פוליסה לביטוח אירועי חתונה
מהדורת דצמבר 2018

Dummy Text

פוליסה לביטוח  -אירועי חתונה
מהדורת דצמבר 2018
תוכן עניינים
מבוא

3

פרק א' :ביטול אירוע החתונה

4

פרק ב' :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

6

פרק ג׳ :סייגים לחבות המבטח על-פי כל פרקי הפוליסה

8

פרק ד' :תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

9

סטודיוהראל
b5248/24802
7006654

Dummy Text

מבוא
פוליסה זו היא חוזה בין הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :המבטח")
לבין
המבוטחים ששמם נקוב ברשימה (להלן :המבוטח/המבוטחים) לפיו מסכים המבטח לשלם
למבוטחים תגמולי ביטוח בשל נזק כספי שייגרם להם מחמת אחד או יותר ממקרי הביטוח
המתוארים להלן ואשר יגרום לביטול אירוע החתונה (להלן" :האירוע") המתואר ברשימה ,או
בשל חבות המכוסה על פי פוליסה זו.
דמי הביטוח ,תקופת הביטוח וסכומי הביטוח נקובים ברשימה המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה.
הכיסוי הביטוחי לפי כל אחד מפרקי הפוליסה ו/או ההרחבות המצויינים בפוליסה ,ייכנסו לתוקפם
אך ורק אם נרשמו במפורש ברשימה כי הכיסוי הביטוחי בנוגע אליהם תקף או כלול.
המבוא לעיל ,טופס ההצעה ,דף הרשימה וכן כל מסמך או מידע אחר אשר הוגש למבטח בעניין
פוליסה זו ,מהווים בסיס לפוליסה והם חלק בלתי נפרד ממנה.
אמצעי להקלת סיכון המבטח לכיסוי הביטוחי על-פי פוליסה זאת ,הוא שבעת החתימה על
שכירת המקום שנועד לעריכת אירוע החתונה המבוטח ,קיים רישיון עסק בתוקף התקף
גם ליום האירוע על-פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח.1968-
המבוטחים יבדקו לפני חתימתם על הצעת הביטוח ,שנועדה לעריכת פוליסה זאת ,שהמקום
המיועד לעריכת אירוע החתונה המבוטח מצויד ברישיון האמור התקף למועד האירוע.
הגדרה למטרת פוליסה זאת:
תקופת הביטוח  -משך הזמן ממועד כריתת ההסכם עם בעלי המקום ,שנועד לעריכת אירוע
החתונה המבוטח ,ועד לצהרי היום (שעה  )12:00שלמחרת מועד אירוע החתונה המבוטח.
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פרק א' :ביטול אירוע החתונה
הכיסוי לכל מקרה ביטוח ולכל אחד מהכיסויים המפורטים ברשימה יהיה בגבולות הסכומים
הרשומים לידו ברשימה:
 .1ביטול אירוע החתונה המבוטח בתקופת הביטוח ,המתואר ברשימה (להלן "החתונה") ,עקב
אחד או יותר מן המקרים האלה:
 .1.1המקום המתואר ברשימה ,המיועד לעריכת החתונה ,הפך לאחר מועד התחלת תקופת
הביטוח ולפני מועד החתונה המיועד ,לבלתי ניתן לשימוש כמקום לעריכת שמחות
וחתונות בשל שלילת רישיון עסק ו/או צו סגירה של רשות מוסמכת.
 .1.2המקום המתואר ברשימה ,המיועד לעריכת החתונה ,הפך לאחר מועד התחלת תקופת
הביטוח ולפני מועד החתונה המיועד ,לבלתי ניתן לשימוש כמקום לעריכת שמחות
וחתונות בשל נזק פיזי מוחשי ,תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי לאותו מקום.
 .1.3בעלי או מפעילי המקום המיועד לביצוע אירוע החתונה ,המתואר ברשימה ,הפכו בין
מועד התחלת הביטוח ועד למועד המיועד לעריכת החתונה לבלתי מסוגלים לבצע את
אירוע החתונה ,בשל הפסקת פעילותם כמארגני אירועים או בשל אי-יכולתם הכספית
לבצע את החתונה עקב הפיכתם במהלך תקופת הביטוח לחדלי פירעון או עקב
הכרזתם כפושטי רגל או עקב מתן צו לפירוק עסקיהם או מינוי כונס נכסים לעסקיהם.
 .1.4פגעי מזג אוויר ,שאי-אפשר היה לחזותם מראש ושאי-אפשר היה להגן בפניהם על
המקום ועל קהל המוזמנים לחתונה באמצעים סבירים ,ואשר גרמו לביטול אירוע
החתונה על-ידי המבוטחים או על-ידי בעלי המקום ,שבו נועד להיערך אירוע החתונה.
 .1.5נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש השכן לחצרים של מקום עריכת החתונה ,ואשר
כתוצאה ממנו תימנע הגישה או היכולת לעריכת החתונה במקום ובמועד המיועדים
לעריכתה.
 .1.6איחור או ביטול טיסה או הפלגה לישראל שבה נסע או אמור היה לנסוע כל אחד
מיחידי המבוטחים לצורך הגעתו לחתונה ושגרמו לחוסר יכולתו להגיע לחתונה בתוך
שלוש שעות ממועד התחלתה המיועד ואשר המבוטחים ביטלו בשל כך את החתונה
במקום ובמועד הרשום ברשימה.
 .1.7שביתה ,השבתה ,פרעות או מעשי זדון שאירעו בסמוך למועד המיועד לאירוע החתונה
המבוטח ,ושגרמו במישרין וכסיבה בלתי תלויה בכל אירוע אחר לביטול אירוע החתונה
על-ידי המבוטחים.
 .1.8שיבושים בתחבורה בדרכים המובילות למקום עריכת החתונה שגרמו לכך שאחד
מיחידי המבוטחים או שניהם לא היו יכולים להגיע למקום החתונה בתוך שש שעות
ממועד התחלתה המתוכננת ואשר בגללם המבוטחים ביטלו את אירוע החתונה במקום
ובמועד שהיו מתוכננים לעריכתה.
 .1.9פציעה או מחלה פתאומית ובלתי צפויה של אחד מיחידי המבוטחים או מותו או של
אחד מהם או מחלה פתאומית ובלתי צפויה או מוות של אחד מהורי יחידי המבוטחים
אשר בגללה לא היה כל אחד מהם מסוגל להשתתף בחתונה ובלבד שלא נבעו ממחלה
שהמבוטחים או הוריהם סבלו ממנה עוד לפני מועד התחלת הביטוח על-פי פוליסה זאת.
 .1.10גיוס פתאומי לשירות צבאי בצבא הגנה לישראל (צו  )8של אחד מיחידי המבוטחים,
בשל מצב חירום או מצב מלחמה שהוכרז במדינת ישראל.
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 .2הרחבות וכיסויים נוספים
למען הסר ספק ,ההרחבות והכיסויים שלהלן ,כפופים למבוא ,להגדרות ,לסייגים ולתנאים
הכלליים ,אלא אם צוין אחרת בהרחבה ספציפית כלשהי וגם /או בדפי הרשימה
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי ,גבולות האחריות של ההרחבות והכיסויים המפורטים
להלן הינם בהתאם למצוין לצידן בדפי הרשימה לכל הרחבה וכיסוי בנפרד.
 .2.1הרחבה לאבדן או נזק שנגרמו לכספים ולהמחאות שהתקבלו כמתנות בחתונה ולמתנות
שהתקבלו במהלך החתונה .זאת בתנאי שהמחאות או כספים אלו הונחו בכספת
סגורה ונעולה שנמצאה תחת משמורת של אנשי אבטחת מקום עריכת החתונה,
בכל זמן האירוע ועד הגעתם לחזקת המבוטחים ,אך לא יותר מן השעה 12:00
בצהרי היום שלאחר מועד התחלת אירוע החתונה המבוטח.
 .2.2הרחבה להוצאות בגין הדפסה מחדש של הזמנות החתונה בשל ביטול החתונה מחמת
אחד ממקרי הביטוח שנמנו לעיל.
 .2.3הרחבה לאבדן או נזק לרבות שוד או גניבה ,לטבעות הנישואין ותכשיטי המבוטחים
שיועדו לענידה בחתונה ,וארעו במקום שנועד לעריכת החתונה.
 .2.4הרחבה להוצאות צילום אירוע החתונה בכל אמצעי צילום שהוא מחמת אחד ממקרי
הביטוח שנמנו לעיל.
 .2.5כיסוי לפרחים
אם צוין במפורש ברשימה ,כי כיסוי לפרחים תקף ,מורחב הכיסוי לשפות המבוטחים
בגין הוצאותיהם לרכישת פרחים מחמת אחד ממקרי הביטוח שנמנו לעיל.
 .2.6כיסוי לתקליטן
אם צוין במפורש ברשימה ,כי כיסוי להשמעת מוסיקת ליווי ע"י תקליטן או תזמורת
תקף ,מורחב הכיסוי לשפות המבוטחים בגין הוצאותיהם אלו ,מחמת אחד ממקרי
הביטוח שנמנו לעיל.
 .3בסיס השיפוי
 .3.1בקרות מקרה הביטוח על-פי סעיפים  1ו 2-לעיל ,יהיו המבוטחים זכאים לתגמולי
הביטוח כשוויי הנזק הכספי שנגרם להם מחמת ביטול אירוע החתונה ,אך לא יותר
מגבולות האחריות המצוינים ברשימה .מסכום השיפוי ינוכה כל סכום שהמבוטחים
זכאים לקבל מגורם כלשהו בגין ביטול האירוע כאמור וכן סכום ההשתתפות
העצמית כרשום ברשימה והכול עד לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה בגין כל
פריט המופיע בה.
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פרק ב' :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
אם נרשם במפורש ברשימה ,כיסוי לפרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בתוקף ,אזי יחולו
התנאים הבאים:
 .1מקרה ביטוח
מקרה הביטוח הוא חבות המבוטחים ,לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש),
בכפוף לגבול האחריות הנקוב ברשימה ,בשל אירוע תאונתי שנגרם בקשר ישיר לאירוע
החתונה המבוטח שגרם ל-
 .1.1מוות ,מחלה ,פגיעה ,ליקוי גופני ,ליקוי נפשי ,ליקוי שכלי.
 .1.2נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.
 .2טיפול בתביעות
 .2.1המבטח רשאי ,ולפי דרישת צד שלישי  -חייב ,לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח
שהמבטח חייב למבוטחים ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטחים כאמור בסעיף
 2.2והמבוטחים לא התנגדו כאמור באותו הסעיף ,ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון
כלפי המבוטחים תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.
 .2.2דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח כאמור בסעיף  ,2.1יודיע המבטח למבוטחים
בכתב בתוך  7ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיעו לו
המבוטחים על התנגדותם לתשלום הפיצוי בתוך  30ימים ,ישלם המבטח לצד השלישי
את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטחים ,אם הוא חייב בתשלומם.
 .2.3המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטחים את ההגנה של כל תביעה
והמבוטחים ייתנו למבטח ,לפי בקשתו ,עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה
של צד שלישי.
 .2.4במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטחים הנובעות ממקרה ביטוח אחד או
מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת ,והמכוסים לפי פרק זה
של הפוליסה ,יהיה המבטח רשאי לשלם למבוטחים את מלוא גבול האחריות לפי פרק
זה ולאחר תשלום כזה יהיה המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא
תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך ,חוץ מהוצאות משפט שקבע בית
משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.
 .3כיסוי הוצאות משפט
במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה ,יישא המבטח ,בהוצאות משפט
סבירות שבהן על המבוטחים לשאת בשל חבותם ,אף מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה.
 .4חריגים לחבות כלפי צד שלישי
המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטחים בשל סכום שיושת עליהם או שנשאו
בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה:
 .4.1חבות כלשהי של המבוטחים כלפי הוריהם ,אחיהם ,גיסיהם ובניהם של המבוטחים
(כל האמור בלשון זכר יפורש כאילו נאמר גם בלשון נקבה).
 .4.2נזק הנגרם לרכוש הנמצא בבעלותם או בשליטתם או בהשגחתם של המבוטחים.
 .4.3זיהום מים או גזים או כל חומר מזהם אחר או נזק שנגרם בגלל ליקוי במערכות
הביוב ,אלא אם נזק שכזה קרה כתוצאה מאירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי.
 .4.4רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,1975-מנוף ,מכשיר
הרמה ,כלי טיס ,כלי שיט ,כלי ממונע המשמש לנסיעה.
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.4.5
.4.6
.4.7

.4.8
.4.9
.4.10

שימוש בכלי נשק.
בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות ,כלב מסוכן או מגזע מסוכן ,כהגדרתם
בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג.2002-
חבות כלשהי החלה על בעלי ,מחזיקי או מפעילי המקום שנועד לעריכת האירוע
המבוטח או לתפקוד של כל אחד מעובדיהם ,קבלני המשנה מטעמם או כל גורם
אחר שנשכר על -ידי המבוטחים כנגד תשלום לצורך כלשהו הקשור לביצוע
אירוע החתונה.
שימוש בבריכת שחייה.
חבות כלשהי הנובעת וגם או קשורה לבנייה בשיטה הידועה כשיטת ה"-פל-קל".
תביעה המוגשת כנגד המבוטחים בבית משפט מחוץ לגבולות מדינת ישראל
לרבות אישור פסקי חוץ.

 .5הרחבה
הכיסוי על-פי פרק זה מורחב לכלול את חבותם של המבוטחים כלפי עובדים ארעיים ,דהיינו
עובדים המועסקים ישירות על-ידי המבוטחים לצורך אירוע החתונה שלא באופן קבוע ואשר
על המבוטחים לא חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי עבורם ,והם ייחשבו כצד שלישי בעת
היותם מועסקים כאמור.
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פרק ג׳ :סייגים לחבות המבטח
על-פי כל פרקי הפוליסה
ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק או חבות שנגרמו במישרין או בעקיפין מ:-
 .1החלטה מרצון של אחד מיחידי המבוטחים או שניהם לבטל את אירוע החתונה המבוטח
או לדחותו מסיבות שאינן מפורטות בפרק א או קשורות במישרין לביטול אירוע החתונה
מסיבות המפורטות בפרק א לפוליסה.
 .2חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי.
 .3אבדן או נזק שנגרמים בפקודת רשות ציבורית כלשהי ולפי סמכויותיה כדין.
 .4מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם
הוכרזה או בין אם לא הוכרזה) ,מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה וטרור מרד ,התקוממות
צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי
חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי
הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור ,והכל למעט בקשר לכיסוי על פי
סעיף  1.10לפרק א' לפוליסה.
לצורך סייג זה " -טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,כולל שימוש
באלימות שמטרתה להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו באמצעות איש או אנשים
הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו כולל טרור כתוצאה משימוש באמצעים
בלתי קובנציונליים ,לרבות אמצעים גרעיניים ,בילוגיים וכימיים.
מובהר בזאת כי אישור מפורש של משטרת ישראל ו/או משרד הביטחון ו/או מנהל מס
רכוש וקרן פיצויים ,הקובע חד משמעית ,כי מקרה הביטוח נגרם במישרין כתוצאה
מאחד האירועים המפורטים בסייג זה יהווה בסיס לדחיית תביעתו של המבוטח לתגמולי
הביטוח על סמך סייג זה.
 .5אבדן או נזק שייגרמו במישרין או בעקיפין על-ידי מי ממשתתפי אירוע החתונה המבוטח,
שייגרמו מחמת היותו של גורם האבדן או הנזק נתון להשפעת או סמים.
 .6אבדן או נזק לנכסים המפורטים להלן:
 .6.1יצירות אומנות ואבנים יקרות בסכום כולל העולה על-סך של  ,₪ 20,000למעט
הכיסוי בהתאם להרחבה  2.3בפרק א'.
 .6.2ניירות-ערך ומסמכים סחירים חוץ מהמחאות שי שניתנו למבוטחים כשי לאירוע
המבוטח.
 .6.3כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה.1975-
 .7נזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,אשר עלול להיגרם למבוטחים כתוצאה מן הסיכונים
המבוטחים על -פי פוליסה זו.
 .8אבדן מוניטין.
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פרק ד' :תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
 .1הצמדת סכומי הביטוח
 .1.1סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן -המדד) שפורסם לאחרונה לפני
תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
 .1.2אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,
וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד ,תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו
חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל ,והבסיס להגדלה יהיה המדד ,לפי העניין ,שפורסם
לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.
 .2הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
 .2.1תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים
בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה
לפני התשלום למבוטח.
 .2.2לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדה וריבית"
שבסעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א( 1961-להלן-חוק פסיקת ריבית),
מתום  30ימים מיום מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו .אין בהוראה
זו כדי לגרוע מסמכות של בית המשפט לפי החוק האמור.
 .3תביעה לתגמולי ביטוח
 .3.1קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח ,להודיע למבטח בתוך זמן סביר מעת שנודע
לו על קרות המקרה;
כל תביעה של המבוטח לשיפוי כמו גם לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש
באמצעות טופס תביעה שימציא המבטח למבוטח על פי בקשתו;
 .3.2על המבוטח למסור למבטח בתוך זמן סביר מעת שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל
שיוכל להשיגם;
 .3.3לא קוימה חובה לפי תנאי מהתנאים האמורים ( 3.1הודעה על קרות מקרה הביטוח)
או ( 3.2שיתוף פעולה לעניין בירור חבות המבטח) לעיל ,וקיומה היה מאפשר למבטח
להקטין חבותו ,אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח ,אלא במידה בו היה חייב בהם,
אילו קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
 .3.3.1החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
 .3.3.2אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
 .3.4עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או
להכביד עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח ,אלא אם היה חייב בהם ,אילו
לא נעשה אותו דבר;
 .3.5הופרה חובה לפי תנאי ( 3.1הודעה על קרות מקרה הביטוח)( 3.2 ,שיתוף פעולה
לעניין בירור חבות המבטח) או שנעשה דבר כאמור בתנאי ( 3.4מניעה או הכבדה
על בירור חבות המבטח) לעיל ,או שהמבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות ,או
שהעלים ממנו עובדות הנוגעות למקרה הביטוח ,או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר
נעשה בכוונת מירמה ,פטור המבטח מחבותו;
 .3.6נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון -פטור המבטח מחבותו;
 .3.7אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בגין נזק שהמבוטח יכול היה למנוע ,או להקטין
בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים
שהמבטח הורה לו לנקוט;
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 .3.8הוציא המבוטח ,בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,הוצאות סבירות למניעת הנזק
או להקטנתו ,או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות ,חייב המבטח לשפותם ,בין
אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לא; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות,
חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות העניין ,והכל אף מעל סכום הביטוח/
גבולות אחריות.
 .3.9אם המבוטח הינו תאגיד ,אזי ,לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך פוליסה זו,
תחשב ידיעה של המבוטח כידיעה מרגע שנודע לאחד ממנהליו המוסמכים של
המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .4הודעה למשטרה בפעולות זדון ,פריצה ,שוד או גניבה
על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו מפעולת זדון,
פריצה ,שוד או גניבה.
 .5מציאת רכוש
 .5.1נמצא רכוש שאבד /נגנב  /נשדד בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו ,יוחזר
הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אל אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר.
 .5.2נמצא רכוש שאבד/נגנב/נשדד אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח ,יודיע המבטח על כך
למבוטח או להיפך .הרכוש שנמצא יעבור לבעלות המבטח אלא אם כן הודיע המבוטח
למבטח בתוך  30ימים מיום הודעת המבטח או המבוטח ,לפי העניין ,כי ברצונו לקבל
את הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה.
 .6מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
 .6.1בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית
שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו
מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.
 .6.2שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח ,תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי
שישולם למבוטח .חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד ,מיום תשלום
המקדמה עד יום התשלום הסופי.
 .6.3תגמולי ביטוח שאינם שינויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מהיום שהגיש המבוטח
תביעה בהתאם לסעיף  3.3לתשלום תגמולי הביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד
מיתר התגמולים.
 .7השתתפות עצמית
 .7.1בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות
עצמית הקבוע ברשימה בעד כל תביעה.
 .7.2אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז מסכום הביטוח,
יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרק מפרקי הפוליסה.
 .8תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
 .8.1דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו
באופן ובמועדים שיפורטו ברשימה.
 .8.2לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הם סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח,
הכול לפי הנקוב ברשימה.
 .8.3לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח ,יישא הסכום שבפיגור
ריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית בהתאם לשינויים במדד ,בין המדד שפורסם
סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל.
10

 .8.4לא שולם סכום כלשהו בפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש
בכתב מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן .אם נקבע מוטב שאינו
המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע
בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה
עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
 .8.5אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.
 .9גילוי ושינוי בעניין מהותי
 .9.1לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות בעניין אשר שאלה לגביו הוצגה למבוטח
בטופס הצעת הביטוח או בדרך אחרת שבכתב או לא גילה למבטח עניין שיש בו כדי
להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו
(להלן" :עניין מהותי") ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף
חבותו על-פי הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א( 1981-להלן" :חוק חוזה הביטוח").
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ענין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח
בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה אצל המבטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם
עניינים אלה:
תיאור האירוע המבוטח.
 .9.2הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי ,דינה
כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה;
 .9.3שאלה גורפת שנשאלה על ידי המבטח ,הכורכת עניינים שונים ,ללא אבחנה
ביניהם ,אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה;
 .9.4בנוסף ,במשך תקופת הביטוח יגלה המבוטח למבטח ,בכתב ,כל שינוי בעניין
מהותי ,וזאת באופן מידי מעת שנודע לו על כך;.
 .9.5לעניין זה יובהר ,כי שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח ,בנושא שצוין בה
כעניין מהותי וכן דבר המגלה כי תשובה שניתנה לשאלה בעניין מהותי היתה לא
נכונה ויש בה כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש ,יראו בהן גם
כחלק מ"עניין מהותי";
 .9.6תוך  30ימים מהיום שנודע למבטח על תשובה שאינה מלאה וכנה או תוך 30
ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או שנודע על מידע כאמור
למבטח בדרך אחרת ,לפי המוקדם יותר (בהתייחס לשינוי מהותי) ,רשאי המבטח,
כל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את הפוליסה מיד בהודעה בכתב למבוטח;
ביטל המבטח החוזה מכח תנאי זה ,עובר לקרות מקרה ביטוח ,זכאי המבוטח
להחזר דמי ביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול זולת אם המבוטח פעל
בכוונת מרמה;
 .9.7קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח תנאי  9זה ,אין המבטח חייב
אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו
משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא
פטור כליל בכל אחת מאלה:
 .9.7.1התשובה או אי מתן הודעה כאמור בסעיף ( 9.4לפי הענין) ,ניתנו בכוונת
מרמה;
 .9.7.2מבטח סביר לא היה מתקשר באותה פוליסה ,אף בדמי ביטוח מרובים
יותר ,אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי .במקרה זה זכאי
המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.
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 .9.8המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  9.6-9.7לעיל ,בכל אחת מאלה ,אלא
אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:
 .9.8.1המבטח ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או
שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה;
 .9.8.2העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני
שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו ,על חבות המבטח או
על היקפה.
 .9.9אין בתנאי  9זה כדי למנוע מן המבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין.
 .10ביטול הפוליסה
 .10.1המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו .הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד
מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח.
 .10.2בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום
תקופת הביטוח בשל מרמה מצד המבוטח או בשל אי גילוי נאות של פרטים שנשאל
עליהם טרם הוצאת הפוליסה ,ובלבד שהודעה על כך ,שבה ייכללו הנימוקים לביטול,
תישלח למבוטח בדואר רשום  30ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח.
 .10.3הודיע מבוטח על ביטול הפוליסה כאמור בסעיף  10.1או הודיע מבטח על ביטול
פוליסה כאמור בסעיף  10.2יחזיר המבטח למבוטח בהקדם ,ולא יאוחר מ 14-ימים
מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף ,את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו .החלק
היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר
הימים שנותרו ,במועד הביטול ,עד תום תקופת הביטוח המקורית ,לבין מספר הימים
הנכללים בתקופת הביטוח המקורית.
 .10.4כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם
סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת
דמי הביטוח .אם דמי הביטוח שולמו לשיעורין ,ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים
במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך
לפני השבת דמי הביטוח.
 .11ביטוח כפל
 .11.1אם בוטח האירוע בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר
שנודע לו על כך.
 .11.2בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא הסכום ,ובינם לבין
עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.
 .12תחלוף
 .12.1הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי ,שלא
מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור
התגמולים ששילם.
 .12.2המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו
של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
 .12.3קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה,
עליו להעבירו למבטח ,עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה
למבטח ,עליו לפצותו בשל כך.
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 .12.4הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח
סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחסי עבודה.
 .13התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פולסה זו תהיה בהתאם לתקופה שנקבעה
בחוק חוזה הביטוח.
 .14נזק תוצאתי
המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה
מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה ,אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו.
 .15אמצעים להקלת הסיכון
אם צוין במפורש בפוליסה או בכל דרך אחרת ,שעל המבוטח לנקוט באמצעים למניעת
סיכון ו/או להקלת סיכון המבטח (להלן" :האמצעים") ולא ננקטו אמצעים אלו ,ועקב כך
אירע מקרה הביטוח או הוחמר ,יהיה בכך כדי להביא להפחתה משמעותית בתגמולי
הביטוח עד כדי דחיית כיסוי מלאה ,והכל בהתאם לסעיפים  19 ,18ו 21-לחוק חוזה ביטוח.
מבוטח נכבד! כדי למנוע היעדר כיסוי ביטוחי או הפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח  -אנא הקפד על נקיטת האמצעים במלואם.
 .16חישוב השיפוי
הסכומים המופיעים בצד כל פריט או סעיף ברשימה הם סכומי ביטוח מרביים בלבד ,וכי
שיעור השיפוי על-פי פוליסה זו אינו מוסכם ,ועל המבוטחים להוכיח באופן סביר את סכום
נזקם ,היקפו ושיעורו.
 .17זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטחים ,בקרות מקרה הביטוח ,כל סכום
שהמבוטחים חייבים למבטח ,ואשר פקע זמן פירעונו ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת.
 .18הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח ,על-פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר
תינתן במפורש למטרה זאת.
 .19הודעות
 .19.1הודעה של המבוטח או של המוטב ,למבטח ,תימסר למבטח בכתב לאחד מאלה:
 .19.2מען משרדו של המבטח ,כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל לרבות
כתובת דואר אלקטרוני פעילה ,שעליהם יודיע המבטח ,למבוטח או למוטב ,מזמן לזמן.
 .19.3משרדו של סוכן הביטוח ,הרשום בפוליסה  -לפי מענו ,כמפורט בה ,או לפי כל מען אחר
בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
 .19.4הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח יכול שתימסר בדרך אחרת מהאמור בסעיף
קטן  19.1שהמבטח יודיע עליה למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
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