פוליסה משולבת אש מורחב ואובדן תוצאתי -מסמך שינויים עיקריים
"הראל – ביט" ספטמבר 2017
מסמך זה מטרתו לרכז את השינויים העיקריים במהדורת "הראל-ביט"  2017ביחס למהדורת
 .2016יובהר כי הנוסח המחייב של הסעיפים וההדגשות השונות הנם בהתאם לקיים בפוליסות,
כפי שפורסמו באתר.
אש מורחב:
 .1סעיף ( 2הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק א')-
 ס"ק ( 2.4רעידת אדמה) וס"ק ( 2.5נזקי טבע) – נמחקו המילים " :ובתמורה לדמיביטוח נוספים".
 ס"ק ( 2.13חריכה וצריבה) – נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת ברשימה" לענייןגבול אחריות המבטח .כמו כן ,הסיפא של הסעיף המקורי ("כיסוי זה לא יחול על
מלאי בתהליך ייצור )"...שינתה מיקום בסעיף ונוספו לה המילים " :אלא אם צוין
אחרת ברשימה".
 .2סעיף ( 3הרחבות) -כותרת הסעיף תוקנה ל" -הרחבות וכיסויים נוספים" ובוצעו מספר
תיקונים בשתי הפסקאות בסעיף זה ,לפיהן הכיסוי בהתאם לאמור בכיסויים
המפורטים ,ככל שצוין ברשימה כי הם תקפים .ההרחבות עד לסך הנקוב לאותה
הרחבה /כיסוי (לפי העניין) ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.
 .3לגבי כל ההרחבות המפורטות בסעיף  3נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת ברשימה"
לעניין גבול אחריות המבטח הנקוב לכל הרחבה.
 .4הרחבה ( 3.1פריצה ושוד) – נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי ביטוח נוספים".
 .5הרחבה ( 3.4רכוש בבנייה ,הקמה או הריסה) – בשורה  4נוספו המילים " :אלא אם צוין
אחרת ברשימה".
 .6הרחבה ( 3.12הוצאות הכנת תביעה) – בכותרת הסעיף נוספו המילים " :כיסוי זה יחול
רק אם צוין ברשימה" .כמו כן ,בשורה הראשונה ,נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי
ביטוח נוספים".
 .7הרחבה ( 3.21השבת סכום ביטוח לקדמותו) – לכותרת הסעיף נוספו המילים " :על פי
בקשת המבוטח" .כמו כן ,בשורה  2נוספו המילים " :אם יבקש המבוטח מהמבטח".
בהמשך הסעיף ,נמחק המשפט הבא" :האמור בהרחבה זו לא יחול אם המבוטח יורה
בכתב לא להחזיר את סכום הביטוח או את גבול האחריות לקדמותם כאמור".
 .8סעיף ( 5.2ערך כינון) – ס"ק  – 5.2.1הסיפא של הסעיף תוקנה באופן הבא " :אלא אם
צוין אחרת ברשימה".
 .9סעיף ( 5.8סעיף שומה) – ברישא של הסעיף נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת
ברשימה".
 .10סעיף ( 5.10ביטוח עודף)  -בסיפא של הסעיף נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת
ברשימה".
 .11ס"ק ( 5.13.3ניצולת) – נוסח הסעיף עודכן והמילים " :בין אם הרכוש נמסר למבטח ובין
אם לאו" שהופיעו במהדורה הקודמת ,הוחלפו במילים " :אשר ניזוק עקב מקרה ביטוח
מכוסה".
אובדן תוצאתי:
 .12סעיף ( 6.7צמצום במחזור) -הגדרת "המחזור התקני" – נוספה הסיפא החל מהמילים :
"שקדמו לקרות."...
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 .13סעיף ( 10הרחבות לפרק ב') -בוצע תיקון בפסקה הראשונה לפיו הכיסוי בהתאם
לכיסויים המפורטים ,ככל שצוין ברשימה כי הם תקפים .בנוסף ,נמחק המשפט :
"הרחבות הכלולות בפרק ללא חיוב בדמי ביטוח נוספים" וכן נמחקה כל הפסקה
האחרונה שתחילתה במילים" :ההרחבות המפורטות להלן כלולות בהיקף הכיסוי."...
 .14הרחבות ( 10.1הפסקת שירותים ציבוריים)( 10.3 ,ספקים/לקוחות)( 10.4 ,מניעת גישה),
( 10.7רכוש בהקמה)( 10.8 ,רכוש בהעברה)( 10.9 ,התמוטטות מבנים)( 10.11 ,הוצאות
משתנות)( 10.12 ,עיכוב בקימום) -נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת ברשימה"
לעניין גבול אחריות המבטח לכל הרחבה.
 .15לאחר הרחבה  10.12נוספה פסקת " :כיסויים נוספים"  ,אשר יחולו רק אם צוין ברשימה
כי הם בתוקף.
 .16סעיף ( 10.13פיצויים בגין הפרת חוזה) – נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי ביטוח
נוספים".
 .17סעיף ( 10.14חובות פתוחים)  -נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי ביטוח נוספים".
 .18סעיף ( 10.15הוצאות נוספות שונות) -נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי ביטוח נוספים".
כמו כן ,נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת ברשימה" לעניין גבול אחריות המבטח .
 .19סעיף ( 10.16הוצאות הכנת תביעה)  -נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי ביטוח נוספים".
 .20סעיף ( 10.17הוצאות מו"פ )  -נמחקו המילים " :ובתמורה לדמי ביטוח נוספים".
 .21סעיף ( 10.18סכום ביטוח נוסף)  -נוספו המילים " :אלא אם צוין אחרת ברשימה" לעניין
גבול אחריות המבטח .
 .22סעיף ( 10.18השבת סכום ביטוח לקדמותו)  -לכותרת הסעיף נוספו המילים " :על פי
בקשת המבוטח" .כמו כן ,בשורה  2נוספו המילים " :אם יבקש המבוטח מהמבטח".
 .23סעיף ( 11.2אובדן תוצאתי עקב סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע) – נמחקו המילים:
"(בתמורה לדמי ביטוח נוספים)".
 .24סעיף ( 12.5רשלנות רבתי) – בשורה הראשונה ,לאחר המילים " :לרכוש המבוטח",
נמחקו המילים " :ו/או הפסד הנובע מכך" .בנוסף ,נוסח הסעיף עודכן לפי דרישות
הפיקוח ונמחק המשפט " :לעניין זה ,רשלנות רבתי משמעה" :סטייה חמורה מסטנדרט
התנהגות של מבוטח סביר".
תנאים כלליים לשני פרקי הפוליסה:
 .25סעיף ( 13.5ביטול הביטוח)  -ס"ק  13.5.1עד וכולל ס"ק  – 13.5.3בוצעו מספר שינויים
בסעיפים אלה .ס"ק  13.5.2תוקן באופן בו המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת
ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח .הוסרה הדרישה למשלוח ההודעה למבטח בדואר
רשום לפחות  21יום מראש.
סעיף  13.5.3שהופיע במהדורה הקודמת – נמחק.
 .26סעיף ( 13.6חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון) – בכותרת הסעיף נמחקה המילה:
"הפרת" .הסעיף נמחק כולו ובמקומו הוטמע בפוליסה הנוסח של הסעיפים הרלוונטיים
מתוך חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981 -
 .27סעיף ( 13.7הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור החבות) –
 בוצעו מספר תיקונים במה שהיה ס"ק  13.7.1במהדורה הקודמת ונמחקה הסיפא :"ועל זכותו לתגמולי ביטוח".
 ס"ק  13.7.1החדש (מקביל לסעיף  13.7.2במהדורה הקודמת)– בשורה הראשונה,לאחר המילים" :כל תביעה" ,נוספו המילים " :של המבוטח לשיפוי כמו גם" .כמו כן,
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בסיפא נקבע כי הגשת התביעה למבטח תעשה באמצעות טופס תביעה שימציא
המבטח למבוטח על פי בקשתו.
 ס"ק  13.7.3עד וכולל ס"ק  13.7.7מחליפים את ס"ק  13.7.4במהדורה הקודמת.סעיפים אלה עודכנו /נוספו בהתאם לדרישות הפיקוח.
 נוסף ס"ק  13.7.8לעניין כיסוי הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו .נוסחהסעיף בהתאם לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981 -
 נוסף ס"ק  13.7.9לעניין שמירת הפריטים הניזוקים לאחר נזק. נוסף ס"ק  13.7.10לעניין "ידיעת המבוטח" ,אשר הופיע במהדורה הקודמת כחלקמסעיף  13.7.4הישן.
 .28סעיף ( 13.9מבוטח ראשי בפוליסה)  -המשפט" :אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי,
המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים ייחשב למבוטח ראשי" הועבר והוטמע
בהמשך לפסקה הראשונה של הסעיף.
 .29סעיף ( 13.12ביטוח כפל) – הסעיף נמחק.
 .30סעיף ( 13.11חובת זהירות)  -נוסף כסעיף חדש.
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