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מסמך זה מטרתו לרכז את השינויים העיקריים במהדורת "הראל-ביט" 2017  ביחס למהדורת 
2016. יובהר כי הנוסח המחייב של הסעיפים וההדגשות השונות הנם בהתאם לקיים בפוליסות, 

כפי שפורסמו באתר. 
1. סעיף 2.11 )רשלנות רבתי( – במקום המילים : "לרכוש המבוטח", נרשם : "לכספים".  

כמו כן, נוסח הסעיף עודכן לפי דרישות הפיקוח ונמחק המשפט : "לעניין זה, רשלנות 
רבתי משמעה: "סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר". 

2. סעיף 2.12 )"פל-קל"( – נוסח הסעיף תוקן ובמקום המילים: "חבות כלשהי הנובעת" 
נרשם : "מקרה ביטוח הנובע ו/או הקשור". 

3. סעיף 3 )הרחבות( – כותרת הסעיף תוקנה ל- "הרחבות וכיסויים נוספים", כמו כן נוספו 
שתי פסקאות הבהרה, הקובעות כי כל ההרחבות המפורטות הנן במגבלת סכום הביטוח 

ולא מעבר לו וכלולות בסכומי הביטוח הנקובים ברשימה.  

4. הרחבות מס' 3.1 )כספים בבתי מנהלים( ו- 3.3 )זיוף המחאות(– נוספו המילים: "אלא 
אם צוין אחרת ברשימה", לעניין גבול אחריות המבטח. 

5. הרחבה 3.4 )נזק לכספת( – נרשם כי הכיסוי בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה. כמו 
כן, נמחקו המילים : "ובתמורה לדמי ביטוח נוספים". 

6. סעיפים 4.4.1 עד וכולל 4.4.3  )ביטול הביטוח( – בוצעו מספר שינויים בסעיפים אלה. 
סעיף 4.4.2 תוקן באופן בו המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת ובלבד שהודעה על 
תשלח למבוטח. הוסרה הדרישה למשלוח ההודעה למבטח בדואר רשום לפחות 21 יום 

מראש.   סעיף 4.4.3 – נמחק. 

7. סעיף 4.5 )חובת 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. 

8. סעיף 4.6 )הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור החבות( – בוצעו מספר תיקונים בסעיף 
ביחס למהדורה הקודמת. 

- בוטל המספור של ס"ק 4.6.1 במהדורה הקודמת והוא הפך פתיח כללי לסעיף. בוצעו 
מספר שינויים מינוריים ונמחקה הסיפא : "ועל זכותו לתגמולי ביטוח". 

- ס"ק 4.6.1 )מקביל לסעיף 4.6.2 במהדורה הקודמת(– בשורה הראשונה, לאחר 
המילים: "כל תביעה", נוספו המילים : "של המבוטח לשיפוי כמו גם". כמו כן, 
בסיפא נקבע כי הגשת התביעה למבטח תעשה באמצעות טופס תביעה שימציא 

המבטח למבוטח על פי בקשתו. 

- ס"ק 4.6.3 )מעשה פלילי( במהדורה הקודמת –הועבר ומופיע במהדורה החדשה כס"ק 
  .4.6.9

- ס"ק 4.6.2 עד וכולל ס"ק 4.6.5 מחליפים את ס"ק 4.6.4 ו- 4.6.5 במהדורה הקודמת.  

- ס"ק 4.6.6  )נזק במתכוון( - חדש. 

- ס"ק 4.6.7  )נזק שהמבוטח יכול היה למנוע( - חדש. 

- ס"ק 4.6.8 )כיסוי הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו(- חדש.  

- נוסף ס"ק 4.6.10 לעניין "ידיעת המבוטח", אשר הופיע במהדורה הקודמת בסיפא של 
ס"ק 4.6.5 .   

9. סעיף 4.11 )מבוטח 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. 

10. סעיף 4.12 )ביטוח כפל( – הסעיף נמחק. 

11. סעיף 4.14 )חובת זהירות( - נוסף כסעיף חדש.   


