מסמך שינויים
פוליסה ל ביטוח אש ואבדן תוצאתי  -ביט 2019
במהדורת ביט שקלית  2019בוצעו שינויים בהתאם לחוזר הממונה "עקרונות לניסוח תכניות ביטוח".
להלן פירוט השינויים שבוצעו לעומת מהדורת ביט  2016בצבע זה :
פרק א ' ביטוח אש מורחב
 .1סעיף  1.3מקרה ביטוח  -שינוי תחבירי
אבדן או נזק פיזי ים הנגר מי ם במהלך תקופת הביטוח ...
 .2סעיף  2.10שביתות ופרעות  -שינוי תחבירי בפסקה האחרונה
למען הסר ספק ,כיסוי זה מכסה אך רק אבדן או נזק פיזי ים לרכוש המבוטח ...
 .3סעיף  3.2רכוש מחוץ לחצרי המבוטח  -תוספת בסוף הפסקה האחרונה
אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום השווה ל  5% -מסכומי הביטוח לתכולה,
לציוד ולמלאי המצוינים ברשימה  ,ולגבי פריצה ושוד לא תעלה על סכום הביטוח המצוין ברשימה
להרחבה . 3.1
 .4סעיף  3.9נזק עקיף למלאים  -שינוי תחבירי
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזיים בלתי צפויים הנגרמים למלאים...
 .5סעיף  3.20השלמת "כל הסיכונים" -שינוי תחבירי
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזיים ,פתאומיים ובלתי צפויים מראש הנגרםמים
לרכוש המבוטח...
פרק ב ' ביטוח אבדן תוצאתי
 .1סעיף  10.1הפסקת שירותים ציבוריים  -שינוי תחבירי
...הנגרמת מאובדן או נזק פיזיים לרכוש הרשויות הנ"ל...
 .2סעיף  10.3הרחבת ספקים/לקוחות  -שינוי תחבירי
 ...עקב אבדן או נזק פיזיים לרכוש ספקים ו/או לקוחות שנגרםמו על ידי סיכון המכוסה בפרק א' של פוליסה
זו...
סייגים כלליים  -בתוקף לשני פרקי הפוליסה
 .1סעיף  12.5רשלנות רבתי  -שינוי נוסח
אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ו/או הפסד הנובע מכך ,שנגרם או נבע מרשלנות רבתי של המבוטח
שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה
הביטוח.
לעניין זה ,רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.

תנאים כלליים  -בתוקף לשני פרקי הפוליסה
 .1סעיף  13.1אמצעים להקלת הסיכון  -שינוי נוסח
המבוטח ינקוט ב אמצעים להקלת הסיכון המבוטח 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.
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
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סעיף  13.15הקטנת סכומי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח
העברת הסעיף אחרי סעיף " 13.9זכות הקיזוז" .

