תוספת ביטוח הזמנות
 .1תוספת זו הוצאה ל_____________________(להלן" :המבוטח") ב__________
ומהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת ביטוח מס' ___________ (להלן" :הפוליסה").
 . 2תוספת זו תחול על סחורות המיוצרות על ידי המבוטח על פי הזמנה מיוחדת של לקוח,
ואשר מותאמות במיוחד לצרכיו של אותו לקוח ,ובלבד שקיימת תקרת אשראי מאושרת
לגבי אותו לקוח.
 .3לצורכי הכיסוי הביטוחי על פי תוספת זו בלבד ,תוחלפנה ההגדרות הבאות בפוליסה
כלהלן:
" 3.1החוב המבוטח"  -נזקים ו/או חובות של לקוחות הנובעים מייצור הזמנה של סחורה
עבור לקוח במסגרת העיסוק המוגדר ברשימה ,בכפוף לגבול אחריות החברה הכולל
בהתאם לאמור ברשימה ,ובכפוף לתקרת האשראי המאושרת לגבי כל לקוח.
" 3.2מקרה הביטוח"  -הפסד הנגרם למבוטח בתקופת הייצור כתוצאה מכך שהמבוטח
אינו מספק את הסחורה ללקוח בשל הסרת חיסוי או ביטול תקרת אשראי על ידי החברה
בהתאם לסעיף  30לפוליסה או מחמת אי כושר פרעון של הלקוח המתרחש בתקופת
הייצור.
" 3.3ההפסד המכוסה"  -עלות ייצור ההזמנה אשר תכלול הוצאות ישירות שנגרמו
למבוטח לצורך ייצור והכנת סחורה לאספקה ללקוח כולל תשלומים והוצאות שהוצאו על
ידי המבוטח בשם הלקוח בהתאם להסכם מחוסה בגין דמי ביטוח ,דמי משלוח או הוצאות
אחרות .במקרה שעלויות אלה תעלינה על ערך הסחורה המוגמרת בהתאם להסכם מחוסה
המתייחס לאותה סחורה ,יהיה סכום ההפסד המכוסה מוגבל לערך הסחורה המוגמרת
בלבד.
ההפסד המכוסה אינו כולל הוצאות קבועות לרבות הוצאות הנהלה; הוצאות מימון; אבדן
רווח שנגרם למבוטח; הסכומים או ההוצאות המפורטים בסעיפים  5.4 - 5.1לפוליסה.
 .4לפרק ההגדרות תתווסף ההגדרה הבאה:
"תקופת הייצור"  -התקופה שבה המבוטח מביא את הסחורה שהוזמנה על ידי הלקוח
למצב מוגמר בהתאם לדרישת הלקוח ,ועד למשלוח הסחורה .תקופה זו לא תעלה על
__________ יום ,או על תקופה אחרת שתיקבע ברשימה.
 .5תנאים מיוחדים לכיסוי על פי תוספת זו:
 5.1תנאי מוקדם לכיסוי על פי תוספת זו הינו כי תקופת הייצור תחל ותסתיים בתוך
תקופת הביטוח על פי הפוליסה.
 5.2עם היוודע למבוטח על אי כושר פרעון של לקוח המתרחש בתקופת הייצור ,או עם
הסרת חיסוי או ביטול מכסת אשראי על ידי החברה בהתאם לסעיף  30לפוליסה ,המבוטח
ימסור לחברה פרטים על תהליך הייצור ובכלל זה השלב שבו מצויה הסחורה ,אילו
פריטים הושלמו ,אילו סופקו וכן הערכה של העלויות הדרושות להשלמת ייצור ההזמנה.

 5.3לאחר קבלת דווח מהמבוטח על פי סעיף  5.2לעיל ,תהא לחברה הזכות להורות
למבוטח להפסיק את הייצור או לדרוש מהמבוטח כי תהליך הייצור יושלם והסחורה
תסופק ללקוח שהזמין אותה (להלן" :הלקוח המקורי") או ללקוח אחר שיהיה מוסכם על
החברה.
 5.4במקרה שהחברה תורה על השלמת תהליך הייצור ואספקת הסחורה ללקוח המקורי,
הכיסוי על פי תוספת זו לא יחול ,והכיסוי לכל הפסד או נזק ,אם יגרם ,יהיה בכפוף
להוראות הפוליסה לתנאיה ולחריגיה.
 5.5היקף החיסוי על פי תוספת זו –
 5.5.1במידה שהחברה הורתה על הפסקת הייצור ,החברה תישא בסכום ההפסד המכוסה
כהגדרתו בסעיף  3.3לעיל.
 5.5.2במידה שהחברה הורתה על השלמת הייצור ומכירת הסחורה ללקוח אחר ,אולם לא
עלה בידי המבוטח למכור את הסחורה ללקוח אחר ,החברה תישא בסכום ההפסד
המכוסה כהגדרתו בסעיף  3.3לעיל ,בתוספת הוצאות מיוחדות שנגרמו למבוטח בניסיון
למכור את הסחורה ללקוח אחר.
 5.5.3במקרה שהחברה הורתה על השלמת ייצור הסחורה ומכירתה ללקוח אחר ,החברה
תישא ב 50% -מן ההפרש שבין המחיר שנקבע בהסכם המחוסה עם הלקוח המקורי למחיר
המכירה ללקוח האחר.
הוראות סעיפים  5.5.3 ,5.5.2 ,5.5.1לעיל כפופות לשיעורים הקבועים בסעיף  7לפוליסה.
 5.6הערכת סכום ההפסד המכוסה תעשה בהסכמה בין החברה לבין המבוטח ,ובהעדר
הסכמה על ידי שמאי שימונה לצורך כך על ידי החברה.
 . 6אחריות החברה על פי תוספת זו מוגבלת לגובה תקרת האשראי המאושרת לגבי הלקוח,
ובכפוף לגבול אחריות החברה בהתאם לאמור ברשימה.
 .7יתר הוראות ,תנאי וחריגי הפוליסה יחולו על הכיסוי על פי תוספת זו בשינויים
המחויבים ,ולצורכי הכיסוי על פי תוספת זו ,בכל מקום בו הפוליסה נוקטת לשון
"משלוח/יצוא סחורה /מכירות /מתן שירות" יחולו הוראות אלה גם על ייצור סחורה.
 .8חרף האמור בסעיף  6לעיל ,הוראות סעיף  31לפוליסה בדבר מסירת הצהרות לא יחולו
על הכיסוי על פי תוספת זו.
 .9תחילתה של תוספת זו הינה החל מהמועד הקבוע בסעיף  1לעיל.

_______________________
כלל ביטוח אשראי בע"מ

