מהדורת דצמבר 2017
הואיל והמבוטח )להלן "המבוטח"( ,אשר שמו וכתובתו פורטו ברשימה המצורפת )להלן "הרשימה"(,
והמהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו )להלן "הפוליסה"( פנה אל:
ר"ה 10.2017

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן "המבטח"(.

מהדורת 12.2016
110-2-01-02

בבקשת הביטוח המצורפת בזה )להלן "הבקשה"( ,והמהווה את הבסיס לפוליסה זו וחלק בלתי נפרד
ממנה ,להצטרף כחבר וכשותף לכיסוי הקולקטיבי לכיסוי סיכוני טרור של קיבוצים ומושבים מעל לסכום
המשולם על-ידי מס רכוש .לפיכך מעידה פוליסה זו ,שתמורת התחייבות המבוטח לשלם למבטח את דמי
הביטוח הנקובים ברשימה )להלן "דמי הביטוח"( ,מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין מקרה
ביטוח ,שנגרם לרכוש המבוטח בתקופת הביטוח ,כתוצאה ממקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה ,שאירע
במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,בתחום המדינה )כהגדרתה להלן( ,וזאת בכפוף לגבולות
אחריות המבטח כמפורט ברשימה ,הן בגין מבוטח בודד והן בגין כל המבוטחים בפוליסה קולקטיבית זו,
ובכפוף לתנאי הפוליסה ,להשתתפות העצמית ולסייגיה.
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פרק א – הגדרות כלליות
 .1הגדרות לכל חלקי הפוליסה
"טרור"

 השימוש באלימות או איום בשימוש באלימות למען מטרה פוליטית ,כולל כל שימושבאלימות או איום בשימוש באלימות למטרת הפחדת הציבור או חלק ממנו.

"הרכוש המבוטח"  -הרכוש המפורט בפוליסה לביטוח רכוש המשק )להלן "פוליסת רכוש המשק"(
)על-פי הפרקים והסעיפים ,שנבחרו על-ידי המבוטח בפוליסת רכוש המשק,
שנערכה למבוטח בביטוח חקלאי ,למעט גידולים חקלאיים ובעלי חיים(.
"תחום המדינה"

 -גבולות מדינת ישראל ביום  4ביוני ) 1967הקו הירוק(.

 .2הגבלת אחריות
אחריות המבטח על-פי פוליסה זו ,מוגבלת לסכומים שמעל הפיצוי שקיבל המבוטח ממס רכוש וקרן
הפיצויים ,או המגיעים למבוטח ממס רכוש וקרן הפיצויים על-פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א -
) 1961להלן "החוק"( .למען הסר ספק ,מובהר בזאת שהכיסוי על-פי פרק זה הוא שיורי המכסה את
המבוטח אך ורק בגין הנזקים שאינם מכוסים על-פי חוק מס רכוש.
המבטח לא יהיה אחראי לשלם כל סכום ,אשר שולם על-ידי מס רכוש וקרן פיצויים ,או שהיה משתלם על-ידו,
אך לא שולם בגלל אי-קיום הוראה מהוראות החוק ,ו/או בגלל אי-הגשת תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.

 .3מקרה הביטוח
נזק הנגרם לרכוש המשק ,הנובע או הנגרם במישרין מ:
 3.1כל מעשה טרור ,שבוצע בידי כל ארגון ,גוף ,אדם או קבוצת בני-אדם ,המכוון להפיל או להשפיע
על כל מדינה ,ממשלה ,רשות מחוזית או מקומית ,באמצעות אלימות ,הפחדה או כוח.
 3.2כל מעשה טרור ,שבוצע בידי כל ארגון ,גוף ,אדם או קבוצת בני-אדם ,כדי לקדם כל מטרה או יעד
פוליטי ,או להביא לידי שינוי חברתי או כלכלי ,או למחות נגד כל מדינה ,ממשלה ,רשות מחוזית
או מקומית ,או למטרת הפחדה.
 3.3כל ניסיון לבצע את המפורט בסעיפים  3.1או  3.2לעיל.
 3.4פעולה כלשהי מטעם רשות חוקית כלשהי ,לשם שליטה ,מניעה ,דיכוי או טיפול אחר כלשהו,
בקשר כלשהו ,שנזכר בסעיפים  3.3 - 3.1לעיל.
זאת בתנאי שאחריות המבטח במשך תקופת הביטוח לא תעלה על הסכום הנקוב ברשימה לעניין
פוליסה זו.
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פרק ב  -סייגים כלליים לפוליסה
 .4סייגים כלליים לפוליסה זו

המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח בגין:
 4.1כל כיסוי שאינו מכוסה בפוליסת רכוש המשק ,בין בחריגי פרק א לחלק ג לפוליסת רכוש המשק,
ובין בחריגים הכלליים ,חוץ מאשר מעשה איבה או פעולת חבלה.
 4.2אבדן ,נזק או הפרעה או הפסקה בעסקו של המבוטח ,אשר במישרין או בעקיפין נובעים מ -או
קשורים ב -או נגרמו כתוצאה מ:-
א .קרינה מייננת או שדות אלקטרומגנטיים או זיהום הנגרם מרדיו-אקטיביות ,מדלק גרעיני
כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי או מבעירת דלק גרעיני.
ב .רדיו-אקטיביות ,רעילות ,נפיצות ,או מכל תכונה מסוכנת או מזהמת אחרת של כל מתקן ,כור
או התקן גרעיני אחר ,או של מרכיב גרעיני כלשהו.
ג .נשק או רכיב כלשהו ,אשר בו נעשה שימוש בביקוע גרעיני או אטומי ,ו/או בהיתוך או ריאקציה דומה
כלשהי ,או בכוח רדיו-אקטיבי או בחומר רדיו-אקטיבי.
ד .רדיו-אקטיביות ,רעילות ,נפיצות ,או כל תכונה מסוכנת או מזהמת אחרת של חומר רדיו-
אקטיבי כלשהו .האמור בסייג משנה זה לא יחול על איזוטופים רדיו-אקטיביים ,פרט לדלק
גרעיני ,כאשר אותם האיזוטופים נמצאים בהכנה ,העברה ,החסנה ,או בהיותם בשימוש
מסחרי ,חקלאי ,רפואי ,מדעי ,או כל מטרות שלום דומות.
ה .נשק כימי ,ביולוגי ,ביו-כימי ,או אלקטרו-מגנטי.
ו .שימוש או הפעלה למטרות היזק ,של מחשב כלשהו ,מערכת מחשוב ,תכנת מחשב ,וירוס
של מחשב או תהליך מחשוב ,או של מערכת אלקטרונית אחרת כלשהי.
 4.3אבדן ,נזק או הפרעה או הפסקה בעסקו של המבוטח שנגרמו ,במישרין או בעקיפין ,
כתוצאה מהשמדת הרכוש המבוטח על -פי דין בפקודת רשות ציבורית  ,שלא בעקבות סיכון
מבוטח.
 4.4מקרה ביטוח שנגרם מחוץ לתחום המדינה.
 4.5נזק עקיף ו  /או הפסד נגרר ו  /או הפסד תוצאתי כלשהו  ,כולל השהיה ,ירידת ערך ואבדן
שוק.
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פרק ג  -תנאים כלליים לפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים אליה ,ייקראו כחוזה אחד ,וכל מילה או ביטוי
שיוחסה להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,תהיה להם אותה המשמעות
המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.
כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד  -משמעו גם ברבים ולהיפך ,וכל האמור במין זכר  -משמעו גם
במין נקבה ולהיפך.

 .5ביטוח כפל
בוטח הרכוש בפני סיכונים ,המכוסים לפי פוליסה זו ,אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,על
המבוטח להודיע על-כך למבטחים בכתב ,בתוך זמן סביר מעת שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו
עליו.

 .6הארכת הביטוח

 6.1כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי הפוליסה ,טעונה הסכמה של המבוטח והסכמה בכתב של
המבטח ,אשר תינתן במפורש למטרה זו.
 6.2מוצהר בזאת ,שבתום תקופת הביטוח האמורה ,לא יוארך הביטוח ולא יחודש מאליו ,כולל בדרך
של שתיקה ,ושהארכת הביטוח או חידושו ייעשו אך ורק בדרך של אישור מפורש בכתב של
המבטח לחידוש או להארכה ,כאמור ,ולא בכל דרך אחרת ,אף אם הציע המבוטח למבטח ,או
להיפך ,בצורה ובמועד כלשהם ,להאריכו.

 .7תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
7.1
7.2
7.3

7.4
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דמי הביטוח וכן שאר הסכומים המגיעים מן המבוטח למבטח ,ישולמו בתוך  30ימים מתחילתה
של תקופת הביטוח ,או במועדים אחרים ,כפי שפורטו ברשימה.
לעניין סכומים הנקובים בדולר ארה"ב ,יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי השער היציג ביום
התשלום.
לא שולמו דמי הביטוח בתוך פרק הזמן האמור לעיל ,אפשר יהיה לשלמם במועדים אחרים,
עליהם הוסכם במפורש כלהלן:
א .בגין פוליסה הנקובה בשקלים  -בתוספת הפרשי הצמדה למדד בעבור תקופת האשראי מיום
התחלת הביטוח ,אשר ישולמו למבטח בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח .המדד היסודי
יהיה המדד הידוע ביום התחלת הביטוח.
ב .בגין פוליסה הנקובה בדולר ארה"ב  -לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק מדמי הביטוח.
לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם ,יישא הסכום שבפיגור  ,נוסף ע ל הפרשי
הצמדה כמפורט לעיל ,הפרשי ריבית בעבור תקופת הפיגור  ,לפי השער המקובל אצל
המבטח באותה עת ,ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על שיעור הריבית המרבי
בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה  ,התש כ"א  . 1961 -הפרשי ריבית אלה ישולמו
למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד ממנו.

 7.5לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור ,בתוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח
בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,שהביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה
הייתה בלתי חוזרת  -רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור
האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור בתוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה
האמורה.
 7.6אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור,
השייך לתקופה שעד הביטול כאמור ,כולל הוצאות המבטח.
 7.7ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על-פי הפוליסה ,בגין מקרה ביטוח שאירע
קודם לביטול הביטוח.

 .8ביטול הביטוח

 8.1המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שההודעה על-כך תישלח למבטח בדואר רשום לפחות  3ימים לפני התאריך בו יתבטל
הביטוח .במקרה כזה ,ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו ,לתקופה קצרה,
בשיעור של  10%ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו ,בו הייתה הפוליסה בתוקף,
בתוספת שיעור של  10%מדמי הביטוח ,שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח.
 8.2מבלי לגרוע מזכויות המבטח על -פי דין או על -פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על -כך ת י שלח למבוטח בכתב ובדואר רשום לפחות  15ימים
לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי
הביטוח  ,ששילם למבטח בעת התקופה שלאחר ביטול הביטוח כאמור .
 8.3ביטל המבטח את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח
הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח כהחזר דמי הביטוח את
הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד
תום תקופת הביטוח המוסכמת.

 .9חובת שיתוף הפעולה של המבוטח עם המבטח

 9.1על המבוטח למסור למבטח ,בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים
לבירור החבות ,כולל העברה מיידית ,עם קבלתו ,של כל מסמך הרלוונטי לתביעה ,הנובעת או
קשורה לקרות מקרה הביטוח ,ובכלל זה :הזמנה לדין ,הודעה על דיון ,צווים ,הליכים ,כתבי בית-
דין ומכתבים .אם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ,ככל שיוכל ,להשיגם.
 9.2לא קוימה חובת המבוטח להודעה למבטח על קרות מקרה הביטוח ,כולל פתיחת הליכים בגינו ,או
לשיתוף פעולה עמו בבירור התביעה ומסירת כל מסמך הדרוש לכך ,כאמור ,וקיומה היה מאפשר למבטח
להקטין חבותו  -אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח ,אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה
הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
א .החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
ב .אי-קיומה או איחורה לא מנעו מן המבטח את בירור חבותו ולא הכבידו על הבירור.
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9.3
9.4
9.5

9.6

עשה המבוטח במתכוון דבר ,שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או הכביד עליו -
אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח ,אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או העלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע
לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח מחבותו.
המבטח יכול להיכנס בכל זמן סביר לכל המקומות בהם אירע מקרה הביטוח ,ויכול להחזיק בהם
זמן מתקבל על הדעת ,למטרת חקירה או בדיקה על-ידי מי מטעמו ,כולל מימוש זכותו לקבלת
מסמכים ,והמבוטח ישתף עמו פעולה ,כולל מתן כל ההקלות הדרושות לכך.
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון  -פטור המבטח מחבותו.

 .10תביעה לתגמולי ביטוח
10.1
10.2

10.3

10.4

קרה מקרה הביטוח  -על המבוטח או המוטב ,לפי העניין ,להודיע על-כך למבטח בהקדם
האפשרי מעת שנודע להם על-כך ועל זכותם לתגמולי ביטוח.
כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על-פי הפוליסה תוגש בכתב )בטופס תביעה שהומצא
למבוטח ,על-פי בקשתו ,על-ידי המבטח(.
המבוטח רשאי להגיש העתקים של המסמכים הנ"ל גם בדואר אלקטרוני
 fax.tv.rehush@bth.co.ilובמסרון .054-9486510
על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח בתוך זמן סביר מעת שנדרשו לכך ,את
המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותם ,עליהם לעזור למבטח,
ככל שיוכלו ,להשיגם.
לאחר קרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים כדי לצמצם את היקף הנזק .היה
והמבוטח לא נקט באמצעים סבירים אלה ,רשאי המבטח להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.

 .11בסיס השיפוי
בהתאם למפורט ב"בסיס השיפוי" בפוליסת רכוש המשק ,שנערכה למבוטח בביטוח חקלאי ,בפרקים א
 -ב לחלק ג בפוליסת רכוש המשק.

 .12רכוש משותף
בכל מקרה של אבדן או של נזק לרכוש המבוטח ,המשמש הן את המשק והן את מפעליו ,יישא המבטח
על-פי פוליסה זו בחלקו של הנזק ,יחסית לייעוד השימוש של הרכוש המשותף ,כאמור ,כאשר חלק יחסי
בהתאמה של סכום ההשתתפות העצמית יחול על הנזק ,כאמור.

 .13זכויות המבטח לניצולת

 13.1בקרות אבדן או נזק כלשהו לרכוש כלשהו ,המבוטח על-פי פוליסה זו ,רשאי המבטח:
א .להיכנס לבניין או לחצרים בהם התרחשו האבדן או הנזק.
ב .לקבל לידיו רכוש של המבוטח ,שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.
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 13.2אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו ,לא ימלאו את דרישות המבטח ,או יפריעו או ימנעו
מהמבטח את השימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,ייחשב הדבר כאי-שיתוף פעולה של המבוטח
עם המבטח ,ויחולו הוראות סעיף  10לתנאים הכלליים לפוליסה זו.
 13.3המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם המבטח כבר
קיבל אותו לרשותו ובין אם לאו.
 13.4מותנה שניצול זכויותיו של המבטח על-פי תנאי זה ,לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח או
במוניטין שלו.

 .14מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

 14.1בקרות נזק לרכוש המבוטח על-פי הפוליסה ,כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על-פיה,
ובתנאי שהמבטח הכיר בחבותו לפי הפוליסה ,יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או
התחייבות כספית ,שיאפשרו לו לקבל שירות לתיקון הנזק ,וזאת על-חשבון הכספים שיגיעו לו
מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי ייעשה בהמרת
המקדמה ששולמה ,למטבע הפוליסה ,בהתאם לשער היציג של מטבע הפוליסה ביום תשלום
המקדמה בפועל.
 14.2במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו למבוטח,
יחזיר המבוטח למבטח את ההפרש ,כולל ריבית והצמדה ,בהקדם.
 14.3תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ,ישולמו בתוך  30ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה
בכתב לתשלום תגמולי הביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד משאר התגמולים.

 .15מבוטח ראשי
אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי ,ינהל הוא כל משא ומתן עם המבטח בשם כל
המבוטחים ,והוא יבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס הבקשה ,על
בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל הודעת
ביטול( כדי לחייב את כל המבוטחים .תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים
ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח .כל הסכמה בין המבוטח הראשי
למבטח תחייב את שאר המבוטחים .הודעה שישלח המבטח תישלח למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך
כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח.

 .16הודעות
 16.1הודעות למבוטח ולמוטב

הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענם האחרון הידוע
למבטח.
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 16.2הודעות של המבוטח או של המוטב למבטח

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח ,תינתן למבטח בכתב ,למען משרדו או למען סוכנות
הביטוח באמצעותה ערך המבוטח פוליסה זו ,או לכל מען אחר בישראל ,עליו הודיע המבטח
בכתב )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

 .17השתתפות עצמית
מוסכם בזאת ,שהמבוטח יישא בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה ,בגין כל מקרה ביטוח
שאירע לרכוש המבוטח .סכום ההשתתפות העצמית יופחת מהפיצוי ,שאושר לתשלום למבוטח על-פי
פוליסה זו.

 .18הצמדה

 18.1הסכומים הנקובים בפוליסה זו וברשימה ,כולל גבול האחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח
וסכומי ההשתתפות העצמית ,ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם סמוך לפני התחלת
הביטוח ,לבין המדד שפורסם לפני תשלום תגמולי הביטוח או תשלום ההשתתפות העצמית ,לפי
העניין .היו הסכומים נקובים במטבע חוץ ,יהיו סכומי הביטוח צמודים לשינויים שחלו במטבע זה,
מיום התחלת הביטוח ועד ליום תשלום תגמולי הביטוח או תשלום ההשתתפות העצמית.
 18.2ניכוי תגמולי ביטוח ,ששולמו למבוטח מתשלום מלוא סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים,
או ניכוי סכומים שהמבוטח חייב למבטח לפי פוליסה זו ,ייעשו תוך הצמדת הסכום ששולם או
שהמבוטח חייב למבטח ,למדד ,מיום התשלום החלקי או מיום החיוב ועד ליום תשלום גבול
האחריות .אם ננקבו סכומי הביטוח במטבע-חוץ ,ייעשה חישוב הניכוי לפי השינויים שחלו במטבע
זה ,מיום התשלום החלקי או מיום החיוב ועד ליום תשלום גבול האחריות.

 .19ברירת דין

 19.1פרשנות הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על-פיה או בקשר אליה ,כולל בקשר עם שאלת
הכיסוי הביטוחי ,יתבררו אך ורק על-פי דיני ישראל בלא תחולה לכללי הדין הבינלאומי ובסמכות
בלעדית של בתי-משפט בישראל בלבד.
 19.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת שאכיפת פסק-דין זר לא תיחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני
ישראל ולא כפסק-דין שניתן בבית-משפט ישראלי.

 .20זכות קיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום שהמבוטח
חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו או לאחרת .כן יקזז המבטח את סכומי דמי הביטוח
המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם ,בכפוף להוראות הדין.
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