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חלק א  -מבוא ועיקרי החוזה
הואיל והמבוטח ,אשר שמו וכתובתו צוינו ברשימה המצורפת בזה המהווה חלק בלתי נפרד
מפוליסה זו ,פנה אל
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן "המבטח"(
באמצעות טופס הצעה ממולא וחתום על-ידו ,המהווה את הבסיס לפוליסה זו וחלק בלתי נפרד ממנה;
לפיכך מעידה פוליסה זו ,כי תמורת התחייבות המבוטח לשלם למבטח את דמי הביטוח הנקובים
ברשימה ,מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין או בדן ,נזק או חבות עקב מקרה ביטוח
כמפורט בפרקי הפוליסה ,אשר צוינו במפורש ברשימה כי הם תקפים ,שאירע במשך תקופת
הביטוח הנקובה ברשימה; וזאת בכפוף לגבולות אחריות המבטח ,סכומי הביטוח המירביים,
תנאי הפוליסה וסייגיה.

 .1הגדרות כלליות
 1.1המבוטח
האגודה ,ששמה נקוב ברשימה ,ועד המושב ,גופים שלובים ,חברי האגודה (לרבות
מועמדים) ותושבי תחום המושב ששמותיהם פורטו בנספח "רשימת חברים ותושבים
מבוטחים״ לרבות בני-משק ביתם ובני-משפחתם הגרים עמם .לעניין הגדרה זו המונח
״גופים משולבים״ פירושו כל גוף שבו לאגודה אחריות או שליטה ב 25%-או יותר
בפעילותו ,משיעור חלקה של האגודה בגוף המשולב כאמור.
 1.2תחום מושב
שטח הקרקעות בבעלות האגודה וחבריה או שבחזקתם או שהוחכרו להם.
 1.3חצרי המגורים
תחום בית המגורים וחצריו הסמוכים.
 1.4משק בלתי פעיל
משק אשר המבנים שבו ותכולתם אינם משמשים לפעילות חקלאית כלשהי למעט
אחסנה .הצהיר המבוטח על משק בלתי פעיל ,והביטוח נערך בהתאם ,תהא השבתתו
מפעילות כמוצהר עובדה מהותית לעניין האמור בסעיף  2לתנאים הכללים לפוליסה.
 1.5התחום הגיאוגרפי
שטחי מדינת ישראל ,לרבות השטחים המוחזקים על ידה ,וכן תחומי האזורים
כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין
הממלכה הירדנית ההאשמית ,התשנ"ה –  .1995שטחי ישובים ישראליים
וכן שטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום האוטונומיה (שטחי " "Bו)"C" -
ייחשבו לשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו .למען הסר ספק ,שטח "" A
לא ייחשב כשטח מוחזק של מדינת ישראל.
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 1.6נזק
אובדן ,נזק או הרס פיזי תאונתי ובלתי צפוי.
 1.7מבנה מסיבי
מבנה שגגו וקירותיו בנויים מלבנים ו/או בלוקים ו/או אבן ו/או בטון ו/או פלדה ו/או
לוחות אסבסט אשר פתחיו מוגנים באמצעות סורגים או אזעקה נפחית המגנה על כל
פתחיו.
 1.8כל מבנה אחר
בכפוף לבקשת המבוטח ולאישור המבטח בכתב ומצוין מפורשות בדף הרשימה.
 1.9מטע
מטע ,כרם ופרדס.
 1.10מדד
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 1.11הרשימה
טופס הרשימה המצורף לפוליסה וכן כל תוספת שתוצא על-ידי המבטח ,הכוללת שינוי
או שינויים לפוליסה ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 1.12פס-אש
שטח נקי מעשב ,קוצים או כל עשבייה אחרת או חומרים בעירים אחרים ,שרוחבו 10
מטרים לפחות מסביב לרכוש המבוטח .כבישים ודרכי עפר לא ייחשבו כפסי-אש.

 .2סייגים כלליים
 2.1המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח עקב חבות ,אובדן ,נזק או מקרה ביטוח שנגרם
במישרין או בעקיפין על-ידי:
 2.1.1שדות אלקטרומגנטיים ,חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום
רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי מבעירת דלק
גרעיני .למטרת סעיף משנה זה בלבד ,המונח בעירה יכלול תהליך כלשהו של
ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
 2.1.2השמדת הרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
 2.1.3מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה
(מעין מלחמה) ,מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה וטרור ,מרד ,התקוממות
צבאית או עממית ,מרי  ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו
באורח 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,
החרמה.
לעניין סייג זה המונח ״טרור״ יפורש כשימוש בכוח למען מטרה פוליטית וכולל
כל שימוש בכוח לשם הפחדת הציבור או חלק ממנו.
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 2.2המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח בגין הפסד גרר או הפסד תוצאתי כלשהו לרבות
השהייה ,ירידת ערך ואובדן שוק  -אלא אם בוטח במפורש בפוליסה.
 2.3נזק לקווי תמסורת וחלוקה
אבדן או נזק למוליכים כלשהם (כלומר קווי תמסורת ו/או חלוקה) ,מתחת או מעל פני
הקרקע ,כולל אבדן או נזק לחוטים  ,כבלים ,עמודים ,מתקני תליה ,תרנים ,אנטנות
וכל רכוש אחר המהווה
חלק מהם או מחובר אליהם  ,כולל תחנות משנה ותחנות השנאה  ,למעט אם התמלאו כל
התנאים
המפורטים להלן:
 . 1הרכוש הנ"ל מבוטח בפוליסה.
 . 2הרכוש שייך למבוטח או נמצא באחריותו.
 .3הרכוש ממוקם בשטח חצרי המבוטח או לא יותר מ 500-מטר מחוץ לגדר החיצונית של
חצרי המבוטח.
סייג זה תקף (אך לא מוגבל) ,לגבי מוליכים של קווי תמסורת וחלוקה של אנרגיה חשמלית
ושל כל תקשורת טלפונית או סיבית ו/או כל תקשורת אחרת  ,בין ויזואלית ובין קולית.
נזק לרכוש שאינו מוחשי
אבדן או נזק למידע ו/או נתונים אלקטרוניים/דיגיטליים כלשהם.
על אף האמור לעיל  ,ובכפוף לתנאי הפוליסה  ,סייגיה וסעיפיה ,מובהר בזאת כי
הפוליסה מכסה:
 . 1אבדן או נזק לתכנות מדף ,הנובע ממקרה ביטוח שאירע לחמרה הכלולה ברכוש המבוטח.
 .2אבדן או נזק למערכות/תכנות הפעלה ,הנובע ממקרה ביטוח שאירע למכונה/ציוד/מכשיר
הכלולים ברכוש המבוטח ,בתנאי שמערכת ההפעלה מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהם.
 . 3אבדן או נזק למידע ו/או נתונים אלקטרוניים/דיגיטליים ,הנובע ממקרה ביטוח שאירע
לחמרה
הכלולה ברכוש המבוטח ,עד לגבול האחריות הנקוב בסעיף " 6.3הוצאות שחזור
מסמכים" מההרחבות לפרק זה  ,אך מובהר שהערך האינפורמטיבי של המידע אינו מכוסה.
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חלק ב  -פרקי הכיסוי
פרק א  -רכוש כללי
 .1הרכוש המבוטח
נכסי דניידא ונכסי דלא ניידא מכל סוג ותאור בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו ו/או באחריותו,
הנמצאים בתחום המושב ,במפורש למעט נכסים בלתי מבוטחים כדלהלן:
 1.1נכסי מפעלי תעשיה ומלאכה שמהותם העיקרית אינה צריכה או שימוש עצמי של
תושבי המושב.
 1.2נכסי הארחה ,תיור וממכר מסחרי.
 1.3נכסי קירור ,אריזה ואחסנה מסחריים שתכולתם נועדה בעיקר לשיווק או מסחר
שוטף ,להבדיל מאחסון עצמי או צריכה לשימוש עצמי בלבד.
 1.4בעלי-חיים שאינם מפורטים ברשימה לפוליסה.
 1.5גידולי כותנה ויבוליהם ,שטחי מרעה טבעיים ,גידולים מכוסים ,פרחים וצמחי-נוי.
מבני חממות/בתי רשת/מנהרות ותכולתם.
 1.6יצירות ודברי אומנות ,תכשיטים ,דברי-ערך ,ניירות-ערך ,ערבויות ,בולים,
מטבעות ,מסמכים סחירים וכספים מכל סוג.
 1.7מבני מגורים ותכולתם פרט למבני מגורים בבעלות האגודה שהושכרו לאחרים
ו/או הועמדו לרשותם.
 1.8כלי-טייס ,כלי-שייט ,כלי-רכב ממונעים ואביזריהם (פרט לחלקי חילוף של כלים
חקלאיים בהיותם באחסנה) וכן נגררים וכלים המורכבים על גבי כלי-רכב ממונע
ו/או בעת היותם רתומים לכלי-רכב ממונע.
 1.9מדרכות ,כבישים ,עמודי חשמל ושנאים ,מדשאות ,עצי וצמחיית נוי ,קרקע,
מזחים ,סוללות עפר ,סכרים ,מכרות ,מחצבות ,תעלות מים וניקוז ,מאגרי מים
שאינם בנויים מבטון ,מקווי ומקורות מים.
 1.10חומרי-נפץ ותחמושת.
 1.11רכושם של אנשים אשר במועד קרות מקרה הביטוח שמותיהם לא כלולים
ב״רשימת חברים ותושבים מבוטחים״ עדכנית הנמצאת בתיק החברה.
 1.12נכסים הנמנים על ענף שבגינו לא נתבקש ביטוח או שצוינו כבלתי מבוטחים
ברשימה.
 1.13כוורות שאין סביבן פס-אש.
 1.14ערימות חציר וקש שאין סביבן פס-אש.
 1.15חלקת שדה שאין סביבה פס-אש או חלקת שדה ששטחה עולה על  200דונם.
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 .2מקרה הביטוח
המבטח מתחייב לשפות את המבוטח  ,כאמור במבוא לפוליסה  ,בגין ״נזק״
כהגדרתו  ,הנגרם לרכוש המבוטח עקב אחד הסיכונים המבוטחים על-פי פרק זה
וזאת בכפוף לגבולות האחריות וסכום ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה .

 .3הסיכונים המבוטחים
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

אש ,לרבות אשר עקב תסיסה עצמית או התלקחות עצמית ,וכן עשן ,פיח או אדים
בלתי צפויים עקב סיבות אלה.
ברק.
התפוצצות ,לרבות  :התפוצצות ,הימעכות ,קריסה ,היסדקות וחימום יתר של דוודים
וכלים הנמצאים תחת לחץ או תת-לחץ; בתנאי כי כלים אלה נמצאו תקינים על-פי
אישור בדיקת תקינות ,כנדרש על-פי דין.
פגיעה תאונתית על-ידי בעלי-חיים ,כלי-רכב ,ציוד-נע ,כלי הרמה ומטעניהם (לרבות
נזק הנגרם למטעניהם עקב כך) במפורש ,למעט נזק הנגרם לעצים על פריים ,לגידולי-
שדה ולבעלי-חיים הנגרם על-ידי בעלי-חיים.
פגיעה על-ידי כלי-טי יס והתקני תעופה אחרים לרבות חפצים הנופלים מהם
(למעט פצצות וח מר י מלחמה אחרים ) וכן נזק הנגרם לרכוש המבוטח על-ידי
רעד על-קולי (למעט נזק לבעלי-חיים ) ,אולם במפורש למעט נזק הנגרם על-
ידי ריסוס אווירי .
פרעות ,מהומות אזרחיות והשבתות.
נזק בזדון  ,במפורש למעט נזק שנגרם על-ידי המבוטח ו/או על-ידי בני
משפחתו ו/או בהסכמתם ולמעט אירוע הנכלל בסייג  2.1.3לסייגים
הכלליים .
נזק מיידי הנגרם לרכוש המבוטח (פרט לעצים על פריים ,וגידולי שדה) עקב פריצת
מים ונוזלים אחרים מדוודים ,מיכלים ,בריכות (למעט בריכות מדופנות באדמה או
בעפר) ,מערכות צנרת ,מתקני ביוב והסקה.
נזק הנגרם לדוודים ,מיכלים ,מערכות צנרת ,מתקני ביוב והסקה עקב התבקעותם
לרבות אובדן תכולתם למעט אובדן מים.
טרף או הכשה של בעלי-חיים לרבות חנק עקב כך ,בתנאי כי קיימים סימנים המעידים
על חדירה פיזית לתחום מגודר בו נמצאים בעלי החיים או נתגלו סימנים פיזיים
המעידים על הפגיעה כאמור.

 .4סייגים לפרק א
המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח בגין:
 4.1נזק הנגרם לעצי-מטע נטוש או המיועד לעקירה.
 4.2נזק שטבעו בלאי ,פחת או תהליך הדרגתי.
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4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

קצר חשמלי ,קשת חשמלית ,שינוי מתח ,עומס יתר ובריחת חשמל.
נזק הנגרם על-ידי שקיעת קרקע או גלישת קרקע שלא נבעה מאחד הסיכונים
המבוטחים.
רעידת-אדמה (רעש)  -אש תת-קרקעית ,התפרצות וולקנית לרבות אש הנובעת מכך
 אלא אם נכללו במפורש ברשימה.נזק הנגרם מפגעי טבע כמפורט להלן  -אלא אם נכללו במפורש ברשימה:
 4.6.1רוח-סוערת ,סערה ,סופה ו/או רוח החזקה מהן (על-פי הגדרות סולם בופור),
שבר-ענן.
 4.6.2שטפון  -עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של :מים ,אגם ,נהר ,נחל,
ואדי ,תעלה ,מקווה מים ,בריכות אגירה ו/או מי-גשמים ,שלגים או ברד,
שהצטברו או זרמו על-פני הקרקע מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות.
 4.6.3ברד ,שלג ,סופת שלגים.
קרה ,כפור ושרב.
נזק לרכוש המבוטח ,אשר בעת קרות הנזק הינו מכוסה בביטוח ימי הנערך על-ידי
המבוטח או לטובתו ,פרט לסכום עודף כלשהו שלמעלה מסכום הביטוח לפי הביטוח
הימי .היה והכיסוי על-פי הביטוח הימי כאמור יתבטל עקב ביטוח זה ,יהיה המבטח
אחראי לנזק על-פי תנאי פרק זה.
אבדן או נזק לעצים ,גידולים ויבולים כתוצאה ממחלות ,עש ,כנימות ,חרקים ,תולעים,
מכרסמים וכדומה ו/או על -ידי בעלי-חיים מכל סוג שהוא.
זיהום ,אולם סייג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון המכוסה במפורש בפוליסה
או בגין נזק המכוסה במפורש בפוליסה ,שנגרם עקב זיהום.
נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה.
נזק לחלקה המעובדת באמצעות כלים חקלאיים ממונעים שאינם מצויידים בקולטי
גיצים תקינים.
נזק לחלקה שאיננה נקייה מעשביית בר.

 .5התנאות מיוחדות לפרק א
 5.1כל שריפה יזומה תבוצע באחריותו של המבוטח תוך נקיטת אמצעי בטיחות וכיבוי
מתאימים בהתאם לחוק ולתקנות שבתוקף ,לרבות וידוי כיבויה המוחלט של האש.
 5.2השיפוי בגין נזק לבעלי-חיים עקב הסיכונים המבוטחים (פרט לנזק עקב גניבה או פריצה)
מותנה בתמותה של בעלי החיים או השמדה/שחיטה שהייתה נחוצה עקב מקרה הביטוח.
 5.3השיפוי בגין נזק עקב אש ,הנובעת מתסיסה עצמית והתלקחות עצמית לגרעיני כותנה
המאוחסנים בערימות מעל  1,000טון בערימה אחת ,מותנה במדידה ורישום של
הטמפרטורה בתוך הערימה ,לפחות פעם בשבוע.
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 .6הרחבות כלליות לפרק א
 6.1רכוש מחוץ לתחום המשק
הרכוש המבוטח מכוסה בעת היותו זמנית מחוץ לתחום המשק בכל מקום בתחום
הגיאוגרפי ,בקשר לעיסוקיו של המבוטח בתנאי כי אחריות המבטח לא תעלה על
הסכום הנקוב בטופס העדכני לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה בגין הרחבה זו
עבור רכוש הנמצא באתר אחר.
 6.2נזק עקב פריצה ו/או שוד
הסיכונים המבוטחים על-פי פרק זה מורחבים לכלול נזק עקב פריצה ,שוד או כל ניסיון
לכך; לעניין הרחבה זו המונח ״פריצה״ פרושו :גניבה מתוך מבנה מסיבי סגור ונעול
כהלכה ומתוך לול מגודר ,שבוצעה לאחר חדירה לתוך המבנה ובתנאי שהחדירה או
היציאה בוצעה בכוח ובאלימות ונשארו סימנים הנראים לעין המעידים על-כך או
שהחדירה נעשתה תוך כדי שימוש במפתחות המבנה שהושגו ,הועתקו או הותאמו
שלא כדין.
״שוד״ פרושו :חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או
המבנים ,שנעשו על-ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח ו/או כלפי
מי מעובדיו.
מותנה בזה כי במקרה של נזק המכוסה על-פי הרחבה זו יודיע עליו המבוטח למשטרה
בהקדם האפשרי וישתמש באמצעים העומדים לרשותו כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש
הגנוב.
אחריות המבטח ,בגין מקרה ביטוח אחד ,לא תעלה על הסכום הנקוב בטופס העדכני
לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה בגין הרחבה זו ,על בסיס ״נזק ראשון״.
 6.3שחזור מסמכים
מוסכם בזאת כי פרק זה מורחב לכסות סכומים שהוצאו על-ידי המבוטח עקב מקרה
ביטוח לצורך שחזור מסמכים ,כתבי-יד ,תכניות ,נתוני עיבוד נתונים אלקטרוני ,תוכנה,
פנקסי-חשבונות וספרי הנהלת-חשבונות; בתנאי כי אחריות המבטח בגין מקרה
ביטוח אחד ,לא תעלה על הסכום הנקוב בטופס העדכני לסכומים והשתתפויות
עצמיות לפוליסה בגין הרחבה זו ובתנאי כי המבטח לא ישפה את המבוטח בעבור
ערך המידע האגור במסמכים ונזק שנגרם בגין אובדנו .הוצאות שחזור לעניין הרחבה
זו משמען  -ערכם החומרי של המסמכים בתוספת ההוצאות הנדרשות לצורך
העתקתם ממקור גיבוי כלשהו.
 6.4פינוי הריסות
מוסכם בזאת כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יכללו הוצאות בגין ניקוי ,הריסה ,ישור
ופינוי הריסות בעקבות מקרה ביטוח לרבות נזק הנגרם עקב פעולות אלה בתנאי כי
אחריות המבטח ,בגין מקרה ביטוח אחד ,לא תעלה על הסכום הנקוב בטופס העדכני
לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה בגין הרחבה זו ,על בסיס ״נזק ראשון״.
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 6.5שכר אדריכלים
מוסכם בזאת כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יכללו הוצאות שהוצאו עבור
תכניות ,שרטוטים ,תכנון ופיקוח של אדריכלים ומהנדסים וכן הוצאות תקורה כלליות
לשם תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח לאחר קרות מקרה הביטוח; בתנאי כי
אחריות המבטח ,בגין מקרה ביטוח אחד ,לא תעלה על הסכום הנקוב בטופס העדכני
לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה בגין הרחבה זו ,על בסיס ״נזק ראשון״.
 6.6רכוש בהקמה
מוסכם בזאת כי פרק זה מורחב לכסות נזק הנגרם עקב הסיכונים המבוטחים (פרט
לנזקי גשם) לרכוש בהקמה ,בני ה ,הרכבה ,העברה ,פירוק והריסה בתחום המושב,
למעט רכוש שבוטח בנפרד לטובת המבוטח על-פי פוליסה נפרדת לביטוח עבודות
קבלניות; בתנאי כי אחריות המבטח ,בגין מקרה ביטוח אחד ,לא תעלה על הסכום
הנקוב בטופס העדכני לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה .כל הנ״ל בכפוף לאמור
בסעיף  2לתנאים הכללים של הפוליסה.
 6.7מזון צרכניה בקירור
מוסכם בזאת כי הכיסוי על-פי הפרק מורחב לכלול נזק למזון בקירור בצרכניה של
האגודה עקב שינוי טמפרטורה הנובע מהסיכונים המבוטחים על-פי פרק זה; בתנאי
כי אחריות המבטח ,בגין מקרה ביטוח אחד ,לא תעלה על הסכום הנקוב בטופס
העדכני לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה בגין הרחבה זו.
הרחבה זו כפופה לאמור בסייגים  7.4.1.2ו 7.4.1.3-להלן.
 6.8השבת גבול האחריות/סכומי ביטוח
מוסכם כי לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח או גבול אחריותו של המבטח
לקדמותו תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-ביטוח נוספים בהתאם לרכוש
המבוטח שניזוק  -יחסית לתקופת הביטוח שנותרה.
מוסכם בזאת כי סה״כ תגמולי הביטוח לפי פרק א כולל בגין ההרחבות המפורטות בסעיפים :
 6.3ו 6.6-לא יעלה על גבול אחריות המבטח לאירוע ,בגין פרק זה.

 .7הרחבות מיוחדות לפרק א
צוין הדבר במפורש ברשימה מורחב הכיסוי על-פי הפרק לכלול את ההרחבה/ות המפורט/ות
להלן בכפוף לתנאי הפוליסה ,סייגיה וגבולות האחריות הנקובים ברשימה או בטופס העדכני
לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה בגין כל הרחבה כאמור:
 7.1רכוש במעבר
אובדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח ,עקב הסיכונים המבוטחים ,בעת העברתו בכל
מקום בתחום הגיאוגרפי .כמו כן מוסכם כי לעניין הרחבה זו יורחבו הסיכונים
המבוטחים לכלול נזק הנגרם על-ידי טעינה ,פריקה ,התנגשות ,התהפכות ,פריצה וכן
גניבה המלווה בגניבת הרכב המוביל ,כל זאת כאשר:
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 7.1.1לצורך השיפוי בגין נזק הנגרם לרכוש המבוטח עקב האמור בסעיף 7.5.2
(פגעי טבע) נדרש כי המטען הובל בכלי-רכב סגור או שהמטען כוסה כיאות
במעטה בלתי-חדיר למים.
 7.1.2לצורך השיפוי בגין פריצה או כל ניסיון לכך נדרש כי הרכוש המבוטח הובל
בכלי-רכב סגור ונעול וכי בעת חניית לילה מוגן כלי הרכב על-ידי מערכת
אזעקה תקינה ומופעלת או שנמצא בחניון סגור ונעול או תחת שמירה.
 7.1.3לצורך השיפוי בגין גניבת הרכוש המבוטח המלווה בגניבת הרכב המוביל
נדרש שהרכב היה מוגן בעת גניבתו באמצעי המיגון שנדרשו על-ידי המבטח,
שאצלו נערך ביטוח רכוש לרכב עצמו (״מקיף״).
 7.1.4הכיסוי מתייחס להעברה לצורכי המבוטח ובתנאי שעיסוקו העיקרי אינו הובלה.
התנאים המפורטים בסעיפי המשנה 7.1.2. :ו 7.1.3-לעיל לא יהיו תקפים
במקרה בו הושאר הרכב המוביל בדרכים עקב תאונה עם נפגעים בה היה
מעורב.
 7.2גניבה
גניבה של :בעלי-חיים מתוך תחום מגודר ,תוצרת חקלאית לאחר קטיפתה או איסופה,
חומרי הדברה ודישון ,זרעים ,בצלים ופקעות ארוזים ,מערכות השקיה הפרושות בשטח
מבוטח ובתנאי שלא חלפו יותר מ 7-ימים ממועד איסופן בשטח (במפורש למעט גניבת
ממטירים שאינה מלווה בגניבת זקיפים או צנרת השקיה) ,וזאת בתנאי מפורש כי הרכוש
כאמור נכלל ברכוש המבוטח וכי הגניבה נתגלתה בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח
ולא בעקבות ספירת מלאי תקופתית וכי הגניבה לא בוצעה על-ידי עובד או בן -משפחה
של המבוטח או בשיתוף עימם .מוסכם במפורש כי בכל מקרה של נזק על-פי הרחבה
זו יישא המבוטח בהשתתפות העצמית הנקובה בטופס העדכני לסכומים והשתתפויות
עצמיות לפוליסה ,בגין הרחבה זו.
 7.3פגיעה תאונתית לבעלי-כנף
נזק הנגרם לביצי הדגרה ,אפרוחים ובעלי-כנף  -בהיותם בחדרי קירור ,חדרי חושך,
לולים מבוקרים משופרים ומאולצים על מערכותיהם (להלן "ציוד") בהם מתקיים:
 7.3.1חוזה אחזקה תקף לציוד ,עם חברה מוסמכת ,אלא אם קיים צוות אחזקה
עצמי מיומן וכן ניהול מלאי עצמי של חלקי חילוף חיוניים לרבות מבער.
 7.3.2גנרטור חרום ,בעל הספק להזנת כל מערכות הלולים ,המותנע אוטומטית על-
ידי מצבר המוטען מהרשת בעל הספק מתאים להפעלת הגנרטור שגילו אינו
עולה על  18חודשים.
 7.3.3חיבור ל 2-גנרטורים נפרדים כנ״ל המגבים זה את זה אוטומטית.
 7.3.4בדיקה אחת לשבוע של תקינות הגנרטור/ים על-ידי ניתוק אספקת החשמל
ללולים וכן ינוהל יומן בו ירשמו בדיקות אלה.
 7.3.5מערכת אזעקה מוזנת מסוללות נטענות מהרשת ,ומתריעה על תקלה
במערכת אוורור ,חימום ,הזנה ,אספקת חשמל וכן שני רגשי טמפרטורה
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נפרדים ובלתי תלויים המתריעים על שינויי טמפרטורה מעל/מתחת
לטמפרטורה המתוכננת .המבוטח ינהל יומן נפרד ו/או תיעוד ממוחשב לכל
לול ,בו תרשמנה בדיקות תקינות שתערכנה מדי יום ,בציון תאריך ושעת
הבדיקה וחתימת המבצע .מערכת ההתרעה והאזעקה יכללו התרעה לירידת
מתח לגנרטור/למשדר/למצבר העצמי .המערכת תכלול  2יחידות נפרדות
ועצמאיות:
 7.3.5.1שתי מערכות אזעקה אלחוטית ו/או סלולריות בעלות משדר נפרד ולפחות שני
מכשירים תקינים ופעילים ואינם במצב שקט או רטט בלבד ,המוחזקים בכל עת
ברשות שני אחראים מיומנים הנמצאים במרחק הגעה שאינו עולה על  15דקות
מהלולים המבוטחים.
 7.3.5.2כמו כן תותקן מערכת אזעקה קולית בטווח שמיעה ,מאזור מגורים ,כאשר
התושבים מתודרכים בדבר חשיבות הודעה מיידית אודות כך לאחראי המתאים.
כמו כן תידלק נורת סימון (קוג'אק) מעל גג הלול שנפגע .מערכת זו תופעל גם
על-ידי מצבר נטען.
 7.3.6בדיקה אחת לשבוע של תקינות מערכת האזעקה וכן ינוהל יומן בו ירשמו
בדיקות אלה.
כתוצאה מכל סיבה שלא הוצאה מכלל ביטוח בהתאם למפורט להלן.

 7.3.7סייגים להרחבה
המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח על-פי הרחבה זו בגין:
 7.3.7.1הרעלת מזון  ,מזיקים ומחלות (פרט למחלה שהוכח שנבעה במישרין
מפגיעה פיזית חיצונית  ,שלא הוצאה מכלל ביטוח על-פי הסייגים האחרים
להרחבה זו ).
 7.3.7.2תנאי חום וקור טבעיים או חוסר של חמרי עזר ו/או חמרי הפעלה כלשהם ,מבלי
לגרוע מכלליות האמור לרבות מים ,מזון או דלק/גז לחימום (אלא אם נבע מאי-
תקינות הציוד סמוך למועד קרות מקרה הביטוח ולמבוטח לא הייתה אפשרות
לדעת על-כך ,או מקפיאת חמרי העזר ו/או חמרי ההפעלה עקב טמפרטורה של
מינוס  3מעלות צלסיוס ומטה ,באתר המבוטח ,על-פי אישור השרות
המטאורולוגי).
 7.3.7.3נזק או החמרת נזק הנובעים מצפיפות יתרה של עופות מעבר לתקן המקובל
לאותו סוג מתקן.
 7.3.7.4נזק הנובע מכיול בלתי מתאים או מאי-כיול של מערכות הציוד ו/או מערכות ההתראה.
 7.3.7.5גניבה שאינה תוצאה של פריצה.
 7.3.7.6נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים לפרק א (למעט נזק תוצאתי
עקב הסיכונים הנכללים בסעיף  - 4.3קצר חשמלי וכו׳) ובסייגים הכלליים
לפוליסה.
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 7.4נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית בקירור
נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית (במפורש למעט פרחים ,גידולי-נוי ,בשר ודגים) בעת
היותה בקירור עקב שינוי טמפרטורה בלתי צפוי מכל סיבה שלא הוצאה מכלל ביטוח
בהתאם לאמור בסייגים להרחבה זו.
 7.4.1סייגים להרחבה
המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח על-פי הרחבה זו בגין:
 7.4.1.1נזק הנובע מהפסקת חשמל אלא אם קיימת מערכת אוטומטית לאספקת חשמל
בעת הפסקה באספקת החשמל הציבורית.
 7.4.1.2נזק הנובע משינוי טמפרטורה ,אלא אם הופעלה מערכת התראה שהייתה תקינה
בעת הפעלתה ,המתריעה על שינוי טמפרטורה מעל או מתחת לטמפרטורה
המתוכננת לסוג התכולה המבוטחת הנמצאת במתקני הקירור.
 7.4.1.3נזק הנובע מכיול בלתי מתאים או מאי-כיול של מערכות הציוד ו/או מערכות
ההתראה.
 7.4.1.4נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה.
 7.5רעידת אדמה ופגעי טבע
צוין הדבר במפורש ברשימה – למרות האמור בסעיפים 4.6 ,4.5 :בסייגים לפרק –
מורחב הכיסוי על-פי הפרק לכלול אובדן או נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מ-:
 7.5.1רעידת אדמה (רעש) – אש תת-קרקעית ,התפרצות וולקנית לרבות אש
הנובעת מכך.
 7.5.2פגעי טבע -
 7.5.2.1רוח סערה ,סערה ,סופה ו/או רוח החזקה מהן ,שבר ענן – הכל בהתאם
להגדרות ולקביעת השרות המטאורולוגי.
 7.5.2.2שטפון – עליה על גדותיהם או על גובהם הרגיל של :מי-ים ,אגם ,נהר ,נחל ,ואדי,
תעלה ,מקווה-מים ,בריכות אגירה ו/או מי-גשמים ,שלגים או ברד ,שהצטברו או
זרמו על-פני הקרקע מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות.
 7.5.2.3ברד ,שלג ,סופת שלגים .הכיסוי בגין סיכונים אלה מותנה בסקר סיכונים מוקדם,
עדכני ומשביע רצון ובאישורו של המבטח ,אשר יינתן במפורש למטרה זו.
 7.5.3סייגים להרחבה
המבטח אינו חייב בשיפוי המבוטח על-פי הרחבה זו בגין אובדן או נזק הנגרם:
 7.5.3.1על-ידי נקזי מים כתוצאה ממרזבים בלתי תקינים.
 7.5.3.2לעצים ,מטע ,גידולי שדה ,גידולים בשטחים פתוחים מכל סוג ותאור על פריים
ויבוליהם.
 7.5.3.3לחממות ,בתי-רשת ומנהרות מכל סוג ותאור וכל הקשור בהם.
 7.5.3.4לשערים ,גדרות ומערכות השקייה למיניהן (לרבות מערכות ממוחשבות).
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 7.5.3.5לחלקי מבנה או לכיסויים העשויים מחמרים בלתי קשיחים על תכולותיהם כגון:
יריעות ,כיסויים מיוטה ,פלסטיק ,ניילון וחומרים דומים ,אהלים ,מבני מחצלות,
מתקנים רעועים ומבנים בלתי גמורים מכל סוג.
 7.5.3.6לבעלי-חיים הנמצאים במתקנים רעועים ובמבנים בלתי גמורים.
 7.5.3.7לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים בעת היותו תחת כיפת השמיים.
 7.5.3.8לרכוש המונח ישירות על הרצפה או אינו מונח במרחק סביר מהקירות החיצוניים
של המבנה.
 7.5.3.9לתעלות ניקוז ,בורות ספיגה ,בורות שופכין ומעבירי מים.
7.5.3.10אשר מוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור:
בסעיף  1לפרק א – הרכוש המבוטח – נכסים בלתי מבוטחים.
בסעיף  4לפרק א – סייגים לפרק א ובסייגים הכלליים לפוליסה.
האמור בסעיפים 7.5.3.7 ,7.5.3.4 :ו 7.5.3.8-לסייגים להרחבה מתייחס
לפגעי טבע ,אולם למעט במפורש :רעידת אדמה (רעש) ,אש תת-קרקעית,
והתפרצות וולקנית לרבות אשר הנובעת מכך.

 7.6כוורות
 7.6.1מקרה הביטוח
אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,או לחלק ממנו ,שיגרמו כתוצאה מהסיכונים
המבוטחים.
 7.6.2הרכוש המבוטח
כוורות ודבורים שבהן ,סביבן פס-אש ,השייכות למבוטח.
 7.6.3הסיכונים המבוטחים:
אש ,התפוצצות.
גניבה – במידה וצוין ברשימה ותמורת דמי-ביטוח נוספים.
 7.6.4הבסיס לתגמולי הביטוח:
 7.6.4.1כוורות  -שווי ממשי של הכוורות ביום קרות הנזק.
 7.6.4.2דבורים  -מחירי עלות קניה של דבורים דומות לאלו שניזוקו ,לא כולל עלות הגידול
וערך הדבר שניזוק.
 7.6.4.3בכל מקרה לא יעלו תגמולי הביטוח על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.
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 .8הבסיס לשיפוי על-פי פרק א
תגמולי הביטוח המגיעים על-פי פרק זה ,בעקבות מקרה הביטוח ,יחושבו בהתאם למפורט
להלן; זאת בכפוף לגבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה
או בטופס העדכני לסכומים והשתתפויות עצמיות לפוליסה.
 8.1מטעי תמרים
אומדן שווי היבול למשך עד  3עונות המחושב לפי שווי היבול הממוצע של החלקה
שניזוקה ב 3-שנים שקדמו למקרה הביטוח ,בהתחשב בזן ובגיל המטע שניזוק ,בניכוי
הוצאות שנחסכו.
 8.2מטעים אחרים
 8.2.1הוצאות עקירה וניקוי בפועל של השטח שניזוק.
 8.2.2החלק היחסי של הוצאות שיקום המטע שניזוק ,בהתאם לתקופת הפוריות
שנותרה ,על-פי נתוני משרד החקלאות .״הוצאות-שיקום״ פירושן – הוצאות
נטיעה/שינטוע וכן אחזקה עד לפוריות – אם היה המטע בגיל הפוריות או עד
גיל המטע במועד קרות מקרה הביטוח (המוקדם מבין שני המועדים).
 8.2.3אומדן יבול עתידי בגין היבול שניזוק ,עד לפוריות מלאה או עד  5עונות
המוקדם מביניהם ,המחושב לפי שווי ממוצע מהוון של היבול במשך שתי
העונות שקדמו למקרה הביטוח ,בהתחשב בזן ובגיל המטע שניזוק ,בניכוי
הוצאות שנחסכו.
כל זאת רק במידה וכיסוי אובדן יבול עתידי  -בתוקף.
 8.3שדות
שווי היבול הצפוי לעונה אחת מהשדות שניזוקו בניכוי הוצאות שנחסכו.
 8.4בעלי-חיים
 8.4.1ביצים להדגרה
עלות רכישת ביצה להדגרה ביום קרות מקרה הביטוח.
 8.4.2ביצים ואפרוחים בהדגרה ואימון
ערך המכירה של אפרוח במועד השיווק הצפוי בניכוי הוצאות שנחסכו (לרבות
שכר-עבודה) .הכמות שאבדה בהדרגה תקבע בהתחשב בשיעורי הבקיעה
הצפויים .כמות האפרוחים שאבדו באימון תיקבע בניכוי שיעור התמותה
הטבעית הצפוי.
 8.4.3מטילות
ערך המטילה כבשר ,במועד קרות מקרה הביטוח ,בתוספת אבדן פוריות
עתידית מהוונת למועד קרות מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות שנחסכו (לרבות
שכר-עבודה).
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 8.4.4בעלי-כנף אחרים
ערך המכירה כבשר ,במועד השיווק הצפוי בניכוי הוצאות שנחסכו (לרבות
שכר-עבודה).
 8.4.5בעלי-חיים אחרים
עלות הרכישה של בעל-חיים דומה במועד קרות מקרה הביטוח (בהתחשב
בסוג בעל החיים וגילו) בניכוי ערך הניצולת .השיפוי בגין בעל-חיים אחד מוגבל
לסכום הנקוב ברשימה מגבול האחריות הכללי בפרק זה.
 8.5קש וחציר
עלות הרכישה של קש או חציר (לפי העניין) במועד קרות מקרה הביטוח או במועד
הרכישה מחדש ,הנמוך מביניהם.
 8.6תוצרת חקלאית שלא פורטה בסעיף זה ()8
ערך השוק ביום קרות מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות שנחסכו.
 8.7מלאים אחרים מכל סוג שלא תוארו בסעיף זה ()8
עלות הרכישה של הרכוש שניזוק במועד קרות מקרה הביטוח או במועד הרכישה
מחדש ,הנמוך מביניהם.
 8.8מבנים ,מכונות ,ציוד ורכוש אחר מכל סוג שלא תואר בסעיף זה (:)8
 8.8.1נזק שניתן לתיקון
עלות החזרת הרכוש שניזוק למצבו ערב קרות מקרה הביטוח ללא הפחתה
בגין בלאי או שימוש.
 8.8.2נזק שלא ניתן לתיקון
עלות החלפת הנכס שניזוק בנכס חדש מסוג או טיפוס דומה בתנאי כי אחריותו
של המבטח לא תעלה על עלות ההחלפה של נכס דומה שאינו עולה בטיבו
ואינו משופר מהנכס שניזוק בעת שהיה חדש .היה והנכס שניזוק אינו נמצא
ביצור שוטף ,תוגבל אחריותו של המבטח לעלות ההחלפה של נכס הנמצא
בי צור שוטף והדומה ככל האפשר לנכס שניזוק.
המבוטח רשאי לבצע את הכינון – החלפת הנכס שאבד או ניזוק בנכס
חדש מסוג או טיפוס דומה ,בתחום הגיאוגרפי ,בתנאי שחבותו של
המבטח בגין אותו מקרה ביטוח לא תגדל עקב כך מעבר לחבותו  ,לו ביצע
המבוטח את הכינון במקום בו היה הרכוש המבוטח  ,במועד קרות מקרה
הביטוח.
כל הנ״ל מותנה בכך שהמבוטח יחל בביצוע התיקון או ההחלפה של הרכוש
שניזוק תוך זמן סביר לאחר קבלת אישור לכך מאת נציג המבטח וישלימו לא
יאוחר מ 12-חודש לאחר קרות מקרה הביטוח (אלא אם המבטח נתן את
הסכמתו להארכת תקופה זו) .כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות התיקון או
ההחלפה ,או הודיע למבטח כי אין ברצונו או אין ביכולתו לתקן או לחלף את
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הרכוש שניזוק ,תהיה חבות המבטח מוגבלת לערכו כחדש של הרכוש במועד
קרות מקרה הביטוח בניכוי מתאים בגין בלאי ושימוש.
 8.8.3סעיף משנה זה ( )8.8לא יהיה בר-תוקף בגין:
 8.8.3.1מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף בשרות המבוטח בטרם קרות מקרה
הביטוח ,למעט לגבי רכוש כאמור שהינו תקין ומתוחזק ,אף-על-פי שאינו
מתופעל.
 8.8.3.2רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח למבטח בכתב ,תוך  6חודשים ממועד קרות
מקרה הביטוח ,על כוונתו לכונן את הרכוש שנהרס או ניזוק כאמור בסעיף זה.
השיפוי לרכוש כנ״ל יהי השווי הממשי של הרכוש שנהרס או שניזוק מיד לפני
קרות מקרה הביטוח ,תוך התחשבות בגיל ,סוג ומצבו של אותו רכוש.

פרק ב  -ביטוח שבר מכני
 .1מקרה הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק שייגרם לרכוש המבוטח המפורט ברשימה ,עקב שבר
מכני שפירושו לעניין פרק זה הינו נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי ,המצריך תיקון או החלפה
של הרכוש המבוטח ,הנמצא בתחום המשק ,מכל סיבה שלא הוצאה מכלל ביטוח בהתאם
למפורט בסייגים לפרק זה.

 .2סייגים לפרק
המבטח לא יהיה אחראי עבור אובדן או נזק:
 2.1אשר נגרם עקב הסיכונים אשר ניתן לבטחם על-פי פרק א' לפוליסה זו.
 2.2אשר נגרם עקב ניסיונות ,שינויים ,ניסויים ועומס יתר שהופעל על הרכוש המבוטח
במתכוון ו/או שלא למטרות להן נועד.
 2.3אשר עבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח ,או סיפק אותו או ביצע בו
תיקונים ,בין שאחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת .חלק הלה
על אחריותו ,ישלם המבטח את דמי האובדן או הנזק בתנאי שהמבוטח חייב יהיה
להסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו ו/או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן,
הספק או המתקן.
 2.4אשר נגרם עקב פגם או ליקוי שהיו קיימים בתחילת תקופת הביטוח ולא נמסרה
למבטח הודעה על-כך למרות שהיו ידועים למבוטח.
 2.5לאביזרים בני-חילוף תקופתי כגון תבניות ,מקדחים ,ראשי קידוח ,מוטות קידוח,
מבלטים ,משוריות ,גלילים ,רצועות ,חגורות ,חבלים ,כבלים ,שרשראות ,מצברים או
סוללות חשמל ,צמיגים ,מברשות ,חומרי הפעלה (שמן ,דלק וכו') ,חומרי קירור (נוזל
או גז) וחו מרים בלתי מתכתיים זולת אלה העשויים מחומרים קשיחים; אלא אם
אובדנם או החלפתם הייתה נעוצה עקב מקרה ביטוח שלא הוצא מכלל ביטוח על-פי
הסייגים האחרים לפרק זה (פרט לשמנים ודלקים).
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2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

שאופיו בלאי ,חלודה ,קורוזיה או אבנית שנגרמו משימוש רגיל או מעבודה רגילה או
שסיבתן נעוצה בהרעה הדרגתית; חריג זה מוגבל לאותו חלק של הרכוש המבוטח
שניזוק במישרין מגורמים אלה.
הנגרם לחמרים במהלך עיבודם.
שנגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשכת הפעלתו
לאחר נזק או פגם שהתגלה ולא תוקן או שתיקונו לא אושר על-ידי המבטח .
לרכוש מבוטח המושכר לאחרים ואינו מופעל על-ידי מפעיל של המבוטח.
המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים לפרק א (למעט סעיף  – 4.3קצר חשמלי
וכו׳) ובסייגים הכלליים לפוליסה.

 .3בסיס הביטוח
בסיס הביטוח של הרכוש המבוטח יקבע על-פי עלות הרכוש המבוטח כרכוש חדש מאותו
סוג ומאותו כושר תפוקה כשעלות זו כוללת דמי-הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים (אם יחולו)
שאינם ברי-החזרה.

 .4הבסיס לשיפוי
 4.1נזק שניתן לתיקון
כל ההוצאות שתידרשנה כדי להחזיר את הפריט הניזוק למצב פעולה כפי שהיה מיד
לפני קרות מקרה הביטוח ללא ניכוי עבור פחת או שימוש; כן ישלם המבטח את
הוצאות הפירוק וההקמה מחדש וכן דמי-הובלה רגילים לבית המלאכה הלוך ושוב,
בתחום הגיאוגרפי ,והיטלים (אם יחולו) שאינם ברי-החזרה ,שהוצאו לשם ביצוע
התיקונים .אם התיקונים בוצעו בבית-מלאכה של המבוטח ישלם המבטח את עלות
החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ,בתוספת אחוזים סבירים בשל
הוצאות תקורה כלליות.
במקרה ועלות של החזרה למצב פעולה תקין תגרור אחריה החלפה של ליפוף חשמלי
או חלפים המתבלים עקב שימושם ,ייעשה ניכוי מתאים בגין בלאי.
המבטח לא ישלם בעבור שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו
בעת ביצוע תיקונים המכוסים על-פי פרק זה .המבוטח יישא על-חשבונו בעלותם של
תיקונים ארעיים כלשהם  ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים
המכוסים על-פי פרק זה.
 4.2אובדן מוחלט
בקרות אובדן מוחלט של פריט ,מפריטי הרכוש המבוטח ,ישפה המבטח את המבוטח
עבור עלות ההחלפה של הפריט שאבד ,בפריט חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר
תפוקה ,כשעלות זו כוללת דמי-הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים (אם יחולו) ,שאינם
ברי-החזרה .אולם מוסכם בזאת במפורש כי היה וחלפו שלוש שנים (למעט גנרטור
לשעת חרום וציוד חליבה אשר לגביהם היה וחלפו חמש שנים) מאז הפעלתו
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לראשונה של הציוד או ממועד ביצוע בו שיפוץ כללי ו/או חידוש ,יופחת בלאי מתגמולי
הביטוח בהתחשב במצבו של הרכוש המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח.
״אובדן מוחלט״ ייחשב מקרה בו הושמד פריט מבוטח או שעלות תיקונו כאמור
בסעיף  4.1לעיל עולה על– או שווה ל– עלות החלפתו כאמור בסעיף זה.
 4.3השיפוי הניתן על-פי פרק זה לא יכלול את עלות ההובלה או ההעברה של הרכוש
המבוטח ו/או עובדים מחוץ לתחום הגיאוגרפי ,אלא אם הוסכם אחרת עם המבטח.
 4.4תשולמנה הוצאות מיוחדות בגין משלוח דחוף ,שעות נוספות ,או עבודה בשבתות או
בחגים – על-פי הצורך ,בשיעור של עד  20%מגובה הנזק.
 4.5ערכה של ניצולת הניתנת לשימוש על-ידי המבוטח יופחת מהשיפוי המגיע למבוטח.

 .5ביטוח חסר
בפרק זה ,היה בתחילת תקופת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ״בסיס הביטוח״ פחות מעלות
ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש על-פי סעיף  – 3״בסיס הביטוח״ ,תפחת
חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ-״בסיס הביטוח" לבין עלות
ההחלפה כנדרש בסעיף  – 3״בסיס הביטוח״ ,למעט אם יתברר כי הסכומים שעל-פיהם בוטח
הציוד פחותים בשיעור שאינו עולה על  10%מ-״בסיס הביטוח״.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד המבוטח בנפרד.

פרק ג  -אחריות כלפי צד שלישי
 .1מקרה הביטוח
המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בעד הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלמם על-פי דין
לצד שלישי ,כתוצאה מאירוע פיזי תאונתי ובלתי צפוי שאירע במשך תקופת הביטוח תוך כדי
עיסוקו של המבוטח ,כמוגדר להלן ,בתחום הגיאוגרפי ,שגרם להיזק גופני ,מוות ,מחלה ,או
ליקוי גופני נפשי או שכלי וגם ו/או היזק לרכוש לרבות התוצאות הנובעות מכך; בכפוף לגבולות
אחריות המבטח וסכום ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה בגין פרק זה.

 .2הוצאות
בכל מקרה בו חולק המבטח ,על אחריות המבוטח לגבי תביעה שהוגשה נגד המבוטח
והמבטח לוקח על עצמו את ניהול ההליכים בהתאם לתנאי מספר  15לתנאים הכלליים לכל
פרקי הפוליסה ,ישפה המבטח את המבוטח בעד הוצאות סבירות הכרוכות בניהול ההליכים
המשפטיים ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית וזאת גם מעבר לגבול האחריות הקבוע לפרק
זה.
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היה סכום האחריות שהושת על המבוטח גבוה מגבול האחריות על-פי פרק זה ,יהא המבטח
אחראי אך ורק לחלק היחסי של ההוצאות ,כיחס שבין גבול האחריות לבין סכום האחריות
שהושת על המבוטח.

 .3עיסוקו של המבוטח
כל עיסוק של המבוטח ,למעט עיסוקים שהחבות בגינם אינה מבוטחת כמפורט להלן ,אלא
אם נכללו במפורש ברשימה:
 3.1ניהול ,בעלות או תפעול של מפעלי תעשייה ומלאכה ,בידור ,אירוח או ספורט שמהותם
העיקרית אינה צריכה או שימוש עצמי של תושבי המושב.
 3.2ניהול ,בעלות או תפעול של בתי-הארחה או בתי-מלון מסחריים.
 3.3ניהול ,בעלות או תפעול של מוסכים ,מחסני קירור ,אריזה ואחסנה – מסחריים או אזוריים.
 3.4עיסוק בקידוחי נפט ,ייצור ,עיסוק או שימוש או אחסון או הובלת תחמושת ,זיקוקין די-
נור וחומרי נפץ ,כריית מחצבים והקמת סכרים.
 3.5עיסוק בצלילת מעמקים (.)Deep Sea Diving
 3.6קיום ,עיסוק או השתתפות במרוץ של כלי-רכב ,כלי-שייט ,בעלי-חיים ומרוצים אחרים.
 3.7ייצור ,אחסון ,שיווק והפצה של כימיקלים ,דלק או גז ,אולם אחסון לשימוש עצמי בלבד
יהיה מכוסה.
 3.8ספורט אתגרי כמפורט באתר החברה  www.bth.co.ilכפי שיעודכן מעת לעת.
למען הסר ספק מכוסה במסגרת הגדרת ״עיסוקו של המבוטח״ כל חבות של המבוטח
הנובעת ממבני המגורים ,התכולה והפעילות בהם.

 .4סייגים לפרק זה
המבטח אינו חייב לשפות את המבוטח עבור חבות בגין או בקשר עם:
 4.1חבות כלפי עובדיו כמוגדר במקרה הביטוח של פרק ד  -אחריות מעבידים.
 4.1.1תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין נזק לעובד שעל המבוטח מוטלת חובה
לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי ו/או לדווח עליו למוסד לביטוח
לאומי ,והמבוטח לא עשה כן.
סייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אדם ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או
שהמבוטח אינו חב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו ,אשר יחשב לצד שלישי לצורך
פוליסה זו ,וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסת חבות מעבידים.
 4.2חבות שחובה לבטחה על-פי דין בגין כלי-רכב מנועי וכן חבות בגין אותם סכומים
שהמבוטח זכאי לשיפוי בגינם על-פי פוליסה לביטוח כלי-רכב עקב נזק לרכוש
הנובע מהשימוש בכלי-רכב מנועי ,וכמו כן חבות עקב נזק לרכוש של צד שלישי
שנגרם משימוש בכלי-רכב מנועי בסכומים שמעל  400,000ש"ח לאירוע ולתקופת
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הביטוח – מעבר לסכום שבגינו זכאי מבוטח לשיפוי על-פי פוליסת רכב
סטנדרטית של המבטח לביטוח נזקי רכוש של צד שלישי.
 4.3חבות כלשהי החלה על המבוטח עקב או כתוצאה הנובעת מ:
 4.3.1שימוש ברכבת וכלי-שייט.
 4.3.2שימוש בכלי-טייס פרט להטסת טיסנים זעירים למטרות תחביב.
 4.4אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשרותו; האמור בסייג זה אינו
חל על שרותי עזרה ראשונה הניתנים על-ידי המבוטח או באמצעותו.
 4.5נזק לרכוש הנמצא בבעלותו של המבוטח וגם/או בשליטתו וגם/או בהשגחתו של
המבוטח.
 4.6נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח או כל איש בשרותו פועלים או פעלו בו בעת קרות
מקרה הביטוח ,בתנאי שהנזק נגרם במישרין על-ידי הפעולה האמורה.
 4.7חבות שהמבוטח קיבל על עצמו בתוקף הסכם אלא אם כן אותה חבות הייתה חלה
על המבוטח בהעדר קיומו של ההסכם כאמור .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום
שהמבטח שילם והיה יכול לגבותו בהעדר הסכם כזה.
 4.8סכום כלשהו שהמבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו והוא מנוע מכך לפי
הסכם שהוא צד לו.
 4.9סכומים שהמבוטח זכאי לשיפוי בגינם על-פי פוליסה לביטוח אחריות קבלנים ,או
חבות בגין עבודות בניה מחוץ לתחום המושב.
 4.10חבות כלשהי שעלולה לחול על המבוטח ,והנובעת מ :זיהום אוויר או זיהום מים
או זיהום קרקע ,אולם למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי
צפוי מראש ,אשר אירע ו/או נבע מרכוש מבוטח (בפוליסה זו) וסביבתו הקרובה.
 4.11חבות בגין צורנית או אמיינתית ( )Asbestois or Silicosisהנובעת מ :כרייה,
עיבוד ,ייצור ,שיווק ואחסון של אזבסט או מוצרי אזבסט או כאלה שמכילים בעיקר
אזבסט .למען הסר ספק מוסכם בזה במפורש שאין סייג זה חל לגבי מוצרי אזבסט או
כאלה המכילים אזבסט ואשר מהווים חלק ממבנים או מורכבים במבנים כלשהם.
 4.12מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,שווקו או יובאו למטרות
מסחריות על-ידי המבוטח או כל אדם בשירותו ,לאחר שהמוצרים חדלו מלהיות
בחזקתו של המבוטח או כל אדם בשירותו.
 4.13ייעוץ או תכנון שנעשו על-ידי המבוטח או כל אדם בשירותו.
 4.14הרעלה מכל סוג שהוא ,למעט לעניין כיבוד המוגש לאורחי המבוטח.
 4.15נזק לבני המשפחה של המבוטח מדרגה ראשונה.
 4.16שימוש בכלי-נשק או בחומרי נפץ.
 4.17כל תביעה מצד המוסד לביטוח לאומי לגבי אנשים שהמבוטח חייב בתשלום דמי-
ביטוח לאומי בגינם אך לא שילם תגמולים אלו.
 4.18נזק שנגרם ליסודות של בנינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל עבודה הנעשית
על-ידי המבוטח או כל איש בשירותו.
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4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

כל נזק לקרקע או לרכוש או לבניין שיגרם על-ידי זעזוע ,החלשת משען של קרקע
או רכוש או בניין או תביעות כתוצאה מנזק כזה.
חבות כלשהי בגין משק פעיל לגבי כל ״חבר אגודה״ שציין כי משקו אינו פעיל.
חבות כלשהי בגין תפעול ו/או החזקת מזבלה שלא בהתאם לחוקים ולתקנות של
כל משרד ממשלתי ו/או רשות מקומית הנוגעים בדבר.
פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
חבות המוצאת מכלל ביטוח בהתאם לסייגים הכלליים לפוליסה.

 .5הרחבות כלליות לפרק זה
 5.1אחריות שילוחית
פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין אחריותו השילוחית הנובעת בשל מקרה
ביטוח ממעשה או מחדל של כל אדם או גוף הפועל בשם המבוטח או מטעמו.
 5.2חבות בגין ריסוס
מבלי לגרוע מהאמור בסייג  , 4.4מוסכם בזאת כי פרק זה מורחב לכסות את חבותו
של המבוטח הנובעת מפעולות ריסוס – אווירי או אחר – בתנאי מפורש כי המבוטח
נקט בכל אמצעי הזהירות המתאימים בהתחשב בתנאי מזג האוויר ,חמרי הריסוס
והרכוש הנמצא בקרבת איזור הריסוס והריסוס ייעשה בהתאם לחוקים ולתקנות
של כל משרד ממשלתי ו/או רשות מקומית הנוגעים בדבר.
למען הסר ספק מוסכם בזה במפורש שהרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת
מעבודות ריסוס שהמבוטח מזמין בעבור אחרים ו/או מבצע עבורם – כאשר
עבודות אלו הן חלק מעיסוקו המקצועי בעבודות ריסוס.
גבול האחריות להרחבה זו הוא כמפורט בדף הרשימה.
 5.3מושבים שיתופיים
מוסכם בזאת במפורש כי רכוש בבעלות אגודה שהינה מושב שיתופי ,הנמצא
בשימושו או באחריותו של חבר ,יחשב במפורש כרכוש צד ג' מבחינתו של המבוטח.
 5.4בני-אדם העובדים מטעם המושב
למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי עובדים מזדמנים ,מקריים ומתנדבים ,שעבורם אין
המבוטח חייב לשלם למוסד לביטוח לאומי ,ייחשבו כצד ג'.
 5.5נקיטת אמצעי מנע
מוסכם בזה כי הביטוח לפי פרק זה מכסה גם הפסד שייגרם לצד שלישי בשל צעדים
שנקט למען מניעת מקרה הביטוח או צמצומו – היה והמבוטח יחויב לפצות את הצד
השלישי בגין מקרה הביטוח ,בכפוף לגבולות האחריות המירביים על-פי פרק זה.
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 5.6אחזקת נשק
מוסכם בזה כי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח וכן את חבותו האישית של
כל אדם המועסק על-ידי המבוטח ,המורשה לשאת נשק במסגרת תפקידו ואשר
נובעת מהחזקה ושימוש בנשק ,לרבות מחוץ לשעות העבודה ,ובתנאי שהינו בעל
רישיון תקף להחזקת אותו כלי-נשק.
 5.7עבודות בנייה ,הרחבה ושיפוצים
מוסכם בזה כי הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות את חבותו החוקית של המבוטח
כלפי צד שלישי ,בקשר עם עבודות בנייה ,הרחבה ,שיפור ושיפוץ ,אם מבוצעות
עבודות כאלה על-ידו ולטובתו בחצריו וזאת לגבי עבודות שהיקפן השנתי הכולל,
לכל אחד מחברי האגודה ולאגודה עצמה בנפרד ,אינו עולה על  500,000ש"ח ,
ובתנאי שחבות זו אינה מבוטחת במסגרת פוליסה לעבודות קבלניות שנערכה
על-ידי המבוטח או לטובתו ,וכמו כן למען הסר ספק מוסכם בזה כי הרחבה זו
אינה חלה על חבותם הישירה של הקבלנים ומבצעי העבודות.
 5.8טעינה ופריקה
למען הסר ספק מודגש בזה כי הביטוח לפי פרק זה מכסה את חבותו החוקית של
המבוטח עקב שימוש במנוף ומכשיר הרמה ,ביצוע פעילות של שינוע ,טעינה ופריקה,
אולם למעט פעילות קבלנית של המבוטח לעניין זה.
 5.9מבנים מושכרים לאחרים
הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות את חבותו החוקית של המבוטח כבעל מבנים –
בתחום המשק – המושכרים לאחרים.
 5.10מקרים מסוימים של נזקי גוף
על-אף האמור בסעיף  4.2בסייגים לפרק זה מורחב הכיסוי על-פי הפרק לכלול את
חבותו של המבוטח שעלולה לחול בגין נזק גוף שנגרם לצד שלישי עקב השימוש ברכב
מנועי שאינו בבעלות המבוטח ו/או בני-משפחתו הגרים עימו.
כיסוי מורחב זה יחול אן ורק לגבי מקרה ביטוח שלא קיימת לגביו – -בקרותו –
חובת ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש״ל  1980 -ומוגבל
לסכום של  400,000ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח.
 5.11מתנדבים ועובדים זרים
פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי מתנדבים ו/או עובדים זרים,
שאינם נמנים על בני-משפחתו ,והגרים בחצרי המבוטח ,בכל עת הימצאם בחצריו,
שלא במסגרת עבודתם אצלו.
 5.12אחריות צולבת
הביטוח הניתן על-פי פרק זה יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד כאילו הוצאה
על-שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה
בקיומם של המבוטחים האחרים .אחריות המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח
יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה בגין פרק זה.
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 5.13אירועים חברתיים
הביטוח הניתן על-פי פרק זה יחול על אירועים חברתיים של המושב ,לרבות אירועים
ספורטיביים .הרחבה זו כוללת גם את חבות המבוטח בגין הרעלה ממזון או משקאות.

 .6הרחבות מיוחדות לפרק ג
 6.1אחריות מוסכים
אם צוין הדבר במפורש ברשימה על-אף האמור בסעיפים 4.12 ,4.5 ,4.4 :ו4.13-
לסייגים לפרק זה ,מורחב פרק זה לשפות את המבוטח – אשר לעניין זה המבוטח
הינו האגודה בלבד אשר בבעלותה ו/או באחזקתה המוסך המבוטח בפרק א
בפוליסה – בגבולות האחריות הנקובים ברשימה להרחבה זאת ,בגין חבותו עקב:
 6.1.1תביעה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין היזק גופני ,מוות ,מחלה פגיעה
או ליקוי גופני או נפשי או שכלי וגם/או היזק לרכוש לרבות התוצאות הנובעות
מכך ,עקב פגם בכלי הרכב וגם/או בחלקי כלי-רכב שיוצרו ,נמכרו ,שווקו,
סופקו ,נבדקו ,תוקנו ,שופצו ,טופלו ,הורכבו או יובאו על-ידי המבוטח או כל
אדם בשרותו ובתנאי כי המבטח אינו חייב לשפות את המבוטח בגין:
 6.1.1.1נזק שנגרם לכלי הרכב  3חודשים לאחר המועד בו חדל להיות בחזקתו ו/או
בשליטתו של המבוטח;
 6.1.1.2חבות הנובעת מהספקה או מכירה של כלי-רכב משומשים;
 6.1.1.3חבות הנובעת מעיסוק כמכוני בדיקה ו/או רישוי מכל סוג שהוא;
 6.1.1.4חבות הנובעת מנסיבות שהיו קיימות לפני מועד תחילת תקופת הביטוח
והמבוטח ידע או שהיה חייב לדעת כי נסיבות אלה עלולות להוות עילה
לתביעה על-פי הרחבה זו ולא מסר אודותיהן למבטח.
מוסכם בזאת במפורש כי הודעה שנמסרה למבטח על-ידי המבוטח ,במשך תקופת
הביטוח בדבר נסיבות העלולות לשמש עילה לתביעה על-פי הרחבה זו ,תחשב לעניין
הרחבה זו כתביעה שהוגשה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.
 6.1.2נזק רכוש שנגרם לכלי-רכב או לחלקי כלי-רכב שאינם בבעלות המבוטח בעת
היותם באחריותו ובשליטתו של המבוטח או כל אדם בשרותו למטרות תיקון,
שירות ,טיפול ,בדיקה או שיפוץ ,בתחום חצרי המוסך של המבוטח או
בסביבתו הקרובה עד  50מטר מגדר (או תחום) המוסך; בתנאי כי המבטח
אינו חייב לשפות את המבוטח בגין:
 6.1.2.1נזק הנגרם לכלי-רכב בעת נהיגתו:
 6.1.2.1.1על-ידי אדם שאינו בעל רישיון נהיגה תקף לנהיגת אותו כלי-רכב;
 6.1.2.1.2מחוץ לחצרי המוסך;
 6.1.2.2נזק הנובע מצביעה לקויה ותנאים אקלימיים;
 6.1.2.3נזק הנובע מפריצה ו/או גניבת כלי-רכב או חלקיהם או כל ניסיון לכך ,אלא
אם צוין אחרת ברשימה;
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 6.1.2.4נזק הנובע מאש ו/או התפוצצות ו/או מסיכונים אחרים המכוסים במסגרת
פרק א  -רכוש כללי  -והנגרם לכלי-רכב ו/או לחלקיהם בתחום חצרי המוסך,
אלא אם צוין אחרת ברשימה.
 6.1.3סייגים כלליים להרחבה
המבטח אינו חייב לשפות את המבוטח בגין:
 6.1.3.1עלות התיקון או ההחלפה של כל מוצר ו/או חלק שתוקן ו/או סופק ו/או שניתן
לו שירות על-ידי המבוטח ,כמו גם עלות החזרת המוצר/החלק הפגום;
 6.1.3.2נזק גוף ו/או נזק רכוש הנגרם למבוטח ו/או לכל אדם המועסק על-ידו או
הנמצא בשרותו;
 6.1.3.3נזק שנגרם עקב תיקון או שרות שנעשו תוך חריגה מהמורשה על-פי רישיונו
של המבוטח ונזק שנגרם עקב עיסוק שנעשה ללא רישיון (רישיון לעניין סייג
זה משמעו רישיון תקף ,מטעם משרד התחבורה ,לתפעול המוסך המבוטח
על-פי המוגדר ברישיון);
 6.1.3.4נזק לרכוש אשר ארע בשעת עבודה בו וכתוצאה ישירה ממנה .סייג זה חל
רק לגבי אותו חלק הרכוש שתוקן או טופל;
 6.1.3.5חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח כלפי ובגין קבלן או קבלן משנה
ועובדיהם.
למרות האמור בסייג זה יכלול הכיסוי על-פי הרחבת אחריות מוסכים את חבותו
של המבוטח בלבד העלולה לחול בגין וכלפי בעלי מקצוע חיצוניים המוזמנים
על-ידי המבוטח לבצע בעבורו עבודות שרות/טיפול/תיקון וכו׳ בתחום המוסך
המבוטח או מחוצה לו ,בתנאי שאותם בעלי מקצוע מורשים כחוק לעסוק באותן
עבודות שהם מבצעים בעבור המבוטח ובתנאי שתישמר למבטח זכות
השיבוב כנגד אותם בעלי מקצוע;
 6.1.3.6חבות בקשר עם נזק שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שיוצר בניגוד לכל דין ו/או
מהיות המוצר בלתי מתאים לייעודו;
 6.1.3.7נזק שנגרם מחוץ לתחום הגיאוגרפי;
 6.1.3.8נזק שהנגרם עקב אי-שמירת כל מכשירי ההרמה במוסך במצב תקין ובלי
בדיקה תקופתית כנדרש בחוק ,על-ידי בודק מוסמך.
 6.2חבות מוצר
צוין הדבר במפורש ברשימה ,אזי בניגוד לאמור בסעיף  4.12בסייגים לפרק ,מורחב הכיסוי
הניתן על-פי פרק זה לשפות את המבוטח  -אשר לעניין זה הינו האגודה בלבד אשר
בבעלותה ו/או בחזקתה מכון התערובת ו/או מרכז המזון המבוטחים בפרק א לפוליסה –
בגבולות האחריות הנקובים ברשימה להרחבה זו ,בגין חבותו על-פי החוק ,עקב תביעה
אשר תוגש נגדו לראשונה ותימסר למבטח בתקופת הביטוח ,בשל מקרה ביטוח שארע
בתחום הגיאוגרפי ,בתקופת הביטוח או בתקופה למפרע הנקובה ברשימה.
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 6.2.1הגדרות לעניין הרחבה זו:
 6.2.1.1המבוטח
מי ששמו רשום ברשימה – לעניין פרק זה – כמבוטח.
 6.2.1.2מוצר
תערובות ותוספות מכל סוג לתערובות ובליל מזון בעבור בעלי-חיים ובעלי כנף,
לרבות :אריזות ,רכיבים אחרים של כל המוצר והוראות שימוש.
כל מוצר אחר ,בתנאי שהמבטח נתן מראש אישורו לכך ונכלל במפורש ברשימה.
 6.2.1.3החוק
 6.2.1.3.1פקודת הנזיקין (נוסח חדש).
 6.2.1.3.2חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש״מ – .1980
 6.2.1.4מקרה ביטוח
נזק שנגרם עקב פגם במוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,טופלו ,שווקו ,יובאו על-ידי
המבוטח במהלך עיסקו המתואר ברשימה ,לאחר שאותם מוצרים חדלו מלהיות
בחזקתו של המבוטח.
 6.2.1.5נזק
 6.2.1.5.1היזק גוף :מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
 6.2.1.5.2היזק לרכוש :נזק פיזי ממשי לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי.
 6.2.1.6תקופה למפרע (תקופה רטרואקטיבית)
התקופה שבין התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה לבין תאריך תחילת
הביטוח של הרחבה זו .אם לא צוין תאריך רטרואקטיבי להרחבה זו ברשימה,
תחל התקופה למפרע ביום בו החל ביטוח זה לראשונה אצל המבטח ,אלא
אם הייתה מאז אותו יום ועד למועד תחילת הביטוח להרחבה זו הפסקה
ברציפות הביטוח.
 6.2.1.7תביעה
תובענה או מכתב או תביעה או מידע ממקור כלשהו ,שנתקבלו על-ידי המבוטח
בתקופת הביטוח בדבר קרות מקרה ביטוח.
 6.2.1.8גבולות אחריות המבטח
 6.2.1.8.1למקרה – הסכום הרשום ברשימה – כגבול אחריות המבטח לכל
מספר של תובעים בקשר עם מקרה ביטוח אחד להרחבה זו.
כל הנזקים שייגרמו על-ידי מוצרים מסדרת ייצור אחת ,ייחשבו
לעניין קביעת גבולות אחריות המבטח לפי הרחבה זו ,כאילו
נגרמו על-ידי מקרה ביטוח אחד.
 6.2.1.8.2לתקופה – הסכום הרשום ברשימה – כגבול אחריות המבטח לכל
התביעות במשך תקופת הביטוח להרחבה זו.
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 6.2.2סייגים להרחבה
המבטח לא יהא אחראי לשפות את המבוטח בגין כל תביעה הנובעת או
הקשורה בסייגים שלהלן:
 6.2.2.1חבות כלשהי כלפי ובגין קבלן או קבלן משנה ועובדיהם;
 6.2.2.2אי-התאמה לייעודו של המוצר ,אולם סייג זה לא יחול לגבי חבות לנזק שנגרם
עקב פגם באותו מוצר;
 6.2.2.3נזק כלשהו למוצרים שסופקו וגם או עלות תיקון או החלפה של כל אחד
מהמוצרים וכל הוצאה או הפסד הכרוכים בהשבת מוצרים פגומים או
בהשמדתם (על-פי סעיף  6.2.3.1לתנאים מיוחדים להרחבה שלהלן);
 6.2.2.4ייצור מוצר בניגוד לכל דין ו/או בניגוד לתקנות ולכללי הבטיחות על דעתו של
המבוטח ,למעט טעויות בתום לב;
 6.2.2.5פרסום מטעה או מתן הוראות שימוש לקויות או בלתי נכונות על דעת
המבוטח ,למעט טעויות בתום לב.
היה המבוטח משווק או יבואן לא יהא המבטח חייב לשפותו בגין נזק שייגרם
עקב הוראות שימוש בלתי נכונות שהוספו על-ידו או מתן הוראות שונות
מהוראות היצרן המקומי ,למעט טעויות בתום לב;
 6.2.2.6כל אבדן או נזק שנגרם ממחלת הבוטליזם לסוגיה ,אלא אם התובע ימציא
למבוטח ,לפני קרות מקרה הביטוח ,הצהרה חתומה ,הפותרת את המבוטח
מחבותו בגין נזקי בוטליזם שנגרמו לעדרים ,אשר לא חוסנו במלואם כנגד
מחלה זו ,בהתאם להמלצות משרד החקלאות;
 6.2.2.7הנובעת כולה או חלקה ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מ -ו/או הקשורים ב:
 6.2.2.7.1אנצפלופתיה ספוגית מידבקת (Transmissible TSE
);Spongiform Encephalopathy
 6.2.2.7.2ספגת המוח של הבקר (מחלת הפרה המשוגעת ,אנצפלופתיה
ספוגנית של בקר (Bovine Spongiform BSE
).Encephalopathy
 6.2.2.7.3מחלת קרוייצפלד יעקב ,או כל וריאנט (סוג חדש) של מחלה זו
.)Varient Creutzfeld-Jakoc Disease) vCJD
 6.2.2.8אירוע כלשהו שארע לפני תחילת תקופת הביטוח ושהמבוטח ידע או שהיה
חייב לדעת כי האירוע כאמור עלול לשמש עילה לתביעה על-פי הרחבה זו,
או אירוע שאירע לפני המועד הרטרואקטיבי המצוין ברשימה;
 6.2.2.9נזק שנגרם מחוץ לתחום הגיאוגרפי ,או נזק שהתביעה לגביו נידונה בבתי-
משפט מחוץ לתחום הגיאוגרפי או על-פי דין זר כלשהו.
 6.2.2.10אירוע שנגרם עקב בוטוליזם בבעלי-חיים.
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 6.2.3תנאים מיוחדים להרחבה
 6.2.3.1בהיוודע למבוטח כי מוצר גרם או עלול לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו
או בתהליך ייצורו ,יפסיק המבוטח מיד את ייצורו ,מכירתו ואספקתו.
על המבוטח לנקוט מיידית באמצעים סבירים כדי להשיב לרשותו או להשמיד
(בהתאם לעניין) כל מוצר פגום שיצא משליטתו ,להזהיר את הצרכנים מפני
השימוש במוצר הפגום ולמניעת הישנות האירוע.
 6.2.3.2על המבוטח להודיע מיד למבטח בעל-פה או בטלפון (ולאחר מכן בכתב)
לאחר שיובא לידיעתו או לידיעת באי-כוחו על:
 6.2.3.2.1קרות מקרה הביטוח;
 6.2.3.2.2כל תביעה אשר תוגש נגד המבוטח;
 6.2.3.2.3כל קבלת הודעה בעל-פה או אחרת לגבי כוונה לייחס למבוטח
חבות בגין מקרה ביטוח המכוסה על-פי הרחבה זו;
 6.2.3.2.4נסיבות כלשהן אשר עלולות בצורה כלשהי להוות עילה לתביעה
בגין חבות המוצר.
 6.2.3.3מוסכם בזאת במפורש כי הודעה שנמסרה על-ידי המבוטח למבטח ,במשך תקופת
הביטוח בדבר נסיבות העלולות לשמש עילה לתביעה על-פי הרחבה זו ,תחשב
לעניין הרחבה זו כתביעה שהוגשה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.
 6.2.4התאמת דמי-ביטוח לפי מחזור
דמי הביטוח להרחבה זו חושבו על-סמך מחזור שנתי משוער בעיסוקו של
המבוטח על-פי הצהרתו בפני המבטח (מחזור לצורך סעיף זה :סך-כל
התקבולים ו/או התמורה של המבוטח הנובעים ממכירה ,אספקה או שירות
של המוצרים).
המבוטח חייב לנהל יומן רישום מדויק המכיל את כל הפרטים הנוגעים לנ״ל ועליו להרשות
למבטח לבדוק יומן זה מעת לעת .המבוטח ימציא למבטח בתוך חודש ימים – או בתוך כל
תקופה מוסכמת אחרת – מיום גמר תקופת הביטוח את הצהרתו הכוללת את המידע
הנדרש על-ידי המבטח לגבי המחזור שהיה בפועל במשך תקופת הביטוח.
דמי הביטוח יותאמו על-סמך נתוני המחזור אשר ימציא המבוטח למבטח.
הפרשי דמי הביטוח ישולמו למבטח או יוחזרו למבוטח ,בהתאם לעניין,
בכפיפות לדמי-ביטוח מזעריים כמצוין ברשימה .התשלום ייעשה בתוך 30
ימים ממועד המצאת חשבון ההפרש על-ידי המבטח למבוטח.
בכפיפה ליתר התנאים והסייגים לחבות המבטח ,על-פי פרק זה ,עד כמה
שלא שונו במפורש בהרחבה זו.
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פרק ד  -חבות מעבידים
 .1מקרה הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו על-פי החוק ,בגבולות האחריות הנקובים ברשימה,
בשל היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה ,למי מעובדי המבוטח הנמצא בשרותו
בין תמורת שכר ובין אם לאו ,שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו בעסקו של המבוטח כמוגדר
בפרק ג – (אחריות כלפי צד שלישי) ,לפוליסה ; כמו-כן ישפה המבטח את המבוטח בגין
הוצאות שהוצאו בהסכמתו להגנה בפני תביעה בגין החבות כאמור.
בכל מקרה בו חולק המבטח על אחריות המבוטח לגבי תביעה שהוגשה נגד המבוטח
והמבוטח לוקח על עצמו את ניהול ההליכים בהתאם לתנאי מספר  15לתנאים הכלליים,
ישפה המבטח את המבוטח בעד הוצאות סבירות בניהול ההליכים המשפטיים ובניכוי
סכום ההשתתפות העצמית.
היה סכום האחריות שהושת על המבוטח גבוה מגבול האחריות על-פי פרק זה ,יהא המבטח
אחראי אך ורק לחלק היחסי של ההוצאות כיחס שבין גבול האחריות לבין סכום האחריות
שהושת על המבוטח.

 .2החוק לעניין פרק ד
 2.1פקודת הנזיקין [נוסח חדש].
 2.2חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש׳׳מ .1980 -

 .3סייגים לפרק
המבטח אינו חייב לשפות את המבוטח בגין:
 3.1.1 3.1חבות שהמבוטח קיבל על עצמו בתוקף הסכם אלא אם אותה חבות הייתה חלה על
המבוטח בהיעדר קיומו של ההסכם כאמור.
 3.1.2סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מצד כלשהו ואינו רשאי לתבוע עקב
הסכם שבין המבוטח ובין כל צד שהוא .המבוטח יחזיר למבטח כל סכום שהמבטח
שילם והיה יכול לגבותו בהעדר הסכם כזה.
 3.2.1 3.2סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 3.2.2סכום כלשהו ,ששולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת תביעה ,או שהמוסד
חייב בו אך לא שולם מחמת אי-קיום הוראה או הוראות בחוק ביטוח לאומי או
בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו תביעה כלל.
 3.2.3סכום כלשהו בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה הביטוח  ,לפצות עובד שאין חוק
הביטוח הלאומי חל עליו  .במקרה כזה יפצה המבטח את המבוטח בגין תביעות
כאלה רק בסכום העודף על מה שהיה משלם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,התשכ״ח  1968 -כאילו היה אותו עובד מבוטח על-פי החוק
הנ״ל.
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3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

חבות כלשהי שתחול על המבוטח עקב וכתוצאה משימוש ב-
 3.3.1כלי-רכב מנועי (לעניין סייג זה ,משמעות המונח רכב מנועי תהיה לפי הגדרתו בחוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה .)1975 -
 3.3.2כלי-שייט או כלי-טייס מכל סוג שהוא.
חבות כלשהי הנובעת מ -או קשורה ל -צורנית או אמיינתית ( Asbestosis or
.)Sillicosis
חבות בגין עיסוקים שאינם מכוסים ,כמפורט בסעיף ( 3עיסוקו של המבוטח) בפרק
ג (אחריות כלפי צד שלישי).
חבות כלשהי בגין משק פעיל לגבי כל ״חבר אגודה״ שציין כי משקו אינו פעיל.
מודגש בזה לידיעת ״חבר האגודה״ כי בגין ביטוח היקף חבותו גבה המבטח דמי-
ביטוח מופחתים בהתאם להצהרתו על היות משקו בלתי פעיל.
חבות המוצאת מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה.

 .4התנאה מיוחדת לפרק  -חשיפה לסיכון מתמשך
מוסכם בזאת כי במקרה של תביעה ,על-פי פרק זה ,עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח
הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד תחילת תקופת הביטוח ,אזי
יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה הביטוח כאמור ,בתנאי
כי:
 4.1בתחילת תקופת הביטוח לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה
הביטוח.
 4.2המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העשויה לעמוד לזכותו כלפי
מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח.
האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שחובתו של המבוטח לא הייתה מבוטחת על-ידי
מבטח כלשהו במשך התקופה שקדמה למועד תחילת תקופת הביטוח על-פי פוליסה זו.

 .5הרחבות כלליות לפרק
 5.1קבלנים וקבלני משנה
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם
עקב מקרה הביטוח ,בתנאי שהמבוטח לא זכאי לשיפוי בגין מקרה הביטוח על-פי
כל ביטוח אחר שנערך על-ידו או לטובתו ,ובתנאי שהמבוטח הצהיר עליהם מראש
למבטח.
 5.2שעות העבודה
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי פרק זה חל על חבות המבוטח כאמור במקרה
הביטוח בכל עת שהעובד נמצא בשרות המבוטח; במפורש לרבות בעת הפסקות
עבודה ,העברה ממקום עבודה אחד למשנהו ,בדרך אל מקום העבודה וממנו ,וכן בעת
פעילות אחרת של העובד הנעשית לצורך עבודתו או בקשר אליה כל עוד הוא פועל
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במסגרת חובותיו ,זכויותיו וצרכיו כעובד המבוטח ובכלל זה פעילות ספורטיבית
או חברתית.
 5.3עובדים אצל אחרים
למען הסר ספק מוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו
המועסקים זמנית אצל אחרים במשקים אחרים.
 5.4עבודות בניה והרחבה
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בגין עבודות
בני ה ,הרחבה ,שיפוץ והתקנה הנעשים בחצריו בתחום המושב וזאת בתנאי שערכן
השנתי של עבודות אלה לכל אחד מחברי האגודה ולאגודה עצמה בנפרד אינו
עולה על  500,000ש"ח.
למעט הסר ספק מוסכם בזה כי הרחבה אינה חלה על חבותם הישירה של
הקבלנים ומבצעי העבודות.
 5.5אחזקת כלי-נשק
מוסכם בזה כי הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות גם את חבותו של המבוטח העלולה
לנבוע מאחזקה ושימוש בכלי-נשק על-ידו או על-ידי עובדיו וזאת בתנאי כי כל
המחזיק בנשק באישורו של המבוטח היה בעת האירוע בעל רישיון תקף לנשיאת
אותו כלי-הנשק.
 5.6מקרים מסוימים של נזקי גוף
על-אף האמור בסעיף  3.3.1בסייגים לפרק זה מורחב הכיסוי על-פי הפרק לכלול את
חבותו של המבוטח שעלולה לחול בגין נזק גוף שנגרם למי מעובדיו עקב השימוש
ברכב-מנועי שאינו בבעלות המבוטח ו/או בני משפחתו הגרים עימו.
כיסוי מורחב זה יחול אך ורק לגבי מקרה ביטוח שלא קיימת לגביו  -בקרותו -
חובת ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) ,התש״ל  1970 -ומוגבל
לסכום של  400,000ש"ח לאירוע לתקופת הביטוח.
 5.7עובדים ללא ביטוח לאומי
מוסכם בזאת כי האמור בסעיפי המשנה  .3.2.2ו .3.2.3-בסייגים לפרק זה לא יחול על חבות
המבוטח עקב מקרה הביטוח – כלפי עובדים שלא ניתן לבטחם באמצעות המוסד לביטוח
לאומי; בכל מקרה כזה תחול על המבוטח השתתפות עצמית בסך  20,000ש"ח.
גבולות האחריות להרחבה זו לא יעלו על-סך של  400,000ש"ח למקרה ולתקופת
ביטוח.
מובהר בזה במפורש כי הרחבה זו אינה חלה על תביעות המוסד לביטוח לאומי
לתשלום דמי-ביטוח וקנסות.
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פרק ה  -ביטוח כספים
אם צוין ברשימה כי פרק זה תקף ,ישפה המבטח את האגודה בגבולות האחריות הנקובים
ברשימה ,בגין מקרה ביטוח בהתאם למפורט להלן.

 .1הרכוש המבוטח
מזומנים ,שטרות ,שיקים ,המחאות-דואר ,המחאות-שי ,המחאות נוסעים ,תלושי קניה,
שוברי תשלום ,תלושי תשלום של כרטיסי אשראי ,בולי-חשבון הכנסה ודואר וכן אגרות
סחירות מכל סוג; בבעלותה וגם/או באחריותה של האגודה בעת היותם בשליטתה של
האגודה או מטעמה (להלן ״כספים״).

 .2מקרה הביטוח
אובדן או נזק שייגרם לכספים במשך תקופת הביטוח עקב כל סיבה שלא הוצאה מכלל
ביטוח בהתאם לאמור בסייגים לפרק בעת המצאם של הכספים:
סעיף
 2.1בחצרים המבוטחים במשך שעות העבודה
 2.2בחצרים המבוטחים מחוץ לשעות העבודה,
כא שר מפתחות הכספות אינן בבית העסק
 2.2.1בתוך כספת נעולה
 2.2.2מחוץ לכספת נעולה
 2.3בבית מגוריו של כל אחד ממנהלי עסקיה של האגודה
 2.4בהעברה בכל מקום בתחום הגיאוגרפי עד למסירה
בחצרים המבוטחים או עד להפקדה בבנק ,כאשר
הכספים מלווים על-ידי עובד בכל עת עד להפקדתם
* מגבולות האחריות הנקובים ברשימה לפרק זה.

גבולות האחריות*
100%
100%
100%
20%
20%

100%

 .3סייגים לפרק זה
המבטח אינו חייב בשיפוי האגודה עבור:
 3.1חוסר שנגרם על-ידי טעות ,מחדל ,השמטה או חוסר המתגלה בעת ספירת
כספים.
 3.2גניבה או פריצה מתוך כלי-רכ ב שאינו נמצא תחת השגחת עובד האגודה .
 3.3תרמית או מעילה באמון מצד עובד האגודה שלא נתגלתה במשך תקופת הביטוח
או תוך  6חודשים ממועד סיום תפקידו או העסקתו באגודה ,המוקדם מבין שני
המועדים.
 3.4נזק שנגרם על-ידי בלאי ,עש ,כנימה ,חרקים ,מכרסמים ,תנאי אקלים טבעיים או
התבלות הדרגתית כלשהי.
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 3.5ירידת ערך המטבע או שינוי שער החליפין.
 3.6נזק הנגרם לכספים בעת העברתם על-ידי אדם שטרם מלאו לו  17שנים .
 3.7נזק המוצא מכלל הביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה ובסייגים
לפרק א  -רכוש כללי.

 .4הגדרות מיוחדות
" 4.1החצרים המבוטחים" – החצרים המשמשים את האגודה לצורך ניהול עסקיה
בתחום המושב.
 4.2״שעות העבודה״ – השעות שבהן מנוהלים עסקי האגודה בחצרים המבוטחים וכן
בזמן המצאו של כל אחד מעובדי האגודה שברשותם הכספים בחצרים המבוטחים.
" 4.3כספת"  -כספת שמשקלה לא פחות מ– 50ק"ג ,והיא מותקנת בחדר בו קיימת מערכת
אזעקה נפחית תקינה ומופעלת ,בעלת חייגן טלפון ל 3-אנשי קשר ,ובתנאי שהיא
מעוגנת לרצפה או לקיר .למען הסר ספק ,מוסכם במפורש כי ארון חסין אש איננו
נחשב ככספת למטרת פרק זה.

 .5התנאות מיוחדות
 5.1חבות המבטח מוגבלת לגבי שיקים  ,שטרי חוב  ,אגרות חוב וניירות ערך ,
שוברי תשלום  ,תלושי תשלום והמחאות נוסעים – להוצאות שחזורם ולנזק
הממשי שייגרם לאגודה עקב ביטולם של אלה  .על האגודה לנקוט בכל
הצעדים הדרושים לשם ביטולם המ י ידי לאחר או בדנם או או בדן חלק מהם .
 5.2על האגודה לנהל בצורה מסודרת ושוטפת ספרי-חשבונות או רישום קופה.
 5.3סעיף "ביטוח חסר" לא יחול בפרק זה.

פרק ו  -הרחבה לכיסוי נזקי טרור לפרק א
 .1אם צויין במפורש ברשימה כי ביטוח נזקי טרור תקף ,ישפה המבטח את המבוטח -
בכפיפות לתנאי הפוליסה ,הגדרותיה וסייגיה בגין אובדן או נזק פיזיים אשר נגרמו על-
ידי טרור למבני ציבור המבוטחים תחת פרק א של פוליסה זו בתחום מדינת ישראל כפי
שהיו ב 4-ליוני ( 1967הקו הירוק).
 .2אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו מוגבלת לסכום ההפרש שבין סכום הנזק שנגרם
בפועל לרכוש המבוטח לבין סכום הפיצוי לו זכאי המבוטח מכח חוק מס רכוש וקרן
פיצויים ,התשכ״א  1961 -ותקנותיו (להלן ״חוק מס רכוש״) אולם בשום מקרה לא יותר
מאשר גבול אחריות המבטח כמצוין ברשימה לגבי הרחבה זו .למען הסר ספק ,מובהר
בזאת כי הכיסוי על פי פרק זה הינו שיורי המכסה את המבוטח אך ורק בגין הנזקים
שאינם מכוסים על ידי חוק מס רכוש .המבטח לא יהא אחראי לסכום כלשהו לו זכאי
המבוטח מכח חוק מס רכוש אשר לא שולם למבוטח על-ידי מס רכוש וקרן פיצויים עקב
אי-קיום הוראה מהוראות חוק מס רכוש או מחמת שלא הוגשה התביעה למס רכוש וקרן
הפיצויים.
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 .3הגדרת טרור
״טרור״ בפוליסה זו פי רושו חבלה או פעולה אלימה מזיקה לרכוש  ,אשר בוצעה
בכח למען מטרה פוליטית כולל כל שימוש בכוח לשם הפחדת הציבור או חלק
ממנו .

 .4סייגים
הרחבה זו אינה מכסה אובדן או נזק:
 4.1שנגרמו או שנבעו מפריצה או מגניבה או על-ידי בני-אדם הנוטלים בהן חלק.
 4.2שנגרמו או שנבעו מהחרמה ,מהפקעת או מתפיסה (חוקית או אחרת) של הרכוש
המתואר ברשימה או של החצרים בהם הוא נמצא.
 4.3שנגרמו במישרין או בעקיפין על-ידי מעשה ,פעולה או תקרית בקשר עם מלחמה,
פלישה ,אויב זר לרבות מעשי איבה או פעולות הדומות למעשי מלחמה (מעין מלחמה )
שבוצעו על-ידי הכוחות של מדינה החברה בארגון האומות המאוחדות ובעלת זכויות
הצבעה בעצרת הכללית של ארגון זה.
 4.4שנגרמו במישרין או בעקיפין או בקשר עם מלחמת אזרחים או התקוממות צבאית.
 4.5שנגרמו במישרין או בעקיפין או בקשר עם חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או
זיהום רדיואקטיבי.
 4.6שנגרמו במישרין או בעקיפין בקשר עם קרינה אלקטרו מגנטית.
 4.7שהינו שבר זכוכית או שמשות ,אם נגרם הנזק להן בלבד.
 4.8שהינו נזק תוצאתי מכל סוג.

 .5תנאי מיוחד  -חובת ההוכחה
בכל תביעה לתגמולי ביטוח על-פי הרחבה זו ,מוטלת על המבוטח חובת ההוכחה כי
הרכוש המבוטח אכן אבד או ניזוק על-ידי טרור .להוכחת תביעתו יציג המבוטח למבטח:
 5.1אישו ר בכתב של המשטרה או של משרד הביטחון ,או -
 5.2אישור בכתב של מנהל ״מס רכוש וקרן פיצויים״ כמוגדר בחוק,
או -
 5.3פסק-דין של בית-משפט מוסמך בישראל.
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פרק ז  -מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
הכסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צויין ברשימה.

תנאים כלליים לפרק זה
.1

חוזה אחזקה
על המבוטח לקיים במשך כל תוקפה של פוליסה זו חוזה אחזקה בר-תוקף .אחזקה
פירושה :בדיקות בטיחות ,אחזקה מונעת והשבה לקדמות בגין אובדן ,נזק או פגם
שנבעו מפעילות רגילה וגם או מבלאי ,וזאת על-ידי תיקון או החלפה של חלקים,
רכיבים ומודולים.
עלותן של פעולות אחזקה כאלו לא תבוטח בפוליסה זו.

.2

שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו
על המבוטח לנקוט ,על-חשבונו ,באמצעים סבירים על-מנת להחזיק את הרכוש
המבוטח במצב פעולה תקין וכן לוודא שאף פריט של הרכוש המבוטח לא יהא נתון
במתכוון לתנאים החורגים מהוראות היצרן.

.3

בקורת נציגי המבטח
באי -כוח המבטח ונציגיו יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת
סבירה ועל המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת
הסיכון.

.4

השתתפות עצמית
סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה הינו הסכום שעל המבוטח לשאתו מכל
תביעה ותביעה ואולם כאשר באותו אירוע אבדו או ניזוקו יותר מאשר פריט אחד ,לא
יהא המבוטח חייב לשאת אלא בסכום ההשתתפות העצמית הגבוה ביותר שהוסכם
לאחד הפריטים שניזוקו.
האמור בסעיף זה יחול בנפרד לגבי כל אחד מפרקי המשנה של פרק זה .

פרק משנה א :ביטוח רכוש
.1

.2

הרכוש המבוטח
ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוני (להלן "ענ״א") ,אמצעים לאגירת מידע ומיכשור
אלקטרוני ואלקטרו מכני שאינו ציוד ענ״א.
כל הנ״ל המהווה חומרה בלבד בהתאם למפורט ברשימה של הפוליסה ובתוספותיה
ובמפורש לא כולל תוכנה מכל סוג שהוא.
הכיסוי
המבטח ישפה את המבוטח על-ידי תשלום ,השבה לקדמות או תיקון ,בגין אובדן או נזק
פיזי ,תאונתי ובלתי צפוי אשר יגרם ,מסיבה כלשהי במשך תקופת הביטוח המצויינת
ברשימה ,לפריטים או חלקים המפורטים ברשימה ,אלא אם כן נקבע בפרק זה כי לסיבה
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.3

.4
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זו אין כיסוי .ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה ובתוספות הנלוות בעת המצאו
בכל מקום המפורט ברשימה .כל זאת בהיות הציוד בעבודה ,או במנוחה ,או בשעה
שהציוד מועבר ממקום למקום בתוך החצרים אך בכל מקרה לאחר הרצתו.
הגדרות לצורך פרק זה
סכום הביטוח
א.
סכום הביטוח לפרק משנה זה הינו עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש
חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה .עלות זו כוללת :דמי-הובלה ,הוצאות
הקמה ,הטלים ומיסים (אם יחולו).
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי על-פי פרק זה .לענין השיפוי ראה
סעיף  2.4בפרק משנה א.
אם לא קיים יותר בשוק רכוש חדש הזהה לרכוש המבוטח ,סכום הביטוח יהיה
המחיר האחרון שנקבע לרכוש המבוטח על-ידי הנציג המוסמך של היצרן
בארץ.
אובדן מוחלט
ב.
כאובדן מוחלט של פריט מבוטח ייחשב אחד מהמקרים הבאים:
הפריט הושמד כליל או ניזוק במידה שתיקונו אינו אפשרי.
הפריט אבד כתוצאה מפריצה או מאירוע אחר המכוסה בפרק זה.
עלות תיקון הפריט שניזוק עולה על או שווה לערך פריט זהה או דומה שניתן
לרכוש במקומו.
אובדן חלקי
ג.
נזק הניתן לתיקון ושעלות תיקונו נמוכה מאובדן מוחלט.
חריגים לפרק משנה זה
המבטח לא יהיה אחראי עבור אבדן או נזק או שניהם כאחד אשר נגרמו ,נבעו או
הוחמרו ,במישרין או בעקיפין על-ידי:
פגיעה בציוד המורכב בכלי-רכב ,בכלי-שיט או בכלי-טיס.
א.
ב.
גניבה ,למעט פריצה .בפרק זה פריצה פירושה :גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה
לתוך המבנה המכיל אותו ,בדרך בלתי מקובלת ואגב התגברות על מכשול שננקט
בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח ,וכי נותרו סימנים המעידים על שימוש בכוח
ובאלימות בחדירה או ביציאה.
פגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו אלא אם לא
ג.
היו ידועים למבוטח באותו מועד.
כשל או אי-סדירות בשרות או באספקת חשמל ציבורית.
ד.
ה.
התבלות  ,בלאי  ,שיתוך (קורוזיה ) ,חלודה של כל חלק מהרכוש המבוטח  ,אם
נגרמו או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה או שסיבתם
נעוצה בהרעה הדרגתית או שנגרמו על-ידי סריטות בשטחים צבועים או
ממורקים  .חריג זה מוגבל לאותו חלק שאבד או ניזוק כתוצאה מגורמים אלו .

ו.

ז.

ח.
.5

כל סיבה וגורם שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או
ביצע בו תיקונים או אחראי על-פי חוזה לאחזקתו .זאת בין שאחריותו של זה נובעת
מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת.
חלק הלה על אחריותו ,תשלם החברה את דמי האובדן או הנזק בתנאי שהמבוטח
חייב יהיה להסב לחברה את תעודת האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש לו
כלפי היצרן ,הספק או המתקן או המתחזק.
ארוע שהתרחש מחוץ לחצרים ,למעט לציוד נייד או נישא .ציוד שכזה חייב להיות
בהגדרתו ,בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך טלטול מחוץ לחצרים .ציוד נייד או
נישא חייב להיות מוגדר ככזה ברשימת הציוד.
חריג זה לא יחול לגבי ציוד נייד או נישא כנ״ל כאשר הינו נעול בתוך מבנה או בכלי-
רכב סגור ,מוגן במערכת אזעקה.
נזק תוצאתי מסוג כלשהוא.

תנאים מיוחדים לפרק משנה זה
שיפוי במקרה של אובדן חלקי
א.
במקרה של או בדן חלקי ישלם המבטח את כל ההוצאות שתהיינה
הכרחיות כדי להחזיר את הפריט שניזוק תוך זמן סביר למצב פעולה
כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק  .כן ישלם המבטח את ההוצאות של
הפירוק ושל ההקמה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי
ההובלה הרגילים למעבדה והיטלים אם יחולו כאלה  .אם התיקונים
יבוצעו במעבדה שבבעלות המבוטח  ,ישלם המבטח את עלות
החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת
אחוזים סבירים משכר העבודה עבור התיקונים לכיסוי ההוצאות
הכלליות .
המבטח לא ישלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים או שיפוצים כלליים אשר
יבוצעו בעת ביצוע התיקונים.
שיפוי במקרה של אובדן מוחלט
ב.
במקרה של אובדן מוחלט ישלם המבטח את עלות רכישתו של פריט חדש
מאותו סוג ובאותו כושר תפוקה של הפריט שאבד או ניזוק .אולם לא יותר
מאשר סכום הביטוח המופיע ברשימה לגבי הפריט הנ״ל .היה גיל הרכוש
המבוטח מעל  24חודשים ישלם המבטח את ערכו הממשי הכספי של הפריט
שאבד כפי שהיה סמוך לפני קרות האובדן.
נ יצ ו ל ת
ג.
ערכה של הניצולת יופחת מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם .לחילופין רשאי
המבטח על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לבחור לקבל את הניצולת לרשותו
ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.
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ד.

ה.

הוצאות שאינן נכללות בשיפוי
השיפוי הניתן על-פי פרק משנה זה לא יכלול עלות הובלה או העברה של
הרכוש המבוטח וגם או כל רכוש וגם או עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל
(לרבות השטחים המוחזקים) .לא תשולמנה כל הוצאות עבור משלוח דחוף,
עבודה בשעות נוספות או עבודה בשבתות או חגים.
ביטוח חסר
היו בעת תחילת הביטוח ,הסכום הנקוב ברשימה כ״סכום הביטוח״ ,פחות
מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בסעיף א .של
ההגדרות לצורך פרק זה ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי ותהא כיחס בין
הסכום הנקוב ברשימה כ-״סכום הביטוח״ לבין עלות ההחלפה כנדרש בסעיף
א .של ההגדרות לצורך פרק משנה זה.
סעיף זה חל על כל פריט ברשימת הציוד בנפרד.

פרק משנה ב :שיחזור נתונים
.1

הכיסוי
המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות שחזור המידע והתכנה האגורים ברכוש
המבוטח בפרק משנה א וגם או באמצעי אגירת המידע הנקובים ברשימה ,ואשר אבדו
או נזוקו כתוצאה מאבדן או נזק המכוסים על-פי פרק משנה א ושנגרמו לרכוש
המבוטח בפרק משנה א ובתנאי ששחזור כזה בוצע בפועל תוך התקופה הנקובה
ברשימה ואשר מתחילה ביום קרות מקרה הביטוח.

.2

חריגים לפרק משנה ב
המבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות שחזור שנגרמו ,נבעו או הוחמרו במישרין
או בעקיפין על-ידי:
החריגים המפורטים ברשימת החריגים לפרק משנה א.
א.
ליקויים שמקורם בתכנות ,בניקוב ,במיון בשליפה ,בהקמה וכן משנוי ,החלפה או
ב.
ביטול של רשומות.
אי-אחזקת גיבויים למידע ולתוכנה בכמות ועל פי נוהלים שקבע המבטח.
ג.
אם לא נקבעו על-ידי המבטח נוהלים לגיבוי הרי שעל המבוטח להחזיק לפחות 2
העתקי גיבוי מלאים ,אחד שבוע ואחד חודש קודם לכל תאריך נתון.

.3
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תנאים מיוחדים לפרק משנה ב
סכום הביטוח
א.
סכום הביטוח לענין פרק משנה זה נקבע על בסיס נזק ראשון ויבטא את
הסכום המירבי העומד לשיפוי במשך תקופת הביטוח.

ב.

בסיס השיפוי
המבטח ישפה את המבוטח כנגד הוצאות בפועל אשר תהיינה הכרחיות
להחזרת המידע והתוכנה המבוטחים על-פי פרק משנה זה למצבם כפי שהיה
סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

חלק ג  -תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
פוליסה זו וכל מסמך אחר המצורף אליה יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם
משמעות בכל חלק של הפוליסה ,או של נספחיה או של הרשימה ,תהיה להם אותה משמעות
מיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.

 .1השתתפות עצמית
מוסכם בזאת כי המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה בגין כל מקרה
ביטוח על-פי כל פרק לפוליסה  .היה ומקרה ביטוח אחר מבוטח ביותר מפרק אחד ישא
המבוטח בהשתתפות עצמית אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי בכל מקרה של נזק עקב רעידת אדמה ו/או פגעי טבע
אחרים (היה ונכללו במפורש ברשימה) ישא המבוטח בהשתתפות העצמית הנקובה
ברשימה בגין סיכונים אלה  ,ולא פחות מסכום ההשתתפות הנקוב ברשימה בגין כל מקרה
ביטוח על-פי כל פרק לפוליסה.
למטרת הסיכון של רעידת אדמה יחשב כארוע אחד כל נזק שאירע תוך פרק זמן של 72
שעות רצופות לאחר שנרשמה רעידת אדמה .למטרת פגעי טבע אחרים יחשב כארוע אחד
כל אובדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של  72שעות מתחילת האובדן או הנזק.
לעניין ביטוחי הרכוש והחבות של חברי המושב – היה ובוטחו בפוליסה זו  -תחול
ההשתתפות העצמית המתאימה בכל נזק מכוסה לכל חבר מושב בנפרד.

 .2גילוי ושינוי בעניין מהותי
 2.1הפוליסה הוצאה על-סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות
שנשאל בהצעה לביטוח אשר שימשה בסיס לפוליסה זו.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות ונכונות ,או לא גילה למבטח עניין מהותי ,או לא
נקט באמצעים שנדרשו בכתב על-ידי המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים
בפוליסה זו ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה ,או להקטין את היקף חבותו
על-פי הוראות החוק.
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 2.2המבוטח יגלה בכתב למבטח ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי מהותי תוך זמן
סביר מעת שנודע לו על-כך .לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח
רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.
 2.3עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב.
 2.4על-אף האמור לעיל מוסכם כי פוליסה זו לא תושפע משינויים הנובעים משינוי,
הרחבה ,תוספת או בניה ,שנעשו לאחר תחילת תקופת הביטוח עד לשיעור 10%
מכל נתון שפורט בהצעת הביטוח ,וזאת ללא מתן הודעה על-כך למבטח .בכל
מקרה של שינוי מעבר לשינוי הנ׳׳ל מתחייב המבוטח לדווח בהקדם ובכתב
למבטח שנודע לו על-כך ומתחייב לשלם דמי-ביטוח נוספים בהתאם ,יחסית
לתקופה שנותרה .אין האמור בתנאי משנה זה בא לשנות או להגדיל את
גבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה ,אלא אם שונו במפורש על-ידי
תוספת כתובה מטעם המבטח.

 .3הצמדה
 3.1סכומי הביטוח ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים
ברשימה ישתנו בהתאם לשינויים במדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח
לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח.
 3.2אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח או גבולות אחריות המבטח,
על-פי בקשת המבוטח ,שלא כתוצאה מהצמדה למדד כאמור בסעיף  3.1לעיל ,תהווה
כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל ,כאשר סכום
ההגדלה ישתנה בהתאם לשינויים במדד שפורסם סמוך לפני מועד תחילת תוקף
ההגדלה לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה ביטוח.

 .4אמצעים להקלת הסיכון
4.1

4.2

4.3

4.4
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המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכון המבוטח על-פי הפוליסה ,כפי שהמבטח
יודיע למבוטח בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך זמן סביר שייקבע
לכך בהודעתו ,או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,בהתאם למקרה.
היה והמבוטח לא ינקוט באמצעים האמורים ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח ,
כמפורט להלן:
תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע
לו עליו בדרך אחרת ,לפי המוקדם יותר ,וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,רשאי
המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם
בעד התקופה שלאחר הביטול ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל
המבטח את החוזה ,רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על-אף השינוי.
קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין המבטח חייב אלא
בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו
משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא
פטור כליל בכל אחת מאלה:

(א) לא ניתנה הודעה לפי סעיף  2.2לעיל ,והדבר נעשה בכוונת מרמה;
(ב) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח מרובים יותר ,אילו
ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר
דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.
 4.5המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  4בכל אחת מאלה:
(א) השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותו
או על חבות המבטח או היקפה;
(ב) השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;
השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש,
(ג)
ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט
אותו או שנודע לו עליו.

 .5שמירה על תנאי הביטוח
על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע את מקרה הביטוח.

 .6ביטוחים נוספים
בוטחו אחריות או רכוש לטובת המבוטח בפני סיכון אחד או יותר אצל יותר ממבטח אחד
לתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על-כך למבטחים בכתב ,תוך זמן סביר מעת שנעשה
ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על-כך.

 .7הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי הפוליסה טעונה הסכמה של המבוטח והסכמה בכתב
של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו.

 .8תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
 8.1דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ,ישולמו
בשקלים במועדים שהוסכמו בין המבוטח לבין המבטח.
 8.2לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח במועדו ,יישא הסכום שבפיגור
ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א  1961 -והפרשי הצמדה
בהתאם לשינויים במדד ,בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ,לבין
המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל.
הריבית תשולם למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 8.3לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור  ,תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח
בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21
ימים 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
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בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום
שנמסרה לו ההודעה האמורה.
 8.4אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד הביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

 .9ביטול הביטוח
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שהודעה 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.
מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,על-פי דין או הוראה אחרת שבפוליסה ,המבטח רשאי
לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שהודעה על-כך תשלח למבוטח בדואר רשום לפחות  15ימים לפני התאריך
בו יתבטל הביטוח  ,ובמקרה כזה יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי-ביטוח ששילם
למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח כאמור.
ביטל 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 המבטח ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח
ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על-פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח
שאירע קודם למועד הביטול כאמור.
על-אף האמור לעיל ,היה והמבוטח התחייב כלפי צד שלישי כלשהו ,שאינו המבוטח,
במסגרת אישור קיום ביטוח ו/או במסגרת שיעבוד על התחייבות לבטל את הביטוח
רק לאחר מתן הודעה מראש ,אזי הפוליסה תבוטל רק לאחר מסירת הודעה כנדרש
ובכפוף למועד אשר נקבע בין המבטח לצד השלישי.

 .10הודעה על מקרה ביטוח
בהיוודע למבוטח על קרות אירוע העלול להוות מקרה ביטוח על-פי פוליסה זו מתחייב המבוטח:
 10.1להודיע למבטח על-כך ללא כל דיחוי מעת שנודע לו על-כך.
 10.2לנקוט באמצעים סבירים כדי לצמצם את היקף הנזק.
 10.3להעביר למבטח עם קבלת כל מכתב ,דרישה ,תביעה או הזמנה לדין ,וכן לדווח
למבטח על כל חקירה ו/או רישום בקשר לכל אירוע העלול להוות עילה לתביעה
בגין חבות המבוטח על-פי פוליסה זו.
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 10.4למסור למבטח בכתב תוך זמן סביר ,לאחר שנדרש לכך על-ידי המבטח ,את
המידע והמסמכים הדרושים לשם בירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור
למבטח ככל שיוכל להשיגם.
המבוטח רשאי להגיש העתקים של המסמכים הנ"ל גם בדואר אלקטרוני
 fax.tv.rehush@bth.co.ilובמסרון .054-9486510

 .11הכשלת בירור החבות
 11.1לא קוימה חובה לפי סעיף  10לעיל במועדה ,וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין
את חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו
קוימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחד מאלה:
11.1.1החובה לא קוימה או וקיימה באיחור מסיבות מוצדקות.
11.1.2אי-קיומה או איחורה לא מנע מהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
 11.2עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או
הכביד עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו
לא נעשה אותו דבר.
 11.3מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה
הביטוח או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח
מחבותו.

 .12מקרה שנגרם בכוונה
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטור המבטח מחבותו.

 .13איסור הודאה בתביעות חבות
שום הודאה ( ,)Admissionהצעה ,הבטחה או פיצוי כלשהם לא יעשו ולא יינתנו על-
ידי המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח .אין הוראות סעיף זה
חלות על מסירת עובדות במשטרה לפי דרישתה ,או לכל גורם מוסמך על-פי כל דין לפי
דרישתו וכן על מתן עדות במשפט פלילי.

 .14טיפול בתביעות חבות
הכיר המבטח בחבותו על-פי פרקים ד ו-ה לפוליסה (צד שלישי ואחריות מעבידים) יהיה
המבטח רשאי לפי שיקול דעתו ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה בגין כל תביעה
או סידורה או יישובה של כל תביעה ,וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי,
השתתפות או דמי-נזק .למבטח יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול כל הליכים ,או בנוגע
לסידור ,או יישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו כל מידע שיש לו ולהושיט לו כל
עזרה סבירה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה.
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 .15תשלום גבול האחריות
לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן ליישוב תביעה או סידרה של תביעות על-פי פרק ד
(צד שלישי) ופרק ה (חבות מעבידים) רשאי המבטח לשלם למבוטח את סכום גבול או גבולות
האחריות המתאימים ,לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח,
סכום ההשתתפות העצמית וכל סכום אשר המבוטח חייב למבטח על-פי פוליסה זו .במקרה כזה
יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על התביעה או תביעות כאלה ,ויהא פטור מכל אחריות נוספת
בקשר אליה או אליהן .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת הסכום ששולם לשינוי במדד שפורסם
סמוך לפני יום התשלום החלקי לבין המדד שפורסם סמוך ליום תשלום גבול האחריות.

 .16חישוב השיפוי ותשלום תגמולי ביטוח בשל נזק רכוש
 16.1תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על-פי הפוליסה בגין נזק לרכוש המבוטח יחושבו לפי
הנזק שנגרם בפועל בהתאם לאמור בבסיס לשיפוי בכל פרק; בהעדר התייחסות
לבסיס השיפוי יחושבו תגמולי הביטוח לפי שווי הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח,
אולם לא יותר מסכום הביטוח או גבולות האחריות בגין רכוש זה.
 16.2תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות
מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם בסמוך לפני מועד תשלומם בפועל לידי המבוטח.
 16.3לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה ביטוח ,התשמ״א 1981 -
מתום  30יום מהיום בו הוגשה התביעה לתגמולי ביטוח.
 16.4אין האמור על-פי תנאי זה כדי לגרוע מהוראות תנאי ״ביטוח חסר״ או תנאים
וסעיפים אחרים בפוליסה זו.

 .17מקדמה ותשלומים שאינם שנויים במחלוקת
 17.1בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים לפיה,
יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לכונן
את הנזק ,וזאת על-חשבון הכספים המגיעים מהמבטח לפי תנאי הפוליסה .מקדמה
כזו תנוכה מסכום השיפוי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת
המקדמה ששולמה לשינויים במדד שפורסם סמוך לפני תשלומה בפועל לבין המדד
שפורסם סמוך לפני תשלום תגמולי הביטוח בפועל.
 17.2תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו בהקדם על-ידי המבטח
והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר תגמולי הביטוח.

 .18תחלוף
 18.1הייתה למבוטח ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי ,עוברת זכות
זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח ,ובשיעור התגמולים ששילם.
 18.2המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולים שקיבל מהמבטח.
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 18.3קיבל 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.
 18.4הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח
סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי מחמת קירבת משפחה או יחס של מעביד
ועובד שביניהם  ,אולם הויתור הניתן בסעיף משנה זה לא יהיה תקף אם מקרה
הביטוח נגרם בכוונת זדון.
 18.5הוראות סעיף זה לא יחולו כלפי כל אדם שהמבוטח התחייב בכתב ,טרם קרות מקרה
הביטוח ,לכלול אותו בפוליסה אולם הויתור הניתן בסעיף משנה זה לא יהיה תקף
אם מקרה הביטוח נגרם בכוונת זדון.

 .19ביטוח חסר
היה ובמועד קרות מקרה הביטוח נתוני סכומי ביטוח/השטח/הנפח/היחידות/הראשים (הכל
לפי העניין) של הרכוש המבוטח במסגרת פרק א כפי שהוצהרו על-ידי המבוטח למבטח
בהצעת הביטוח ו/או בכל דרך אחרת ,פחותים מהנתונים המתאימים הקיימים בפועל באותו
מועד ,תפחת חבות המבטח בהתאם ותהא בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין הנתונים שבוטחו
לבין הנתונים הקיימים בפועל במועד קרות מקרה הביטוח ,למעט אם יתברר כי הנתונים
שבוטחו נמוכים בשיעור שאינו עולה על  10%מהנתונים שקיימים בפועל .כל פריט ופריט
בפוליסה אשר פורטו לגביו סכום/נתון ביטוח ,כפוף לתנאי זה בנפרד.

 .20זכויות המבטח לניצולת
בקרות אובדן או נזק כלשהו המבוטח באחד מפרקי הפוליסה (למעט פרקים ג ו-ד  -צד
שלישי וחבות מעבידים) רשאי המבטח:
 20.1להיכנס לבניין או לחצרים בהם אירע האובדן או הנזק.
 20.2לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח.
 20.3להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,לסדרו ,להעבירו ,או לטפל בו בדרך
אחרת לכל מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי.
 20.4אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו ,לא ימלא את דרישות המבטח או
יפריע או ימנע מהמבטח את השימוש בסמכויותיו הניתנות בזה ,תוקטן חבותו של
המבטח בהתאם.
 20.5המבוטח לא יהא רשאי בשום אופן לנטוש לטובת המבטח רכוש כלשהו ,בין אם
המבטח קיבל אותו לרשותו או לא.
 20.6מותנה כי ניצול זכויותיו של המבטח על-פי תנאי זה לא יפגע בניהול עסקיו של
המבוטח או במוניטין שלו.
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 .21זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת .במקרה של אובדן
מוחלט לרכוש המבוטח המכוסה על-פי פוליסה זו ,או תשלום מלוא גבול האחריות או
מלוא סכום הביטוח ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו ,גם אם
טרם הגיע מועד תשלומם.

 .22הודעות
 22.1הודעה של המבטח למבוטח ו/או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם
האחרון הידוע למבטח.
 22.2הודעה של המבוטח ו/או של המוטב תינתן למבטח בכתב למען משרדו ,או למען
סוכנו ,או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) למבוטח ו/או
למוטב מזמן לזמן.

.23ברירת דין
 23.1פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד ללא תחולה לכללי הדין הבינלאומי.
 23.2כל חילוקי דעות או תביעה יתבררו בסמכות בלעדית של בית משפט בישראל בלבד
ובהתאם לדיני מדינת ישראל.
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