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 מסמך שינויים

 "2016ביט " -פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

 2013פירוט שינויים עיקריים לעומת ביט 

 

, שינויים רבים במבנה הפוליסהבוצעו  - 2016מהדורת ביט הנדסי  ה לביטוח ציוד מכניפוליסב
 ומספר תיקונים מהותיים כפי שיפורטו להלן.לדין ולחוזר הממונה  השיפור נוסחים, התאמ

 

 :להלן פרוט השינויים העיקריים

, לחוזרי מפקח עקרונות לניסוח תכניות ביטוח -הותאמה לחוזר הממונה  זו פוליסה - כללי .1
הבהרות ניסוחיות, בוטלו חזרות על סעיפים  , בין היתר,. בהתאם בוצעונוספים ולהוראות הדין

 דומים וקובצו תנאים בנושאים קרובים או משלימים, ככל שהתאפשר.

 :י מבנה הפוליסהשינו .2

  הפוליסה הוגדרה כחוזה בין המבטח למבוטחכך ש העמוד הפותח נוסח.  

  המספור שונה כך שהפוליסה ממוספרת באופן רציף. סעיפים שעמדו בפני עצמם, שולבו
 במסגרת הפרקים הרלוונטיים.

 .התווסף פרק הגדרות 

 .תנאי הפוליסה סודרו בסדר לוגי 

 ולתנאים. נוספו כותרות לסייגים, להרחבות 

 .נוסף תוכן עניינים 
 

 שינויי תוכן   .3

תיקוני מלל לצרכי בהירות, וודאות והתאמה לדין. ככלל נשמר היקף הכיסוי הקיים, בוצעו 
 ו/או צמצומים כפי שיפורטו להלן. הרחבות שעודכנולמעט מספר 
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 פרוט עיקר השינויים:

 

מהות  2013ביט  2016ביט   חלק/פרק 

 השינוי

 הערות

הפוליסה הוגדרה כחוזה בין המבוטח  שונה - מבוא בעמוד הפותח

 למבוטח

הסעיף  הסעיף ה"אופרטיבי" בעמוד הפותח 

 "האופרטיבי"

הסעיף קוצר תוך הפניה להגדרת "מקרה  שונה

 ביטוח".

 ו לצורך הבהרה.נוסח תוקנו  שאר הסעיפים בעמוד הפותח 

 הגדרה חדשה. חדש לא היו הגדרות הרכוש המבוטח 1.1 הגדרות

 מקרה ביטוח 1.2 הגדרות

 

הגדרה חדשה, במקום האמור בסעיף  חדש לא היו הגדרות

 האופרטיבי שבעמוד הפותח.

 גבולות טריטוריאליים 1.3  הגדרות

 

נוספה הגדרה חדשה. הניסוח הותאם  חדש לא היו הגדרות

להנחיות הפיקוח לגבי האזורים כמשמעותם 

 בהסכם שלום בין ישראל לירדן.

 הגדרה חדשה. חדש לא היו הגדרות מפעיל מוסמך 1.4  הגדרות

 הגדרה חדשה. חדש לא היו הגדרות סיכון רעידת אדמה 1.5 הגדרות

 הגדרה חדשה. חדש לא היו הגדרות סיכון נזקי טבע 1.6 הגדרות

 פתיח סייגים

 התווספו כותרות

 פתיח

 

מבוסס  התווסף פתיח חדש לכל הסייגים. שונה

 א על כיסוי.על שיפוי ול

: "השתתפות 4.15שולב במסגרת תנאי  בוטל 1חריג  - סייגים

 עצמית".

 2חריג  נזק תוצאתי 2.1 סייגים

 

 לצורך הבהרה. נוסח שונה

המלל של סייג מלחמה וטרור עודכן לשם  תוקן 3חריג  . סיכוני מלחמה וטרור2.2 סייגים

 בהירות ואחידות עם שאר פוליסות "ביט".

בפוליסת   2.1.8סייג חדש, מנוסח כמו סייג  חדש - נטישה.2.3 סייגים

 .2016מהדורת ביט  –רכוש בהעברה 

המלל של סייג סיכונים גרעיניים עודכן לשם  תוקן 4חריג  סיכונים גרעיניים  2.4 סייגים

 בהירות ואחידות עם שאר פוליסות "ביט".

 הרה.לצורך הב נוסח תוקן 6חריג  נזק עקב עומס יתר 2.5 סייגים

הסייג שונה, נכלל סייג כללי של נזקי גניבה.  שונה 7חריג  גניבה, פריצה או שוד 2.6 סייגים

פריצה או שוד ובמקביל התווספה הרחבה 

 להלן. – 3.1חדשה: ראו הרחבה חדשה 
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מהות  2013ביט  2016ביט   חלק/פרק 

 השינוי

 הערות

נזק כתוצאה משימוש  2.7 סייגים

 ו/או עבודה רגילה

 לצורך הבהרה. נוסח תוקן 8חריג 

לאחר  עלההמשך הפ 2.8 סייגים

 נזק

בפוליסת   2.11סייג חדש, מנוסח כמו סייג  חדש -

 .2016מהדורת ביט  –שבר מכני 

 לצורך הבהרה. נוסח תוקן 9חריג  נזקים פנימיים  2.9 סייגים

 לצורך הבהרה. נוסח תוקן 10חריג  נזק לצמיג 2.10 סייגים

 לצורך הבהרה. נוסח תוקן 11חריג  . נזק ממקור מים2.11 סייגים

הסייג מתייחס לרכוש בהיותו מחוץ לגבולות  תוקן 12חריג  נזק בחו"ל 2.12 סייגים

 הטריטוריאליים.

  לא שונה 13חריג  נזק לרכוש מגויס 2.13 סייגים

נזק לרכוש שאינו  2.14 סייגים

 מוחשי

רכוש  –הבהרה 

 מוחשי

חדש 

 כסייג

רכוש  –סייג חדש, במקום ה "הבהרה 

 .2013בביט  3מוחשי" בעמוד 

חדש  - מפעיל לא מוסמך 2.15 סייגים

 כסייג

.ב. לתנאי 2סייג חדש, במקום האמור בסעיף 

 .2013בביט  5הפוליסה בעמוד 

 רשלנות  רבתי  2.16 סייגים

 

  חדש -

 , להגדירבאה להסדירהרחבה חדשה ה חדשה - גניבה, פריצה ושוד 3.1 הרחבות

ולהבהיר את הכיסוי הניתן לסיכונים אלה 

  וליסה זו.במסגרת פ

 

 הרחבות

הוצאות חילוץ, גרירה  3.2

 והעברה

חדש  -

 כהרחבה

מחליף את האמור בעמוד הפותח של פוליסת 

 ".חילוץ, נוסח מחדש והתווסף "2013ביט 

 ההרחבה נוסחה מחדש. תוקנה . השבה לקדמות1 השבה לקדמות 3.3 הרחבות

הוצאות נוספות  3.4 הרחבות

והכרחיות שהוצאו על ידי 

המבוטח בעקבות מקרה 

 ביטוח

 לצורך הבהרה. נוסח תוקנה .הוצאות מיוחדות2

 הנושא מעוגן בחוק חוזה ביטוח. בוטלה .הוצאות מנע3 - הרחבות

.סעיף מס ערך 4 - הרחבות

 מוסף

בוטלה 

 כהרחבה

 הועברה לתנאי הפוליסה: 

 4.17ראו סעיף 

 

 

 

*שונה סדר תנאי הפוליסה ליצירת אחידות    כלליתנאי 
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מהות  2013ביט  2016ביט   חלק/פרק 

 השינוי

 הערות

 מול פוליסות אחרות של החברה.  הפוליסה

 *תוקנו נוסחים.

תנאי 

 הפוליסה

. אמצעים להקלת 4.1

הסיכון, שמירת הרכוש 

 המבוטח והפעלתו

.חובת זהירות, 2

שמירה והפעלת 

 הרכוש המבוטח 

 

התווספה התייחסות לגבי תוצאות אי  עודכן

 הסיכון.נקיטת אמצעים להקלת 

תנאי 

 הפוליסה

 נוסח לצורך הבהרה.  .א2 חובת זהירות 4.2

תנאי 

 הפוליסה

.הבסיס לקביעת סכום 4.3

 הביטוח

.הגדרת בסיס 9

הביטוח )סכום 

 הביטוח(

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן

תנאי 

 הפוליסה

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן .ביטוח חסר11 .ביטוח חסר 4.4

תנאי 

 הפוליסה

דמי  .הבסיס לחישוב4.5

 הביטוח 

.חישוב דמי 12

 הביטוח 

 נוסח מחדש תוקן 

תנאי 

 הפוליסה

.תשלומי דמי ביטוח 4.6

 וסכומים אחרים

-.תשלומי דמי1

הביטוח ודמים 

 אחרים

הוסדר מנגנון  –*תשלום לשיעורין תוקן  תוקן

 ריבית. כמו כן, תיקוני נוסח לצורך הבהרה. 

*לעניין הוצאות המבטח שיסולקו על ידי 

הובהר כי מדובר רק בהוצאות  המבוטח,

 הקשורות בגביית החוב שבפיגור.

תנאי 

 הפוליסה

 הותאם להוראות חוק חוזה הביטוח. תוקן . הצמדה13 הצמדה למדד.4.7

תנאי 

 הפוליסה

הארכת תקופת  .4.8

 הביטוח

תקופת .  הארכת 21

 הביטוח

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן

תנאי 

 הפוליסה

תוקן מנגנון חישוב החזר דמי ביטוח במקרה  תוקן הביטוח יטולב. 17 יטול הביטוחב 4.9

של ביטול על ידי המבוטח )נותר פרו 

סקאלה, אך מחושב על פי מנגנון בפוליסת 

 רכב התקנית(.

תנאי 

 הפוליסה

הפרת חובת הגילוי . 4.10

 ו/או החמרה בסיכון

 . שינוי בענין מהותי4

- 

נוסח בהתאם להנחיות הפיקוח. הנוסח כולל  תוקן

הפניה להוראות חוק חוזה הביטוח, כולל 

הסייגים לחובות המבוטח ולתרופות 

 העומדות למבטח.
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מהות  2013ביט  2016ביט   חלק/פרק 

 השינוי

 הערות

תנאי 

 הפוליסה

הודעה על קרות . 4.11

מקרה ביטוח ובירור 

 החבות

שולבו יחדיו 

 התנאים הבאים:

.הודעה על אירוע 5

 מקרה הביטוח

.הגשת "התביעה" 6

 למבטח

.ברור חבותו של 7

 המבטח וקביעתו

סח הותאם להוראות חוק חוזה הביטוח, הנו עודכן

כולל הסייגים לחובות המבוטח ולתרופות 

העומדות למבטח, תוך שילוב יחדיו של 

 .2013מביט  7 -ו  5,6התנאים 

תנאי 

 הפוליסה

 תנאי חדש. חדש - . דרכי השיפוי4.12

תנאי 

 הפוליסה

פה התייחסות התווסנוסח לצורך הבהרה.  תוקן .חישוב השיפוי10 .חישוב השיפוי4.13

 ל"אבדן מוחלט" .

תנאי 

 הפוליסה

. זכויות המבטח 8 . ניצולת4.14

 לניצולת 

 נוסח לצורך הבהרה תוקן

תנאי 

 הפוליסה

 חדש - השתתפות עצמית. 4.15

 כתנאי

בפוליסת ביט  1*מחליף את האמור בחריג  

2013. 

**התווספה התייחסות להשתתפות העצמית 

ונזקי  המיוחדת בגין סיכוני רעידת אדמה

 טבע.

תנאי 

 הפוליסה

.מקדמות ותגמולי 4.16

 ביטוח

 נוסח לצורך הבהרה. עודכן . סעיף מקדמות15

תנאי 

 הפוליסה

  עודכן בהרחבות 4סעיף - .מס ערך מוסף4.17

תנאי 

 הפוליסה

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן זכות הקיזוז. 14 זכות הקיזוז. 4.18

תנאי 

 הפוליסה

מבוטח ראשי . 4.19

 בפוליסה

מבוטח ראשי . 18

 בפוליסה

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן

תנאי 

 הפוליסה

. מוטב שאינו 22 . מוטב שאינו מבוטח4.20

 מבוטח

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן

תנאי 

 הפוליסה

 נוסח לצורך הבהרה. הותאם לנוסח החוק. תוקן . ביטוח כפל20 .ביטוח כפל4.21

תנאי 

 הפוליסה

 לצורך הבהרה. נוסח תוקן .תחלוף 23 . תחלוף4.22
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מהות  2013ביט  2016ביט   חלק/פרק 

 השינוי

 הערות

תנאי 

 הפוליסה

.תקופת 16 .תקופת התיישנות4.23

 התיישנות

  לא שונה

תנאי 

 הפוליסה

. הקטנת סכום 4.24

הביטוח לאחר קרות מקרה 

 הביטוח

. הקטנת סכום 24

הביטוח לאחר אבדן 

 או נזק

 נוסח לצורך הבהרה. תוקן

תנאי 

 הפוליסה

 .נוסח לצורך הבהרה תוקן . הודעות19 . הודעות4.25

תנאי 

 הפוליסה

. ביקורת 3תנאי  

 נציגי המבטח

  בוטל

תנאי 

 הפוליסה

. תחולת 25תנאי  

 החוק

תחולת חוק חוזה הביטוח חלה ממילא על  בוטל

 הפוליסה.

תנאי 

 הפוליסה

 

- 

 נמחק בכל פוליסות ביט. נמחק "כללי" 26תנאי 

 

 

 


