתוך מסמכי מקור. 
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 2לפרק   -סייגים לחבות המבטח  .9

 המבטח לא ישפה את המבוטח בגין: 

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

שטרם שווקו. 

9.2. שחזור של נתונים מתוכנות בלתי חוקיות. 

9.3. שחזור של נתונים או תוכנות שאבדו או ניזוקו עקב טיפול לא הולם באמצעי אגירת 
הנתונים או אחסנה לא מתאימה שלהם. 

9.4. עלויות נוספות עקב שינוי או שיפור מכל סוג שהוא שנעשה בנתונים או באמצעי האגירה
שלהם, לאחר קרות הנזק. 

9.5. הוצאות ניקוי תוכנות משגיאות. 

9.6. הוצאות עבור תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית באופן שגוי. 

9.7. הוצאות שחזור של אותם הנתונים או התוכנות אשר לא הוחזקו בגינם  לפחות 2 
"דורות" מלאים של גיבוי שבועי וחודשי לנתונים ותוכנה, דהיינו: 
 העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון, 
 העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון. 

9.8. שחזור נתונים או תוכנות שהיה נמנע על ידי הפעלת תוכנות אנטי וירוס עדכניות ו/או על 
ידי עדכון מערכת הפעלה. 

9.9. שחזור נתונים או תוכנות עקב אבדן או נזק שהיה נמנע על ידי הפעלת מערכת אל פסק 
 .)UPS(
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פרק 3 - הוצאות תפעול נוספות 
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף 

 הכיסויסעיף  .10

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במהלך תקופת 
השיפוי המצוינת בפרק 3 ברשימה, אשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים, כתוצאה ממקרה 

ביטוח המכוסה במסגרת פרק 1 של פוליסה זו. 

סכום השיפוי היומי על פי פרק זה, לא יעלה על סכום השיפוי היומי הנקוב בפרק 3 
ברשימה.  

סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב בפרק 3 ברשימה. 

 3לפרק  -תנאים מיוחדים  .11

 סכום הביטוחהבסיס לקביעת  .11.1
סכום הביטוח יקבע על פי ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת האמצעים 

החלופיים בעלי ביצועים דומים  לרכוש המבוטח במסגרת פרק 1 של פוליסה זו. 

סכום הביטוח מחושב על פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת אמצעים 
חלופיים במשך יום אחד, מוכפלת במספר הימים בהם מופעל  הרכוש המבוטח 

אותם הם מחליפים, במשך שנה. 

 תקופת השיפוי .11.2
התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח במסגרת פרק 1 של פוליסה זו או חלק ממנו, 
והמתחילה במועד תחילת השימוש באמצעים החליפיים ומסתיימת בתום תקופת 
השיפוי הנקובה בפרק 3 ברשימה או במועד סיום התיקון או ההחלפה של הרכוש  

המבוטח במסגרת פרק 1, המוקדם מבינהם. 

 חישוב השיפוי .11.3
בכל תביעה המכוסה במסגרת פרק זה, ישלם המבטח לגבי כל יום מתקופת השיפוי 
הנקובה בפרק 3 ברשימה, את ההוצאות היומיות הנוספות שנשא בהן המבוטח 

בפועל או את סכום הביטוח היומי, הנקוב בפרק 3 לרשימה, הנמוך מבינהם. 

 וניהזו סה ילופל ש 3 פרק יפלוי פישהום סככי , הימש ברשרופבמן ויאם צ, יןפוליחל
תאם הבח שולמו תגמולי הביטוי יאז, סרח חוטלביוף פנו כיאשון שאזק רניס  בסלע

 ן ראשוקיס נז בסל עהימש ברבקונהי פוישהום סכלגובה  ל עדועפבות אוצההלסך 
  וי.פישהופת קי תפללא ו

 השתתפות עצמית .11.4
בכל תביעה המכוסה על פי פרק זה יישא המבוטח בסכום ההוצאות בפועל שהוצאו 
במספר ימי ההשתתפות העצמית הראשונים, הנקובים ברשימה,  מתוך תקופת 

השיפוי.  
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ביטוח חסר .11.5
היה וביום קרות מקרה הביטוח, סכום הביטוח הנקוב בפרק 3 ברשימה נמוך מעלות 
ההוצאות הנוספות הנחוצות בפועל להפעלת האמצעים החלופיים כמפורט בסעיף 
11.1 "הבסיס לקביעת סכום הביטוח" לעיל, תקטן חבות המבטח כיחס שבין הסכום 

הנקוב בפרק 3 ברשימה לבין העלות הנ"ל.  

 3לפרק  -סייגים לחבות המבטח  .12

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין הוצאות תפעול נוספות הנובעות מ: 

12.1. הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית או ממשלתית כלשהי. 

12.2. שינויים או עיכובים התלויים ברשות ציבורית או ממשלתית כלשהי. 

12.3. שינויים, שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע התיקונים המכוסים 
במסגרת פרק 1 של פוליסה זו, אלא אם היו הכרחיים לביצוע התיקונים.  
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פרק 4 - ביטוח אבדן תוצאתי
פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף 

 סעיף הכיסוי .13
המבטח ישפה את המבוטח, בכפוף לתנאים, לסייגים ולסכומי הביטוח המפורטים להלן, בגין 
הפסד כספי בפועל שייגרם במהלך תקופת השיפוי, כתוצאה ממקרה הביטוח שארע במהלך 

תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. 

 4לפרק  -הגדרות  .14

 סכום הביטוח .14.1
סכום הביטוח הבסיסי של פרק זה הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק, כולל שכר 

עבודה. 
אם תקופת השיפוי קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי 

המלא. 
היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של 
מלוא תקופת השיפוי. אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כסעיפים נפרדים 

תחול הוראה זו על כל פריט בנפרד. 

 רווח גולמי  .14.2
הסכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח, בתוספת מלאי הסגירה 
ובניכוי סכום הוצאות העיבוד )הבלתי מבוטחות( המפורטות ברשימה, בניכוי מלאי 

פתיחה. 

 שכר עבודה  .14.3
סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח, לרבות ההוצאות 

הסוציאליות, למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות. 

 הוצאות הכנת תביעה  .14.4
ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי חשבון, מומחים ויועצים אחרים המכינים 
ומגישים את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה בגין מקרה ביטוח על פי פרק זה, למעט 

שכר טרחה ו/או עלויות בגין: 

14.4.1. עורכי דין ושמאים המועסקים על ידי המבוטח בתביעה מול המבטח.

14.4.2. יועצים המספקים שרותי יעוץ בנושאי כיסוי ביטוחי או ניהול משא ומתן על 
התביעה מול המבטח. 

מחזור  .14.5
כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום, עבור טובין אשר נמכרו  או סופקו ו/או 

עבור שירותים שניתנו במהלך עסקו של המבוטח. 



 

 
20 

 

 תקופת השיפוי  .14.6
התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח, ואשר מתחילה 

ביום קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה תקופה הנקובה 
ברשימה כתקופת השיפוי. 

 צמצום במחזור  .14.7
הסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני. 

ח ווהרר ויעש
 -ימלוגה

 מילהגוח ווהרן ישביחס ה
ם יפסת הכשנבור מחזל

רה קמות רד קועלמשקדמה 
 .חוטיבה

שכר  וריעש
 הודבהעשכר ן ישביחס ה-הודבהע

 יםפסת הכשנבור מחזל
רה קמות רד קועלמשקדמה 

-ישנתהור המחז .חוטיבה

ם ישודהח 12משך ור בהמחז
רה קמ ותרך קיתארו לשקדמ

-ינקור תמחז  .חוטיבה

 ופהקתה תואור בהמחז
 ,ויפישהופת קלתלה ימקבה

ו ים שקדמשודהח 12וך בת
, חיטובהרה קמות ד קרועלמ
ופת קותידה מת ביסיח תאםומ
 ם.ישודח 12לה על וע ויפישה

אשר עליו תעשינה אותן 
התאמות  הדרושות 

בהתאם למגמת 
התפתחות העסק, 
ובהתאם לשינויים 

בעסק והנסיבות 
האחרות המשפיעות על 

העסק אלמלא קרה 
מקרה הביטוח, או 

עלולים היו להשפיע על 
העסק אלמלא קרה 
מקרה הביטוח, כך 

שהסכומים המותאמים 
ייצגו במידה הסבירה 

האפשרית את התוצאות 
שהיו מושגות בתקופה 
היחסית אלמלא קרות 

מקרה הביטוח. 

 מקרה הביטוח .15

הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח, שנגרמו כתוצאה ממקרה ביטוח המבוטח  
בפרק 1, שאירע במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ואשר אינו מוחרג על פי סייגי 

הפוליסה.   

 היקף הכיסוי .16

 רווח גולמי .16.1

הביטוח על פי פרק זה מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב צמצום המחזור וכן הגדלת 
הוצאות התפעול. כאשר תגמולי הביטוח יחושבו כדלקמן: 

16.1.1. בגין צמצום המחזור: 
הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה 

הביטוח במשך תקופת השיפוי. 
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16.1.2. בגין הגדלת הוצאות התפעול: 
סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות, אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת 
או הקטנת הצמצום במחזור, אשר עלול היה להגרם במשך תקופת השיפוי 

עקב מקרה הביטוח. 

 אל ,םלושישום סכהשבכך ותנה ה מף זיסעתת י פ לי עויסהכ, וראמהאף ל ע
 חורוה וריעש פלתהכ מלבקמתה וםסכה לע וראמ כהאוצה ל כיבגל הליע
 ו,הזוספת נהאה וצההי מנע על ידנו נבדאש, ורהמחזל שלק חו ותאבי מלוגה
 לש תוילווע תואוצה ןותא יןגב י,פוישה ופתק בתסךחנש וםכ סלכ יכוינב

רה קב מקו עקופסהו או נטקוהשר א, ימלוגהח ווהרוך מתות מלושהמ ,העסק
 .חוטיהב

 שכר עבודה )באם בוטח בנפרד ברשימה( .16.2
היה וברשימה צוין סכום ביטוח נפרד  בגין אבדן שכר עבודה, אזי "הרווח הגולמי" 
כמוגדר בסעיף 14.2 להגדרות לפרק זה, לא יכלול שכר עבודה והביטוח על פי פרק זה 
יחול בנפרד בגין אבדן  שכר עבודה עקב צמצום במחזור וכן בגין הגדלת הוצאות 

התפעול , כאשר תגמולי הביטוח יחושבו על פי "בסיס כפול" כדלקמן: 

16.2.1. בגין צמצום המחזור: 

16.2.1.1. תקופת שיפוי מלא )התקופה הראשונית הנקובה ברשימה אשר 
לגביה אחוז השיפוי הוא מלא: 100%(: 

 רוזחהמ וםצמצב הודבהע שכר ורעיש לתפמהכ בלקמת הוםסכה 
ה רקמ ות קר עםיל המתחיפוישה ופתקמת לק החוותא שךבמ
 הימשבר ןיושצ ותעובש הפרסמ וםמת רוחאי א ליםיסתומ חוטיבה
 הודבהע שכרב ןוסכי חל כיויכנ בלא, מיופיש יההי ןבה ותעושבכ

 .ופהקהתתה ואבמשך ח יטובהרה קמעקב 

16.2.1.2. תקופת שיפוי חלקי )יתרת תקופת השיפוי הנקובה ברשימה, 
אשר לגביה מוענק שיפוי חלקי בלבד(: 

 ורהמחז וםבצמצ הודבהע שכר וריעש לתפמהכ בלתקהמ וםסכ 
ר שכ וזבאח ה זוםסכ לתפוהכ ייפושה ופתקת רתית שךבמ
ת פוקת תרתיל וטחמבה וזכאח  המישבר ןיוהמצ הודבהע
, חוטיבה הקרמ עקב הודבהע שכרב ןוכסי חכל יויכבנ ,ויפישה

 . ופהקתה תואבמשך 

 רשכב סךחשנ וםכס האת זה וםכס לףיסוה לןתי נרךו הצידתבמ 
 ףיסע של אפיסב ורמא לתאםבה ,ןוסכי כחוכהנש והודבהע

 "ל.הנ( 1.261..1

לחילופין: 

16.2.1.3. תקופת שיפוי מאוחדת )Consolidated  Period) שילוב בין 
סעיף 16.2.1.1 "תקופת שיפוי מלא"  לסעיף 16.2.1.2  

"תקופת שיפוי חלקי": 
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המבוטח רשאי, על פי בחירתו, להגדיל את מספר השבועות בהם 
יקבל שיפוי מלא כמפורט בסעיף 16.2.1.1 לעיל, עד למספר השבועות 
המוסכם המצוין ברשימה, וזאת במקום תקופת השיפוי החלקי 
כמפורט בסעיף 16.2.1.2 לעיל, בניכוי כל חיסכון שנחסך בשכר 
העבודה ושנוכה כחיסכון ובהתאם לאמור בסיפא של סעיף 

16.2.1.1 הנ"ל. 

16.2.2. בגין הגדלת הוצאות התפעול: 
שכר העבודה הנוסף, הנחוץ והסביר שהוצא בלעדית לשם מניעה ו/או הקטנת 
הצמצום במחזור, אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה 
הביטוח. בתנאי כי הסכום הנוסף הנ"ל לא יעלה על הסכום אשר היה משתלם 
כשיפוי לפי סעיף 16.2.1 לעיל בגין "צמצום המחזור" אלמלא הוצא שכר 

העבודה הנוסף הנ"ל. 

 ל כיבגל הימש ברבוקנה םוסכה ל עהקר מוםשב הלתע אל חטבהמ ותיאחר
 .הז רקפ יפלח וטיבהום סכל ע להכך ובס בה רזכוהמיף סע
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  4לפרק  -טח מבסייגים לחבות ה .17

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין כל הפסד: 

17.1. הנובע משיפורים, שינויים או שיפוצים בעת תיקון או קימום או החלפה של הרכוש 
המבוטח בשל הנזק הפיזי שנגרם לו.  

17.2. הנובע מנזק לרכוש בהקמה. 

 4לפרק  - הרחבות .18

 ותטורפהמ ותבחהרב וראמל אםהתב חטובהמ את ותפשל בחור מה זק פריפ ל עחוטיבה
 םש נרשרא הבחהר לבכ ןיצוהמ וםסכ ועד היגיסיו היסלופה יאנ תללכ ףופבכ אתוז ןלהל

 .הימש ברהבוקנהית עצמהות פתתשהלל ה מעקרל מבכו םוסכבלת בגומיא השבה 

ם:יפוסנח  ביטוימבדב יוחלא לבפרק ות להכלוות בחהר

 ותפופ כןניאו ה זק פררתגמסב ןתינה יחטויבה יסויכב ותלול כןלהל ותטורפהמ ותבחהרה
 לובג את ליגדהל יםסכה חטבהמו שקיב חטובהמ ן כאם אלא וספים,נ חביטו י דמוםלשלת

 יםפוסנ חטויב יבדמ בקנ והימש ברשרופבמ את זןייצ ימת,ומס הבחהר לש ותיהאחר
 ה:נבגי

  עסקית השפעה בין .18.1
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח, 
כתוצאה מאבדן או נזק בחצרי גופים השלובים בעסקו של המבוטח, שנגרמו מהסיכונים 

המכוסים בפרק 1 של הפוליסה, בתנאי כי גופים אלה מבוטחים במסגרת פוליסה זו. 

 שיפורים בציוד .18.2
אם לאחר קרות מקרה ביטוח ימליץ שמאי מטעם המבטח לרכוש ציוד משוכלל ו/או 
משופר מהציוד שניזוק, אשר יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח, 
וזאת על מנת להקטין את הנזק המכוסה על פי פרק זה, אזי הפרש העלות שאינו מכוסה 

לפי פרק 1 של הפוליסה יהיה מכוסה על פי פרק זה.  

הרחבה זו אינה כפופה לחישוב ביטוח חסר. 

הרחבות הניתנות לרכישה תמורת דמי ביטוח נוספים: 

ההרחבות המפורטות להלן ניתנות בתמורה לדמי ביטוח נוספים ויהיו בתוקף אם המבוטח 
ביקש לרכשן ונרשמו במפורש ברשימה. השיפוי בגין הרחבות אלה הינו בנוסף לסכומי 

הביטוח הנקובים ברשימה לגבי פרק זה:  

 פיצויים בגין הפרת חוזה .18.3
אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, הביטוח על פי 
פרק זה יורחב לכסות קנסות ופיצויים שהמבוטח יהיה חייב בתשלומם על פי הסכם, בגין 
הימנעות מביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות, שנבעו במישרין ובאופן בלעדי 

ממקרה ביטוח המכוסה  על פי פרק  1 של פוליסה זו.  

אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום המצוין  ברשימה.  

סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 19.6 "ביטוח חסר" לתנאים 
המיוחדים לפרק 4. 
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Debts (Bookחובות פתוחים ) .18.4
אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, הביטוח על פי 
פרק זה יורחב לכסות הפסד למבוטח בגין יתרת חובות פתוחים שלא ניתן להוכיחם 
עקב נזק פיזי לאמצעי אגירת המידע שבהם הם מאוחסנים, שנגרם על ידי מקרה ביטוח 

המכוסה במסגרת פרק 1.  

ם וי ביםחו פתותבו חרתית מבלתקמ הסך ה עללהיע אל ,זה דספ הןי בגוםלשלת וםסכה
 תואוצ ההספתותב ות,בו חותםא ןיג בושאותר וא ולתקבשה יםתקבול יוכיבנ ,נזקה

  .יםביי והחותבוחי הוהיזוור תיאלנזק לאחר הו אצוהשות יחההכרות פסוהנ

 ימה.ש ברןויהמצום סכ לעדלת בגמוזו חבה הרי פ לח עטבהמל ש ותויאחר

 םיאנתל "סרח ח"ביטו 691. אינתל ףופ כאינוש ן ראשוקנז סי בסל ענויה ה זוםסכ
 .4לפרק  יםדחויהמ

 רווצנש יםקפוס מואו/ יםדובא ותבחו יןגב יםמוסכ כוונ יחוטיבה מוליג תבחישומ
 םיאנ תוןבשחב וחקליי ןוכ ,קהנזמ יםעבונ שרא חטובהמ לש להרגי ויקעס לךהבמ

 ותבהחו ב מצל עהרעל יעפשהל יםלוכי ויה וא הרעל ועיפשהש יםליג ריבלת
 .חוטיבה הקרמרה קא לוליא ,חטל המבוש ליגהריו קעסלך הבמ יםחוהפת

 הוצאות הכנת תביעה .18.5
אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, הביטוח על פי 
פרק זה יורחב לכסות הוצאות הכנת תביעה כהגדרתן בסעיף 14.4 להגדרות לפרק 4.  

אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום המצוין ברשימה.  

סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 19.6 "ביטוח חסר" לתנאים 
המיוחדים לפרק 4. 

הרחבה מיוחדת: 

 השבת סכום הביטוח לקדמות .18.6
ח טויבה וםסכ טנתקה" סהיולפ השל יםילכל היםאתנל 4.112 ףיסעב וראמ לשךהמב

 וםסכ שבוי חוטיבה הקרמ ות קרלאחר יכ זה בסכםומ "חטויבה הקר מותקר לאחר
 הז שבוי  ות,י אחרולגב הימשבר ובנק  אם.נזקה ןוניכ וםימ החל וותלקדמ חוטיבה

   .נזקה ם וימ החלו תולקדמ
 .וחטיהב ופתק תוםתל עד יםיסיח יםפסונ וחטיב ימד ורתמ תהינה ורמא כהשבהה

 חטויבה וםסכ את ירהחזל אל בתבכ הורי חט המבואם לוחי אל ו זהבחהרב וראמה
 .וראמתם כוקדמל ותירחאהל ובגאת ו א

 חוטיבה תפוק לתחטבהמ לש ילל כותירחא לגבו הימש ברןיצו אםב י כה בזסכםומ
(timiL Loss)  ףקו בתוה זבחהר היהא תל. 
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 4לפרק  -תנאים מיוחדים  .19

 התאמת דמי ביטוח .19.1
דמי הביטוח הנקובים ברשימה בגין פרק זה הינם ארעיים וכפופים להתאמה בתום 

תקופת הביטוח.  
המבוטח ימציא למבטח, בתוך 90 יום מתום תקופת הביטוח, אישור מאת רואה 
החשבון המטפל בענייניו של המבוטח, בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה 
)על פי הגדרתם בסעיף 14 לעיל, בפרק זה( שנתקיימו בפועל במשך תקופת הביטוח; 
היה ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה בפועל נמוכים מהסכומים 
המצוינים בפוליסה )במכפלת תקופת השיפוי אם היא עולה על 12 חודש(, יחזיר 
המבטח למבוטח דמי ביטוח בהתאם ובכל מקרה, לא יעלה סך ההחזר על 40% מדמי 

הביטוח הארעיים.  
מובהר בזאת כי אם בתקופת הביטוח יארע נזק בר שיפוי, לא יוחזרו דמי ביטוח כלשהם 
על פי סעיף זה עבור החלק היחסי בדמי הביטוח המתייחס לרווח גולמי ו/או שכר 

עבודה שבגין אובדנם ישלם המבטח תגמולי ביטוח.  

 אבדן תוצאתי עקב סיכוני "רעידת אדמה" ו"נזקי טבע"  .19.2
 ינש רתגמסב ףקו בת"טבע יק"נזו "האדמ דתירע" ינויכס יכ הימשרב שם נראם

 ובענה זה, ק פררתגמסב ןיתנה יוסיהכ ים(,פוסנ חטויב ילדמ הורתמב )יםקהפר
 ,1 קבפר ותרגדהל 92.ו  82. ים מס'פיסעב יםטורפומ יםגדרומשי פ כאלה, םינויכמס

בע הנו חוט ביהקר מבקוע היה רשא כאלה, יםפיסעב טורפהמו המוגדר לכל ףופכ
 ד.חי  גםהיסלהפו יק פרינש חת תיפוישל יאזכ היהי חט המבוהלא יםנויכמס

 הליע א ל ולא יםיכונס ןי בגזה פרקב חטהמבו  עלהחל יתעצמה ותפתתשהה י דמוםסכ
 .הימשהרשל  1רק פברט ופהמי המרב יתעצמהות פתתשהה י דמוםסכעל 

 1תגמולי ביטוח ששולמו במסגרת פרק  .19.3
אם הוצאה כלשהי, המכוסה על פי פרק זה, שולמה למבוטח על פי פרק 1, אזי 
המבטח לא ישלם עבור אותה הוצאה על פי פרק זה, למעט הפרשי תשלום )ככל 
שיתקיימו כאלה(, בין סכום ההוצאה ששולם על פי פרק 1 לבין סכום ההוצאה כפי 

שאמור היה להשתלם למבוטח  על פי פרק זה.  
מובהר בזה כי הוראת סעיף זה לא תחול אם ההוצאה או ההפרשים הנ"ל נובעים 

מביטוח חסר. 

 1מקרה ביטוח הנופל במסגרת ההשתתפות העצמית בפרק  .19.4
זכותו של המבוטח לשיפוי על פי פרק זה לא תושפע מהיות האבדן או הנזק המכוסה על 

פי פרק 1 נמוך מההשתתפות העצמית הנקובה בפרק א'. 

 חשבון הצהרת רואה .19.5
 יאנ תיפ   על,חטבהמ ייד  עלשדרהנ ח,וטהמב סק העיפרסמ ןונת  בדברורשיא כל
 ןיילענ רהואלכ יהא רששמי ,חטובמה של ןובש החאהו רייד  עלאומצי שראו סהיולפה
 .ןונתת הונונכ
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 ביטוח חסר  .19.6
היה ובשעת קרות מקרה הביטוח, סכום הביטוח הכולל קטן מהסכום המתקבל 
מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בסכום המחזור השנתי, ובמקרה בו שכר עבודה בוטח 
בנפרד - מכפלת שיעור שכר העבודה בסכום המחזור השנתי, יופחת השיפוי למבוטח 
באופן יחסי, כיחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח 

הגולמי כאמור.  
היה ותקופת השיפוי עולה על 12 חודש, תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי. 

  מקדמות ותגמולי ביטוח .19.7
ם שלל חטבהמ יבי מתחן, מכלאחר שדו חיידומ ,ויפישה ופתקלת ןושא הרשודח הוםבת
י שוד החדספהה וםסכמ 75%  שלורעישב ותיעב תןושבח  עלמהמקד חטובלמ
  פל.י המטאשמי הידך על וערישי פ, כוערשהמ

 ל עיעגהמ ום התשלבהו גבדבר חטבהמ ןילב חטובהמ ןי בותדע יוקליח של  מקרהכלבו
ע וגפ ליבל מוקת,ל במחיונש ושאינ וםכס האת שלםל חטבמה יבי מתח זה,פרק יפ

 .חטבהמ יותובזכו א חטובהמות יובזכ

 מכירת סחורות או מתן שירותים במקום אחר בעקבות מקרה ביטוח .19.8
אם במשך תקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים במקום אחר מאשר 
בחצרים בהם ארע הנזק, בין אם במישרין על ידי המבוטח או בין אם על ידי אחרים 
עבורו, שיהיו לתועלתו של העסק, אזי הכספים ששולמו או שיעמדו לתשלום עקב 

מכירות או שירותים אלה, יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת השיפוי. 

  חלוקה מחלקתית .19.9
אם עסקו של המבוטח מנוהל במחלקות נפרדות, אשר תוצאותיהן עצמאיות וברורות, 

רשאי המבוטח לדרוש התייחסות נפרדת לכל מחלקה שהושפעה ממקרה הביטוח.  
 כל הנ"ל בכפוף לסעיף 19.6 "ביטוח חסר" לתנאים המיוחדים לפרק 4. 

דחיית הכנסות  .19.10
בחישוב השיפוי בכל תביעה, תילקח בחשבון, כהוצאת תפעול מוגדלת, העלייה 
בהוצאות המימון במשך תקופת השיפוי או הדחיה של הכנסות המבוטח, הנובעת 
מההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח, אף אם מחזורו של המבוטח לא 

יקטן במשך תקופת השיפוי. 

  מכירת ניצולת .19.11
אם כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק 1 יבצע המבוטח, בתוך תקופת 
השיפוי, מכירת ניצולת, אזי לעניין מכירת הניצולת ישתנה סעיף 16.1.1: בגין צמצום 

המחזור בפרק זה כדלקמן: 

 חטויבהרה קמעקב  ורהמחזום צמצב ימלוגהח ווהר וריעשת מהכפלבל תקהמם וסכ"ה
 ."לתוציהנרת יממכפק והש ורהמחזות חפ, יופישהופת קתבמשך 
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 רותים הדדייםיש .19.12
אם בעת קרות מקרה ביטוח יהיה המבוטח צד להסכם מגביל כלשהו בדבר מתן 
שירותים הדדיים בין הצדדים להסכם, אזי לא יידרש המבוטח לבצע פעולות למניעת 

צמצום המחזור, אם יש בפעולות אלו כדי להביאו לידי הפרת חוזה עם הצד האחר. 

 התאמת הוצאות עיבוד מפורטות .19.13
בכפוף לאמור בסעיף 19.6: "ביטוח חסר" לתנאים המיוחדים לפרק 4, "הוצאות 
העיבוד" )דהיינו: ההוצאות המשתנות של העסק(, ככל שהן הוגדרו ופורטו ברשימה, 
אינן בגדר "רשימה סגורה" וגם עליהן תעשנה אותן התאמות הדרושות בהתאם למגמת 

התפתחות העסק, אלמלא ארע מקרה הביטוח. 

  עסק חדש .19.14
היה ומקרה הביטוח יקרה לפני תום שנת הפעילות הראשונה של העסק, הגדרות שיעור 
הרווח הגולמי, שיעור שכר העבודה, המחזור השנתי, מחזור תקני, ישתנו בהתאם 

ויקראו כדלקמן: 

19.14.1. שיעור הרווח הגולמי
 היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק 

לבין תאריך קרות מקרה הביטוח. 

19.14.2. שיעור שכר העבודה
היחס שבין שכר העבודה למחזור בתקופה שבין תחילת הפעלתו של העסק 

לבין תאריך קרות מקרה הביטוח. 

19.14.3. מחזור השנתי 
המחזור היחסי המתאים לתקופה של 12 חודש לפי המחזור שהופק בפועל 

בין מועד תחילת הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח. 

19.14.4. מחזור תקני
המחזור היחסי לתקופה השווה לתקופת השיפוי לפי המחזור שהופק בפועל 

בין מועד תחילת הפעלת העסק לבין מועד קרות מקרה הביטוח. 

מובהר בזאת כי ככל שיידרש יבוצעו התאמות להגדרות בסעיף זה, הכל כמפורט בסעיף 
14.6 להגדרות - לפרק 4. 
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חלק 2 

20. סייגים כלליים לחבות המבטח - בתוקף לכל פרקי הפוליסה 

 המבטח לא ישפה את המבוטח בגין: 

 יכונים גרעינייםס .20.1
אבדן ו/או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ו/או הפסד הנובע מכך, שנגרם על ידי 
ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהגורמים 

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 רדיו אקטיבי וזאת אף אם האבדן או הנזק או ההפסד הנובע מכך 
נגרם או נתרם כתוצאה מגורמים אחרים ו/או נוספים.   

ש ומישב עקו משנגרה סוכן מוכיס מקנזו אן אבד ל עלויח אזה לג ייס יל,עור למאף האעל 
ו א יםלוח יתבב ות,דבמעב ןג רנטינ בקרשומיש וא יםייבטאקוירד יםרומח של ןוס אחואו/

  יה.ישעבתיקות דוע ביצבם שו לאם יים אחריאופות רדסובמ

ש ומיש בשרא יםייואקטיברד יםומר מחיביטאקוירד ום זיהילגב יחול א לזה יגיס ן, כוכמ
 עויצ בםש לוא ים אחריםיאופ רתודסומ בוא יםלוח יבת בות,דבמעב יםנסוחא מוא

 .וטחמבן וכיסאה מוצכתם רשר נגא, ןי רנטגנש בקרומישו מאיה ישבתעיקות בד

 סיכוני מלחמה וטרור  .20.2
אבדן ו/או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ו/או הפסד הנובע מכך, שנגרם על ידי 
ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים 
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. 

 שומיש תולרב ם,ייטיפול ים לצרכ ותמיאל ב שומיש - ושמעמ  לעילוראמכ "ור"טר
 םילועפ היםשאנ וא שיא ידי ל עומנמ לק חכל וא רויבצ האת דיפחלה ותשמטר תואלימב

 .נהידהמאת ן ייו העןו עם ארגשרו בקאם מטע

ם יקוחזהמם יחשטו האו/אל רשינת ידבשטח מרע יאש ל,יו לעכהגדרת  ורטרן ילענ
 ורשיאק 1( ררק פת לודרלהג 32.ף יסעבם כהגדרת -" יםוחזקמים ההשטח": ןיילענ)
ם ייויצפן רוק רכוש סמנהל של מ ואן וחטיהבד שרמשל ו אל אשרישטרת משל ורש פמ

 גרםנזק ני הכאשר המ, וייקונל תעל כ 1961ם ייויצפן רוק שוכוק מס רדר בחוגכמ
 .זה יגיסי פל  םיקנזליעה תביית חלה לדיעשמש י, ואלת ופעולמאחת  ידי עלן ירשיבמ

  רשלנות רבתי .20.3
ע נב ו אםשנגר  מכך,עובהנ דספה ואו/ חטובהמ שולרכ אוהש וגס כלמ נזק וא ןאבד

 רשא יותאכפת יא וא ותזיזפ של ישפ נודסי לה והונלש חטובהמ של י רבתותנלשרמ
 .חוטיבהרה קמות שהתרחמה לגר

 יר.סב חטובמשל גות נההת דרטטנסורה ממ חיהיסט: שמעהמ ירבתות נלשרזה ן יילענ
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  מוחשי שאינו כושנזק לר .20.4
סייג זה בתוקף לגבי כל פרקי הפוליסה )פרט לפרק 2 ב': "שחזור נתונים מורחב"(  

אובדן או נזק למידע ו/או לנתונים אלקטרוניים/דיגיטליים כלשהם. 

על אף האמור לעיל, ובכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וסעיפיה, מובהר בזאת כי הפוליסה 
מכסה: 

20.4.1. אבדן או נזק לתכנות מדף, הנובע ממקרה ביטוח שאירע לחמרה הכלולה 
ברכוש המבוטח. 

20.4.2. אבדן או נזק למערכות/תכנות הפעלה, הנובע ממקרה ביטוח שאירע 
למכונה/ציוד/מכשיר הכלולים ברכוש המבוטח, בתנאי שמערכת ההפעלה 

מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהם. 

20.4.3. אבדן או נזק למידע ו/או לנתונים אלקטרוניים/דיגיטליים, הנובע ממקרה 
ביטוח  שאירע לחמרה הכלולה ברכוש המבוטח במסגרת פרק 1, עד לגבול 
האחריות הנקוב בפרק 2: "שחזור נתונים ותוכנה" )במידה ונרכש פרק זה(, 

אך מובהר במפורש שהערך האינפורמטיבי של המידע אינו מכוסה.  

 נזק מחוץ לגבולות הטריטוריאליים .20.5
אבדן או נזק לרכוש כלשהו בעת היותו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.  
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חלק 3

21. תנאים כלליים לפוליסה בתוקף לכל פרקי הפוליסה 

פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורף אליהן, יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי 
שיוחסה להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה, תהא להם אותה המשמעות 

המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים. 

 אמצעים להקלת הסיכון  .21.1
המבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון על פי הפוליסה, כפי שיוסכם מעת לעת במשך 
תקופת הביטוח בכתב, תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה ו/או 

ברשימה, לפי העניין ויחזיק את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין. 

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

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

 אחרים סכומיםוביטוח  דמי םתשלו .21.2

21.2.1. תשלום במזומן - אם לא  סוכם  אחרת בין המבטח למבוטח, דמי הביטוח 
וסכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו, ישולמו 
במלואם במטבע הפוליסה תוך 28 ימים מתאריך תחילתה של תקופת 
הביטוח. לחילופין באפשרות המבוטח לבצע התשלום בש"ח, בהתאם לשער 

מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל, ביום התשלום. 

21.2.2. תשלום לשיעורין - אם סוכם בין המבטח למבוטח על תשלום לשיעורין, ישולמו 
דמי 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.  

21.2.3. במידה ויבוצע שינוי במספר תשלומי דמי הביטוח ו/או במועדם, יעודכנו דמי 
האשראי בהתאם לשינוי ויבוצע חיוב או השבה, לפי העניין, בסמוך לפירעון 

מלוא דמי הביטוח. 

21.2.4. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש 
מהמבוטח 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.  

21.2.5. לא שולמו דמי הביטוח במועדם, יישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור 
שנקבע לפי סעיף 4)א( לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א - 1961. 

21.2.6. אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את 
הסכום שבפיגור, המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכן את הוצאות 

המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור. 
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הארכת תקופת הביטוח .21.3
כל הארכה של הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח, 

אשר תינתן במפורש למטרה זו. 

 ביטול הביטוח .21.4

21.4.1. מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי 
בפוליסה, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, 
לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב, לפחות 60 
ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי 

להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. 

21.4.2. המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, לפי 
שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות 21 ימים לפני 

התאריך בו יתבטל הביטוח. 

 ח וטיב ירושאי ל עוםלחת חטבהמ משר דחטובהמ והיה ל,י לעוראמה ףא לע
 ק רח הביטואת לטבל חטבהמ לש ותביהתחי  הללכנ הםב ודביעש אוו/

ף ופבכ היסלופה  לטוב תות,ביהתחיה לבקלמ שא מרהודעה ןמת לאחר
 תוואב הלוטיב ועד כמהנויצש הפוקהת ום תלאחר  ור,אמ כהודעהה ןמתל
 .דובעישהיף סעב ואור שיא

 חויטהב י דמאת חטובלמ חטבהמ יריחז חטובהמ שתידר יפ  עלולטיבב
תת פחבה ף,וקת לולטיהב סתינ כעדו מלאחרש ופהתקה עד בומולשש

 תולרב ף,וקבת סהיולפ הבהם יםימ 7 עד של ופהתק העד בם:יאהב יםהסכומ
 7  עללהוע הופהתק עדוב יםיתשנ הוחטיהב ימדמ  5% - ףוקת לסהננכ א לאם
 30.% ףויר בציםינתש הוחיטהב ימדמ 5% - ףוקבת סהילופ התהיי הבהם יםימ

   י.נישמום הימהח, החל ויטבם ויעד כל ים ביתשנהח ויטבי המדמ

21.4.3. אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה 
לביטול אינה 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  .21.5
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 21.4, המבטח יהיה זכאי לבטל את הפוליסה בהתאם 
לתנאים הקבועים בחוק ו/או לכל תרופה אחרת בהתאם להוראות סעיפים 6-8 לחוק 

חוזה הביטוח תשמ"א-1981, בהתייחס לחובת הגילוי ו/או בהתאם להוראות סעיפים 
17-19 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, בהתייחס להחמרה בסיכון ו/או בהתאם לכל 

הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי.      

 קרות מקרה ביטוח ובירור החבותהודעה על  .21.6

21.6.1. קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח תוך זמן 
סביר מהמועד שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי ביטוח. 

21.6.2. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש למבטח בכתב. 

21.6.3. על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח, תוך זמן סביר מעת 
שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הנדרשים לבירור החבות והיקפה, ואם 

אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם. 
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21.6.4. על המבוטח או על המוטב לפי העניין לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא 
אותם לבדיקה לבאי כוחו של המבטח או לשמאים שימונו על ידו. בכל מקרה 
חייבת להינתן האפשרות לבאי כוח המבטח לבדוק את האבדן או הנזק, לפני 
שיעשה תיקון כלשהו. על אף האמור, המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים 
ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של שמאי, אולם מותנה כי עליו להודיע 
מידית על כך לשמאי המטפל בנזק מטעם המבטח או למבטח ולשמור על 

החלקים שהוחלפו.  

21.6.5. ככל שהופרה חובת המבוטח להודיע על קרות מקרה הביטוח תוך זמן סביר  
מהיוודע 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 
25-24 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.    

 השתתפות עצמית .21.7
בכל מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, ישלם המבוטח למבטח את סכומי 
ההשתתפות העצמית המפורטים ברשימה, ככל שהמבטח לא הפחיתם מתגמולי 

הביטוח אשר שלמם למוטב, כאשר: 

21.7.1. בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון רעידת אדמה, כמוגדר בסעיף 2.8 
להגדרות - לפרק 1: 

21.7.1.1. מבוטח יישא בהשתתפות עצמית בשיעור של 10% מסכום 
הביטוח לאתר, אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום 

המקסימום הנקובים ברשימה. 

21.7.1.2. אתר ייחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח רציף אחד. 

21.7.1.3. היה ותוגש תביעה בגין סיכון רעידת אדמה כאמור לעיל הן 
במסגרת פרק 1 והן במסגרת פרק 4, במידה ונרכש סיכון זה בשני 
הפרקים, אזי לעניין חישוב סכום ההשתתפות העצמית יתווסף 
לסכום הביטוח ממנו נגזרים  10% מסכום הביטוח לאתר, סכום 
השווה לאותו חלק של סכום הביטוח המבוטח על פי פרק 4, אשר 

מתייחס לאתר אשר נפגע. 

 92. ףיסע בדרוג כמ,טבע יקנז ןויכס ייד  עלגרם שנחיטוב הקרמ ותבקר .2.712.
  5%של ור עישב יתעצמות פתתשהבשא יי חטובהמ, 1 פרקל ותדרלהג

 םיבונקה וםקסימהמ וםסכמ ותרי אול וםימנימ הוםסכ מותחפ א ל אךנזקמה 
 .הימשבר 
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21.7.3. לגבי כל מקרה ביטוח אחר, תחול ההשתתפות העצמית כמפורט ברשימה, 
כאשר, היה ובקרות מקרה ביטוח המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח במסגרת 
מספר פרקים, למעט פרק 2 ב'-"שחזור נתונים מורחב", תחול על המבוטח 
השתתפות עצמית אחת בלבד, ובמידה וההשתתפות העצמית שונה בין פרק 

לפרק, תחול  הגבוהה מביניהם. 

21.7.4. דמי ההשתתפות העצמית ישולמו בהתאם לשער המטבע. לחילופין באפשרות 
המבוטח לבצע תשלום ההשתתפות העצמית בש"ח בהתאם לשער מטבע 

הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל, ביום התשלום. 

 זכות קיזוז .21.8
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.  

במקרה של נזק כללי )גמור( לרכוש המבוטח, יהא רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי 
הביטוח המגיעים לו על פי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם. 

 מבוטח ראשי בפוליסה .21.9
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, ייצג רק המבוטח הראשי את 
כל המבוטחים,  ורק הוא יהא רשאי לבקש כל שינוי או תוספות במהלך תקופת הביטוח 
ודי בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח 
ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל במפורש הודעת ביטול( כדי לחייב את כל 

המבוטחים.  

י שא הרוטחבלמ ולמושי יםישישל יםדד לצותרישי יםלמוש מ אינםשרא וחטי בילותגמ
  . תבבכ חטבלמ ישאטח הרובהמורה יש יפכ ואד לבב

 החשל נוילא כתהוא ואיר ד,לב בישא הרוטחלמב חטבהמ שלחי שרא ודעהה כל ןכ וכמ
 . חטובהמי ידחיחד מאלכל 

 מתיש ברוןשא ריןוצ מומשש חטבוהמ י,שא רחטוב מהיסלופב ןוי מצאל אם
 .ישאח רטובב כמשחי יםחטובהמ

 מוטב שאינו המבוטח .21.10

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

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

 ביטוח כפל .21.11

21.11.1. בוטח נכס בפני סיכון המכוסה בפוליסה זו לטובת המבוטח אצל יותר 
ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב, 

תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו כך. 

21.11.2. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד ולגבי סכום 
הביטוח החופף. המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס 

שבין סכומי הביטוח. 
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 תחלוף  .21.12

21.12.1. הייתה למבוטח, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד 
שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או 

למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם. 

21.12.2. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע 
בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים 

שקיבל מהמבטח. 

21.12.3. קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי 
סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה,  ויתור או פעולה אחרת 
הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך כדי נזקו של 

המבטח. 

21.12.4. המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי כל עובד של המבוטח,  מועצת 
המנהלים, בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם 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. 

 תקופת התיישנות .21.13
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה 

הביטוח. 

 הקטנת סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח .21.14
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. 

הודעות  .21.15

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

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

יודיע המבטח בכתב למבוטח או למוטב  מזמן לזמן.  
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