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פוליסה לביטוח שבר מכני 
 )מהדורה 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 או במפרט המצורפים בזה 
)להלן: "הרשימה"( לשפות את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן שאירע במשך תקופת 
הביטוח הנקובה ברשימה וזאת בכפוף לסכומי הביטוח, גבולות אחריות המבטח, סייגי הפוליסה 

ותנאיה. 

פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך ו/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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1. הגדרות

 הרכוש המבוטח  1.1
 מכונות וציוד המתוארים ברשימה, אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או  

 בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו. 

 מקרה ביטוח  1.2
אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים שנגרמו לרכוש המבוטח או לחלק ממנו 
המצריך תיקון או החלפה, המתרחש בעת המצאו בחצרי המבוטח והנובע מכל סיבה 

שהיא שאינה מוחרגת על פי סייגי הפוליסה. 
מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים 

הבאים: 
1.2.1 ערכו הממשי הכספי של כל פריט ופריט המפורט ברשימה, ובכל מקרה לא 

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

 גבולות טריטוריאליים 1.3
שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. "שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם 
שטח C וכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל המצויים בשטח 

  .B

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. 

המבוטח חצרי 1.4
חצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול עסקיו. 

 מטבע הפוליסה 1.5
 מטבע הפוליסה הינו דולר ארה"ב.

שער המטבע 1.6
 שער המטבע הינו השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל.



 

 

 

4 

2. סייגים לחבות המבטח  

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין:

וליסה "אש מורחב"פסיכונים המכוסים ב 2.1
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 ביטוח 
"אש מורחב ואובדן תוצאתי" מהדורת ביט 2019 של המבטח - המוצגת באתר 

האינטרנט של המבטח: 
https://www.clalbit.co.il/insurance/commercialsins/bitins/Pages/default.aspx ,

בין אם נרכשה פוליסה מהסוג האמור ובין אם לאו.  

  נזק תוצאתי 2.2
אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 

נזק עקב עומס יתר 2.3
אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם עקב עומס יתר שהופעל עליו במתכוון ו/או עקב 

ניסיונות וניסויים על הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד. 

 אחריות יצרן/ספק/מתקן 2.4
 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 ו/או המתקן בנוגע לאבדן או הנזק הנ"ל. 

פגמים או ליקויים קיימים 2.5
 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. 

 לוף/חומרים מתכליםיי חרנזק לאביזרים ב 2.6
 אבדן או נזק שנגרם ל:

2.6.1 אביזרים ברי חילוף כגון: תבניות, מקדחים, מבלטים, משוריות וגלילים, וכן 

לרצועות, חגורות, חבלים, כבלים, שרשרות, מצברים, סוללות חשמל, צמיגים, 
מברשות, חומרי הפעלה )כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים( חומרי קירור )בין אם 
נוזל ובין אם גז(, אלא אם חומרי ההפעלה וחומרי קירור אלה אינם מוחלפים 

תקופתית; 

2.6.2 חומרים בלתי מתכתיים זולת אלה העשויים מחומר פלסטי קשיח וחלקי קרמיקה; 

אולם במקרה של נזק לאביזרים או לחומרים אלה כתוצאה ממקרה ביטוח לרכוש 
מבוטח, ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הנזק שנגרם לאביזרים או חומרים 
אלה בניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות מקרה הביטוח.  

https://www.clalbit.co.il/insurance/commercialsins/bitins/Pages/default.aspx
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בניהוללבנים לנזק ליסודות,  2.7
 אבדן או נזק ליסודות, ללבנים ולבניה מכל סוג של הציוד המבוטח, אלא אם כן נכללו 

במפורש ברכוש המבוטח, כפי שהוא מתואר ברשימה.  

 נזק כתוצאה משימוש ו/או עבודה רגילה 2.8
אבדן או נזק ישיר של בלאי, שיתוך )קורוזיה(, חלודה או אבנית, של כל חלק של הרכוש 
המבוטח, שנגרם או נבע באופן טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או מכל השפעה 
מתמשכת של כימיקלים ו/או מהשפעה אטמוספרית מתמשכת או שסיבתם נעוצה 
בהרעה הדרגתית. סייג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלה. 

 סיכוני מלחמה וטרור 2.9
אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח 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 ובין 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 תורב לם,ייטילופ יםלצרכ ימותלאב שוימש - ושמעמ ילע לורמאכ "ור"טר
 םיפועל היםשאנ וא שיא ייד  עלומנ מלק חכל וא ור הציבאת ידחפלה ותשמטר ותמיאלב

 נה.יהמדאת ן יון העו עם ארגשרו בקאם מטע

 ן:יינ)לע יםקוחזהמם ישטחהואל שר ינתימד בשטח, ילעו לכהגדרת ורטרן יילענ
  רת שטשל מרש ופמור שיארק   ל(ילע 31.ף יסערתם בד" כהגיםקם מוחזיחטש"
מס  וקדר בחוג כמ,יםיויצפן וקר שוכל מס רנהמשל ו אן וטחיבל משרד הש ואאל שרי

אחת  ייד עלן ירשינזק נגרם במי הכאשר מו, הינוקיל תעל כ 1961ם ייוציפן וקר שורכ
 .זהג ייי ספל  םיקנזעה ליתביית דחלה לימש עשי, ולאת וולפעמ

 סיכונים גרעיניים 2.10
אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור 
קשר 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 
רדיואקטיבי , וזאת אף אם האבדן או הנזק או ההפסד הנובע מכך נגרם או נתרם 

כתוצאה מגורמים אחרים ו/או נוספים.  

 שומיש קב עושנגרמ סהו מכןוכיסמ נזק וא ןדאב ל עולחי א להז יגיס עיל, לורמא הףא על
ם ילו חיתבב ות, במעבדן רנטגינ בקרשומיש וא יםייבטאקוירד יםרומ חשל ןוס אחואו/
  יה.ישבתעות יקדוע ביצבם שו לאם יים אחריאופות רדסומו בא

 שומישבאשר ם ייביטאקוירדם ימרוי מחביטאקוירדם וי זיהגבל לויח אזה לג ייס, ןו ככמ
 עויצ בשם לוא ים אחריםיאופ רוסדותמ בוא יםלוח יבת בות,דבמעב  יםחסנואמ וא

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

.יםגרחומי נירעג קלבדוש מיש אוה עם ודבי עאת כ בזהרבמו, ליור לעאמהאף ל ע
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 המשך הפעלה לאחר נזק 2.11
אבדן או נזק נוסף אשר נגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של 

המשך הפעלתו בידיעת המבוטח, לאחר שהפריט ניזוק  ולא תוקן. 

 ובדיקת ביצועיםאי השלמת תקופת הרצה  2.12
אבדן או נזק שנגרם לרכוש מבוטח שלא עבר בהצלחה, לפני תחילת הפעלתו אצל 

המבוטח, תקופת הרצה ובדיקת ביצועים כמתחייב מהוראות היצרן. 

 נזק בחו"ל 2.13
אבדן או נזק לרכוש כלשהו בעת היותו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים. 

 סיון לגניבהיה או נבגני 2.14
אבדן או נזק לרכוש המבוטח או חלק ממנו עקב גניבה או ניסיון לגניבה.

 מוחשישאינו רכוש נזק ל 2.15
אבדן או נזק למידע ו/או לנתונים אלקטרוניים/דיגיטליים כלשהם. 

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

2.15.1 אבדן או נזק לתוכנת מדף, הנובע ממקרה ביטוח שאירע לחומרה הכלולה  

ברכוש המבוטח. 

2.15.2 אבדן או נזק למערכות/תוכנות הפעלה, הנובע ממקרה ביטוח שאירע      

           למכונה/ציוד/מכשיר הכלולים ברכוש המבוטח, בתנאי שמערכת ההפעלה 
מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהם. 

 רשלנות רבתי 2.16
אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם או נבע  מרשלנות רבתי של 
המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה להתרחשות 

מקרה הביטוח. 

ח וטב משל ותגנההת דרטסטנמ ורהמ חיהיסט שמעה:מ תיב רותנלשר זה, ןיילענ
 .ירסב



 

 

 

7 

3. הרחבות 

מוסכם ומוצהר בזה, כי הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור 
בהרחבות המפורטות להלן וזאת בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה ועד לגבולות האחריות 
המצוינים ברשימה ואם לא צוין סכום ברשימה, עד לסכום המצוין להלן בכל הרחבה אשר 
נרשם בה שהיא מוגבלת בסכום ובכל מקרה מעל להשתתפות העצמית הנקובה ברשימה. 

 תובחהרב יןא תאם,הב יםפוסנ ח ביטומיד רתומות הימש ברשורפמב  הדברןוי צן כאם אלא
 חטובהמ ייד ל עואוצהש ותיחהכרו ותפסונ ותאוצה" 33. :תובחהר ט )למעןלהל ותטורפהמ
" ודי צמתאהת ןבגי ותפוסנ ותאוצה" 83., "וךסמ שכורל קנז" 73. וח",טיב הקר מותבקבע

 בקונהח וטיבהום כ לסח מעברטובהמאת ות פשל יבכד "חטובהמש וכלרות פוס"ת 0.13ו 
 .הימשבר

נזקי נוזלים והתבקעות ,התפוצצות 3.1
על אף האמור בסעיף 2.1 ל"סייגים לחבות המבטח", אם אבדן או נזק שאירע לרכוש 
המבוטח במסגרת פוליסה זו, אשר מכוסה במסגרת סיכון התפוצצות ו/או במסגרת סיכון 
נזקי נוזלים והתבקעות, תחת פוליסת "אש מורחב" שבוטחה אצל המבטח,  היה מכוסה 
גם במסגרת פוליסה זו לולא קיומו של הסייג הנ"ל, אזי המבטח ישפה את המבוטח בגין 
ההפרש, אם ייווצר כזה,  בין ההשתתפות העצמית של פוליסת "אש מורחב" הנ"ל לבין 

ההשתתפות העצמית של פוליסה זו. 

לוחות חשמל נזק ל 3.2
על אף האמור בסייג 2.1 ל"סייגים לחבות המבטח" הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אבדן או 

נזק  ללוחות חשמל )המהווים חלק מהרכוש המבוטח במסגרת פוליסה זו( כתוצאה מ: 

( קנז הורקבמ )שא וא/ו יתמעצ ותממהתח ית,לשמ חשת קצר, קיתר, סעומ יתר, מתח
   .ק(ברשל ירה שייעה פגפרט ל )לל ברקוכיא השסיבה  מכל ונגרמאשר , מהם תעובהנ

 ןגיב ותריחאה לובג וא $ 00,005 היה תו, זהבחהרל דתחויהמ יתעצמה ותפתתשהה
 .הםיניבמ הובגה, חטובהמ לש בחורמש אח לביטוסה ילופי פל על יבק  מיסויכ

והכרחיות שהוצאו על ידי המבוטח בעקבות מקרה ביטוחנוספות הוצאות  3.3
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות הוצאות הכרחיות שהוציא המבוטח עבור עבודה 

בשבתות ובחגים וכן משלוח אווירי בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו. 

 חוטיב התגמולי מ20%ל הוושה םוסכל בלתגומ ו זהבחהר יןגב חטבהמ ותיאחר
 נויאש וןשא רק נזיס בסל עוניה ה זוםכס .ו זהבחהר וםיק אללמא חטובמל יםיעגהמ

 סה.ילופהל ש יםלליהכים אנהתר" מ חסחוטיב" 34. יאנ לתףופכ

 ביטוח יסודות 3.4
על אף האמור בסייג 2.6 ל"סייגים לחבות המבטח" הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות 
אבדן או נזק  שנגרם ליסודות  של רכוש  מבוטח  כתוצאה ממקרה ביטוח שנגרם לרכוש 

מבוטח וזאת בתנאי שערך היסודות נכלל בסכומי הביטוח הנקובים ברשימה. 
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גז קירור וחומרי הפעלה שלאבדן תאונתי  3.5
על אף האמור בסעיף 2.6.1 ל"סייגים לחבות המבטח", הביטוח על פי פוליסה זו מורחב 
לכסות אבדן תאונתי של גז קירור או חומרי הפעלה אחרים במערכות המבוטחות, מכל 

סיבה שלא הוחרגה במפורש בסייגי הפוליסה. 

 לרכוש מבוטח הנמצא בתיקון בעקבות מקרה ביטוח נזק נוסף 3.6
אם במהלך תיקון של רכוש מבוטח עקב מקרה ביטוח, יגרם מקרה ביטוח נוסף לרכוש 
המבוטח הנמצא בתיקון, הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות  גם מקרה ביטוח נוסף 

זה, אף אם התיקון מבוצע מחוץ לחצרי המבוטח. 

  רכוש סמוךנזק ל 3.7
הביטוח על פי פוליסה זו  מורחב לכסות אובדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים 
שאירעו לרכוש אחר של המבוטח אשר לא ניתן לבטחו על פי פוליסה זו, והנמצא בחצרי 
המבוטח בסמוך לרכוש המבוטח על פי הפוליסה, ובתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה 
ממקרה ביטוח שאירע לרכוש המבוטח. אחריותו של המבטח מוגבלת לסכום השווה ל 
5% מסכום הביטוח על פי פוליסה זו או 250,000 $, הנמוך מביניהם, סכום זה הינו 
על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 4.3 "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים של 

הפוליסה.  

 הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד 3.8
 הביטוח פי פוליסה זו מורחב לכסות הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או ציוד קיימים 
שלא ניזוקו ממקרה ביטוח, לרכוש המבוטח המחליף את רכוש המבוטח שניזוק. אחריות 
המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום השווה ל-15% מתגמולי הביטוח המגיעים 
למבוטח אלמלא קיום הרחבה זו או 50,000 $, הנמוך מביניהם. סכום זה הינו על בסיס 

נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 4.3 "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים של הפוליסה. 

 חלקים שיצאו מכלל שימוש 3.9
הביטוח על פי פוליסה זו 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 לסכום השווה ל-5% 
מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא קיום הרחבה זו  או 10,000 $, הנמוך 
ביניהם. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 4.3 "ביטוח חסר" 

מהתנאים הכלליים של הפוליסה. 

 תוספות לרכוש המבוטח 3.10
בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים ברשימה, 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. 

 ח הביטוםוסכמ %10 ל הושוה וםסכב בלתגומ וז הבחהר  פילע חטבהמ לש ותויאחר
 ופתק תךלהבמ$  00,005,21- מתרו יאל הקר מלבכ אך הימשרב בוקנה ללוהכ
 אל הקרמ לבכ וישרפאה קדםהב הלא יםינויש לע  חודול בייחת מחטובהמ .חוטיבה
 יםסיחיה יםפוסנה חוטיבה ידמ את אםהתב לםשלו לועפב לודהגי םוימ םוי 60- מאוחרי

 .הלגדההחלה בו  וםהימ יםיעגהמ
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 לאחר קרות מקרה הביטוח השבת סכום הביטוח לקדמות 3.11
ה  מקרותקר לאחר וחטיהב ימוסכ נת"הקט :סהילופה יאתנל 4.24 ףיסע בורמא לשךהמב

ל  הח,ומות לקדוחיטב הוםסכ שבוי חיטובה הקרמ ות קרלאחר י כזה בסכםו מ"וחטיהב
  .וקו ניזאד אבש שו הרכשלו נוקיו תאו פוליחם וימ

ח.טויבהקופת ום ת לתם עדיייחס םיפוסנ  חוטיבלדמי רה ומבתינה הור אמה כבשהה

וא וחטיהב וםכס את ירחזלה א לתבבכ ורהי חטובהמ  אם חולי אל וז בהבהרח וראמה
 .וראמתם כומות לקדיהאחרול את גב

 יוציפ לובג וא ותריחא לובג ל עלוחי אל וז הבחהרב וראמהש שורפבמ את בזהרבומ
(timiL sosL) תפוק לת יוציפ לובג וא ותריחא לגבו וניהש שורפבמ וביגל ןוי צשרא 

 .חוטיבה
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4. תנאי הפוליסה 

פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה, יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי 
שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה, תהא להם אותה 

המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים. 

 אמצעים להקלת הסיכון, שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו   4.1
4.1.1 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 הענין, ויחזיק את הרכוש המבוטח במצב 

פעולה תקין. 

4.1.2 כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל המוסמך לכך. 

4.1.3 על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת על ידי היצרן ו/או כנדרש 

בחוק.   

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. 

  סכום הביטוחהבסיס לקביעת  4.2
 שו ברכחטובהמ שוהרכ תפהחל לותע יפ ל עיקבע חטובהמ שוהרכ של וחטיהב וםסכ
 םיליטוה ה הקמותאוצ הבלה,וה י דמלתלו כוז ותלוע וקהפ תשרו כותואומג וס ותוא משחד
ד.פרבנ המישרב ורטפהמ יטפר כל  עלוליח יל לעוראמה  .זרה החי ברינםאו ולויח אם
ר ואמה ל יחוויפהשי ןיינלע. ו זהיסל פויפ ל עויפישה בושיחל יס בסהוהומ אינו ה זוםסכ
 .ןלהלש "יופישהב וש"חי: 3.14 י אנתב

ביטוח חסר 4.3
 היה ובעת תחילת תקופת הביטוח, סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ- 90% מעלות 
 ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש, כפי שנקבע בתנאי 4.2: "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 רשימת 

 הציוד בנפרד. 

   סעיף שומה 4.4
  לעניין תנאי 4.3 "ביטוח חסר" - אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על 5% מסכומי
הביטוח או 50,000 $ הנמוך מביניהם, יסתפק המבטח בהצהרתו של המבוטח בדבר

ערכו של הרכוש שלא ניזוק.  
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 ביטוח עודף  4.5
במידה ויתברר שסכום הביטוח של אחד מסעיפי הרכוש המבוטח בפוליסה זו, כמפורט 
ברשימה, נמצא בביטוח יתר, )להלן: "סכום הביטוח העודף"(, יוכל המבוטח, במשך כל 
תקופת הביטוח, להעביר את סכום הביטוח העודף אל סכום הביטוח של סוג רכוש אחר 

המפורט ברשימה  הנמצא בביטוח חסר.  

 במידה והמיון עבור ביטוח הרכוש המצוי בביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון עבור ביטוח 
 הרכוש המצוי בביטוח עודף, ישלם המבוטח דמי ביטוח נוספים בהתאם.  

 חישוב דמי הביטוחהבסיס ל  4.6
 דמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו על פי "סכום הביטוח" כפי שנקבע בסעיף  4.2: "הבסיס  
 לקביעת סכום הביטוח" לעיל, בתוספת דמי ביטוח תמורת הרחבות שלגביהן נדרשים דמי  

 ביטוח נוספים בהתאם לנקוב ברשימה. 

 דמי הביטוח וסכומים אחריםתשלום  4.7
4.7.1 תשלום במזומן - אם לא  סוכם  אחרת בין המבטח למבוטח, דמי הביטוח וסכומים 

אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה, ישולמו במלואם במטבע 
הפוליסה, תוך 28 ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח. לחילופין באפשרות 
המבוטח לבצע תשלום בש"ח בהתאם לשער מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי 

בנק ישראל, ביום התשלום. 

4.7.2 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. 

4.7.3 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. 

4.7.4 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. 

4.7.5 לא שולמו דמי הביטוח במועדם, יישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור שנקבע 

לפי סעיף 4)א( לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א - 1961. 

4.7.6 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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 תשלום תגמולי ביטוח 4.8

4.8.1 תגמולי ביטוח ישולמו במטבע הפוליסה. 

4.8.2 על אף האמור בסעיף 4.8.1, אם ביקש המבוטח לבצע את התשלום בש"ח,

ישולמו תגמולי הביטוח בש"ח בהתאם לשער מטבע הפוליסה במועד התשלום
בפועל. 

 הארכת תקופת הביטוח   4.9
 כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו, טעונה הסכמה בכתב של המבטח  

 והמבוטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו. 

 ביטול הביטוח  4.10
4.10.1 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.  

ל וקיש יפוח, ליטבת הפותק וםי תנפת לבכל עח וטיהבאת לבטל י אשר חטובהמ .24.10
ך יראהתי נפל יםמי 21ות פחום לשר ראודשלח ביודעה על כך תהשד לבוב, ודעת

 ח.וטיבבטל הו יתב

 חוטיב ריושיא ל עםולחת חטבהמ מש דרחטוהמבו היה ,ליעל וראמה ףא לע
 רחאל ק רחטויבה את לטבל חטבהמ לש ותבייחהת הללכנ הםב  דוביעש אוו/
 הודעה תןלמ ףופבכ היסלופה לטוב תות,בייחהתה לבקלמ שא מרהודעה
יף סעב וא ורשיא וותאב הלוטיב ועדמ כהניצוש הפקוהת ום תאחרל  ור,אמכ

  .ודבהשע

ו משולש וחיטב הי דמאת חטובלמ חטבהמ יריחז חטובהמ שתיר דיפ  עלולטיבב
: יםאהב יםמוסכ התתפחבה ף,וקלת יטולב הסתיכנ עדו מלאחרש ופהתק העדב
 -ףוקלת סהננכ א ל אםותרב לף,וקבת סהיפול הבהם םיימ 7 עד של ופהתק עדב

סה יולפ התהיי הבהם יםימ 7  עללהו העופהתק עדוב יםיתשנ הוחיטהב ימדמ %5
ד  בעיםיתשנ הוחטיהב ימדמ 30.% ףוירצ ביםיתשנ הוחטיהב ימדמ 5%-ףוקבת
 .ישמינ הוםימהח, החל וטיבם ויכל 

4.10.3 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.  
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  הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון 4.11
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.10 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. 

 הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות  4.12
4.12.1 קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח, תוך זמן סביר 

מהמועד שנודע בו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי ביטוח. 

4.12.2 כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו תוגש למבטח בכתב.  

4.12.3 על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח תוך זמן סביר מעת שנדרש 

לכך,   את המידע והמסמכים הנדרשים לברור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, 
עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם. 

4.12.4 על המבוטח או על המוטב לפי העניין לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא 

אותם לבדיקה לבאי כח המבטח או לשמאים שימונו על ידו. בכל מקרה חייבת 
להינתן האפשרות לבאי כח המבטח לבדוק את האבדן או הנזק, לפני שייעשה 
בו תיקון כלשהו. על אף האמור, המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים 
גם ללא בדיקה מוקדמת של שמאי, אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על כך 
לשמאי המטפל בנזק מטעם המבטח או למבטח ולשמור על החלקים שהוחלפו.

4.12.5  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

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.  

 חישוב השיפוי  4.13
4.13.1  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 
בתוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות מקרה הביטוח, ללא ניכוי 
בלאי בגין חלקים שהוחלפו, 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. 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המבטח לא ישלם עבור:

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

היו הכרחיים לביצוע התיקונים. 

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

4.13.2  אבדן מוחלט  

בקרות אבדן מוחלט )כמוגדר להלן( לפריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישלם 
המבטח את ערכו הממשי הכספי של הפריט כפי שהיה סמוך לפני קרות האבדן 
המוחלט, בניכוי ניצולת. ערך ממשי כזה יחושב על ידי ניכוי בלאי מתאים מערכו 

של הפריט כחדש ביום קרות האבדן המוחלט.  

"אבדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב: 

4.13.2.1 מקרה ביטוח שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר עלות 
תיקונו, בהתאם למפורט בסעיף 4.13.1 לעיל, עולה או שווה לעלות 

ההחלפה של הפריט בהתאם למפורט בסעיף זה. 

4.13.2.2 מקרה ביטוח שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר כתוצאה 
ממנו הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו. 

לעניין זה פריט משמעו פריט הנזכר ברשימה בנפרד ו/או ברשימת המכונות ו/או 
הציוד המצורפים לפוליסה כרשימת פריטים מבוטחים ו/או פריט המצוין בדוח 

הסקר שנערך אצל המבוטח כפריט לביטוח בנפרד. 

זכויות המבטח לניצולת 4.14
4.14.1 בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח על ידי פוליסה זו, רשאי המבטח: 

4.14.1.1 להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האבדן או הנזק.
4.14.1.2 לקבל לידיו ניצולת הרכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח  

תגמולי ביטוח. 
4.14.1.3 להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה, לבדוק אותו, למיינו, לסדרו,  

להעבירו או לטפל בו בדרך אחרת, לכל מטרה סבירה ובצורה   
סבירה כלשהי. 

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

הצד השלישי. 

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

4.14.2 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.  

4.14.3 המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו, בין 

אם המבטח כבר קיבל אותו לרשותו או לא. 
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השתתפות עצמית  4.15
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.  

 יתעצמ תופתתשה הלח הםיל עח,וטיב הקר מתוואב יםטירפ רפמסל ק נזנגרם אם
 .הןיניבהה מובגה -בד לבחת אית עצמות פתתשהל שונה, תחו

 חטובהמ ותרשפא בןיפויללח בע.טהמ ערש לתאםבה ומולשי ית העצמותפתתשהה ידמ
ל  עפרסםמתה היסלופה עבטמ שער לתאםבה "חש בית העצמותפתתשה הוםשל תלבצע

 .וםום התשליאל, ברשי נקי בדי

   ביטוח ותגמולי ותקדממ 4.16
4.16.1 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. 

ר שא כ,חטובלמ ומולשיש םייפוס הוחיטב היול תגמםוכס מוכהתנ ו כזמהמקד
ה  ערכסיסב  עלשהיע יםיפוס הוחטיב הילומ תגוםסכ מה המקדמערך ובשיח

 .יםיפוסוח הטיהבי לומום תגום תשליוד בהצמ

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

4.16.3 בכפוף לאמור בסעיף 4.16.1 לעיל, המבטח מקבל על עצמו, במקרה שהנזק 

מכוסה ללא ספק, ותוך זיקה לעניין ביטוח חסר, לשלם למבוטח מקדמות 
בשיעורים כדלקמן: 

4.16.3.1 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. 

4.16.3.2 כעבור 21 יום מהתשלום הראשון, ישלם המבטח תשלום נוסף בשיעור 
20% )דהיינו, עד לסכום השווה ל 50% מסכום אומדן הנזק המכוסה(, 

כמפורט בחוות הדעת הנ"ל.  

 יפ כנזקה ןומדא ילגב יםיתוה מיםיוניש שנםי יכ תברריש במקרה
 ןילב ות, המקדמומשול הפי לעש תישונאהר  תדע הותו בחערךושה

 םותשל םשלוי יזא - וחרתא מ דעתוות בחערךוהש יפ כנזק הןדומא
 קזהנ ןדומא לאםהתב יםורעישה ותםא יפ ל,דםבהק  ותהמקדמ

 .יכנעדה

4.16.3.3 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 הגדרת 

"הפרשי הצמדה וריבית". 

4.16.4 תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 יום מיום שנמסרה למבטח 

תביעה בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר 
התגמולים.   
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 מס ערך מוסף 4.17
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. 

 קיזוז הזכות  4.18
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.  

 י דמתרתי את זזלק חטבהמ יאש ראיה ,חטובהמ שולרכ מור( )גילכל נזק של במקרה
 .ומםלשועד תיע מרם הגם טאם  גו,זסה יולפי פו על ים לעיוח המגטיהב

 מבוטח ראשי בפוליסה 4.19
תא ישא הרוטחבהמ רק יצגי י,שא רוטח מבנקבעו יםחטמבו פרסמ סהילופ בושמ נראם
ידו וחיטבת הפוקלך תמהבפת סו תואי ונישכל קש בלי אשרהא יוא הרק ו, יםחטובהמכל 

ואו/ ,וחיטב הופתק תהלךבמ סהילופ ביםיושינל ותש בק עלההצעה, ספוט  עלותימבחת
.יםחטובהמ כל את יבי לחיד כל(ויטב ודעת השרופ במללו)כ חטבהמ איצויש סמך מכל על

 דלב בישא הרוטחבלמ ומולשי יםישילש יםדד לצותרישי יםלמושמ ינםא שרא וחטי בילותגמ
  .תבבכ חטבלמי שארוטח הבהמורה ישי פו כא

ה שלח נוליאכ תהוא וארי ,לבד בישא הרוטחלמב חטבהמ שלחי שרא ודעה הכל ,כן וכמ
  .חטובהמי ידחיחד מאכל  לא

 יםחטובהמ מתיש ברןאשו רןיצו ממושש חטובהמ י,שא רחטבו מהיסלופב יןצו מאל אם
 .ישאח רטמבוב כשחי

  מוטב שאינו המבוטח 4.20
4.20.1 המבוטח לפי פוליסה זו רשאי לקבוע מוטב זולתו ובלבד שניתנה לכך הסכמה 

מראש ובכתב מאת המבטח.  

4.20.2 נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח על הפיצוי 

המגיע לו, תחייב קביעה זו גם את המוטב. 

 ביטוח כפל  4.21
4.21.1 בוטח נכס או סיכון המכוסה 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 על כך. 

4.21.2 בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח 

החופף. המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי 
הביטוח. 
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 תחלוף 4.22
4.22.1 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. 

4.22.2 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. 

4.22.3 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. 

, יםלנההמ  ועצת מ,חטובהמ  שלובדע כל יפכל ףותחלה  זכות עלותרומ חטבהמ .44.22
 יפטש מףוג וא דםא כל יפלכ ןכו חותיהםפש מינ בןוכ חטובהמ של ויתוימנ יבעל

רות  קילפנ ם,ותפשל תבבכ יביהתח וא יהםפכל יעהתבה ות זכ עליתרו חטשהמבו
  . חיטובהרה קמ

.פשעוע ציב לשרה קבמ לא יחולזה ור תיו

 תקופת התיישנות  4.23
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. 

  לאחר קרות מקרה הביטוחהקטנת סכומי הביטוח  4.24
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 4.25
4.25.1 הודעה של המבטח למבוטח או למוטב, בכל הקשור לפוליסה זו - תינתן לפי מענם 

האחרון הידוע למבטח. 

4.25.2 הודעות של המבוטח או של המוטב למבטח, תינתן 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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