פוליסה מכלול לבית עסק
– מהדורת יוני 2017
מסמך זה מטרתו לרכז את השינויים העיקריים במהדורת יוני  2017ביחס למהדורה הקודמת
נדגיש ,כי אין באמור להלן כדי למצות את כל השינויים שבוצעו במהדורה זו לעומת קודמתה
והמידע הניתן מהווה מידע תמציתי בלבד .הנוסח המחייב הוא תנאי הפוליסה המלאה
המצורפת כאמור ,ואנו ממליצים לך לקרוא את הפוליסה בשלמותה.
 .1כללי  :הכיסויים הבאים יבוטחו כתנאי פוליסה נפרדים ואינם חלק ממכלול בתי עסק
א .אירוע סייבר  -נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר – מהדורת ספטמבר .2016
ב .אירוע סייבר – נספח הרחבה לכיסוי תביעת צד שלישי לחבות בשל "אירוע סייבר" .
ג .אחריות בעלי מוסך.
ד .אחריות בעלי מקצוע.
 .2חלק שני :הגדרות כלליות לכל חלקי הפוליסה
א .הגדרת השתתפות העצמית ,הובהר כי בקרות מקרה ביטוח שבגינו יוגשו תביעו במספר
פרקים ,יישא המבוטח בהשתתפות עצמית בגין כל פרק ובגין כל חלק בנפרד.
הובהר כי ההשתתפות העצמית מהווה רובד ראשון וכלולה בתוך גבולות האחריות
הנקובים בפוליסה וכן תכלול את הוצאות המבטח בגין הטיפול בתביעה ,גם אם לא שולמו
פיצויים לצד שלישי בסופו של דבר.
 .3בחלק השלישי ,סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה ,נוספו ו/או שונו הסייגים הבאים:
א .עודכן נוסח סייג "שביתות אלימות או השבתות וסכסוכי עבודה" (סייג .)3
ב .נוסף סייג לנזק שנגרם עקב בנייה בשיטה הידועה כ"פל-קל" (סייג .)5
ג .נוסף סייג לנזק ו/או הפסד תוצאתי למבוטח מכל סוג (סייג .)6
ד .בסייג אובדן ו/או נזק לנתונים אלקטרונים ,עודכנה הגדרת "וירוס מחשב" ו"נתונים
אלקטרוניים".
ה .סייג לאובדן או נזק לרכוש המבוטח ,בהיותו מצוי בתוך כלי רכב ,כלי שיט או בכלי טיס.
ו .השמדת הרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי שלא באה בעקבות סיכון
מבוטח.
ז .אובדן או נזק שנגרם על ידי מעשה מרמה ,מעילה או הונאה על ידי עובד או קבלן או שליח
המועסקים בשירות המבוטח או הפועלים מטעמו.
ח .נזק לרכוש כלשהו המבוטח על פי פוליסה זו (לרבות כספים) ,הנובע מפחת ,בלאי,
השחתה הדרגתית או תהליך הדרגתי ,מכרסמים ,עש ,חרקים ,תולעים ,לחות ,עובש ,יובש,
התאדות ,אבדן משקל ,החלדה ,גורמים אקלימיים ,השפעת אור ,שינוי צבע ,שינוי צורה,
זיהום אוויר או מכל פגם שהוא מטבעו של הרכוש המבוטח;
ט .חוסר שנתגלה בעת ספירת מלאי ,העלמות ,אבדן או חוסר שאין אפשרות ליחסם למאורע
מסוים;
י .חומרי נפץ ,זיקוקין די נור ,תחמושת למיניה ,אמצעי חבלה ,מרעומים ,נפצים וכיו"ב ,כלי
נשק מכל סוג ותיאור שהוא..

חלק מהסייגים שנוספו היו קיימים קודם לכן בדפי הרשימה ,וכעת משולבים כחלק
בלתי נפרד מהפוליסה.
 .4בתנאים הכלליים בוצעו שינויים ,בין היתר בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח.

פרק ראשון – ביטוח אש מורחב וסיכונים נלווים:
 .5התווספו סייגים לעניין תווי קניה ,תלושי דלק ,תלושי תשלום אחרים ,כרטיסי שי וכו' (ראה סעיף
 )2.3.3וכן לעניין חומרי נפץ ,זיקוקין די נור ,תחמושת למיניה וכו' (ראה סעיף  ,2.3.5וכן ראה
סעיף  3המתייחס לסיכון "התפוצצות").

חלק 1א לפרק ראשון -ביטוח המבנה והתכולה
 .6ביטוח נוסף – אשר נובעים מהקמה או התקנה או הוספה של תוספות ...למשך  30יום).3.4.4( .
 .7השבה אוטומטית לא תחול גם על גניבה.
" .8תכולה מחוץ למבנה בית העסק" שונה
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 .9הרחבת ערך כינון – הורחב הזמן לביצוע עבודות הכינון
תוך  24חודשים מקרות הנזק (ראה סעיף  .)5.5הכיסוי יחול כעת גם על נזקי פריצה.
" .10השלמה לכל הסיכונים" – מוגבלת בסכום של  ₪ 150,000או  15%מסכום הביטוח לתכולה לפי
הגבוה ,על בסיס נזק ראשון למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

חלק 1ב' לפרק ראשון – ביטוח אבדן רווחים
 .11נוסף "השבת סכום הביטוח לקדמותו בהתאם לבקשת המבוטח.

חלק 1ג' לפרק ראשון – ביטוח אבדן הכנסה
 .12נוסף הבסיס לקביעת סכומי הביטוח (סעיף .)5.4.1
 .13הגדרה של ביטוח חסר ( 5.4.3סעיף)

פרק שני – ביטוח רכוש במעבר
( .14חדש) נוסף אובדן או נזק שנגרם עקב טייפון ,הוריקן  ,טורנדו ,ציקלון או תופעה אטמוספרית
דומה(.סעיף )3.7
( .15חדש) אובדן או נזק שנגרם למידע האגור במסמכים ,מפות ,תכניות ושרטוטים ,סרט הקלטה
וצילום ,פנקסי חשבונות או ספרי עסק אחרים ,דיסקטים מגנטיים ושאר אמצעים לאחסנת
מידע( .סעיף )3.8

פרק שלישי – ביטוח כספים
 .16הגדרת כספים – עודכנה הגדרה זו וכעת כוללת גם מדליות ,שטרי חוב ,שטרי חליפין ,בולי
חשבון והכנסה ועוד .המחאות ריקות לא נחשבות לכספים לעניין פוליסה זו (ראה סעיף .)2.1

פרק רביעי – ביטוח ציוד אלקטרוני
 .17שינוי שם הפרק  :מ" -ביטוח מערכות ממוחשבות ומאגרי מידע" ל"ציוד אלקטרוני".
 .18חישוב תגמולי הביטוח – נוספה הבהרה לפיה במקרה של נזק לפריט מבוטח שגילו עולה על 5
שנים ,יחושבו תגמולי הביטוח על בסיס ערכי פיצוי (ראה סעיף  5.2.3ו.)5.2.2-

פרק חמישי – ביטוח שבר מכני
 .19חישוב תגמולי הביטוח – נוספה הבהרה לפיה במקרה של נזק לפריט מבוטח שגילו עולה על 8
שנים ,יחושבו תגמולי הביטוח על בסיס ערכי שיפוי (ראה סעיף .)5.3

פרק שישי – ביטוח חבות כלפי צד שלישי
.20

.21
.22
.23

סייג  3.7צינורות ומתקנים וכבלים תת קרקעיים ,יבוטל אם לא בדק המבוטח את המקום
המדויק ולא היה צריך לבדוק זאת ,יחול הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה וחריגיה .אחריות
המבטח לפי האמור בסעיף זה לא תעלה על  ₪ 100,000למקרה ולתקופה.
בוטל "החבות המבוטחת בהרחבה לנזקי גוף מסוימים" ו" -הבסיס לשיפוי על פי הרחבה לנזקי
גוף מסוימים".
כיסוי כבעל מוסך הינו כנספח נפרד .ולא כחלק מהמכלול.
כיסוי אחריות בעלי מקצוע ,יהיה במסגרת תנאי פוליסה אחרים (מקצועית ספטמבר  ,2016עם
חריג של נזק פיננסי טהור).

פרק שביעי – ביטוח חבות מעבידים
 .24נוספו חריגים לספורט אתגרי ומעשה מגונה והתנהגות מינית פסולה וכיו"ב (סעיף .)3.1.3

בכבוד רב,
הראל חברה לביטוח בע"מ
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