
 
 

פוליסה לביטוח שבר מכני- מסמך שינויים עיקריים  
"הראל – ביט" ספטמבר 2017 

 
 

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. סייג 2.1 )סיכונים המכוסים בפוליסת "אש מורחב"( – הסעיף עודכן ומפנה למהדורת 
הפוליסה המוצגת באתר האינטרנט של הראל.  

2. סייג 2.16 )רשלנות רבתי( - נוסח הסעיף עודכן לפי דרישות הפיקוח ונמחק המשפט: 
"לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: "סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח 

סביר". 

3. סעיף 3 )הרחבות(- נוספה הבהרה לפיה הקובעות כי כל ההרחבות המפורטות הנן במגבלת 
סכום הביטוח הנקוב ברשימה לאותה הרחבה ולא מעבר לכך , אלא אם צוין אחרת 

ברשימה. 

4. ברשימת ההרחבות השונות, לעניין גבול אחריות המבטח, בכל מקום בו הוגדר גבול 
אחריות להרחבה כלשהי, נוספו המילים : "אלא אם צוין אחרת ברשימה". 

5. סעיף 3.11 )השבת סכום הביטוח לקדמותו(- לכותרת הסעיף נוספו המילים : "על פי 
בקשת המבוטח".  

6. סעיף 4.10 )ביטול הביטוח( - בס"ק 4.10.1 עד וכולל ס"ק 4.10.3 בוצעו מספר שינויים. 
ס"ק 4.10.2 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.  
ס"ק 4.10.3 – נמחק. 

7. סעיף 4.11 )חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון( –הסעיף עודכן בהתאם לחוק חוזה 
הביטוח, תשמ"א- 1981. 

8. סעיף 4.12 )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(, על כל סעיפיו – בוצעו מספר 
שינויים בסעיף, לרבות השינויים הבאים: 

המילים : "מיד לאחר" הוחלפו במילים : "תוך זמן סביר". 
ס"ק 4.12.6 – נמחקו המילים : "או בידי המוטב". 

נוסף ס"ק 4.12.9 לעניין שמירת הפריטים הניזוקים. 

9. ס"ק 4.14.3 )זכויות המבוטח לניצולת(- המילים: "בין אם המבוטח כבר קיבל אותו 
לרשותו ובין אם לאו" שהופיעו במהדורה הקודמת, הוחלפו במילים : "אשר ניזוק עקב 

מקרה ביטוח מכוסה".  

10. סעיף 4.19 )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. 

11. סעיף 4.22.4  )תחלוף( – המילים : "ביצוע פשע" במהדורה הקודמת הוחלפו במילים: 
"נזק שנגרם מתוך כוונת זדון". 

 


