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2005ספטמברמהדורת

מבוא

:להלןיקראואשר,בזההמצורפתברשימהמפורטשמואשרוהמבוטח:הואיל

:להלןשתקרא,מ"בעלביטוחחברההראלאלפנה,"המבוטח"

נפרדבלתיוחלקזהביטוחלחוזהבסיסתשמשאשרבהצעה,"המבטח"
לצורךאםוביןזופוליסהלצורךנעשתהאםבין("הפוליסה":להלן)ממנו

.קודמתפוליסה

שלהתחיבותואותשלוםתמורתהביטוחאתלערוךהסכיםוהמבטח:והואיל
.ברשימהכמפורט,ביטוחדמילולשלםהמבוטח

(

:נדלקתןבזאתוהותנההוסכםלפיכך

בגיהמבוטחאתלפצותמתחייבהמבטח

'
ביטוחמקרהבשללהלוןהמוגדרהחוקפיעלחבותו

.ברשימההנקובההנצטוחתקופתבמשךשיגרם
.הצדדיםבהסכמתלהשהוספואו,זובפוליסההכלוליםוהסייגיםהתנאיםלכלבכפוףהכל

.ברשימהכמפורט,העצמיתההשתתפותדמיינונווההוצאותהפיצוימסכום

:נספחיהאו/וגםברשימההנקוציםלסכומיםמוגבלתהמבטחאחריות

:האחריותגבולות.1

.נזק.לגבהאחריותנגבולברשימההנקובהסכום1.1

.טוח.הבתקופתמשךהפיצוייםלכלהאחריותנגבולברשימההנקובהסיכם2-1=
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:הצמדהנ

הוחעהמדדלבוןהמטוחתחולתעדבםהוחעהמדדשבקלחסבהתאםושתנןהאחרונתגבוית
זהפיוסהפעלהמטוחתגמולתשלםעדבמ

המדדשבקלחסבהתאםושתהותהעצההשתתפותדמי
~

ד
~

המדדללןהבלוחבתחלת
.ותהעצתההשתתפתשלםבממדהול

לשלהדולרושלהוצץבלשערם"ללשוןבהתאםשווהןב"ארהנשלבדולרוםנקובוםהסכומיםהק

.ב"ארה

:נואןהו.3
לגבולמעלאףהמבטחושאזןפולוסהלפןהמכוסהחבןןבגקלפוצךוםורבועהנשלבמקרה
בהתאמהוהכלחבותןבשללשאתהמבוטחעלשבהןסבתותמשפטבהבאותאחרקתן

לגבי .העצמיתההשתתפותדמיובנוכוןהפולוסהפןעלהמבטחאחרוות

:זופוליסהלמטרתהגדרות.4

שהםכפן,תוקונוהכלעל1968-ח"תשכ(חדשנוסח)הנזיקוןפקודת:חוק*1
.הבוטוחתחולתבווםבתוקף

:לשגרםתאונתןאירוע:ביטוחמקרה*2,. -.
.שיכלןאןנפשי,גופנןלוקוןאןפגועה,מחלה,מוות:גוףנזק1.2.4-..כ

.רכושנזק2.2.4

מסיבהאןאחדממקורהנובעוםבוטוחמקרןסדרתאןבוטוחמקרה:נזקוצ.3
.אחתמקורות

כפןלפולוסהתוספתאןנספחוכלהמבוטחהצעת,הרשימהלרבות:הפוליסהוצ.4
.אלוהשצורפן

."הרשימה"הכותרתאתהנושאבפוליסההחלק:הרשיתהוצ.5

הלשכהמטעםבפעםפעםמדןהמתפרסםלצרכןהמחורוםמדד:מודדוצ.6
אםאף,במקומןשיבואאחררשמימדדכלאן,לסטטיסטיקההמרכזות

.אחררשמיגוףודןעלמתפרסםהוא

עקבשישתלמווההוצאותהשיפוןסכוםמתוךהמבוטחושאבןהסכוםהשתתפותוצ.7
.זןפולוסהפיעלהמכוסהנזק:עצמית
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הנובטחןלחבוסייגים.5
ר"י(ענהמנןטחבטןשמנ%ה((ףנהלט*ח'ה(י1מיא(י-נ)אלש%לאםראסכ1"י"-כחן;עטן%ו -:עם

!בטןהי"ני7)ונבע!1
~

"א[[ומהןהמנבטו%9תרומתןגו!הבושתהסיבינ[)אואחו,מ9
רץ

:מהםנתקנאה9סראן(הברש9רחטםהאחן)ו"קע)(%91
NUCLEAR(יט)גדחומר MATERIAL(כיו)דייסה,מיחסוףטף)גרונעררלרשת,הו
וש9הי"כי7.טטח)גר.פנאיח[ומ%הו"כי7טט)גרמזלקרדקימיטיביam"או,כףננח

"לכ.ומ(יטמגרייטדלזןנכעוטר
ומלכישיאחגתיוגהי7ןניטר,ביבזזהכאלףרונ(

.עזראי,,,הסעגרפיטבולע

"א[(1ו[וו[עא,ויהואוג()מכיפעו([)ןע1ו,ופקאבזה512
avבעשרגו!ין)בןזףגו!רץ

IOהנסיבות

~

DWתרסמ(ע,אחרש9ר9ואוכובהלנילהרמעיסוובכן,חפולריו
"נומלבהו(ב91חאו,זנוטח-[1גם!ומןהנזקכענ"לט

.פהקזירענל
בץ)ומרמות,ס1מוטןנll)lyDאו'ץ9בהכחטמה,זרשטיבפעףתז,ה(מיי,מיואשהנ5!1

"מיורמנרזרנגם'
;(לי9אםותןה[

לממדיםהמגיעותאזרחיותמהומות,מהומות,התקוממות,ם'אזרחמלחמת!2.2
תפיסת,מהפנה,מרד,מרידה,צבאיתהתקוממות,עממיתהתקוממותשל

הנרזההמהווהפעולהכלאומצוראוצבאישלטוןהברזת,הצבאידיעלשלטון
;מצורשלמצבאוצבאיחוקשלקיוםאו

ן_שלהוראהפיעלאוידיעל,לרגושנזקאוהרסאוהפקעה,הלאמה,החרמה!2.ב,ר,_ ע

ע;מקומיתאוממלנתיתרשותאוממשלה~

-טרורמעשהבל!14
לשימושמוגבללאאךהבוללמעשה:פירושו"טנורמעשה"זהסעיףלמטרת
הרסשלנשקנלי,ביולוגיאונימי,אטומינשקבנלישימוש,אלימות,בנוח

אוואינפורמציהתקשורתמערבתנלתחתחתירהאושיבושהרס,בללי
עלאחרבאמצעישימושנלאוחבלה.בתוכןבוללותשהןמהנלאותשתית

בבללנקוטאיוםנלאושהואסוגמגללנזקבמנווהשלאאובמנווןלגרוםמנת
פועליםהםאםביןות/קבוצה,אדםנלידיעללעילשהוזנרומהפעולותאחת
nlmT,,פוליטיותלמטרותשנוצרארגוןכלעםבקשראובשםאולבדם

אוממשלהכלעללהשפיעהנוונהלרבות,דומותמטרותאואידיאולוגיות
.ממםחלקאוהצבוראתלהפחיד

שללתועלתושנעשהאליםמעשהאומבוקרבלתיאומאורגןבלתימעשהנל!15
אמדעקבשנגרם(ונדומהגנובה,ביזה,הרס,דם'ונדל,שן..ןנגון!)אווהעושה

אוהשלטוןאנשי,אזרחיםידיעלושנגרםזהבסעיףהמפורטיםמהדברים
.חיילים

שנגרמושהואסוגמגלנספיתהוצאהאועלות,נזקאואבדןגםמחריגזה!2סעיף
דינוי,מניעה,פיקוחעםבקשרשננקטהפעולהנלעםבקשראובעקיפיןאובמישרין
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בסשנמשכששהגישלזתוציצרםאו
~

עי!41-15ו1ישם
" .לעילאליוושמתייחסים

.השבתהאושביתה,מהומות,פרעותשלבתוצאהItDtPVJאובמישריןשנגרםנזק3.5

nwlנלשהימחלהאומאסבסטוזיסהנובעתנלשהיחבות4.5

~

unלאסבסטהקשורהאו
שימושאושיווק,איחסון,מנירה,עיבוד,ייצור,מטיפולItDtPVJאובמישריןוהנובעת
.אסבסטשמביליםבאלהאואסבסטבמוצריאו/ובאסבסט

.עובדיובלפיהמבוטחשלחבות5.!5.51
אחראדםבלנלפיאוועובדיהםמשנהקבלןאוקבלןנלפיהמבוטחשלחבות5.!2

.מנללאאומפורשעבודהבחוזההמבוטחעםהקשור

התחייבותבןאםאלא,הסנטלפיעצמועלמקבלשהמבוטחאחריותאוהתחייבות6.5
.זההסנםבהעדרגםהמבוטחעלמוטלתהיתהנזואחריותאוזו

לפימנךמנועוהוא,נלשהומגורםלתבוערשאיהיההמבוטחאשרנלשהוסנוט!7
היהוינולהמבטחששילםסנוםנללמבטחיחזירהמבוטח.לוצדשהוא,הסנם
.נזההסנםבהעדרלגבותו

,גוףמנזקנתוצאההמבוטחעללחולשעשויהכלשהיחבות5.ו8.51
"מנועירבב".דרביםבתאונתמעורבותאומנועיברבבשימושעקבשנגרם

ילנפגעיהפיצוייםבחוקהביטוחמקרהקרותבעתבהגדרתו-זהבסעיף,י .1975-ה"התשל,דרניםתאונותעיט

נתוצאהשנגרם,רגושנזקבגיןהמבוטחעללחולשעשרהכלשהיחבות12.5
.מנועיברנבנלשהומשימוש

מנשיר,מסף,במעליתשימושעקבהמבוטחעללחולשעשויהנלשהיחבות13.5
.פריקתןאועליהםסחורותטעינתלרבות,owנליtotoנלירבבת,הרמה

aבבעליהשימושעקבהמבוטחעללחולשעשויהכלשהיחבות14.5 ~wאו
.החזקתם

-:מוהנובעתהמבוטחעללחולשעשויהנלשהיחבות9.5
לישראליובאואושווקו,הורנבו,טופלו,תוקנו,סופקו,נמנרו,שיוצרומוצרים11.5

.שבשירותואישנלאועמובקשראוהמבוטחידיעלמסחריותלמטרות
.שבשירותואישנלשלאוהמבוטחשלהמקצועיתאחריותו12.5
.שבשירותואישנלאוהמבוטחידיעלשנעשותגנוןאויעוץ13.5

.נשקבנלישימוש1124
.תאונתיסביבתיזיהוםלמעט,שהואסוגמגלסביבתיזיהום1125
"אוזרחומרקיוםאושהיאסוגמנלהרעלה126

p~rבמשקהאובמאנל.
.דיןפיעלהמותרעלהעולהבנמותותחמושתנפץחומר1127

אתבדקלאשהמבוטחa"yplpתתנבליםאומתקנים,לצינורותנזק18.5

1
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אצלקרקעייםתתכבליםאומתקנים,צינורותמצוייםבוהמדוייקהמקום
.עבו7אזיוטצועלפניהמתאימותהרשויות

דמיבתשלוםחייבשהמבוטחאנשים.לגבלאומילהיטוחהמוסדמצדתופעהכל10.5
.בגינםלאומיבנטוח

.המבוטחשלבהשגחתואו/וגםבשליטתואו/וגםבבעלותוהנמצאלרכוששנגרםנזק11.5

מקרהקרותבעתבופעלואופועליםשבשירותואישכלאושהמבוטחלרכושנזק12.5
.טוח.הב

.המבוטחשלביתומשקבןאומשפחתובןשהואלאדםשנגרםנזק!13

עלהנעשיתעבודהלכלבסמוךהנמצאיםאוהגובליםבניניםשלליסודותשנגוםנזק14.5

.שבשירותואישכלאוהמבוטחידי

אוקרקעשלמשעןהחלשת,זעזועידיעלשייגרםבניןאורכושאולקרקענזקכל!15

.כזהמנזקכתוצאהתבועותאובניןאורכוש

GENETICALLY,50הום0א,גנטיתהנדסההמשלבממוצרשנגוםנזק.א!16

.(גנטיתהתאמהשעברחיגוף)ORGANISMS(הא2

מגוףנלקחתאושיוצרבמוצרמשימושבעקיפיןאו/ובמישויןשנגוםנזק.ב

.האדם_(ר,_ 1ע

.אלקטרומגנטיםשדותתאוקוינה.ג

nOפיעללכיסויטתןאוהמכוסהנזק17.5 '
~
lDמשרהנושאיחבותלהיטוח.

18!prJישראלמדינתלגבולותמחוץשנגרם.

המבוטחשלחבותואתכלשהובהקשראובמישריןמכסהאינוזופוליסהלפיהבנטוח1;.19
MULTIPLE(פיצוייםכפל,קנסותעםבקשראובגין DAMAGE(,עטשהפיצויי,a"lY'D

.שנגרםבנזקתלותבלאמראשמוסכםופיצוילדוגמא

גוףלנזקובהמשךישירבאופונגרםכזהנזקאםאלא,פיננסימנזקהנובעותתבועות!20
.לרכושממשילנזקאו/ו

Vlsבעליאחריותלביטוחהרחבה

~

n
כבעלהמבוטחאחריותאתלכלוליורחבזהפרקפןעלהביטוח,ברשימהבמפורשצויןאם

.ברשימההמוגדרמקצוע

:זוהרחבהלגביהגדרות1.6

אשר,לבבתוםשנעשתהמקצועיתחובההיפר-זוהרחבה.לגבביטוחמקרה1.1.6
שלמקצועןבמסגרת,המבוטחשלהשמטהאןטעות,מחדל,ברשלנותמקורן

1
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.מקצועותרשלנותבגוןלתבועהעולהוהמהווה,ברשימהכמפורטהמבוטח

:שלהלןהמועדונישנןמביןהמוקדם-התבועההגשתומאוין2.1.6

באופןהביטוחמקרהקרותעללראשונהלמבוטחנודעבוהמועד(א
.נגדותביעהלהגשתעילהאוo~olישמשכילצפותהיהשסביר

,דרישהאותובענהאותביעהכתבאותלונההמבוטחקבלבוהמועד(ב
.כלשהוממקור

זוהרחבהלגביהמבטחלחבותנוספיםסייגים2.6
l'Dאובמישריןמכסהאינוזהפרקלפיהבנטוח 'PVJחבותואתכלשהובהקשר!א

-:עםבקשו!אבגיןהמבוטחשל

היהסביואוידעהמבוטחואשרהביטוחתחילתלמועדשקדמומקוהאועניין1.6ב
עלוליםהםבי,כתובהבקשהאוהביטוחהצעתהגשתבעתVT'nלצפות
.נגדולתביעהעילה!אo3toלשמש

.שהיאצורהבבלהרעלשוןאורעשםאודיבההוצאת,השמצה,פרסומת2.6ב
,הונאה,תרמית,פשע,יושראי,זדוןבכוונתשנעשומחדלאומעשהכל3.6ב

עלאוהמבוטחידיעלבמתכווןמעשה,באמוןמעילה,אעשןמסמכותחריגה
.בעסקקודמיהםאו,עובדיהםאומנהליואו,המבוטחשלמהשותפיםאחדוי

חלהזומגבלה.ממנהישירהוכתוצאהבועבודהבשעותארעאשרלונושמק14.6
-eh-טופלאושתוראהרכוששלחלקאותולגםיק.

שרותניתן!אנעשהלהםממוצרחלקתאומוצרשלהחלפהאוקק'תר"מו5.6ב
.קון'תאו

רשיונו'פעלמהמורשהחויגהתוךשנעשושרותאוקון'תעקבשנגרםנזק6.6ב
ג"סלענינןושיון)רשיקללאשנעשהעיסוקעקבשנגרםונזק,המבוטחשל
בעיסוקלעסוקהמוסמכותהרשויותמטעם,תקףרשיון-משמעוזה

.(ברשימההמפורש
.עינובם!אבהםהשימושזכות!אכולת'אבדן,מסמכיםאבדן7.6ב
עלשניתנה'כלשהערבותבגיןהמבוטחנגדשתוגשתביעהכל-ערבותמתן8.6ב

.כזוערבותממתןהנובעותהתוצאותוכל,המבוטח'ז
.ו'חובותאתלשלםהמבוטחשלכולתו''מאהטבעתתביעה9.6ב
.בהםלטיפול!אלהסדרתםחומריםלהספקתהמבוטחהתחייבות10.6ב
,חומריםלספקהתחייבותהפרת111.6

"YI1'aאו
~

amilבמועדכלשהם,
.בהםהטיפולאוהסדרתם

בעלותאומחזקההנובעתחבותאו,מיטלטליןאוניידידלאננסישלשימוש112.6
.עליהם

.בטחוטת!אכספיםאבדן13.6ב
.בושימהבמפורטהמבוטחשללמקצועוייחודיתשכייננהפעילותכל114.6
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.בניריםופקידיםמנהליםובנקם,בחברהמשרהנושאיאווקטורים'דות'אמך(1[15
היה.ידועלמטעהמפרסוםבתוצאההמבוטחעללחולהעשויהנלשהיחבות16.2.6

שייגרםנזקעבורלפצותוחייבהמבטחיהאלא-יבואןאומשווקהמבוטח
מהוראותהשונותהוראותאוידועלשמספונבונותבלתישימושהוראותעקב
.המקוריהיצרן

.עבודהוסנסונימהומות,התפרעות11.6נ7
.דיןלבלבניגודשיוצרבמוצרמפגםנתוצאהשנגרםנזק118.6
עליחוללאזהחריג.לייעודומתאיםבלתיהמוצרמהיותהנובעתתביעה119.6נ

.מוצרבאותופגםעקבשנגרםלנזקחבות
שלבהשגחתואו/ובשליטתואו/ובבעלותוהנמצאלרגוששנגרםנזק120.6

או/והמבוטחבשליטתהנמצאלרנושנגרםאשרנזקלמעט,המבוטח
.בושנעשומתיקוןאומשרותנבעואשרבהשגחתו

מוקדמיםתנאים%.3
בוטוחמקרהעקב,שלושיצדכלפןהחוקפןעלחבותןבגוןהמבוטחאתישפההמבטח
:הבאוםהמצטברוםהתנאוםלשנןבכפוף

.הביטוחתקופתבמשךהינולעילבמוגדרהתביעההגשתתאריך1.3.6
.הביטוחתקופתבמשךאירעהביטוחמקרה2.3.6

פגומיםמוצריםוהשבתייצורהפסקת%.4ן -,
אובהרנבומפגםנתוצאהלנזקלגרוםעשויאוגרםמוצרביהמבוטחהיוונתעם-י,

.ואספקתו,מנידתו,ייצורואתמלהמבוטחיפסיק,ייצורובתהליך
משליטתושיצאפגוםמוצרכללידיולהחזירנדיסביריםאמצעיםלנקוטהמבוטחעל

בהחזרהברוניםנלשהםהפסדיםאוהוצאות.בושימושמפניהיצרניםאתולהזהיר
.המבוטחחשבוןעליהיובהםובטיפולבאמורמוצרים

מהותיותעובדותגילוי.ן

שנשאלהשאלותכלעללמבטחבכתבהמבוטחשנתןהתשובותסמךעלהוצאההפייסה,1
שלהנחתוסמךועלש.שנתבןףכפיאחרתדרךבכלאיזולפוליסהבסיסששימשהברשעה
.המבוטחהסיכוןרירכתלצורךהמהותיותהעובדותכלאתלוגילהשהמבוטחהמבטח

עםמידמהותיתבעובדהשינויכלעלהביטוחתשפתבמשךלמבטחבכתביגלההמבוטח2.7
.כךעללוהיוודע

המבטחשלנכונותועללהשפיעכדיבהw~wעובדההיאזהסעיףלצורךמהותיתעובדה3.7
:לאלההמתייחסתשאלהלרבות,מסויימיםבתנאיםלכרותואוהחוזהאתלכרות

oששימשאחרמסמךכלאוהרשעהבטופסכמהותיותשצויינועובדות1.3.7 ~oJלפוליסה .ו,

.המבוטחשלבעיסוקושינויאותאור2.3.7

ד
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.המבוטחשל1ט47,חצףבמקב"שע11"ועיר,3ב

.המבוטחבסחםהבניחוןנבנתץ111ואוניר,4ו

איחעכי,5ו
~

DWa'
"

.טח[המבהסחןהערכת1%

.טח[המבמןלבר(IWJlnw1דונעתו,6ו

.מקרניםבתאים07עוה]ערפלובעברטח[המבשלנטוחהסעתת"דח,דו

אתלתשואו"הוטאתלמיהמבטחרששףה'זהמשףהואץהממטחדיםלא,4
47התהואץפיעיmunהוני

שטת"הת1
.הבנוחמקרהשקרהלאחרשצםשלוששנת"מתבנוחלתגמולתנועה

קיאזץזכו.9
סכוםכל,למבוטח,"פיוסהפןעלבתשלומםב"חאשההבוכוחמתגמוללקחרשאןהמבטח

לנלשהוצאןבוטוחפולטותבגק,למבטחב"חלשהמבוטח

הביטוחוזנ1ף.10

הביטוחנח1רהוקלהודעה1.10
המבוטחקרעזןפיוסהפןעללתבעהשלהלההתהעליחקנגרםאןהביטוחמקרהקרה

יאמבלמבטחכךעל_ז)_
ל_.הבנוחמקרהקחתעדמםקם114-מוחר"

ץהודעולימוןכתנת2.10

מענםלפתושלח,לפולטההקשבבכללמוטבאןלמבוטחהמבטחשלהנעהה2נ1
.למבטחהוחעהאחחן

בכתבלמבטחתושלח,לפיוסההקשורבכללמבטחטבהםאןהמבנחשלהנעה1"21
הודועעלוןבישראלאחרמעןבכלאןזןלפולוסהבכותרתן"כמצן,הראשילמשרדן

.לזמןמזמן,בכללאם,המבטח

הליכיםעלהודעה3.10
סיבותחקורתעל,אחרתאןמשטרתותחקורהעלהאפשריבהקדםלמבטחיודועהמבוטח
עםבקשרליידיעיםאלןאם,להיפתחשעימדיםאיייפתחיאשר,אישיםכלעלאן,המוות

.זןפולוסהפןעלתבועהתותכןבגונןאשר,בוטוחמקרהכל

למבטחמהמבוטחמסמכיםהעברת4.10
והליךצן,דווןעלהודעה,לדוןהזמנה,מכתבכל,קבלתםעםמיד,למבטחיעבורהמבוטח
.הביטוחמקרהקרותעקבם"פוצןתבועתעםבקשרכלשהן

למבוטחהמבטחביןפעולהשיתוף5.10
והמסמכוםהמידעאתלכךשנדרשלאחרסבירזמןתוך,למבטחלמסורהמבוטחעל

8
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.להלעגם,שנכלככל,למבטחר"לעעלקברשותהאעםואם,החבותלבורורים

,במועדהזהסעיףלפןוכןלשל4.10ה1.10,2.10,3.10סעיףלפןחובהמה"קןלא1.5.10

"האקחבותהלהקטקלמבטחמאפשרהוהוקומה
אםאלא,יטוחבתגמלי]חן

.החובהמה"קןאולן,בהםב"חהוה

-:מאלהאחתבכלתחוללא"הוראה

.מוצדקותמסיבותבאוחורמה"קןאןמה"קןלאהחובה.א

הכבודולאחבותןבורוראתהמבטחמןמנעלאבאוחורקוומהאןקוומהאן.ב
.הבורורעל

אןחבותןבורוראתמהמבטחלמנועכדןבןשהוהדברבמתכווןהמבוטחעשה2.5.10
אולן,בהםב"חשהוהבמידהאלא,בוטוחבתגמולןב"חהמבטחאון,עלוןלהכבוד

.דבראותןנעשהלא

למקרהנוגעותעובדותממנןשהעלוםאן,כוזבותעובדותלמבטחהמבוטחמסר3.5.10
המבטחפטור-מירמהבכוונתנעשהוהדבר,המבטחלחבותבנוגעאן,הבוטוח
.מחבותן

.מחבותןהמבטחפטור,במתכווןהמבוטחבודןהבוטוחמקרהנגרם4.5.10

להקטיןאן,למנועהוהוכולשהמבוטחנזקבגוןבוטוחבתגמולןב"חהמבטחאון5.5.10
.לנקוטלןהורהשהמבטחאמצעוםבנקוטת,מכןלאחראןהבוטוחמקרהבקרות

הודאהאיסור6.10

יאןסידור,פשרה,הבטחה,בות"התח,הצעה,הודאהכלמטעמןאןהמבוטחודןעלינתנולא,י פוצון-..כ.-
ע--שלובכתבמראשהסכמתןללאזןפולוסהלפןתבועהתותכןבגונןמקרהלכלבוחס

.המבטח

לכלאןלמשטרההבוטוחלמקרההנוגעותעובדותמסירתעלחלותזהסעיףהוראותאון
.במשפטעדותמתןעלוכןדרושתםלפןדוןכלפןעלמוסמךגורם

בטיחותתנאישמירת7.10
פעולהעקב,הבוטוחמקרהקרותאתלמנועכדןסבורוםבצעדוםינקוטהמבוטח1.7.10

להקלתאמצעןבכלהמבוטחונקוטכן.ברשימההמתוארלעסקןבקשרמבצעשהוא
הזמןותוךלעתמעתבכתבהמבטחלןשיודועכפןהבוטוחמקרהולמנועתהסיכון
.בהודעהלכךשייקבע

בעלןשיהוןבשירותןהנמצאוםאנשיםאן/ועובדוםלבחורתלדאוגהמבוטחעל2.7.10
ולנקוטעבודתםלבוצועדוןכלפןעלהנדרשיםההותרוםכלובעלןמתאומיםכושורום
ולקתאונותמנועתלשםזהורותבאמצען

אתמ"
ותקנותחובותאןהחוקחוובן

להחזקתנאותוםבאמצעוםלנקוטעלוןכן.מוסמכתרשותודןעלהמוטלותאחרות
.ותקונוםנאותוםבתנאוםוהמתקנוםהמכונות,הדרכום,המפעלום,העבודהמקומות

לתוקונםהדרושיםהצעדוםאתהמבוטחועשה,כלשהםסכנהאןפגםותגלואם3.7.10
.לסילוקםאן

1
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בתביעותטיפול8.10
,לידיןלוסל,דעתןשיקוללפן,רשאןוהוה,הפילוסהפןעלבחביתיהמבטחהכיר

~
בשםלנהל

,ולקבללתבועוכןתבועהכלשלשובה"אן,תבועהכלכלפןהסידוראןההגנהאתהמבוטח

.נזקדמי,השתתפות,פוצון,שיפון,המבוטחבשם

כלשוב"אןלסידורבנוגעאןהלוכוםכללנוהולבנוגעמוחלטדעתשוקולוהוהלמבטח
.תבועה

עםבקשרודרוששהמבטחוהעזרההודועותאותןכלאתלמבטחלתתב"חוהוההמבוטח
.זהבסעיףהנדונוםנום"הענ

,פקודוןודןעלבדוקהאןחקורהלמטרת,הדעתעלהמתקבלזמןבכל,להוכנסוכולהמבטח
בהםלשהותווכול,הבוטוחמקרהאורעשבהם,למבוטחהשייכוםהמקומותלכל,הכחמיופן

במקרההקשורהמטרהכלולגבן,הדעתעלהמתקבלבזמןהכל,ובתכולתםבהםולהחזוק
.כךלשםהדרושותההקלותכלאתלמבטחוועשהותןוהמבוטח,זה

האחריותגבולסכוםוכשלום9.10
ששולמן,הבוטוחתגמולןבסכוםווקטנןהפולוסהלפןהמבטחשלהאחריותגבולות1.9.10

.בוטוחתגמולןאותםתשלוםבווםהפולוסהפןעל
מסידרתאןאחדממקרההנובעותהמבוטחכלפןתבועותאןתבועהלכלבקשר2.9.10

והא,מהםכתוצאההבאותאןאחתלסיבהאןאחדלמקורחסם"לשאפשרמקרום
אם,שהיפחתלאחר)המבטחשלהאחרייתגבילDIJOאתלשלםרשאיהמבטח

סכוםכלבגון,לעולכאמורהופחת,י
ולאחר(ם"פוצןבתורשולמןשכברסכומיםאן -

ל-
~

ומהשגחהכאלהתבועותאןכזןתבועהמנוהולפטורהמבטחוהא,כזהתשלום-

מתשלומיםחיץ,לכךבקשרנימפתאחרויתשיםעלויתחילילאלהןבקשר
~

הוצאות
לתארוךקודםנום"לענבקשרשנגרמואןמשפטבותודןעלשנקבעומשפט

.ל"הנהתשלום

נוספיםביטוחים10.10
פןעלהמבוטחתהחבותאתהמכסהנוסףבוטוחכלעלבכתבלמבטחיודועהמבוטח

.זןפולוסה

אחריםודמיםביטוחדמיתשלום11.10
זילפולוסהבקשרמהמבוטחלמבטחהמגועוםהסכומיםותרוכלהבוטוחדמי1.11.10

במועדוםאן,הבוטוחתקופתשלתחולתהמתארוךיום30תוךבמלואםישולמו

.למקרהבהתאם,(בכללאם)בפולוסהשפורטןאחרום

לווםהוצוגהשערלפןבשקלוםערכםוהא,ב"ארהשלבדולרהנקובהפולוסהלענון
.התשלום

והאנותן,במועדםלמבטחהמבוטחשחבכלשהןתשלוםאןהבוטוחדמישולמןלא2.11.10
:כלהלןבמפורשהוסכםעלוהם,אחרוםבמועדוםלשלמם

הצמדההפרשישבפוגורהסכוםושא-בשקלוםהנקובהפולוסהלגבן.א

בעתלמבטחושולמןאשר,הבוטוחתחולתמיוםהאשראןתקופתעבור
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.הבוטוחמדמיחלקכלסילוק

היהחייבבןביוםהודיעהמדדבוןהשוניןפןעלותישביההצמדההפרשי
הלכהזהתשלוםשילםבןבווםהודועוהמדד,תשלוםכללשלםהמבוטח
.למעשה

תשלוםלווםהוצוגהשערלפן-ב"ארהשלבדולרוםהנקובהפולוסהלגבן.ב
.הבוטוחמדמיחלקכל

אףשבפוגורהסכוםושא,המוסכמיםבמועדוםהפרמוהשולמהלא
לפן,1961-א"תשכוהצמדהרובותפסיקתבחוקכמשמעותהרובות

בשיעורשנתותרובותאן,המבטחודןעללעתמעתשיקבעהשיעור
הווםמן("שבפוגורהרובות":להלן)המבטחודןעללעתמעתשיקבע

.שבפוגורהסכוםמלואשלהפרעוןלווםועדהפוגורהחלשבן

מהמבוטחדרששהמבטחלאחרומום15תוךשבפוגורכלשהןסכוםשולםלא3.11.10
21כעבורותבטלהבוטוחכןבכתבלמבוטחלהודועהמבטחרשאן,לשלמןבכתב

.כןלפנןוסולקלאשבפוגורהסכוםאםנוספוםימים
הסכוםאתלסלקהמבוטחמחובתלגרועכדיזהסעיףפןעלהבוטיחבבוטילאון4.11.10

.המבטחהוצאותלרבותהאמורלבוטולשעדלתקופההמתייחסשבפוגור

הביטוחתקופתהארכת12.10
תינתןאשר,המבטחשלבכתבהסכמהטעינההפיליסהפיעלהביטיחשלהארכהכל

.זןלמטרהבמפורש,י ל--

~

אונןהבוטוחוכןמאלוןהבוטוחווארךלא,האמורההבוטוחתקופתבתוםכןבזהמובהר-

,הסכמתיזולת)המבטחשלאחרתפעילהכלאישתוקהמניחנלשהןלהארכהנותן

.להארוכן,כלשהםובמועדבצורהלמבטחהמבוטחהצועאםאף,(זהבסעיףכאמור

הביטוחביטול13.10
תקופתתוםלפנןעתבכלהבוטוחאתלבטל,דעתןשיקוללפן,רשאיהמבוטח1.13.10

נקבבןמהמועדוחולהבוטול.בכתבלמבטחשתושלחהודעהודןעלהבוטוח
.המבטחודןעלההודעהקבלתתארוךלפנןלאאך,בהודעתןהמבוטח

אצלןהנהוגהתערוףלפןהבוטוחדמיאתלעצמןהמבטחושאורזהבמקרה
.בתוקףהבוטוחהוהבןהזמןעבורקצרהלתקופה

,בפולוסהכלשהןאחרתהוראהפןעלאןדוןפןעלהמבטחמזכווותלגרועמבלן2.13.10

ובלבד,הבוטוחתקופתתוםלפנןעתבכלהבוטוחאתלבטלרשאןוהוההמבטח

.הבוטוחבוטולמועדלפנןוום21לפחותבכתבלמבוטחתומסרכךעלשהודעה

המבטחיחזיר,המיסכמתהביטיחתקופתתוםלפניהחוזהאתיבטלהמבטחאם3.13.10
נסיוןעקבאןהמבוטחמצדהחוזההפרתהונההבוטולעולתאםזולת,למבוטח
המבטחודןעלנדרשוםשהוןהבוטוחלדמיערךשווהסכום,המבטחאתלהונות

למשךוחסיתמחושבום,בוטוחסוגאותןעבורדומהממבוטחהבוטולבוום

.המוסכמתהבוטוחתקופתתוםעדהנותרתהתקופה
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"מהותותועובדתןחלף"בסעיףכאמורגולףאןהסיכלהחמרותעללנובטחמדע4.13.10

.למבוטחבכתבבהנעהמוהנטוחאתלבטלהמבטחרשאן,לעל

את,מירמהבמנתפעלהמבנחאםזית,למבטחהמבטחוחזוכזהבמקרה
בנוכוןהבוטולמתארוךהנותרתהתקופהעבורהבוטוחדמישלהוחמיהחלק

.הוצאותוה

עצמיתהשתתפות14.10
בהשתתפותהמבוטחושא,לתשלוםשיעמדוהוצאותגםאן/ותביעהשלמקרהנכל

.ברשימההנקובהעצמית

מוטבים15.10
מראשלכךלןנותנה,כןאםאלא,זולתןמוטבלקבוערשאןלא,זןפולוסהלפיהמבוטח

.בכתבהמבטחהסכמת

ככלזולפוליסההקשורבכלתחולנה1981-א"תשמהביטוחחוזהחוקהוראות16.10
.זובפוליסהאחרתהותנהכןאםאלא,העניןפיעלשיתחייב

.ביטוחדמיבגיןתביעות17.10
לבתןורקאךתוגשנההבוטוחדמילתשלוםהנוגעותהמבוטחשלאןהמבטחשלתביעות

.שבע-ובאראבוב-תל,חופה,בורושלוםהמשפט

,.
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