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מוצהר ומוסכם בזאת כי בניגוד לאמור בכל מקום אחר בדפי הרשימה המופקים על ידי המבטח,
הפוליסה כפופה למפרט המוסכם החתום ע"י המבטחים ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
מובהר כי דפי הרשימה המופקים על ידי המבטחים הינם לצורך ציון תקופת הביטוח ,סכומי
הביטוח וחיוב הפרמיה בלבד .אין באמור בדפי הרשימה המופקים ע"י חברת הביטוח בכדי לגרוע
ו/או לצמצם ו/או להתנות על הכיסוי הניתן על פי מפרט הביטוח כאמור .בכל מקרה של סתירה
ו/או התניה לרעת המבוטח לא יחולו ההתניות ו/או השינויים לרעת המבוטח.
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 1כאן –סכומי ביטוח  /גבולות אחריות ופרמיה
הפוליסה
אש מורחב
 1.1נכסי דלא ניידא
1.1
1.1

נכסי דניידא לרבות ציוד אלקטרוני
אובדן תוצאתי (בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח חסר)
תקופת שיפוי  12חודשים

ציוד אלקטרוני (שיורי)
 1.1פרק – 1
ציוד אלקטרוני מכל סוג ותאור
כולל מצלמות ,ציודי אולפן וניידות
מכשירי מדידה ,מגברים ,משדרים
וכיוצב'.
(על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לביטוח חסר)
 1.1מחשבים ניידים (על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר)
1.1
1.1

פרק  – 2שחזור נתונים ותוכנה
מורחב
פרק  - 3הוצ' תפעול נוספות

צד שלישי
 1.1גבולות אחריות למקרה ולתקופת
הביטוח
חבות מעבידים
 1.1גבולות אחריות למקרה ולתקופת
הביטוח
 1.11שכר עבודה שנתי משוער (כלל
העובדים)
נאמנות
 1.11גבולות אחריות למקרה ולתקופת
הביטוח
 1.11הוצאות רו"ח ומומחים לאמידת
היקף הנזק
רכוש בהעברה
 1.11גבולות אחריות למקרה
 1.11גבולות אחריות לתקופת הביטוח
עבודות קבלניות (פוליסה פתוחה)
 1.11היקף עבודות שנתי משוער
(הצהרתי )30%
 1.11מקסימום לעבודה

סכום ביטוח/
גבול אחריות
סכום ביטוח
₪ 47,000,000

מיון

פרמיה

מיון

פרמיה

₪ 81,000,000
₪ 10,000,000
סכום ביטוח

מיון

פרמיה

₪ 10,000,000

₪ 1,000,000
למחשב
מקסימום
נייד₪ 10,000:
₪ 500,000
₪ 250,000
גבול אחריות

מיון

פרמיה

40,000,000
גבול אחריות

מיון

פרמיה

₪ 20,000,000
₪ 220,000,000
גבול אחריות

מיון

פרמיה

1,000,000
150,000
סכום ביטוח
400,000
400,000

מיון

פרמיה

סכום ביטוח

מיון

פרמיה

6,000,000
2,000,000
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 1.11גבול אחריות לפרק צד ג'
 1.11גבול אחריות לפרק חבות מעבידים

₪ 20,000,000
₪ 20,000,000

פוליסת תאונות אישיות
 1.11מוות ונכות צמיתה
 1.11פיצוי שבועי
 7 1.11מבוטחים נקובים  2 +משתנים

סכום ביטוח
₪ 400,000
₪ 1,500

מיון

פרמיה

סכום פרמיה מצרפי
הצעת הפרמיה
למערך הביטוחי המלא

______________ש"ח

 1.11כתובות ומיקומים של העסק (משתנה ולכן אינפורמטיבי בלבד) :
 1.11.1אולפן ומשרדים :קרמניצקי  6-8ת"א (כתובת ראשית זמנית)
 1.11.1אולפן ומשרדים חדשים בהר חוצבים.
 1.11.1אולפן ומשרדים :כנפי נשרים  35ירושלים
 1.11.1אולפן ומשרדים :צלע ההר  44מודיעין
 1.11.1אולפן ומשרדים מגדל הנביאים  -חורי  2חיפה
 1.11.1מתחם היהלומים רוממה ירושלים
 1.11.1ב"ש – מבנה תעשיה – יהושע הצורף  9ב"ש
 1.11.1תחנות שידור ניידות.
 1.11.1תורה מציון גוש/חלקה  173/377ירושלים.
 1.11.11מתחם החוטים בירושלים.
 1.11.11מחסן בטירה גוש  7767חלה  .25ביטוח מבנה  +צד ג' גם עבור הבעלים.
 1.11.11מחסן בירושלים במבנה של הארכיון לתולדות האומנות.
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 2תנאים כלליים לכל הפוליסות
שם המבוטח

תאגיד השידור כאן בע"מ ו/או תאגיד החדשות (להלן" :המבוטח הראשי") ו/או
חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או כל גוף אחר בבעלות או בשליטת המבוטח
הראשי ו/או בני אדם ו/או גופים אשר המבוטח התחייב בכתב לשפותם לפני קרות
מקרה הביטוח.
לעניין חוזים ו/או אישורי ביטוח בהם הדבר מתחייב ,שם המבוטח מורחב לכלול -
 מדינת ישראל – משרד התקשורת ו/או משרד האוצר – החשב הכללי
 מינהל הדיור הממשלתי
 רשות השידור (בפירוק)
 משרד הבינוי והשיכון
 רשות מקרקעי ישראל

כתובת
להודעות

קרמניצקי  6-8ת"א (כתובת ראשית זמנית).

תקופת
הביטוח

 2( 31.01.2020 - 1.2.2019הימים כלולים)

תנאי
הפוליסות

בהתאם לנוסחי פוליסות הבסיס המצורפות יחד עם שינויים והרחבות שבמפרט זה
(להלן יחדיו" -פוליסות המכרז").
דפי הרשימה ו/או תוספות שיופקו על ידי המבטחים יהיו לצורך ציון תקופת
הביטוח ,סכומי הביטוח וחיוב הפרמיה בלבד ואין בהם בכדי לגרוע ו/או לצמצם
ו/או להתנות על הכיסוי הניתן על פי פוליסות המכרז .בכל מקרה של סתירה ו/או
התניה לרעת המבוטח לא יחולו ההתניות ו/או השינויים שלרעת המבוטח.
ביטוח תאונות אישיות – נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי הכיסוי המינימליים
המאושרים ע"י הפיקוח על הביטוח ובתוספת השינויים וההרחבות שבמפרט זה.

תחום העיסוק

תאגיד שידור ציבורי וחדשות המספק שירותי תוכן ומדיה בכל האמצעים הקיימים
לרבות בטלוויזיה ,רדיו ועל גבי רשת האינטרנט ,וכן בעלים ,מחזיקים ,שוכרים,
משכירים ,מנהלים ,אחראים ומפעילים של משרדים ,אולפנים ורכוש קבוע ונייד
לרבות ניידות שידור ,מחסנים ושטחים וכן פעילויות ארגון ,הפקה והפעלה של
אירועי שיווק ,פרסום ואירועים חברתיים מגוונים לטובת העובדים ,לקוחות,
ספקים ואורחים וכן שירותים ופעילויות נלווית מכל סוג ותאור וכל עיסוק ומטרה
אחרת המותרת למבוטחים על פי הדין.
מובהר כי פעילות המבוטח נעשית הן בחצרי המבוטח ,באולפנים ,באתרים
חיצוניים זמניים ,באתרי התרחשות בכל מקום בישראל ,בשטחים ובעולם.

גבולות
טריטוריאליים כל העולם ,אולם דין ושיפוט הפוליסה ישראל בלבד.
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 3רשימה לביטוח אש מורחב
סיכוני "אש מורחב" כולל סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע
הרכוש
המבוטח

1.1

נכסי
דלא
ניידא

עבור זיקתו של המבוטח בנכסי דלא ניידא ודניידא מכל סוג ותאור המשמשים את
עסקיו של המבוטח בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים כאמור
להלן:
זיקת המבוטח כבעלים  /שוכר /חוכר במבנים ,מכל
סוג ותיאור לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
צמודות וקבועות מבנים ,תוספות ושיפורי מבנה
מכל סוג (כולל במושכרים) ,מחסנים ,מערכות,
צנרת וכבלים תת-קרקעיים ,מתקני אשפה,
אינסטלציית מים ,חשמל וגז ,מערכות מיזוג אוויר₪ 47,000,000 ,
מערכות מיגון ,מערכות בקרה והתראה ,משטחי
אספלט ,גדרות ,שערים ,עמודי תאורה ,גנים,
משטחים ,דרכי גישה ,חניונים ,משטחי זכוכית,
שלטים ,אנטנות ,מכשירי שידור וקליטה ,צלחות
לוין ועמודים.

תכולה ורכוש אחר מכל סוג ותאור שלא נכלל לעיל
 1.1נכסי
אשר לגביו למבוטח זיקה ,לרבות ומבלי לגרוע
דניידא
₪ 81,000,000
מכלליות האמור ,ניידות שידור ,תכולת אולפני
לרבות
שידור וצילום ,מכונות ,מלגזות ,ציוד ,ריהוט ,ציוד
ציוד
אלקטרוני משרדי וכיוצב'.
 1.1אובדן
תוצאתי

הרחבות

כיסוי על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"ביטוח
חסר"

₪ 10,000,000
תקופת שיפוי –  12חודשים

כל הנ"ל רכושו של המבוטח ו/או רכוש המצוי בחזקתו ,באחריותו ,בשכירות,
בפיקדון ,בקומיסיון ,בשמירה ,בפיקוח ,בשותפות עם אחרים ,וגם או שהם
אחראים עבורו או חייבים לשלם עבורו מכח דין ,הסכם או כל סיבה אחרת ,וגם
או מעוניינים בו במקרה של אבדן או נזק המבוטחים בפוליסה זו בעת הימצאו
בכל שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
הרחבות על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר" וזאת אף מעבר
לסכומי הביטוח שבפוליסה (*ככל שננקב סכום כאמור בפוליסה) .מוסכם כי
הפרמיה בגין פוליסה זו מגלמת בתוכה גם תוספת פרמיה עבור הרחבות אלו:
₪ 2,000,000
פריצה ו/או שוד
גניבה פשוטה מחצרי המבוטח
רכוש בהעברה
שכר אדריכלים ויועצים אחרים*
שיחזור מסמכים*
פינוי הריסות*

₪ 400,000
₪ 1,500,000
 20%מהנזק ,מינימום ₪ 600,000
₪ 1,000,000
 10%מהנזק ,מינימום ₪ 2,000,000

התמוטטות מדפים

₪ 1,500,000

התמוטטות מבנים

₪ 10,000,000

הוצאות מיוחדות*

₪ 2,000,000

ב.ס.ח

(ביטול סעיף חשמל לעניין -

₪ 2,000,000

לוחות חשמל ,פיקוד ,בקרה ושנאים)
תשתיות*
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₪ 500,000

גז קירור
כל הסיכונים

₪ 5,000,000

הוצאות הכנת תביעה

₪ 1,000,000
₪ 800,000

שבר זכוכית (קירות ,מסך)
השתתפות
עצמית:
כל נזק
כל נזק פריצה/שוד
זכוכית ושמשות

7,500
₪ 10,000
₪ 1,000

רעידת אדמה

 10%מסכום הביטוח,
מינימום ,₪ 30,000
מקסימום ₪ 5,000,000
 5%מהנזק,
מינימום ₪ 10,000
מקסימום ₪ 200,000
 5%מהנזק,
מינימום ₪ 20,000
מקסימום ₪ 200,000
 4ימים ראשונים

נזקי טבע
לאתרים בשוי עד ₪ 12,000,000
נזקי טבע
לאתרים בשוי מעל ₪ 12,000,000
אובדן תוצאתי

 4רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
גבולות אחריות
הרחבות

הוצאות מנע
שיוצאו ע"י צד ג' בעקבות
אירוע בלתי צפוי אצל
המבוטח והמהווה סכנה
מיידית וממשית לרכוש או
לגוף צד ג'.
אבדן השימוש ברכוש צד ג' -
מניעת גישה לחצרי ו/או
לרכוש צד שלישי ו/או אובדן
שימוש של רכוש צד שלישי
כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש
המבוטח ו/או באחריותו.
פגיעה אישית (כולל הטרדה
להנחיות
בכפוף
מינית
הפיקוח על הביטוח)
תיקון חריג – 3.5.1
נזק לרכוש שהמבוטח בעל
זיקה אליו  -יחול רק לגבי
רכוש בבעלות המבוטח.
ביטול חריג – 3.5.2
נזק לחלק רכוש שהמבוטח
או מי מטעמו פועלים בו.
שימוש ברחפנים /כטב"ם
לצרכי צילום.
הליכים פליליים

השתתפות
עצמית
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₪ 40,000,000

למקרה ולתקופה

₪ 800,000

למקרה ולתקופה

₪ 800,000

למקרה ולתקופה

₪ 1,000,000

למקרה ולתקופה

החריג אינו חל על רכוש
צדדי ג' המצוי בשליטה
ו/או בחזקתו של המבוטח.
החריג אינו חל לעניין רכוש
צדדי ג' שעליו פועל
המבוטח.
חריג שימוש בכלי טייס לא
יחול על כלי טייס זעירים
(דוגמת רחפנים) לצרכי
צילום.
למקרה ולתקופה
₪ 400,000
₪ 10,000

למקרה
_________________
חתימת המציע/המבטח
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 5רשימה לביטוח חבות מעבידים
גבולות אחריות
כל התעסקות הקשורה
התעסקות
לעיסוקו של המבוטח.
העובדים
פגיעה אישית
הרחבות
הגנה בהליכים פליליים
השתתפות
לכל נזק
עצמית
למחלה מקצועית

₪ 20,000,000

למקרה ולתקופה

₪ 1,000,000
₪ 400,000

למקרה ולתקופה
למקרה ולתקופה

₪ 6,000

למקרה

₪ 12,000

למקרה

 6רשימה לביטוח נאמנות
סכום ביטוח

₪ 1,000,000

למקרה ולתקופה

השתתפות
עצמית
תאריך
רטרואקטיבי

₪ 20,000

למקרה

בלתי מוגבל

 7רשימה לביטוח רכוש בהעברה
גבולות אחריות
הרחבות

השתתפות
עצמית

פריצה ביום

₪ 400,000
₪ 400,000
₪ 200,000

פריצה בלילה

₪ 100,000

למקרה
לתקופה
על בסיס "נזק
ראשון" שאינו כפוף
לסעיף "ביטוח חסר"
על בסיס "נזק
ראשון" שאינו כפוף
לסעיף "ביטוח חסר"

לכל נזק

₪ 8,000

למקרה

פריצה

₪ 30,000

למקרה

 8רשימה לביטוח ציוד אלקטרוני (שיורי)
פרק 1
ביטוח הרכוש

פרק 2
ביטוח הוצאות
שחזור נתונים
ותוכנה מורחב
פרק 3
הוצאות תפעול
נוספות

ציוד אלקטרוני מכל סוג ₪ 10,000,000
ותאור כולל ציוד ומכשירי
מדידה
מחשבים ניידים וציוד נייד ₪ 1,000,000
אחר ( על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח חסר)
₪ 500,000

₪ 250,000

כאן – מפרט ביטוח לתקופה .1.2.2019-31.1.2020

על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח
חסר

על בסיס "נזק
ראשון" שאינו כפוף
לסעיף ביטוח חסר.
על בסיס "נזק
ראשון" שאינו כפוף
לסעיף ביטוח חסר.
_________________
חתימת המציע/המבטח
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השתתפות
עצמית

פרק :1
ציוד אלקטרוני
מחשבים ניידים וציוד נייד
פרק :2
פרק :3
רעידת אדמה
נזקי טבע

₪ 3,000

למקרה

₪ 1,500
₪ 4,000
 72שעות
 10%מסכום הביטוח
מינימום ₪ 30,000
מקסימום ₪ 5,000,000
 5%מגובה הנזק
מינימום ₪ 20,000
מקסימום ₪ 200,000

לפריט
למקרה
למקרה
לאתר
לאירוע

 9רשימה לביטוח פוליסה פתוחה לעבודות קבלניות
מחזור עבודות
משוער שנתי
הצהרתי 30%
מקסימום
לעבודה
תקופת ביצוע
לפרויקט
תקופת
תחזוקה
מורחבת
תקופת ניסוי
והרצה
תיאור
העבודות

עבודות תחזוקה ,התאמה ,שיפוץ ,הקמה ,פירוק ובינוי בחצרים ,במשרדים ,באתרי
צילום ובלוקיישנים שונים ברחבי הארץ.

דיווח

דיווח מרוכז אחת ל 6 -חודשים.

₪ 6,000,000
₪ 2,000,000
עד  24חודשים
 24חודשים מתום תקופת הביטוח לגבי כל
פרויקט.
 12שבועות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות השיפוי לסעיפים
הרחבות
המפורטים להלן הינם למקרה על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח
חסר" (אלא אם צוין אחרת במפורש).
אם לא צוין אחרת בתוספת מיוחדת שנערכה עבור עבודה כלשהי יהיו סכומי
הביטוח  /גבולות השיפוי שלהלן תקפים לגבי כל עבודה בנפרד ובאופן בלתי תלוי
בקיומן של עבודות אחרות המבוצעות על ידי המבוטח.
₪ 2,000,000
נזק ישיר-
פרק א'
חומרים לקויים ,עבודה לקויה
תכנון לקוי -נספח MR116
מלוא סכום הביטוח
נזק עקיף מתכנון לקוי ,חומרים
לקויים או עבודה לקויה
מלוא סכום הביטוח
רעידת אדמה ונזקי טבע
במלוא ערכם.
חומרים שסופקו על ידי המזמין
 20%מהנזק
פינוי הריסות
מינימום ₪ 500,000
מקסימום ₪ 1,000,000
(בנוסף לסכומי הביטוח)
 - ₪ 250,000לעניין ציוד
מתקנים וציוד קל לבניה
קל בלבד -מקסימום
לפריט ₪ 40,000
(בנוסף
₪ 2,000,000
רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים
לסכומי הביטוח)
_________________
חתימת המציע/המבטח
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שכר אדריכלים ,מהנדסים ויועצים  20%מערך הפרויקט
מינימום ₪ 100,000
אחרים
מקסימום ₪ 500,000
(בנוסף לסכומי הביטוח)
סחורה בהעברה ורכוש מחוץ לאתר ₪ 400,000
שיחזור מסמכים

₪ 400,000

הוצאות נוספות הכרחיות
הצלה ומנע
הוצאות על פי דרישת רשויות

עד  20%מערך הפרויקט
₪ 200,000

פרק ב'

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (לכל פרויקט בנפרד)

גבולות
אחריות

כמפורט בסעיף 1.17

נזק תוצאתי
לכבלים
ומתקנים תת
קרקעיים

₪ 1,000,000

למקרה
ולתקופה

רעד ,החלשת
משען

₪ 1,000,000

למקרה
ולתקופה

תביעות שיבוב של המ.ל.ל
נזקי גוף מכלי צ.מ.ה .שאין חובה חוקית לבטחם
פרק ג'

חבות מעבידים (לכל פרויקט בנפרד)

גבולות
אחריות

כמפורט בסעיף 1.18

למקרה
ולתקופה

כלול במלוא גבול
האחריות
כלול במלוא גבול
האחריות
לתובע
למקרה

השתתפות
עצמית
פרק א'
נזקי טבע
רעידת אדמה
נזק ישיר של תכנון לקוי/חומרים
לקויים ועבודה לקויה
נזק עקיף של תכנון לקוי/חומרים
לקויים ועבודה לקויה
פריצה/גניבה

כאן – מפרט ביטוח לתקופה .1.2.2019-31.1.2020

 5%מהנזק מינימום
 ₪ 20,000מקסימום
. ₪ 100,000
 10%משווי העבודות
מינימום ₪ 30,000
מקסימום₪ 5,000,000,
 10%מהנזק
מינימום ₪ 40,000
מקסימום  200,000ש"ח
 10%מהנזק
מינימום ₪ 20,000
מקסימום ₪ 100,000
 10%מהנזק
מינימום ₪ 20,000
מקסימום ₪ 100,000

למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה

_________________
חתימת המציע/המבטח
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כל נזק אחר

למקרה

₪ 10,000

פרק ב'
צד שלישי
רעד והחלשת משען

 10%מהנזק
מינימום 20,000
מקסימום ₪ 100,000

תביעות שיבוב של המל"ל

₪ 10,000

למקרה

נזק תוצאתי מכבלים תת קרקעיים

₪ 10,000

למקרה

נזק גוף מכלי צ.מ.ה אשר אינם
חייבים בביטוח חובה

₪ 10,000

למקרה

כל נזק אחר

₪ 6,000

למקרה

₪

למקרה

פרק ג'
חבות מעבידים
תאונת עבודה

₪ 6,000

למקרה

מחלת מקצוע

₪ 12,000

לתובע

כאן – מפרט ביטוח לתקופה .1.2.2019-31.1.2020

_________________
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 11הוראות משותפות לכל הפוליסות
 11.1הרחבות שבמפרט זה ,לרבות נספחי ההרחבות לכל פוליסה ,באות לשפר את תנאי הפוליסה
לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות
שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.
 11.1קיום תנאי מיגון ו/או נהלים ו/או אחזקת אישורים מרשויות מוסמכות ככל שאלו נדרשים
בידי המבטח ,אינו מהווה תנאי מוקדם לתחולת הכיסוי.
 11.1אי קיום או הפרה בתום לב של תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או
איחור בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.
 11.1המבטח לא יתנה את הכיסוי קיום תנאי ערובה כלשהם ,וכן לא יעלה כל טענה של אי נקיטת
אמצעי זהירות ,ציות לתקנות ,הוראות או חוקים ,בחירת עובדים ,תקינות ציוד וכיו"ב.
 11.1בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלו הקבועים בפוליסות ,יחולו
לפי בחירת המבוטח הוראות החוק ביחס לאותו נושא.
 11.1היה ופוליסה כוללת סעיף או חריג "רשלנות רבתי" הסעיף מבוטל בכפוף לכך ש"אין בביטול
הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין".
 11.1כל סעיף בפוליסה (אם קיים כזה) ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך אחרת את חבות
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המבוטח ,ולגבי המבוטח ,הביטוח על פי
הפוליסה הינו ראשוני ,המזכה אותו במלוא השיפוי ו/או הכינון ,מבלי שמבטחים אחרים של
המבוטח ו/או אחרים המכסים את אותו אירוע ,יידרשו בידי המבטח להשתתף בכיסוי הנזק
המכוסה על פי פוליסה זו.
 11.1במידה ובמסגרת התקשרות של המבוטח ,נכללה הוראה חוזית ו/או מתפרש מכללא
במישרין ו/או בעקיפין ,בדבר קיומן של דרישות ביטוחיות כמפורט כדלקמן ,באופן חלקי
ו/או מלא כלפי צד אחר ,מתחייב המבטח לקיים את הדרישות המפורטות להלן:
11.1.1

הכללת הצד האחר בשם המבוטח ו/או הרחבת שיפוי לפי העניין ,לפיו המבטח
מתחייב לשפות את הצד האחר ו/או את הבאים מטעמו ,בגין אחריותם למעשי
ומחדלי המבוטח ,עובדיו והפועלים מטעמו של המבוטח או שיפוי הצד האחר היה
וייטען לעניין קרות תאונת עבודה ,כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהן ,כלפי מי
מעובדי הצד האחר.

11.1.1

הפוליסה תכלול סעיף "אחריות צולבת".

11.1.1

יחול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הצד האחר ו/או עובדיו ו/מנהליו ו/או
הבאים מטעמו ,ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

11.1.1

לעניין הסכמי שכירות הוויתור על תחלוף יחול לטובת משכירים ו/או חברות
ניהול ו/או הבאים מטעמם של כל הנ"ל ,וכן כלפי שוכרים ודיירים אחרים
במושכר ו/או הבאים מטעמם .סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

11.1.1

הביטוחים נשוא מפרט זה הינם קודמים וראשוניים לביטוחי הצד האחר.

11.1.1

ויתור על כל דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הצד האחר.

11.1.1

מתן הודעה בדבר ביטול ו/או צמצום ו/או שינוי לרעה של תנאי הכיסוי הביטוחי,
לצד האחר 30 ,יום טרם ביצוע הנ"ל ,וזאת בכפוף לכך ,שפרטי הצד האחר יועברו
למבטח.

11.1.1

לעניין רכוש בבעלות אחרים ,שם המבוטח מורחב כדי לכלול "ו/או בעלי הרכוש".

כאן – מפרט ביטוח לתקופה .1.2.2019-31.1.2020
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 11התאמות שינויים והרחבות לפוליסת "אש מורחב"
 11.1הרחבת "רכוש מחוץ לחצרים" חלה על רכוש בקונסיגנציה וכן מערכות וציוד שהושאלו ו/או
הועמדו לרשותם של אחרים.
 11.1הפוליסה כוללת סעיף ויתור על תחלוף לטובת מזמיני שירותים ו/או מזמיני עבודות ו/או
מזמיני מוצרים? ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל ,ובתנאי כי הויתור לא יחול לטובת מי שגרם
לנזק בזדון.
 11.1למען הסר ספק ,הפוליסה מכסה נזקי ברק ישירים ,כולל גם למוצבה חשמלית ואלקטרונית.
 11.1הגדרת תשתיות – תשתיות מכל סוג ותיאור ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות צנרת
וכבלים תת-קרקעיים ,כבישים ,דרכים ,מדרכות ,משטחי אספלט ,משטחים מרוצפים,
גדרות ,שערים ,עמודי תאורה ,מערכות מים ,ביוב ,גז חשמל ותקשורת.
 11.1הפוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין ההוצאות הדרושות לשם שיקום קרקע,
צמחים ומדשאות בעקבות אחד הסיכונים המבוטחים בפוליסה ,בתנאי כי אחריות המבטח
בגין הוצאות אלה ,בגין מקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח לא יעלה על סך של ₪ 250,000
על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר.
 11.1הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק לחפציו האישיים של כל אחד ממנהלי או עובדי
המבוטח כתוצאה משוד או כל ניסיון לכך ,בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים עד
לסך של  ₪ 2,000לאדם .הנ"ל יכוסה תחת סעיף חפצי עובדים .לעניין זה ,על המבוטח תחול
השתתפות עצמית בסך של .₪ 500
 11.1הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי משכירים ו/או בעלים ו/או חברות הניהול .וכן
כלפי שוכרים ,דיירים ובעלי זכויות אחרים אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור
על תחלוף כלפי המבוטח .האמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.
 11.1לעניין המבנה בקרמניצקי  6-8ת"א קומה  ,2הביטוח מורחב לכלול בשם המבוטח בעלי
מבנים ואת חברות הניהול ובכלל זה את ש .מיכלסון בע"מ ו/או הבעלים ו/או ש .מיכלסון
נכסים ניהול  1987בע"מ (חברת הניהול) .
 11.1לעניין מבנה בקומה  6במגדל הנביאים בחיפה ,הביטוח מורחב לכלול את מדינת ישראל,
משרד האוצר -החשב הכללי ,מנהל נכסי הדיור הממשלתי.

 11.11שינויים לנוסח פוליסת הבסיס "אש מורחב"
א .מבוא  -לאחר המילים "מידע אחר" התווספה המילה" :מהותיים".
ב .מבוא – אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".
ג .סעיף :1.2.2
 "₪ 20,000" )1הוחלף ב."₪ 40,000" -
 )2בסיפא התווסף המשפט הבא" :מובהר כי הכיסוי ליצירות אומנות ,שערכן אינו עולה על
הסך הנקוב כאמור ,יהיה במתכונת "כל הסיכונים" בהתאם לסעיף  3.20לפוליסה
והשינויים לו להלן".
ד .סעיף  – 1.2.4המילה "מלגזות" הוחלפה במילים "ציוד שינוע והנפה ,לרבות עגורנים ,מנופים
ומלגזות".
ה .סעיף :1.2.5
 )1המילה "צמחיה" נמחקה.
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 )2לאחר המילים "בעלי חיים" התווספו המילים "אלא אם הם מהווים מלאי עיסקי של
המבוטח".
ו .סעיף ( 1.5חצרי המבוטח) – בסיפא התווספו המילים "ו/או שרכוש המבוטח מצוי בהם".
ז .סעיף ( 2.4סיכון רעידת אדמה) – המילים "אם נרשם ברשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף
בתמורה לדמי ביטוח נוספים ,אז התווספו לרשימת הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק זה
גם" נמחקו.
ח .סעיף ( 2.5סיכון נזקי טבע) – המילים "אם נרשם ברשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף
בתמורה לדמי ביטוח נוספים ,אז יכללו במסגרתו הסיכונים המפורטים להלן ":נמחקו.
ט .סעיף ( 2.6סיכון נזקי נוזלים והתבקעות):
 )1בשורה הראשונה – לאחר המילים "ו/או גזים" התווספו המילים "ו/או אבקה".
 )2בשורה האחרונה  -לאחר המילים "ו/או הגזים" התווספו המילים "ו/או האבקה".
י .סעיף ( 2.9סיכון תסיסה והתחממות עצמית):
 )1לאחר המילים "או הידלקותו" התווספו המילים "או נזק לו".
 )2המילה "פתאומי" נמחקה.
יא .סעיף ( 2.10.3סיכון שביתות ופרעות) – לאחר המילים "של עובד" התווספו המילים "או של כל
מועסק אחר".
יב .סעיף ( 2.11סיכון נזק בזדון) – בסיפא התווספו המילים "למעט רכוש שניזוק ,אך לא נגנב".
יג .סעיף ( 3הרחבות לפרק א'):
 )1המילים " 3.11.6הוצאות נוספות הכרחיות" נמחקו והוחלפו במילים " – 3.11הוצאות
שהוציא המבוטח בעקבות מקרה ביטוח".
 )2אחרי המילים "הכנת תביעה" התווספו המילים " – 3.13דמי שכירות חלופיים".
יד .סעיף ( – 3.1הרחבת פריצה ושוד):
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוחי נוספים אזי
יורחב הביטוח על פי" נמחקו והוחלפו במילים "הפוליסה מורחבת".
 )2המילים "מתוך המבנים" נמחקו ובמקומם התווספו המילים "מתוך החצרים".
 )3המילים "המעידים על החדירה או היציאה כאמור" (בשורה  – )7נמחקו.
 )4לאחר המילה "אלקטרוניים" התווספו המילים "ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד
במערכת ההפעלה".
 )5לאחר המילים "ו/או הותאמו" התווספו המילים "ו/או שנעשה בהם שימוש".
 )6לאחר המילים "ו/או מי מטעמו" התווספו המילים "ו/או מי שמועסק על ידי חברת הניהול
או התפעול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה".
 )7לאחר המילים "פריצה או שוד כהגדרתם לעיל" התווספו המילים ""גניבת רכוש מתוך
חצר מוגנת באמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים שנעשתה תוך שימוש באמצעים מכאניים
כגון מנופים ומלגזות מחוץ לגדר ו/או מעליה ו/או מתחתיה ללא חדירה פיזית וללא
השארת סימנים המעידים על חדירה בכוח ובאלימות תחשב לצורך פוליסה זו כפריצה".
 )8המילים "ולכל תקופת הביטוח" נמחקו והוחלפו במילים "בהעדר סכום ברשימה תוגבל
אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל ₪ 1,000,000 -למקרה".
טו .סעיף ( 3.2רכוש מחוץ לחצרי המבוטח) – " "5%הוחלף ב."7.5% -
טז .סעיף ( 3.4הרחבת רכוש בבניה ,הקמה או הריסה):
 )1לאחר המילה "פירוק" התווספה המילה "העברה".
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)2
)3
)4
)5

לאחר המילים "בחצרים המשמשים" התווספו המילים "או ישמשו".
" "₪ 2,000,000נמחק והוחלף ב."₪ 5,000,000" -
סעיף  – 3.4.2נמחק.
המילים "שנקבע לכיסוי זה" נמחקו והוחלפו במילים "בו נשא המבטח".

יז .סעיף ( 3.5הרחבת רכוש בהעברה):
 )1המילים "התנגשות [ אימפקט] – כמוגדר בסעיף  2.8בסיכונים המבוטחים" נמחקו.
 )2סעיף  – 3.5.2אחרי המילים "המעידים על כך" התווספו המילים "למען הסר ספק מובהר
בזה כי גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש תחשב לעניין זה כפריצה".
יח .סעיף ( 3.6הרחבת חפצים אישיים):
 )1לאחר המילים "של עובדי המבוטח" התווספו המילים "ו/או מי שמועסק על ידו ו/או
דירקטורים ו/או מתנדבים".
 )2המילים "לסך של  "₪ 2,500הוחלפו במילים "לסך  ₪ 3,500סכום זה הינו על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לתנאי " 5.7ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק א'".
יט .סעיף ( 3.7הרחבת רכוש רשויות ציבוריות):
 )1אחרי המילים "רשות מקומית)" התווספו המילים "חברות גז ,דלק וכבלים".
 )2אחרי המילה "לשימושו" התווספו המילים "ו/או לשימוש אחרים בחצריו".
כ .סעיף ( 3.8הרחבת תוספות לרכוש המבוטח) –
 )1אחרי המילים "בלתי צפויים" התווספו המילים "ו/או שינויים בשער המטבע בו נרכש
הרכוש המבוטח".
 "10%" )2הוחלף ב."20%" -
 )3המילים "אך בכל מקרה לא יעלו סכומי הביטוח המצטברים בגין הרחבה זו לסך כולל של
 ₪ 20,000,000במהלך תקופת הביטוח" נמחקו.
כא .סעיף ( 3.9הרחבת נזק עקיף למלאים):
 )1אחרי המילים "נזק פיזי בלתי צפוי" התווספו המילים "ו/או קלקול".
 )2המילים "ל  15%מסכום הביטוח של המלאי או לסך של  ,₪ 4,000,000הנמוך מביניהם"
נמחקו והוחלפו ב "."₪ 4,000,000
כב .סעיף ( 3.10פריצת חומר חם ממתקנים):
 )1המילה "פתאומית" נמחקה.
 )2הסיפא החל מהמילים "אחריותו של המבטח" ועד המילים "בפרק א'" נמחקה.
כג .סעיף ( 3.11הרחבת הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה הביטוח):
 )1אחרי המילים "המיוחדים לפרק א' ,התווספו המילים "ואף יחולו מעל לסכום הביטוח
שבפוליסה".
 )2סעיף ( 3.11.1הוצאות לפינוי הריסות) –
א) אחרי המילים "או נזק עקב פעולות אלה" התווסף המשפט הבא "על אף האמור לעיל,
הביטוח על פי הרחבה זו מורחב לכסות גם הוצאות סחף וחומרים זרים אשר התאספו
בחצרים עקב סיכון שאינו מוחרג על פי תנאי הפוליסה".
ב) " "10%הוחלף ב."15%" -
 )3סעיף  "10%" – 3.11.2הוחלף ב."15%" -
 )4סעיף  "₪ 300,000" – 3.11.4הוחלף ב."₪ 350,000" -
 )5סעיף ( 3.11.6.1הרחבת הוצאות נוספות והכרחיות):
א) בכותרת – המילה "הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה "סבירות".
ב) סעיף  – 3.11.6.2המילה "הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה "סבירות".
ג) סעיף  – 3.11.6.2לאחר המילים "בשבתות ובחגים" התווספו המילים "עבודות לילה,
עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות ,עבודות בתנאים מיוחדים ,בדיקת תקינות".
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ד)
ה)

ו)
ז)

סעיף  – 3.11.6.4המילה "הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה "סבירות".
התווסף סעיף  3.11.6.5כמפורט להלן:
" .3.11.6.5הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח לאחר קרות אירוע
מכוסה שלאחריו יש צורך בשמירה על הרכוש הניזוק או הנותר,
ושאילולא הנזק לא היה צורך בקיומה".
" "10%הוחלף ב."15%" -
בסוף הפסקה האחרונה התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו
כפוף לתנאי " 5.7ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק א'".

כד .סעיף ( 3.12הוצאות הכנת תביעה):
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים אזי יורחב
הביטוח" נמחקו והוחלפו במילים "הביטוח הורחב".
 )2סעיף  3.12.1נמחק.
 )3אחרי המילים "המצוין ברשימה" התווספו המילים "בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות
המבטח לפי הרחבה זו ל ₪ 1,000,000 -למקרה".
 )4בסוף הסעיף התווספו המילים "אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי אחר הקיים
במסגרת הפוליסה".
כה .סעיף ( 3.13הרחבת דמי שכירות חלופיים):
 )1בסוף סעיף  3.13.1.2יבוא "או לצרכי שוכר המבנה".
 "12" )2נמחק והוחלף ב."18" -
 "10%" )3נמחק והוחלף ב."15%" -
כו .סעיף ( 3.17הרחבת שבר זכוכית):
 "₪ 200,000" )1נמחק והוחלף ב "₪ 800,000" -אלא אם רשום סכום גבוה יותר ברשימה.
 )2אחרי המילים "קירות מסך התווספו המילים "ו/או תקרות וזכוכיות בדרגנועים ו/או
מעליות".
כז .סעיף ( 3.18הרחבת נזק ללוחות חשמל):
 )1לאחר המילים "נזק ללוחות חשמל" התווספו המילים "לשנאים ,ללוחות בקרה וללוחות
פיקוד".
 "₪ 200,000" )2נמחק והוחלף ב "₪ 400,000" -אלא אם נקוב סכום גבוה יותר ברשימה.
 )3לאחר הפסקה הראשונה התווסף המשפט "מודגש במפורש כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל
גם על הוצאות פירוק ,הרכבה ושכירת מתקן חלופי לתקופת תיקון הנזק".
כח .סעיף ( 3.19הרחבת התמוטטות מבנים) – לאחר "כהגדרתם להלן" יבוא "ושל כל רכוש אחר".
כט .סעיף ( 3.20הרחבת השלמת "כל הסיכונים"):
 )1המילים "אבדן או נזק שטבעו תכנון ,חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים"
שבסעיף  3.20.1נמחקו.
 )2סעיף  – 3.20.3לאחר המילה "הנגרם" התווספה המילה "במישרין".
 )3המילים "ו/או חשוד שנגרם" שבסעיף  3.20.4נמחקו.
 )4סעיף  – 3.20.6נמחק.
 )5סעיף  – 3.20.8.1בסיפא התווסף "עקב טעות בתהליך או עקב פעולה לא תקינה של מערכת
העיבוד".
 )6סעיף  – 3.20.11בסיפא התווספו המילים "מחוץ לחצרי המבוטח".
ל .סעיף ( 3.21הרחבת השבת סכום הביטוח לקדמותו) – הסיפא החל מהמילים "מוסכם בזה"
נמחקה.
לא .לפרק א' התווספו ההרחבות הבאות:
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.3.22

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או איחור
בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.

.3.23

הפוליסה מורחבת לכסות גם הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש
המבוטח אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח מ -ליקוי תקשורת; תופעות
אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות ,נזק מברק; כשל או אי סדירות באספקת
החשמל כולל שינוי מתח; התקנה או יישום לקוי של תוכנות; נזק מכוון ע"י צדי ג'
כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה; וירוסים מכל סוג; הפעלה לקויה .אחריות
המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסך של  ₪ 200,000למקרה (על בסיס "נזק ראשון"
שאינו כפוף לתנאי " 5.7ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק א') .אין בהרחבה זו
בכדי לגרוע מכל כיסוי אחר הקיים במסגרת הפוליסה.

.3.24

הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים כתוצאה
מהסיכונים המכוסים בפוליסה על הרחבותיה.

.3.25

במקרה של נזק או אבדן הן לרכוש המבוטח תחת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח תחת
הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני" ,תחול השתתפות עצמית אחת – הגבוהה
מביניהם.

.3.26

סעיפי ברירה/בחירה – הסכומים המפורטים בסעיפים  3.11 ,3.7ו 3.13 -לעיל ,יילקחו
בחשבון בסכומי הביטוח (לצורך קביעת ביטוח חסר) רק אם המבוטח תובע על פיהם.

לב .סעיף ( 4סייגים לחבות המבטח לפרק א')  -לאחר המילים "על פי פרק זה" התווספו המילים
"אלא אם צוין אחרת ברשימה".
לג .סעיף ( 5.1הגדלת סכום הביטוח) – המילים "תוך  24שעות" נמחקו והוחלפו במילים "תוך 36
שעות".
לד .סעיף ( .5.2ערך כינון) –
 )1המילים " 24חודשים" נמחקו והוחלפו במילים " 36חודשים".
 )2המילים "בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל"
נמחקו ובמקומם התווסף המשפט הבא "מוסכם כי שימוש בציוד חדש מתוך מלאי קיים
ייחשב ככינון הרכוש לצורך סעיף זה".
 )3סעיף  – 5.2.5.1בסיפא התווספו המילים "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם".
 )4סעיף  – 5.2.5.3נמחק.
 )5התווספו הסעיפים הבאים:
 .5.2.7היה ו ניזוק ציוד אלקטרוני ,יעמוד השיפוי על ערך ציוד בגרסה מתקדמת יותר,
ללא הפחתה בגין שיפורים.
 .5.2.8במקרה נזק לציוד אותו לא ניתן לרכוש מחדש ,יעמדו תגמולי הביטוח על הסכום
אותו יקבע שמאי מוסכם בין הצדדים.
לה .סעיף( 5.6 1.הצהרת מלאי) – לאחר המילים "על כן מתחייב המבוטח" התווספו המילים
"לבקשת המבטח".
לו .סעיף ( 5.8סעיף שומה):
 "10%" )1נמחק והוחלף ב."15%" -
 )2המילה "הנמוך" נמחקה והוחלפה במילה "הגבוה".
לז .סעיף ( 5.11.2מקדמה ותגמולי ביטוח) – אחרי המילים "על חשבונו" התווספו המילים
"בתיאום עם המבוטח".
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לח .סעיף ( 5.11.3מקדמות ותגמולי ביטוח) – המילים "ללא ספק" נמחקו.
לט .סעיף ( 15.13.3זכויות המבטח לניצולת) – המילים "בשום אופן" נמחקו.
מ .סעיף ( 5.14.3שיעבוד) –
 )1אחרי המילים "דמי הביטוח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו".
 )2אחרי המילים "חובות המבוטח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו".
מא .סעיף ( 7מקרה הביטוח) – אחרי המילים "בפרק א'" התווספו המילים "או בפוליסה לביטוח
רכוש אותה ערך המבוטח או שנערכה עבורו ,אולם רק בפני הסיכונים המכוסים על פי פרק א'
לעיל".
מב .סעיף ( 8.1.2רווח גולמי) – התווספו המילים המילים "למען הסר ספק – הוצאה הונית ופחת
לא ייחשבו כהוצאה נחסכת".
מג .סעיף ( 9.1סייג ביטוח אש מורחב)– בסיפא התווספו המילים "אלא אם צוין אחרת ברשימה".
מד .סעיף ( 9.2סייג שיפורים ,שינויים ושיפוצים)– נמחק.
מה .סעיף ( 9.3סייג פריצה ושוד)– נמחק.
מו .סעיף ( 9.6סייג נזק ללוחות חשמל) – נמחק.
מז .סעיף ( 9.8סייג השלמת כל הסיכונים)– נמחק.
מח .סעיף ( 10.1הרחבת הפסקת שירותים ציבוריים):
 )1לאחר המילים "ו/או בהספקת מים" התווספו המילים "ו/או בהספקת גז".
 )2לאחר המילים "על ידי רשות ציבורית כלשהי" התווספו המילים "ו/או על ידי אחרים".
 )3לאחר "הנמוך מביניהם" התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי " 11.6ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק ב'".
מט .סעיף ( 10.3הרחבת ספקים/לקוחות):
 )1לאחר "אספקת חומרי גלם" יבוא "ו/או ציוד ו/או מוצרים".
 "25%" )2נמחק והוחלף ב."50%" -
 )3אחרי "הנמוך מביניהם" התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי " 11.6ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק ב'".
 )4סעיף  – 10.3.5נמחק.
 )5סעיף  – 10.3.7נמחק.
 )6התווסף סעיף " 10.3.8הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על קבלנים המייצרים עבור
המבוטח".
נ .סעיף ( 10.4מניעת גישה) – " 10%הוחלף ב."15%" -
נא .סעיף ( 10.5רכוש שאינו בבעלות המבוטח):
 )1המילים "ביטוח אש מורחב" נמחקו והוחלפו במילים "ביטוח רכוש".
 )2המילים "על בסיס ערך כינון" נמחקו.
נב .סעיף ( 10.7רכוש בבניה ,הקמה או הריסה) – המילים "כמפורט בסעיף  3.4בהרחבות פרק א'"
נמחקו.
נג .סעיף ( – 10.12עיכוב בקימום)  -הפסקה השנייה ("הרחבה זו...הרשויות המוסמכות") נמחקה.
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נד .סעיף ( 10.13פיצויים בגין הפרת חוזה):
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
 )2אחרי המילים "המצוין ברשימה" התווספו המילים "בהעדר סכום ברשימה ,תוגבל
אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של עד  20%מגובה האבדן או הנזק הכללי".
נה .סעיף ( 10.14חובות פתוחים):
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
 )2אחרי המילים "המצוין ברשימה" התווספו המילים "בהעדר סכום ברשימה ,תוגבל
אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של עד  20%מגובה האבדן או הנזק הכללי".
)3
נו .סעיף ( 10.15הוצאות נוספות שונות):
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
 )2המילים " 10%מסכום הביטוח של פרק ב' או  ,₪ 1,00,000הנמוך מביניהם" נמחקו
והוחלפו במילים " 15%מסכום הביטוח של פרק ב' או  1,250,000ש" ,הנמוך מביניהם.
סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי " 11.6ביטוח חסר" מהתנאים
המיוחדים בפרק ב'".
נז .סעיף ( 10.16הוצאות הכנת תביעה):
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
 )2אחרי המילים "המצוין ברשימה" התווספו המילים "אם לא צוין סכום ברשימה ,תוגבל
אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של ."₪ 200,000
נח .סעיף ( 10.17הוצאות מחקר ופיתוח)  -המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף
ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
נט .סעיף ( 10.19השבת סכום הביטוח לקדמותו) – הפסקה האחרונה ("מוסכם בזה ...זו בתוקף")
נמחקה.
ס .לפרק ב' התווספו ההרחבות המיוחדות הבאות:
 .10.20אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
ה אמור ,הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או אחור בהגשת
תביעה ,לא יגרעו מזכותם של המבוטחים האחרים לקבלת תגמולי ביטוח.
 .10.21ביטוח נפרד  -במקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי ביטוח הרכוש המבוטח,
רשאי המבוטח לדרוש שומה נפרדת לכל סעיף ,ויראו כאילו זה בוטח תחת פוליסה נפרדת.
 .10.22סעיף שומה  -אם סכום הנזק אינו עולה על  10%מסכומי הביטוח ,יסתפק המבטח ,לעניין
ביטוח חסר ,בהצהרתו של המבוטח בדבר הרווח הגולמי השנתי אצלו ועלות השכר.
 .10.23ביטוח עודף  -היה ויעלה קיומו של ביטוח יתר ,יהיה רשאי המבוטח להעביר בכל עת את
הסכום העודף לסעיף אחר הנמצא בביטוח חסר ,ובלבד שסכום ההעברה לא יגדיל את
הסכום החסר בלמעלה מ.20% -
סא .סעיף ( 11.1התאמת דמי הביטוח):
 )1לפני המילים "המבוטח ימציא למבטח" התווספו המילים "על פי דרישת המבטח".
 )2המילים " 90יום" נמחקו והוחלפו במילים " 180יום".
 )3לאחר המילים "רואה החשבון המטפל" התווספו המילים "או מנהל הכספים אצל
המבוטח".
 "40%" )4נמחק והוחלף ב."50%" -
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סב .סעיף ( 11.6ביטוח חסר):
 )1בשורה השנייה  -לאחר "בסכום" יבוא "של ."85%
 )2בשורה השלישית  -לאחר "בסכום" יבוא "של ."85%
 )3המילים "שיעור הרווח הגולמי כאמור" נמחקו והוחלפו במילים ""שיעור הרווח הגולמי ב-
 85%כאמור".
סג .סעיף ( 12.5סייג רשלנות רבתי)– נמחק.
סד .סעיף ( 13.1אמצעים להקלת הסיכון)  -נמחק.
סה .סעיף ( 13.2תשלום דמי ביטוח) –
 )1סעיפים  13.2.1ו 13.2.2 -נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח
במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח".
 )2סעיף  – 13.2.7הסיפא החל מהמילים "וכן את הוצאות המבטח" נמחקה.
סו .סעיף ( 13.5.2ביטול הביטוח) – נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או
שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור ,לאחר תום התקופה שצוינה כמועד
ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
סז .סעיף ( 13.9זכות הקיזוז) – המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
סח .סעיף ( 13.10מבוטח ראשי בפוליסה) – הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח
ראשי" נמחקה.
סט .סעיף ( 13.13.4תחלוף):
 )1לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח ,מנהלי המבוטח ,כל
אדם אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים
בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".
 )2אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל .בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי
חברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או
כלפי כל מי שהמבוטח לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לקוחות המבוטח".
 )3המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".
 )4התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך
שהמבוטח ,לפני קרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף
כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה
להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף".
ע .סעיף ( 13.14תקופת התיישנות)– בסייפא התווספו המילים "למעט רכוש בבעלות אחרים –
לגביו ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח".
עא .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  13.17כמפורט להלן –
כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע
".13.17
הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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 12התאמות שינויים והרחבות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 11.1למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הכיסוי לפי פוליסה זו אינו מוגבל רק לאתרים שבוטחו
על ידי המבוטח תחת פוליסת הרכוש שערך .כמו כן ,ככל שדווחה רשימה של אתרי פעילות
או משרדים ,מדובר ברשימה אינפורמטיבית בלבד.
 11.1לעניין חבות הנובעת מרכוש בבעלות אחרים ,מורחב שם המבוטח לכלול גם "ו/או בעלי
הרכוש".
 11.1למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכלול גם כיסוי לחבות בגין נזקי גוף
הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאין חובה
חוקית לבטחו.
 11.1למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי רכוש שוכרים ודיירים ,רכוש השייך לעובדי המבוטח,
רכוש משכירים וחברות ניהול ורכוש בחצרים שהושכרו  /הוחכרו לאחרים נחשב כרכוש צד
שלישי לעניין פוליסה זו.
 11.1לעניין השטחים הציבוריים ו/או לעניין השימוש במבנים (אם התחייב הדבר בהסכם שבין
המבוטח לשוכרים והדיירים) – שם המבוטח מורחב כדי לכלול "ו/או שוכרים ו/או דיירים",
וזאת בכפוף לסעיף "חבות צולבת".
 11.1אם התחייב הדבר בהסכם שכירות ו/או בהסכם ניהול ,הפוליסה מורחבת לכלול כמבוטחים
נוספים את המשכיר וחברת הניהול בגין אחריותם כבעלי ומנהלי המושכר ,וזאת בכפוף
לסעיף "חבות צולבת".
 11.1מודגש במפורש כי חריג ( 3.5רכוש בפיקוח ורכוש שעליו עובדים) יחול רק לעניין רכוש
בבעלות המבוטח.
 11.1למען הסר ספק ,אורחי המבוטח ורכושם ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,רכוש שהופקד
למשמרת בתאי שמירת חפצים ,ייחשבו כצד שלישי לעניין פוליסה זו.
 11.1הפוליסה מכסה את חבותם האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח וכן של
פרילנסרים בעת עבודתם מטעם המבוטח .כמו כן הפרילנסרים ייחשבו כצד שלישי ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
 11.11למען הסר ספק ,הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח וכן את חבותו האישית של כל
אדם המועסק על ידי המבוטח ,המורשה לשאת נשק ,בגין חבות הנובעת מהחזקת הנשק
ו/או השימוש בו ,לרבות חבות בגין אובדן הנזק ו/או גניבת הנשק ,במשך כל שעות היממה.
כל זאת ,בתנאי שכלי הנשק הוחזק ברישיון בר תוקף במועד האירוע .סעיף זה לא יחול על
עובדי חברת שמירה .יחד עם זאת ,זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק
באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על
כך.
 11.11היעדר רישיון :בניגוד לאמור בכל מקום אחר בפוליסה ,סייג (2ב) לא יחול לעניין תביעה
העלולה להיות מוגשת נגד המבוטח בעקבות פגיעה גופנית הנגרמת לצד ג' כלשהוא כתוצאה
מהיעדר רישיון נהיגה של הנוהג בכלי רכב בפקודת המבוטח ו/או ברשותו ,ובתנאי כי
המבוטח לא ידע ו/או לא חייב היה לדעת את עובדת היעדר הרישיון של הנוהג כאמור וזאת
עד לגבול אחריות בסך  ₪ 1,000,000בגין מקרה ביטוח.

 11.11שינויים לנוסח פוליסת הבסיס "אחריות כלפי צד שלישי"
א .מבוא  -לאחר המילים "מידע אחר" התווספה המילה" :מהותיים".
ב .מבוא – אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".
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ג .סעיף ( 2.2הגדרת גבולות טריטוריאליים) – בסיפא יתווסף "אלא אם הוסכם אחרת".
ד .סעיף ( 2.3הגדרת דין) – בסיפא יתווסף " אלא אם הוסכם אחרת ".
ה .סעיף ( 2.4הגדרת הוצאות משפט) – המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו במילים
"הוצאות סבירות".
ו .סעיף ( 2.7.1הגדרת נזק) – בסיפא התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר הנובע מכך".
ז .סעיף ( .2.7.2הגדרת נזק):
 )1המילים "צד שלישי" נמחקו.
 )2המילים "נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים "אבדן גרר הנובע מכך".
ח .סעיף ( 2.7האחדת נזקים):
 )1המילה "אם" נמחקה.
 )2המילים "גרמו נזקים למספר צדדים שלישיים ,אזי" נמחקו.
ט .סעיף  – 3המילים "או בקשר עם" נמחקו.
י .סעיף ( 3.1סייג נזק לעובד) –
 )1המילים "תוך כדי ו/או עקב" התחלפו במילים "תוך כדי ועקב".
 )2המילים "שהמבוטח אינו חב בתשלום" הוחלפו במילים "שהמבוטח סבר בתום לב שאינו".
 )3המילים "וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסה לביטוח חבות
מעבידים" הוחלפו במילים "וזאת בתנאי שהחבות כלפיו אינה מבוטחת בפוליסת חבות
מעבידים".
יא .סעיף  – 3.2.2בסיפא התווספו המילים "סייג זה מבוטל עד לגבול אחריות של ₪ 1,000,000
למקרה.
יב .סעיף  – 3.2.3בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעל כלי הרכב המנועי ,ולא על
המבוטחים האחרים תחת הפוליסה".
יג .סעיף  – 3.2.4בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעלי ומפעילי הרכבת ,כלי הטיס
וכלי השיט המנועי ,ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה.
למען הסר ספק ,החריג לא יחול על אחריותו של המבוטח בקשר עם הובלות של מטענים בכלי
טיס ,רכבת ,כלי שיט.
מובהר במפורש כי חריג זה לא יחול על חבות המבוטח בגין או בקשר עם רחפנים".
יד .סעיף ( 3.3.1סייג חבות מוצר):
 )1אחרי המילה "מוצרים" התווספו "מוחשיים".
 )2בסיפא התווסף "למען הסר ספק ,מוצרים בבעלות המבוטח לא ייחשבו כמוצרים שיצאו
מחזקתו הישירה של המבוטח"
טו .סעיף ( 3.3.2סייג אחריות מקצועית) – אחרי המילים "לצד שלישי" התווספו המילים "תמורת
שכ"ט".
טז .סעיף ( 3.3.3סייג נושאי משרה):
 )1המילים "הניתנת לכיסוי" הוחלפו במילה "המכוסה".
 )2אחרי המילה "הפוליסה" התווספו המילים "ברת שיפוי".
 )3אחרי המילים "נושאי משרה" התווספו המילים "הנהוגה אצל המבטח".
יז .סעיף ( 3.4סייג נזק כתוצאה מזיהום) – בסיפא יתווסף "חריג זה לא יחול בחצרי המבוטח".
יח .סעיף ( 3.5סייג נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו):

כאן – מפרט ביטוח לתקופה .1.2.2019-31.1.2020

_________________
חתימת המציע/המבטח
עמ'  22מתוך 46

23
 )1סעיף  - .3.5.1אחרי המילים "תחת פוליסה לביטוח רכוש" התווספו המילים "של
המבוטח".
 )2סעיף  – 3.5.1ככל שהחריג לא בוטל במלואו ברשימת הפוליסה אזי בסיפא התווספה
הפסקה הבאה – "בניגוד לאמור לעיל ,הכיסוי יחול גם במקרה של נזק שנגרם לרכוש
בחזקתו ו/או בשליטתו של המבוטח וזאת עד ל 25% -מגבול האחריות שבפוליסה ,אך לא
פחות מ."₪ 1,000,000 -
 )3סעיף  – 3.5.2נמחק.
יט .סעיף ( 3.6חבות חוזית):
 )1המילה "כל" נמחקה.
 )2המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".
 )3בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש"
כ .סעיף ( 3.8סייג נזק קרינה רדיואקטיבית) – נמחק.
כא .סעיף ( 3.12סייג רשלנות רבתי) – נמחק.
כב .סעיף ( 3.13סייג נזק פיננסי) – המילה "ישירה" נמחקה.
כג .סעיף ( 4.1הרחבת נזק בעת שהות זמנית בחו"ל):
 )1אחרי המילים "על ידי" התווספו המילים "המבוטח ו/או על ידי"
 )2לאחר המילים "אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים" התווסף "וכן אחריותו כלפי האנשים
שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".
 )3הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק" נמחקה.
כד .סעיף ( .4.2הרחבת אחריות צולבת) – המילים "גם אם" הוחלפו במילים "למעט אם".
כה .סעיף ( 4.4הרחבת חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה) – בסיפא התווסף "אלא אם הורחב
שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה".
כו .סעיף ( 4.5הרחבת חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ" – הסעיף נמחק והוחלף בנוסח
הבא "למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח,
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה,
הרחבה ,שיפור ,שיפוץ ,התאמה ,פירוק ,הריסה וכדומה אם מבוצעות עבודות כאלו ע"י
המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבורו .כמו כן ,מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י
המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת לעיל ,אזי תחול
פוליסה זו כרובד שני נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר
כאמור".
כז .סעיף ( 4.6הרחבת חבות בגין אירועים) – אחרי המילים "לרווחת הקהילה" יתווסף "ו/או
שהמבוטח נותן להם חסות".
כח .סעיף (4.8הרחבת פגיעה אישית):
 )1המילים "והטרדה מינית" נמחקו.
 "₪ 200,000" )2הוחלו ב."₪ 1,000,000 -
 )3לעניין הטרדה מינית  -הכיסוי כפוף לתנאים הבאים :
 המבוטח נקט את כל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת הטרדה מיניתהתשנ"ח – .1998
 הכיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען שהטריד מינית אם הורשע או הגיעלהסדר פשרה עם צד התביעה
כט .סעיף ( 4.9הרחבת מניעת גישה לחצרים) – נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "למען הסר
ספק מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות גם מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד שלישי
ו/או אובדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש המבוטח ו/או באחריותו –
מאירוע בלתי צפוי".
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ל .סעיף ( 4.10הרחבת אחריות שילוחית) – לאחר המילים "הפועל מטעמו" התווסף "ו/או עבורו
ו/או בשירותו".
לא .סעיף ( 4.11הרעלת מזון) – נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא – "בניגוד לאמור בסעיף
 3.3.1לסייגים  ,מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות הנובעת ממזון
ומשקאות לרבות אריזותיהם וכן מוצרים אחרים ,המוגשים ו/או נמכרים ע"י המבוטח ו/או
מטעמו ,וכן חבות המבוטח הנובעת מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח ,ללקוחותיו
ולאורחיו".
לב .סעיף ( 4.12הרחבה לחסות עובדי המבוטח)  -לאחר "וקבלני משנה ועובדיהם" התווסף "אלא
אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה".
לג .סעיף ( 4.13הרחבת ויתור על תחלוף) -
 )1אחרי המילים "בשרותו של המבוטח" התווספו המילים "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור עובדיו ,מנהליו ,עובדים בחוזה ,נושאי משרה ,וכן כלפי".
 )2אחרי המילים "וכן כלפי בני משפחותיהם" התווספו המילים "של כל הנ"ל".
לד .סעיף  - 4.14לאחר "וקבלני משנה" התווסף "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על
קבלנים ו/או קבלני משנה".
לה .סעיף ( 4.15הרחבת כלי נשק) –
 )1המילים "ובאישור המבוטח" נמחקו.
 )2בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת ,זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק
בנשק לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".
לו .סעיף ( 4.16הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים) –
 )1לסייג  4.16.3התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים
ו/או קבלני משנה".
 )2המילים " ₪ 200,000למקרה" הוחלפו במילים " ₪ 400,000למקרה".
לז .לפרק ההרחבות התווספו הסעיפים הבאים:
 .4.17למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הוצאות מנע שיוצאו ע"י צד ג' בעקבות אירוע בלתי
צפוי אצל המבוטח והמהווה סכנה מיידית וממשית לרכוש או לגוף צד ג' לא ייחשבו כנזק
כספי טהור לעניין פוליסה זו.
 .4.18למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "מוצרים" כאמור בסעיף  3.3.1לסייגים לחבות
המבטח אינו חל על נכסים אשר שימשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלותו
ו/או חזקתו ו/או שימושו של אחר.
 .4.19הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח
ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדי המבוטח,
מנהליו ,עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח ,בגין מקרה ביטוח הנגרם
בעת פעילותו בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.
 .4.20היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה
קודם לביטוח אחר כלשהו ,אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור
והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 .4.21זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת
המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי
האמור בהרחבות לפוליסה.
 .4.22אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או איחור
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בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.
 .4.23למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור
המבוטח לטובת גורמי חוץ ,גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות ,לא
יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים
האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.
 .4.24למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח
בקשר עם פעולות הובלה ,פריקה וטעינה.
 .4.25למען הסר ספק ,מובהר במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח
הנמצאים בחניוני המבוטח ו/או במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או
באתרים בהם פועל המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין
פוליסה זו.
 .4.26במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח ,והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח
על המקרה ,על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  30ימים מראש טרם
התשלום.
 .4.27למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות גם תביעות המוסד ביטוח
לאומי כלפי המבוטח במקרה והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע
בפועל ע"י מעסיק אחר.
לח .סעיף ( 5.1.2תנאי תשלום לשיעורין) – התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין
הצדדים".
לט .סעיף – 5.1.7המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקו.
מ .סעיף  – - 5.4.2נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא -
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או
שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור ,לאחר תום התקופה שצוינה כמועד
ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
מא .סעיף ( 5.6.1הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות) – המילה "לו" הוחלפה במילים
"לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
מב .סעיף  – 5.7המילים "למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו.
מג .סעיף  – 5.8המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".
מד .סעיף ( 5.9תנאי השתתפות עצמית) – המילים "בנוסף ,המבוטח יישא בהשתתפות עצמית"
הוחלפו במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".
מה .סעיף ( 5.10תנאי זכות קיזוז)– המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
מו .סעיף ( 5.11.3תנאי טיפול בתביעות) -המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם
המבוטח כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך
שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים ,במוניטין שלו ובשמירת
הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".

כאן – מפרט ביטוח לתקופה .1.2.2019-31.1.2020

_________________
חתימת המציע/המבטח
עמ'  25מתוך 46

26
מז .סעיף ( 5.13תנאי מבוטח ראשי) -הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי"
נמחקה.
מח .סעיף  – 5.15בסיפא התווסף "למעט אם צוין אחרת בדפי הרשימה".
מט .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  5.17כמפורט להלן –
כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר
" .5.17
לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח" .
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 13התאמות שינויים והרחבות לביטוח חבות מעבידים
 11.1למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לחול גם על עובדים מקריים ,עובדי
חברות כוח אדם ,זמניים וארעיים ,היה וייחשבו כעובדי המבוטח .אין בהרחבה זו בכדי
לגרוע מכל כיסוי שבפוליסה.
 11.1למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות גם את אחריותו של המבוטח
בגין פעילותם של עובדים הפועלים עבור המבוטח מביתם .אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל
כיסוי שבפוליסה.
 11.1למען הסר ספק ,הפוליסה מורחבת לחול גם על עובדים "פרילנסרים" המועסקים ע"י
המבוטח באמצעות חשבוניות ,היה ויחשבו כעובדי המבוטח.
 11.1הפוליסה מכסה חבות בגין עובדים שמשכורתם משולמת על ידי המבוטח והמועסקים
בגופים ו/או חברות שלמבוטח עניין בהם.
 11.1אם התחייב הדבר בהסכם שכירות ו/או בהסכם ניהול ,הפוליסה מורחבת לכלול לבטח את
המשכיר וחברת הניהול היה ויחשבו לעניין קרות תאונת עבודה למעבידם של מי מעובדי
המבוטח.
11.1

שינויים לנוסח פוליסת הבסיס "אחריות כלפי צד שלישי"

א .מבוא  -לאחר המילים "מידע אחר" התווספה המילה" :מהותיים".
ב .מבוא – אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".
ג .סעיף ( 2.1הגדרת גבולות טריטוריאליים) – בסיפא יתווסף "למעט אם לא הוסכם אחרת".
ד .סעיף ( 2.3הגדרת הוצאות משפט) – המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו במילים
"הוצאות סבירות".
ה .סעיף ( 2.5הגדרת חוק) – הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא " -דיני מדינת ישראל".
ו .סעיף ( 2.6הגדרת מקרה הביטוח) – בסיפא התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר הנובע מכך".
ז .סעיף ( 3.1סייג חבות חוזית) –
 )1המילה "כל" נמחקה.
 )2המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".
 )3בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש".
ח .סעיף ( 3.2.1סייג ביטוח לאומי) – המילה "ובהסתמכו" הוחלפה במילים "או בהסתמכו".
ט .סעיף ( 3.2.2סייג ביטוח לאומי) – נמחק.
י .סעיף ( 3.3סייג פיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי ביטוח לאומי) – המילים "או שעשוי היה
להשתלם" נמחקו.
יא .סעיף ( 3.8חריג קרינה ושדות אלקטרומגנטיים) – נמחק.
יב .סעיף ( 3.9.2סייג כלי רכב מנועי ותאונת דרכים) -בסיפא התווספו המילים "סייג זה מבוטל עד
לגבול אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה".
יג .סעיף ( 3.11סייג רשלנות רבתי) – נמחק.
יד .סעיף ( 4.1הרחבה שהות זמנית בחו"ל) – הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק מובהר"
נמחקה.
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טו .סעיף ( 4.2.1הרחבת עובדים על פי חוזים מיוחדים) – נמחק.
טז .סעיף ( 4.2.1הרחבת עובדים על פי חוזים מיוחדים) – המילים "או שעשוי היה להשתלם"
נמחקה.
יז .סעיף ( 4.4הרחבת חבות של עובד) – המילה "ועקב" הוחלפה במילים "ו/או עקב".
יח .סעיף ( 4.5הרחבת כלי נשק) –
 )1המילים "באישור המבוטח" נמחקו.
 )2בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת ,זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק
בנשק לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".
יט .סעיף ( 4.6הרחבת חבות המבוטח כלפי קבלנים /קבלני משנה ו/או עובדיהם) –
 )1לאחר המילים "המכסה חבות" התווסף "המבוטח".
 )2אחרי המילים "עובדים אלה" התווסף "היה וקיים ביטוח כזה אזי הכיסוי תחת פוליסה זו
תהיה שיורי ו/או עודף לאותו ביטוח".
כ .סעיף ( 4.7הרחבת עובדים תושבי השטחים המוחזקים) – בסיפא התווסף "במקרה כזה סייג
 3.2מבוטל".
כא .סעיף ( 4.10הרחבת פגיעה אישית) –
 )1המילים "והטרדה מינית" נמחקו.
 "₪ 200,000" )2הוחלו ב."₪ 1,000,000 -
 )3לעניין הטרדה מינית  -הכיסוי כפוף לתנאים הבאים :
המבוטח נקט את כל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת הטרדה
מינית התשנ"ח – .1998
הכיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען שהטריד מינית אם הורשע או
הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה
כב .סעיף ( 4.11הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהלתיים) -
 )1סעיף  - 4.11.3בסיפא התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על
קבלנים ו/או קבלני משנה".
 )2המילים " ₪ 200,000להליך" הוחלפו במילים " ₪ 400,000להליך".
כג .סעיף ( 4.12הרחבת ויתור על תחלוף) –
 )1אחרי המילים "בשרותו של המבוטח" התווספו המילים "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור עובדיו ,מנהליו ,עובדים בחוזה ,נושאי משרה ,וכן כלפי".
 )2אחרי המילים "וכן כלפי בני משפחותיהם" התווספו המילים "של כל הנ"ל".
כד .לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן –
 .4.13הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח
ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדי המבוטח,
מנהליו ,עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח ,בגין מקרה ביטוח הנגרם
בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.
 .4.14מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על-פי פוליסה זו ,עקב מקרה ביטוח אשר לדעת
המבטח הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה
לראשונה ע"י המבטח ,אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח
בגין מקרה הביטוח כאמור ,בתנאי כי:
במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין
.i
מקרה הביטוח כאמור.
המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד
.ii
לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד
תחילת תקופת הביטוח.
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האמור בהתנאה זו לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא היתה מבוטחת על-ידי מבטח
כלשהו או שהמבטח אינו קיים יותר או שהפך לחדל פירעון במשך התקופה שקדמה
לתקופת הביטוח על-פי פוליסה זו".
 .4.15היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה
קודם לביטוח אחר כלשהו ,אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור
והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 .4.16זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת
המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי
האמור בהרחבות לפוליסה.
 .4.17במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח ,והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח
על המקרה ,על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  30ימים מראש טרם
התשלום.
 .4.18האמור בסעיף  3.9.1לא יחול לעניין תביעה העלולה להיות מוגשת נגד המבוטח על ידי
"קרנית" בעקבות פגיעה גופנית שנגרמה לעובד המבוטח כתוצאה מהיעדר רישיון נהיגה
של הנוהג ברכב בפקודת המבוטח ו/או ברשותו ,בתנאי כי המבוטח לא ידע עובדת היעדר
הרישיון של הנוהג כאמור .אחריות המבטח עלפי הרחבה זו מוגבלת לסך של ₪1,000,000
למקרה ביטוח אחד.
 .4.19אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או איחור
בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.
 .4.20למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור
המבוטח לטובת גורמי חוץ ,גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות ,לא
יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים
האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.
כה .סעיף ( 5.1.2תנאי תשלום לשיעורין) – התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין
הצדדים".
כו .סעיף  – 5.1.8המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקו.
כז .סעיף ( 5.4.2תנאי ביטול הביטוח) – נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא -
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או
שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור ,לאחר תום התקופה שצוינה כמועד
ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
כח .סעיף ( 5.6.1תנאי הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות) – המילה "לו" הוחלפה
במילים "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
כט .סעיף ( 5.7תנאי הודעה על הליכים פליליים ,הליכים מנהליים או חקירה אחרת) – המילים
"למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו.
ל .סעיף ( 5.8תנאי העברת מסמכים מהמבוטח למבטח) – המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך
זמן סביר".
לא .סעיף ( 5.9תנאי השתתפות עצמית)– המילים "בנוסף ,המבוטח יישא בהשתתפות עצמית"
הוחלפו במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".
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לב .סעיף ( 5.10תנאי זכות קיזוז)– המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
לג .סעיף ( 5.11.3תנאי טיפול בתביעות) -המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם
המבוטח כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך
שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים ,במוניטין שלו ובשמירת
הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".
לד .סעיף ( 5.13תנאי מבוטח ראשי)  -הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח
ראשי" נמחקה.
לה .סעיף ( 5.15תנאי דין וסעיף שיפוט)– בסיפא התווסף "אלא אם צוין אחרת בדפי הרשימה".
לו .סעיף ( 5.16תנאי התאמת שכר לתקופה קודמת)– נמחק.
לז .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  5.18כמפורט להלן –
כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע
.5.18
הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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 14התאמות שינויים והרחבות לפוליסת ביטוח נאמנות
 11.1במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה ,יוחזרו סכומי הביטוח לקדמותם
באופן אוטומטי ,ויהוו את סכומי הביטוח שהיו לפני קרות הנזק .המבוטח מקבל על עצמו
לשלם פרמיה יחסית נוספת אשר תחושב על בסיס הפרמיה הבסיסית ,מיום קרות הנזק עד
תום תקופת הביטוח ,אלא אם כן יורה המבוטח אחרת.
 11.1הכיסוי חל גם על נזק כספי שנגרם ללקוחותיו של המבוטח עקב מעשה אי יושר כהגדרתו
בפוליסה שנעשו על ידי עובד של המבוטח.
11.1

שינויים לנוסח פוליסת הבסיס "ביטוח נאמנות"

א .מבוא  -לאחר המילים "מידע אחר" התווספה המילה" :מהותיים".
ב .מבוא – אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".
ג .סעיף ( 1סעיף כיסוי) – המילים "כתוצאה בלעדית וישירה" נמחקו.
ד .סעיף ( 2.1הגדרת גבולות טריטוריאליים) –הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "כל העולם".
ה .סעיף ( 2.3הגדרת עובד) –
 )1המילים "שמתקיימים ביניהם יחסי עובד – מעביד" נמחקו.
 )2סעיף א' -אחרי המילה "בשכר" התווספו המילים "לרבות עובדים זמניים ,מפיצים,
סוכנים ,משווקים ,מחלקים ,מתקינים ,עובדי קבלני כוח אדם ,עובדים עצמאיים הפועלים
באמצעות חשבונית ,מתנדבים .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יחשבו כעובד
גם מבצעי שירות מחשוב עבור המבוטח".
 )3סעיף ב' – המילים "כעובד של" הוחלפו המילה "אצל".
 )4הסיפא החל מהמילים "על אף האמור" תימחק.
ו .סעיף ( .2.4הגדרת מעשה אי יושר) –
 )1המילה "במרמה" הוחלפה במילים "זיוף ,מרמה".
 )2אחרי המילים "במהלך עבודתו בשירות המבוטח" התווספו המילים "וכן במהלך 12
חודשים לאחר פרישתו".
 )3המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף".
 )4המילים "שלא כדין" נמחקו.
ז .סעיף ( 2.5הגדרת נזק) –
 )1המילים "כתוצאה בלעדית" נמחקו.
 )2המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף".
ח .סעיף ( 3.2סייג נזק שארע לאחר גילוי מעשה אי יושר) – נמחק.
ט .סעיף ( 4הרחבת תקופת גילוי) –
 )1המילים "על ידי המבטח" נמחקו.
 )2המילה "ששה" הוחלפה ב"."12
י .לפרק ההרחבות יתווספו גם ההרחבות הבאות:
 אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או איחור
בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.
 פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות חיצוניות סבירות שיוצאו על ידו
לתשלום שכ"ט רו"ח ,יועצים משפטיים ומומחים אחרים וכן להוצאות חקירה לשם בירור
אירוע העשוי להיות מכוסה על פי פוליסה זו כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לשם
קביעת גובה ההפסד ,וזאת בתנאי כי אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על סך של
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 ₪ 100,000בגין מקרה ביטוח אחד ,וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח
חסר ואף מעבר לסכום הביטוח שבפוליסה.


הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על אירוע לגביו לא ניתן לקבוע בוודאות מי העובד שביצע
את המעשה בגינו הוגשה תביעה על פי פוליסה זו.

יא .סעיף ( 5.1תנאי הודעה בקשר עם מעשה אי יושר) –
 )1סעיף  - 5.1.1המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".
 )2סעיף  – 5.1.1המילים "או עם גילוי חשד סביר לנזק בגין מעשה אי יושר" נמחקו.
 )3סעיף  – 5.1.1הסייפא החל מהמילים "על המבוטח לשתף" נמחקה.
 )4סעיף  - 5.1.2המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".
 )5סעיף  – 5.1.4המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או" נמחקו.
יב .סעיף ( 5.2הפחתת סכומים שאינם מגיעים לעובד עקב מעשה אי היושר)  -המילים "מסכום
השיפוי שעל המבטח לשלם על פי פוליסה זו" הוחלפו במילים "מסכום הנזק הכספי הישיר
שנגרם למבוטח".
יג .סעיף ( 5.3.2תנאי תשלום לשיעורין) – התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין
הצדדים".
יד .סעיף  - 5.3.7הסיפא "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקה.
טו .סעיף ( 5.6.3תנאי ביטול הביטוח) – נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא -
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או
שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור ,לאחר תום התקופה שצוינה כמועד
ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
טז .סעיף ( 5.7תנאי מיזוג או איחוד עסקו של המבוטח) – נמחק.
יז .סעיף ( 5.10תנאי זכות הקיזוז) – המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
יח .סעיף ( 5.11תנאי מבוטח ראשי)– הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי"
נמחקה.
יט .סעיף ( 5.12.4תנאי תחלוף)-
 )5לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח ,מנהלי המבוטח ,כל
אדם אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים
בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".
 )6אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל .בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי
חברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או
כלפי כל מי שהמבוטח לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לקוחות המבוטח".
 )7המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".
 )8התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך
שהמבוטח ,לפני קרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף
כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה
להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף".
כ .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  5.17כמפורט להלן –
כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר
".5.17
לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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 15התאמות שינויים והרחבות לביטוח רכוש בהעברה
 11.1הכיסוי חל גם על ציוד ציוד נייד הנמצא בכלי הרכב ,וזאת שלא לצורך העברה ,וזאת עד לסך
הנקוב ברשימת הפוליסה לרכיב זה על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר".
 11.1שם המבוטח מורחב לכלול גם" :קבלני משנה ו/או הסוכנים" במידה בה לא נערך על ידם
ביטוח אחר המכסה את אותו הנזק .מובהר במפורש כי זכויות המבוטח על פי הפוליסה,
תהיינה קודמות לזכויות קבלני המשנה ו/או הסוכנים  .אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל
כיסוי הקיים בפוליסה.
11.1

שינויים לנוסח פוליסת הבסיס "ביטוח רכוש בהעברה"

א .מבוא  -לאחר המילים "מידע אחר" התווספה המילה" :מהותיים".
ב .מבוא – אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".
ג .סעיף ( 1.1הגדרת מקרה הביטוח) – המילה "פתאומי" נמחקה.
ד .סעיף ( 1.2.1הגדרת הרכוש המבוטח):
 )1המילה "מסמכים" נמחקה.
 )2המילים "חפצי אומנות" נמחקו.
ה .סעיף ( 1.2.2הגדרת הרכוש המבוטח) – נמחק.
ו .סעיף ( 1.2.3הגדרת הרכוש המבוטח) – נמחק.
ז .סעיף ( 1.3.2הגדרת גבול האחריות) – נמחק.
ח .סעיף ( 1.5הגדרת העברה):
 )1לאחר המילה "הטעינה" נמחקה המילה "הישירה".
 )2לאחר המילה "פריקתו" נמחקה המילה "הישירה".
 )3סעיף  – 1.5.2ימחק.
ט .סעיף ( 1.7הגדרת פריצה):
 )1לאחר מילים" :על כך" התווספו המילים "ו/או על ידי שימוש במפתח תואם או במפתח
הרכב שנגנב מהמבוטח ו/או מעובדיו".
 )2לאחר המילים "מהרכב המוביל" התווספו המילים "או יחידת הובלה המחוברת לרכב
לצרכי ההובלה".
 )3הסיפא החל מהמילים "אך גניבת כלי רכב המוביל" ועד המילים "בדף הרשימה" נמחקה.
י .סעיף ( 1.8הגדרת שוד) – לאחר המילים "מהרכב המוביל" התווספו המילים "ו/או גניבת
הרכב המוביל".
יא .סעיף  – 2.1.1.1התווספה סיפא כדלקמן" :ו/או באחריותו".
יב .סעיף  – 2.1.3.1נמחק.
יג .סעיף  – 2.1.3.2נמחק.
יד .סעיף -2.1.5.5
 )1המילים "במצב של שכרות" נמחקו.
 )2המילה" :המבוטח" הוחלפה במילים" :האחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
 )2המילים" :או היה עליו לדעת על כך" נמחקו.
 )3הסיפא המתחילה במילים" :במקרה של תאגיד" נמחקה.
טו .סעיף  – 2.1.6נמחק.
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טז .סעיף  – 2.1.8נמחק.
יז .סעיף ( 2.1.9פסקה שניה)  -לאחר המילים "מכוסה שנגרמו" התווספו המילים "במישרין או
בעקיפין".
יח .סעיף :2.1.10
 )1לאחר המילים "יחול הכיסוי" התווספו המילים "או יחול באופן חלקי".
 )2התווספה סיפא כדלקמן" :ביחס לחלק הלא מכוסה במסגרת הביטוח הימי".
יט .סעיף  – 2.1.12נמחק.
כ .סעיף  - 3.3לאחר המילים" :על ידי המבטח" התווספו המילים" :שלא יתנגד אלא מטעמים
סבירים".
כא .לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן –
 .3.4השבת סכום הביטוח לקדמותו  -גבולות האחריות יוחזרו לקדמותם לאחר קרות אבדן או
נזק מכוסה החל מיום האבדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת ,אלא אם יורה
המבוטח אחרת .סך סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על
השבה פעם אחת של מלוא גבול האחריות.
 .3.5אי קיום בתום לב של תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים במסגרת הפוליסה ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לשיפוי על
פי הפוליסה.
 .3.6הכיסוי מורחב לכלול גם רכוש המוחזק בכלי הרכב המוביל שלא לצורך העברה (כגון :ציוד
טכני ,מלאי ,הדגמה וכו') ,עד לסך  ₪ 40,000לכלי רכב (על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף
לסעיף "ביטוח חסר") .על הרחבה זו תחול השתתפות עצמית של  ₪ 1,000למקרה.
כב .סעיף ( 4.1.2תנאי תשלום לשיעורין) – התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין
הצדדים".
כג .סעיף  – 4.1.7הסיפא החל מהמילים "וכן את הוצאות המבטח" נמחקה.
כד .סעיף ( 4.4.2תנאי ביטול הביטוח) – נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או
שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל
ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור ,לאחר תום התקופה שצוינה כמועד
ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
כה .סעיף  ( 4.6.1הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור חבות) – המילה "לו" הוחלפה במילים
"לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
כו .סעיף  – 4.8.4.1בסיפא התווספו המילים "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם".
כז .סעיף  – 4.8.4.3נמחק.
כח .סעיף ( 4.10.4תנאי זכויות המבטח לניצולת) – נמחק.
כט .סעיף ( 4.10.5תנאי זכויות המבטח לניצולת):
 )1המילים "בין אם המבטח כבר קיבל אותו לרשותו ובין אם לא" הוחלפו במילים "שהמבטח
טרם קיבל לרשותו ו/או למנוע מהמבטח מלהפעיל זכויותיו לפי סעיף  4.10.1לעיל".
 )2לאחר המילים "לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח" התווספו המילים "או
בהתחייבויותיו".
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ל .סעיף ( 4.11תנאי זכות קיזוז)– המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
לא .סעיף ( 4.12תנאי מבוטח ראשי) – הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח
ראשי" נמחקה.
לב .סעיף ( 4.15תנאי תחלוף):
 )9לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח ,מנהלי המבוטח ,כל
אדם אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים
בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".
 )10אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל .בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי
חברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או
כלפי כל מי שהמבוטח לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לקוחות המבוטח".
 )11המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".
 )12התוו ספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך
שהמבוטח ,לפני קרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף
כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה
להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף".
לג .סעיף  – 4.16בסיפא התווספו המילים "למעט רכוש בבעלות אחרים – לגביו ההתיישנות לא
תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח".
לד .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  4.18כמפורט להלן:
כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר
" .4.18
לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח" .
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 16התאמות שינויים והרחבות לביטוח ציוד אלקטרוני
 11.1למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי הכיסוי לציוד נישא חל בכל העולם ובעת טיסה  /שייט
ובלבד שלא הושארו בתא המטען של כלי ההובלה.
 11.1למען הסר ספק ,מוסכם כי פוליסה זו מכסה את הרכוש המבוטח בפרק  ,1בעת הימצאו בכל
מקום בתחום מדינת ישראל לרבות בבתיהם של מנהלי ועובדי המבוטח.
 11.1הפוליסה מורחבת לכלול גם כיסוי ל"גניבה פשוטה" מאתרי המבוטח עד לסך של ₪ 100,000
למקרה ותקופה (על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר"(.
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 17התאמות שינויים והרחבות לביטוח עבודות קבלניות
 11.1פרק א' כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי בעלי המבנה ו/או האתר ו/או מזמיני העבודה
ו/או חברות הניהול ו/או חברות התפעול ו/או הבאים מטעמם ,וכן כלפי כלל השוכרים ו/או
הדיירים בשטח בו מבוצעות העבודות ו/או הבאים מטעמם .הוויתור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 11.1למען הסר ספק ,רכוש בעלי המבנה ו/או האתר ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פרק ב'.
 11.1למען הסר ספק ,רכוש מזמין העבודה ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פרק ב'.
 11.1פרק ב' (אחריות כלפי צד שלישי) מורחב כדי לכלול חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש
בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,ושאין חובה לבטחו.
 11.1פרק ב' (אחריות כלפי צד שלישי) מורחב כדי לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח
לאומי ,בגין עובדי קבלנים וקבלני משנה העובדים באתר ,ואשר נפגעו תוך כדי ועקב
עבודתם.
 11.1למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תקופת הביטוח הנקובה ברשימה מתייחסת למועד תחילת
הפרויקט .תקופת הביטוח לכל פרויקט הינה ממועד תחילת הפרויקט ועד להשלמת כל
פרויקט ספציפי ,ולא יותר מ 24 -חודשים.
11.1

שינויים לנוסח פוליסת הבסיס "ביטוח עבודות קבלניות"

א .מבוא  -לאחר המילים "מסמך אחר" התווספה המילה" :מהותיים".
ב .מבוא – אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".
הגדרות לפרק א'
ג .סעיף ( 1.2הגדרת "אתר העבודות") – בסיפא התווספו המילים "או בסמוך לו".
ד .סעיף ( 1.3הגדרת "מקרה הביטוח") – המילה "פתאומי" נמחקה.
ה .סעיף ( 1.4.1.2הגדרת "תקופת הביטוח")  -בניגוד לאמור בסעיף זה ,מוצהר ומוסכם בזה כי
הביטוח יישאר בתוקפו גם לגבי חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש
בהם ,עד למסירת הפרויקט כולו למזמין כנגד אישור השלמה בכתב ,או עד תום תקופת
הביטוח הנקובה ברשימה המוקדם משני המועדים.
ו .סעיף ( 1.4.1.3הגדרת "תקופת הרצה") – הסיפא החל מהמילים "למען הסר ספק" נמחקה
ובמקומה צוין "למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תקופת ההרצה תחול אף מעבר לתקופת
הביטוח".
ז .סעיף ( 1.4.2הגדרת "תקופת תחזוקה מורחבת") –
 )1המילה "פתאומי" נמחקה.
 )2המילים "וזאת בתנאי שתקופה זו צוינה במפורש ברשימה" נמחקו והוחלפו במילים
"תקופת התחזוקה תעמוד על  24חודשים ,אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה".
 )3סעיף  – 1.4.2.1הסיפא החל מהמילים "המתבצעות לשם קיום" נמחקה.
 )4סעיף  – .1.4.2.2המילה "הישירה" נמחקה.
 )5התווסף סעיף  1.4.2.3כדלקמן "אבדן או נזק כאמור לעיל לעבודות הפרויקט שאירע
בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה".
_________________
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סייגים לפרק א'
ח .סעיף ( 2.2סייג לתכנון/חומרים/עבודה לקויים) – המילה "פתאומי" נמחקה.
הרחבות לפרק א'
ט .סעיף  – 3המילים "ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
י .סעיף ( .3.1הרחבת גניבה ו/או פריצה) – לסעיף התווסף:
"בניגוד לאמור לעיל ההרחבה לגניבה ו/או פריצה בתוקף ,גם אם הדבר לא צוין במפורש
ברשימה.
כמו כן ,מובהר כי הכיסוי הוא במלוא סכום הביטוח של העבודות ,ויחול במפורש גם על אבדן או
נזק שנגרם למבני עזר ,מתקנים וציוד קל לבניה ע"י פריצה ו/או גניבה.".
יא .סעיף ( 3.2הרחבת רכוש עליו עובדים) –
 )1המילה "פתאומי" נמחקה.
 )2המילה "ישירה" נמחקה".
יב .סעיף ( 3.3הרחבת רכוש סמוך) –
 )1המילה "פתאומי" נמחקה.
 )2המילה "ישירה" נמחקה".
יג .סעיף ( 3.4הרחבת רכוש בהעברה) –
 )1המילה "פתאומי" נמחקה.
 )2בסיפא התווס פו המילים " למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הכיסוי לרכוש מחוץ לחצרים
חל במפורש גם במקומות היצור של האלמנטים והחומרים המשמשים לביצוע הפרויקט.
סכומים אלה הינם על בסיס נזק ראשון שאינן כפופים לתנאי סעיף " 4.3ביטוח חסר"
מהתנאים המיוחדים לפרק א'".
יד .סעיף ( 3.5הרחבת מבני עזר וציוד קל) –
 )1המילה "פתאומי" נמחקה.
 )2לפני המילים "הערך המרבי" התווספו המילים "לעניין ציוד קל בלבד (אך במפורש למעט
תבניות ,פיגומים ומתקנים)".
טו .סעיף ( 3.6הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות מקרה הביטוח) – המילים "לשם כינון" נמחקו.
טז .סעיף ( 3.6.1פינוי הריסות) – אחרי המילים "הרחקה ופינוי" התווספו המילים "לרבות ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,גם הוצאות לפינוי סחף וחומרים זרים אשר יתאספו באתר העבודות
עקב אירוע מכוסה וכן הוצאות ליישור קרקע ,תמיכה ,ייצוב וחיזוק של המבנה הדרושים
בעקבות מקרה הביטוח ,וכן ".
יז .סעיף ( 3.6.3דרישת רשויות)– בסיפא התווסף "במידה ולא צוין סכום ברשימה ,הרחבה זו תהיה
בתוקף (וזאת בניגוד לאמור לעיל) וזאת עד לסך של  10%מסכום הנזק".
יח .סעיף ( 3.6.4הוצאות נוספות הכרחיות)-
 )1אחרי המילים "בשבתות ובחגים" התווספו המילים "שכירת כח אדם נוסף ו/או ציוד".
 )2בסיפא התווסף "במידה ולא צוין סכום ברשימה ,הרחבה זו תהיה בתוקף (וזאת בניגוד
לאמור לעיל) וזאת עד לסך של  20%מסכום הנזק".
יט .לפרק "הרחבות לפרק א'" התווספו הסעיפים הבאים:
 3.8הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לנזק ישיר מתכנון/עבודה/חומרים לקויים .אחריות המבטח
על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה .סכום זה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לסעיף ביטוח חסר.
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 3.9מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות לתיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע עבודות
הפרויקט (לרבות נזקים על פי הרחבת נזק ישיר מתכנון לקוי) ,וזאת גם מעבר לסכומי
הביטוח שבפרק א'.
3.10הפוליסה מורחבת לכלול גם כיסוי לסכומים נוספים על אלו שהוצהרו כשווי הפרויקט ,אם
בתחילת תקופת הביטוח ואם לאחר מכן ,שמקורם בשינויים בתשומות הבניה ו/או בשערי
המטבעות שאירעו במהלך תקופת הביטוח וזאת עד לסך של  15%מהסכומים שהוצהרו,
וזאת על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"ביטוח חסר" ,וזאת אף מעבר לסכומי הביטוח
שבפרק א'.
3.11הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות שיידרשו בגין התאמת חלקי רכוש של הפרויקט שלא
ניזוקו לאותם חלקים של הפרויקט שניזוקו ואשר הוחלפו במקום הרכוש שניזוק ,עד לסך
השווה ל 15%-מהנזק ,וזאת על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"ביטוח חסר" ,וזאת אף
מעבר לסכומי הביטוח שבפרק א'" .
תנאים מיוחדים לפרק א'
טו .סעיף ( .4.2הגדלת סכום ביטוח) –
 "10%" )1הוחלף ב."20%" -
 )2המילים "אולם בכל מקרה סך הגדלות סכומי הביטוח כמפורט לעיל לא תעלנה על
 ₪ 10,000,000במשך תקופת הביטוח" נמחקו.
טז.

סעיף ( 4.4.3חישוב השיפוי) – נמחק.

יז .סעיף ( 4.5.3זכויות המבטח לניצולת) – המילים "בשום אופן" נמחקו.
יח .סעיף ( 4.7.2מקדמה ותגמולי ביטוח) – אחרי המילים "על חשבונו" התווספו המילים "בתיאום
עם המבוטח".
יט .סעיף ( 4.8.3שעבוד) –
 )3אחרי המילים "דמי הביטוח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו".
 )4אחרי המילים "חובות המבוטח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו".
כ .סעיף ( 4.9זכות הקיזוז) – המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
פרק ב' – סעיף הכיסוי
כא.

המילה "במישרין" נמחקה.

הגדרות לפרק ב'
סעיף ( 5.4הגדרת הוצאות משפט) – המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו
כב.
במילים "הוצאות סבירות".
כג .סעיף ( 5.7.1הגדרת נזק) – בסיפא התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר הנובע מכך".
סעיף ( .5.7.2הגדרת נזק):
כד.
 )1המילים "צד שלישי" נמחקו.
 )2המילים "נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים "אבדן גרר הנובע מכך".
סעיף ( 5.7האחדת נזקים):
כה.
 )1המילה "אם" נמחקה.
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 )2המילים "גרמו נזקים למספר צדדים שלישיים ,אזי" נמחקו.
כו .סעיף ( 5.8.1.2הגדרת "תקופת הביטוח")  -בניגוד לאמור בסעיף זה ,מוצהר ומוסכם בזה כי
הביטוח יישאר בתוקפו גם לגבי חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש
בהם ,עד למסירת הפרויקט כולו למזמין כנגד אישור השלמה בכתב ,או עד תום תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה המוקדם משני המועדים.
כז .סעיף ( 5.8.1.3הגדרת "תקופת הרצה") – הסיפא החל מהמילים "למען הסר ספק" נמחקה
ובמקומה צוין "למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תקופת ההרצה תחול אף מעבר לתקופת
הביטוח".
סעיף ( 5.8.2הגדרת "תקופת תחזוקה מורחבת") –
כח.
 )1הסיפא החל מהמילים "המתבצעות לשם קיום" נמחקה.
 )2להגדרה התווסף המשפט "תקופת התחזוקה תעמוד על  24חודשים ,אלא אם צוין אחרת
במפורש ברשימה".
חריגים לפרק ב'
סעיף ( 6.1סייג נזק לרכוש המבוטח במסגרת פרק א') – הסיפא החל מהמילים "וזאת אפילו
כט.
אם אין" נמחקה ובמקומה התווספו המילים "וזאת במידה בה אין כיסוי במסגרת פרק א' של
הפוליסה".
ל .סעיף ( 6.2סייג נזק לעובד) -
 )1סעיף  - 6.2.1המילים "תוך כדי ו/או עקב" התחלפו במילים "תוך כדי ועקב".
 )2סעיף  – .6.2.2נמחק.
 )3המילים "שהמבוטח אינו חב בתשלום" הוחלפו במילים "שהמבוטח סבר בתום לב שאינו".
 )4המילים "וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסה לביטוח חבות מעבידים"
הוחלפו במילים "וזאת בתנאי שהחבות כלפיו אינה מבוטחת בפרק חבות מעבידים של
פוליסה זו".
סעיף ( 6.3סייג לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו) – נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח "נזק
לא.
שנגרם לרכוש הנמצא בבעלות של המבוטח .למען הסר ספק ,סייג זה יחול רק על בעלי הרכוש
ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה".
לב.סעיף ( 6.4סייג בקשר לכלי תחבורה) –
 )1סעיף  – 6.4.3בסיפא התווספו המילים " מודגש במפורש כי חריג זה לא יחול בגין ציוד
המשמש את ביצוע העבודות המבוטחות ואשר אינו נכלל בהגדרת כלי רכב מנועי (גם אם
הוא מותקן על גבי כלי רכב מנועי) ובלבד שהנזק אירע מאותו ציוד.
כמו כן ,החריג יחול רק על בעל כלי הרכב המנועי ,ולא על המבוטחים האחרים תחת
הפוליסה".
 )2סעיף  – 6.4.2נמחק.
 )3סעיף  – 6.4.4בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעלי ומפעילי הרכבת ,כלי
הטיס וכלי השיט המנועי ,ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה.
למען הסר ספק ,החריג לא יחול על אחריותו של המבוטח בקשר עם הובלות של מטענים
בכלי טיס ,רכבת ,כלי שיט.
מובהר במפורש כי חריג זה לא יחול על חבות המבוטח בגין או בקשר עם רחפנים".
 )4סעיף  – 6.4.5נמחק.
לג .סעיף ( 6.5חבות חוזית) –
 )1המילה "כל" נמחקה.
 )2המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".
 )3בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש"
לד.סעיף ( 6.6סייג לפריטים תת קרקעיים) – נמחק.
לה.

סעיף ( 6.7סייג זיהום) – אחרי המילים "זיהום קרקע" התווספו המילים "מחוץ לאתר".
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לו .סעיף ( 6.8סייג רעידות או החלשות תמך או משען) – נמחק.
לז .סעיף ( 6.11סייג נזק פיננסי) –
 )1המילה "ישירה" נמחקה.
 )2המילים "של צד שלישי" נמחקו.
הרחבות לפרק ב'
סעיף  – 7המילים "או מעבר לתת גבול אחריות ,אם נקבע לגבי הרחבה מסוימת" נמחקו.

לח.

סעיף ( 7.2הרחבה לפריטים תת קרקעיים) –
לט.
 )1המילים "למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש כי הכיסוי הינו אך ורק עבור הוצאות
התיקון של הפריט התת קרקעי בלבד".
 )2סעיף  – 7.2.2הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "הכיסוי לנזק תוצאתי כלשהו מוגבל לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופה ,אלא אם הוסכם אחרת במפורש".
מ .סעיף ( 7.3הרחבה לרעד והחלשת משען) –
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
 )2אחרי המילים "בסעיף  "6.8התווספו המילים "וסעיף ."6.4.3
 )3המילים "סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך השווה ל 20%
מגבול האחריות של פרק זה או  4,000,000ש"ח הנמוך מבניהם" נמחקו .הכיסוי במלוא גבול
האחריות של פרק ב'.
 )4הפיסקה החל מהמילים "התחייבות המבטח לכיסוי" ועד המילים "או לשלילתם
המוחלטת" נמחקה.
 )5סעף  – 7.3.2נמחק.
סעיף ( 7.4הרחבה לנזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב) –
מא.
 )1בפיסקה השנייה ,אחרי המילים "צד שלישי של המבוטח" התווספו המילים "או מי מטעמו
(לפי העניין).
 "₪ 1,000,000" )2הוחלף ב."₪ 400,000" -
 "₪ 2,000,000" )3הוחלף ב – "."₪ 3,000,000
סעיף ( 7.5הרחבה לנזק גוף הנובע משימוש בצ.מ.ה) –
מב.
 )1המילים "אם נרשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.
 )2המילים "אך מבלי לגרוע מהאמור בסעף  14.6לסייגים הכלליים לחבות המבטח" נמחקו.
 )3הסיפא החל מהמילים "סך כל תת גבול" נמחקה .הכיסוי במלוא גבול האחריות של פרק ב'.
מג.סעיף ( 7.6הרחבת כלי נשק) -
 )1המילים "באישור המבוטח" נמחקו.
 )2בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת ,זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק
בנשק לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".
מד.
)3
)4
)5
)6
מה.
"

סעיף ( 7.7הרחבה לנזק בעת שהות זמנית בחו"ל) –
אחרי המילים "על ידי" התווספו המילים "המבוטח ו/או על ידי"
לאחר המילים "אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים" התווסף "וכן אחריותו כלפי האנשים
שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".
המילה "ישיר" נמחקה.
הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק" נמחקה.
לפרק הרחבות לפרק ב' התווספו הסעיפים הבאים:
 .7.8למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בגין
מעשיו ו/או מחדליו של אדם ו/או גוף המייצג ו/או הפועל מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו
בקשר עם הפרויקט המבוטח בפוליסה זו.

 .7.9למען הסר ספק ,מודגש כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם האישית של כל
הפועלים מטעמו של המבוטח.
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 .7.10למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הכיסוי חל גם על אחריות המבוטח בגין ו/או
בקשר עם אירועים חברתיים וספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,אירועים לקידום מכירות וטקסים כגון הנחת אבן פינה וכיו"ב.
"
תנאים מיוחדים לפרק ב'
מו .סעיף ( 8.1.3תנאי טיפול בתביעות) -המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח
כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא ייפגעו
זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים ,במוניטין שלו ובשמירת הסודיות
המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".
סעיף ( 8.2תנאי השתתפות עצמית) – המילים "בנוסף ,המבוטח יישא בהשתתפות עצמית"
מז.
הוחלפו במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".
מח.

סעיף  – 8.3המילים "למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו.

מט.

סעיף  – 8.4המילים "מיד עם קבלתם" הוחלפו המילים "תוך זמן סביר מקבלתם".

נ .סעיף ( 8.6זכות הקיזוז)  -המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
הגדרות לפרק ג'
נא .סעיף ( 9.1הגדרת גבולות טריטוריאליים) – בסיפא יתווסף "למעט אם לא הוסכם אחרת".
נב .סעיף ( 9.3הגדרת הוצאות משפט) – המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו במילים
"הוצאות סבירות".
נג .סעיף ( 9.5הגדרת חוק) – הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא " -דיני מדינת ישראל".
נד .סעיף ( 9.6הגדרת מקרה הביטוח) – בסיפא התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר הנובע מכך".
נה .סעיף ( 9.7.1.2הגדרת "תקופת הביטוח")  -בניגוד לאמור בסעיף זה ,מוצהר ומוסכם בזה כי
הביטוח יישאר בתוקפו גם לגבי חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש
בהם ,עד למסירת הפרויקט כולו למזמין כנגד אישור השלמה בכתב ,או עד תום תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה המוקדם משני המועדים.
נו .סעיף ( 9.7.1.3הגדרת "תקופת הרצה") – הסיפא החל מהמילים "למען הסר ספק" נמחקה
ובמקומה צוין "למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תקופת ההרצה תחול אף מעבר לתקופת
הביטוח".
נז .סעיף ( 9.7.2הגדרת "תקופת תחזוקה מורחבת") –
 )1הסיפא החל מהמילים "המתבצעות לשם קיום" נמחקה.
 )2להגדרה התווסף המשפט "תקופת התחזוקה תעמוד על  24חודשים ,אלא אם צוין אחרת
במפורש ברשימה".
 )3סייגים לפרק ג'
נח .סעיף ( 10.1סייג חבות חוזית) –
 )1המילה "כל" נמחקה.
 )2המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".
 )3בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש".
נט .סעיף ( 10.2.1סייג ביטוח לאומי) – המילה "ובהסתמכו" הוחלפה במילים "או בהסתמכו".
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ס .סעיף ( 10.2.2סייג ביטוח לאומי) – נמחק.
סא.

סעיף  – 10.3נמחק.

סעיף ( 10.6סייג כלי רכב מנועי) –
סב.
 )1סעיף  – 10.6.1מודגש במפורש כי חריג זה לא יחול בגין ציוד המשמש את ביצוע העבודות
המבוטחות ואשר אינו נכלל בהגדרת כלי רכב מנועי (גם אם הוא מותקן על גבי כלי רכב
מנועי) ובלבד שהנזק אירע מאותו ציוד.
כמו כן ,החריג יחול רק על בעל כלי הרכב המנועי ,ולא על המבוטחים האחרים תחת
הפוליסה".
 )2סעיף  - 10.6.2נמחק.
הרחבות לפרק ג' –
סג.סעיף  – 11המילים "או מעבר לתת גבול אחריות ,אם נקבע לגבי הרחבה מסוימת" נמחקו.
סד.

סעיף ( 11.1הרחבה שהות זמנית בחו"ל) –
 )1המילה "ישיר" נמחקה.
 )2הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק מובהר" נמחקה.

סה.

סעיף  – 11.2.1נמחק.

סו .סעיף  – 11.4המילים "תוך כדי ועקב" הוחלפו המילים "תוך כדי ו/או עקב".
סעיף ( 11.5הרחבת כלי נשק) -
סז.
 )1המילים "באישור המבוטח" נמחקו.
 )2בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת ,זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק
בנשק לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".
סעיף ( 11.6הרחבת חבות המבוטח כלפי קבלנים /קבלני משנה ו/או עובדיהם) –
סח.
 )3לאחר המילים "המכסה חבות" התווסף "המבוטח".
 )4אחרי המילים "עובדים אלה" התווסף "היה וקיים ביטוח כזה אזי הכיסוי תחת פוליסה זו
תהיה שיורי ו/או עודף לאותו ביטוח".
סעיף ( 11.7הרחבת עובדים תושבי השטחים המוחזקים) – בסיפא התווסף "במקרה כזה
סט.
סייג  10.2מבוטל".
ע .סעיף  – 11.9אחרי המילים "כמבוטח נוסף" התווספו המילים "ו/או התחייב לשפותו"
תנאים מיוחדים לפרק ג'
סעיף ( 12.1.3תנאי טיפול בתביעות) -המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם
עא.
המבוטח כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך
שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים ,במוניטין שלו ובשמירת
הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".
עב.סעיף  – 12.3המילים "למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו.
עג .סעיף  – 12.4המילים "מיד עם קבלתם" הוחלפו המילים "תוך זמן סביר מקבלתם".
עד.סעיף ( 12.5תנאי השתתפות עצמית) – לפני המילים "המבוטח יישא בהשתתפות עצמית לגבי
הוצאות משפט" התווספו המילים "למען הסר ספק מובהר".
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סעיף ( 12.6זכות הקיזוז)  -המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
עה.
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
הרחבה להגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים
עו .סעיף  - 13.1.3בסיפא התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים
ו/או קבלני משנה".
עז .המילים " ₪ 200,000למקרה" הוחלפו במילים " ₪ 400,000למקרה".
סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה
עח.

סעיף ( 14.3סייג הפסקת עבודה) – " "90הוחלף ב"."180

עט.

סעיף ( 14.6מנופים ואמצעי שינוע/הרמה) – נמחק.

פ .סעיף ( 14.5סייג פלקל) – נמחק.
פא.

סעיף ( 14.7סייג רשלנות רבתי) – נמחק.

תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
פב.סעיף ( 15.1אמצעים להקלת הסיכון) – נמחק.
פג .סעיף ( 15.2ביקורת נציגי המבטח) –
 )1אחרי המילים "בכל עת סבירה" התווספו המילים "ובתיאום עם המבוטח".
 )2בסיפא התווסף "מובהר כי המלצות נציגי המבטח בנוגע לאמצעים להקלת הסיכון –
יתאמו הדדית עם המבוטחים ,ואי קיומם ו/או העדרם ו/או אי הפעלתם לא יגרע
מהכיסוי על פי הפוליסה ו/או מהזכות של המבוטחים לפיצוי/שיפוי על פי הפוליסה".
פד.סעיף ( 15.3גילוי ושינוי בעניין מהותי) – נמחק.
סעיף ( 15.4תשלום דמי ביטוח) –
פה.
 )3סעיפים  15.4.1ו 15.4.2 -נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח
במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח".
 )4סעיף  – 15.4.7הסיפא החל מהמילים "וכן את הוצאות המבטח" נמחקה.
פו .סעיף ( 15.6הארכת תקופת הביטוח) – הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא:
"מוסכם כי הכיסוי על פי פוליסה זו יימשך עד גמר העבודות בפועל ,אפילו אם מועד סיום
העבודה הוא מעבר למועד פקיעת הפוליסה הנקוב ברשימה ,אולם על המבוטח להודיע על כך
למבטח לא יאוחר מ 30-יום מיום הארכה כאמור ולשלם הפרמיה שתגיע בגין הארכה זו.
המבטח רשאי לדרוש פרמיה נוספת לגבי התקופה הנוספת על בסיס יחסי ( )pro rataמהפרמיה
המצוינת ברשי מה אשר תחושב כיחס שבין התקופה הנוספת המוארכת ובין תקופת הביטוח
המקורית.
על אף האמור לעיל ,בגין הארכת תקופת הביטוח לתקופה שלא תעלה על  15%מתקופת הביטוח
המקורית ,לא תיגבה פרמיה נוספת".
פז .סעיף ( 15.7ביטול הביטוח) – הסיפא החל מהמילים "מבלי לגרוע מהאמור בסעף זה" נמחקה
ובמקומה התווספו המילים "ובמקרה מרמה בתביעת תגמולי ביטוח".
פח.

סעיף  – 15.8.4המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או" נמחקו.
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סעיף  - 15.9אחרי המילים "פרקים א ,ב" התווסף "ו-ג'" ,ובמקביל הסיפא החל מהמילים
פט.
"יובהר כי בכל מקרה" נמחקה.
צ .סעיף ( 15.10מבוטח ראשי) – הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה" נמחקה.
סעיף ( 15.11.4תחלוף) – הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא:
צא.
"המבטח מוותר על זכותו לתיחלוף כלפי אנשים בשרותו של המבוטח ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור עובדיו ,מנהליו ,עובדים בחוזה ,נושאי משרה ,וכן כלפי בעלי מניותיו של
המבוטח ,חברי דירקטוריון המבוטח וכן כלפי בני משפחותיהם של כל הנ"ל ,מזמיני עבודות,
יועצים ,מתכננים וכן כלפי כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח
בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו או שהתחייב לשפותו וכן כלפי כל
מי שקשור בעבודה.
זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח ,לפני קרות מקרה
הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו,
אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו
אדם או גוף.
אולם הויתור לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון
כמו כן ,לעניין יועצים ומתכננים שאינם עובדיו השכירים של המבוטח – למעט בגין אחריותם
המקצועית".
צב.

התווסף פרק " .16הרחבות כלליות לכל פרקי הפוליסה" הכוללת את הסעיפים הבאים:
 .16.1הפוליסה מורחבת לשפות בני אדם ו/או גופים אשר המבוטח התחייב לכלול כמבוטחים
בפוליסה ו/או התחייב לשפותם.
 .16.2הכיסוי לפי פוליסה זו ראשוני וקודם לכל ביטוח אחר הנערך ע"י מי מהמבוטחים תחת
פוליסה זו ו/או לטובתם ,והמבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף הביטוח
כאמור.
 .16.3אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או איחור
בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי
הפוליסה.
 .16.4במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח ,והמבטח לא קיבל הודעה
מהמבוטח על המקרה ,על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  30ימים
מראש טרם התשלום.
 .16.5למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו
עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ ,גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות
בפוליסות ,לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי
המבוטחים האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.
 .16.6היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה
קודם לביטוח אחר כלשהו ,אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור
והמבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 .16.7זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת
המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי
האמור בהרחבות לפוליסה.
 .16.8הביטוח ל פי פוליסה זו לא יושפע משינויים או תיאור בלתי מדויק של מטרת השימוש,
או על ידי שינויים במבנה ,תוספות ותיקונים.
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 18התאמות לביטוח תאונות אישיות
 11.1הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות אשפוז וטיפול עקב תאונה עד לסך של  ₪ 8,500למבוטח.
 11.1הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות טיפול שיניים עקב תאונה עד לסך של  ₪ 8,500למבוטח.
 11.1מוסכם כי זכותם של המבוטחים לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסה לא תפגע עקב העדר רישוי
ו/או העדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות.
 11.1סכומי הכיסוי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
 11.1אוטם שריר הלב שיוכר כתאונת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי ,יחשב כתאונה על פי
פוליסה זו.
 11.1הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לסיכון מלחמה פסיבי.
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