
 

 

 

 מבוטח נכבד, 

 

 6102 ספטמברת ומהדור – מכלול לחבר מושב ומכלול למושבעדכון לגבי פוליסת הנדון: 

 

(  למהדורה 5102ה )אוקטובר בין המהדורה הישנשבוצעו השינויים עיקרי את להלן אנו מתכבדים לפרט 

 , וכן ביחס לפוליסת מכלול למושב.5102מכלול לחבר מושב מהדורת ספטמבר  החדשה 

 .פוליסות ביטוח ניסוחלעניין על הביטוח  הפיקוח מדרישותעיקרי השינויים נובעים 

נדגיש כי אין באמור להלן כדי למצות את כל השינויים שבוצעו במהדורות החדשות לעומת 

תנאי הפוליסות קודמותיהן והמידע הניתן מהווה מידע תמציתי בלבד.  הנוסח המחייב הוא 

 המצורפות כאמור ואנו ממליצים לקרוא הפוליסות בשלמותן.

 

(, מגורים""בעלים או שוכר של יחידת )"תושב" , "משק שאינו פעיל"בהגדרות  – הגדרות כלליות .0

,  ל "יחידת מגורים"כמו כן, נוספו הגדרות חדשות  בוצעו שינויים והתאמות.  –ו"תחום המדינה" 

 "נטישה" . ו, "פוליסה"

"נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת  יםחריג נוספו - סייגים כלליים לכל חלקי הפוליסה .5

 .ספורט אתגרי , וכן חריג לעניין פלקל"", ישראל"

גניבה של   לרכישת כיסוי ו אפשרויותהתווספ – משק כללי רכוש ביטוח – ראשון פרק' ד חלק .3

 חדרי אירוח )צימרים(. לכיסוי, וכן וכלי עבודה לחקלאות לשימוש עצמיכלים חקלאיים ניידים 

מופיעה בהגדרות הכלליות  -הגדרת "השתתפות עצמית"  -  מעבידים אחריות – חמישי פרק .4

 לכל פרקי הפוליסה. 

 "(.   כסף אדירה)" התיקנית הפוליסה לתנאי הותאם - ותכולתה דירה ביטוח – שישי פרק .2

הגדרת "נטישה"  הועברה כאמור להגדרות  - מתנייע חקלאי ציוד ביטוח – שביעי רקפ .2

 כלליות לכל פרקי הפוליסה.

 בהתאם הפיקוח לדרישות הותאמו – '(ה חלק) הפוליסה חלקי לכל הכלליים התנאים .7

 .ידם על שאושרה לפוליסה

  – פוליסה לביטוח מכלול למושבספציפית לענין  .8

נוספה הרחבה לאובדן כספי עקב זיוף המחאות ריקות  – פרק ביטוח כספים 8.0

 ₪ (. 41,111שנגנבו מהמבוטח תוך כדי פריצה )עד מקסימום של 

בגין מכון  חבות המוצרהושמטו ההרחבות בפרק צד שלישי של  –פרק רביעי 8.5

, בין היתר נוספו הרחבות וכיסויים נוספיםכמו כן,  . וחבות בעלי מוסכיםתערובת  

)לשימוש עצמי של  גזים ו/או גם דלקים, הרחבה לכיסוי בעת שהות בחו"ל

יים אלו הינם בהתאם ובכפוף וכיסוהרחבות  –ועוד  אירועים חברתיים ,המבוטח(

 בפוליסה. לרשום

אחריות היתר הרחבה לעניין בין  נוספו הרחבות וכיסויים נוספים –פרק חמישי 3.8

מוחזקים )אם צוין כלפי עובדים מהשטחים המוחזקים המועסקים בשטחים 

הרחבות  –כאמור,  חבות בגין עובדים הנשלחים באופן זמני לחו"ל., וכן במפורש(

 בפוליסה. יים אלו הינם בהתאם ובכפוף לרשוםוכיסו

 הרות נוספות במידת הצורך.נשמח לעמוד לשרותכם במתן הב

 

 בברכה,

 הראל חברה לביטוח בע"מ


