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 ,מבוטח נכבד
" רשימה"הוכ1 לפרטי , הגבלותיהוכיסוייה , נא שי+ לב לתנאי הפוליסה

 .והתנאותיה
נא החזר הפוליסה לידינו ,  או אי דיוק5א+ מצאת פרט הראוי לתיקו1 

 .מיידית
 

 
 1999וני י

 

 
תביעה מובא בזה לידיעת המבוטח שפרטי+ בדבר 

לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו יוחסנו על ידי 

החברה המבטחת במאגר מרכזי של מידע הנוגע 

מאגר זה פועל ליד איגוד חברות . לתאונות רכב

, בשעת הצור;, הביטוח בישראל והמידע שבו יועמד

 .ג+ לרשות מבטחי+ אחרי+

 
החברה מתחייבת להעמיד לרשות המבוטח על פי 

ידע הנוגעי+ לו שהועברו על דרישתו את פרטי המ

 .ידינו למאגר המרכזי של מידע תאונות רכב

 



 ,מבוטח יקר

 
 .דיוק נא להחזירה לחברה תו; שבוע ימי+ לש+ תיקו51במקרה של אי. הנ; מתבקש לבדוק את הפוליסה

 
 5:אלה פרקי הפוליסה המוצעי+ לבחירת; ואשר יכנסו לתוקפ+ ע+ אישור החברה

 
 ): טו41א+ היה הרכב רכב פרטי או מסחרי שמשקלו עד  (5ואליו נלווי+ , )1רק פ (ביטוח כלי הרכב .1

  ביטוח ירידת ער;5 2פרק  
  ביטוח בלאי לחלקי כלי הרכב5 3פרק  
  ביטוח הוצאות להגנה משפטית5 4פרק  

 
 )5פרק  (5) ביטוח חובה (ביטוח נזקי גו. .2

 
 )6פרק  (5) נזקי רכוש (ביטוח חובה כלפי צד שלישי .3

 
 )7פרק  (5 ביטוח הוצאות משפטיות .4

 
 )8פרק  (5 ביטוח למתקני7 .5

 
 )9פרק  (5 ביטוח רכב חליפי .6

 

 
 ובמבוא 13 5 ו12, 11, 10 יהיו כפופי+ לתנאי הכלליי+ של הפוליסה המובאי+ בפרקי+ 5ל וכל אחד מה+ "הפרקי+ הנ

 .לפוליסה

 
 .14ביטוח רכב מיוחד יהא כפו> לתנאי פרק 



ביקש מהחברה לבטחו נגד סיכוני+ כאמור , בטופס הצעה והצהרה שיהיה חלק בלתי נפרד מהסכ+ זה, והמבוטחהואיל 

 .הסכי+ לשל+ את הפרמיה ושאר הסכומי+ המפורטי+ ברשימה, או כפי המקרה, ושיל+, באותו טופס

 
 לכ: מעידה פוליסה זאת

 
) ת כל תוספת המצורפת או שעוד תצור> אליהלרבו(תייגויות ולהתנאות המפורטות בה סלה, שבכפיפות להתניות

 ").הרשימה"לרבות (בפוליסה , מתחייבת החברה לשפות את המבוטח כאמור להל1

 

 פרשנות
 

 5בפוליסה זו
 ;מ"כלל חברה לביטוח בע פרושו "החברה"
לרבות , והמצור> לפוליסה כחלק בלתי נפרד ממנה" הרשימה"הד> הנושא את הכותרת  פרושו "הרשימה"

 ;ספת שתוצא בעתיד ותבוא לשנות את המפורט ברשימהכל תו
 ;כמפורט מעת לעת ברשימה פרושו "המבוטח"
המשתמש בכלי הרכב בתנאי שהוא נכלל בי1 בני האד+ או סוגי בני האד+ הזכאי+  פרושו "הנוהג"

 ;לנהוג בכלי הרכב
 ;כמפורט מעת לעת ברשימה פרושו "הרכב"
 לא לפני ששולמה הפרמיה ותעודתה 5ברשימה ולגבי ביטוח חובה התקופה כמוגדר  פרושו "תקופת הביטוח"

נהיגה בשבתות ובמועדי 5זוכה המבוטח בהנחת אי. ביטוח הוחתמה על ידי הבנק הגובה

, על נהיגה בשבתות ובמועדי ישראל) 5למעט פרק (ישראל לא תחול אחריות החברה 

 .אלא א+ היתה הנהיגה למטרות פיקוח נפש כמשמעו בדיני ישראל
 ;1975 –ה "תשל, חוק פיצויי+ לנפגעי תאונות דרכי+ פרושו "חוק נפגעי תאונות"
 ;כמשמעותו בחוק נפגעי תאונות פרושו "נזקי גו>"
 ;לרבות איזור יהודה ושומרו1 ואיזור חבל עזה פרושו "מדינת ישראל"
כני הנדסי מכל למעט אופנוע ולרבות טרקטור או ציוד מ, כמוגדר בפקודת התעבורה פרושו "רכב מסחרי"

 ;סוג
 ;כמוגדר ברשיו1 הרכב פרושו "רכב פרטי"

 
א; ורק , מוצהר בזה במפורש כי כיסויי הביטוח כמפורט בפרקי הפוליסה להל1 כלולי+ בביטוח מכוח פוליסה זו .1

 .במידה שתחולת+ תצוי1 ברשימה
נית1 לגבי כל אחד מכלי הרכב יראו את הביטוח מכוח פוליסה זו כאילו , במקרה שמפורט יותר מכלי רכב אחד .2

 .האמורי+ בנפרד

 

 



 1פרק 

 אובדן או נזק
 
 מקרה הביטוח .1

או על אבדנ+ או הינזקות+ של אביזריו /החברה תשפה את המבוטח על אבדנו או הינזקותו של הרכב המבוטח ו 

 :י ובשעתהצמודי+ אליו או הנמצאי+ בו מכח די1 בשעת הימצא+ עליו שיגרמו תו; תקופת הביטוח על יד
 .התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, התנגשות מקרית )א( 
א; למעט גניבה על ידי ב1 משפחתו של , ותו; כדי גניבה ובעת ניסיו1 גניבה, וכל נזק עקב גניבה, גניבה )ב( 

סעי> קט1 זה לא יחול לגבי רכב המבוטח בביטוח סחר רכב או בעלי מוס; בעת המצאו בחצרי . המבוטח

 .המבוטח
 .התלקחות, התפוצצות, ברק, אש )ג( 
 .התפרצות הר געש, סערה, שיטפו1 )ד( 
 .ו מטעמואאו על ידי אד+ שנהג ברכב ברשותו /אלא א+ נעשה בידי המבוטח או מטעמו ו, מעשה זדו1 )ה( 
סה הפוליסה א> אבד1 או נזק שאירעו כתוצאה מרעידת חא+ שולמה פרמיה נוספת כמפורט ברשימה ת )ו( 

 .אדמה

 
 פרטי7 לא מכוסי7 .2

 :ת המבוטח בשלאהחברה לא תשפה  
לטלוויזיה ולטלפו1 המותקני+ ברכב ולכל , לאנטנה, למכשיר קשר, לרש+ קול, אבד1 או נזק למקלט רדיו )א( 

 .אלא א+ הוסכ+ אחרת בכתב, רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו חלק מאביזריו
 .עקב מקרה הביטוח, כבצמיגי+ אלא א+ ניזוקו או אבדו חלקי+ נוספי+ מהר )ב( 
 .אבד1 או נזק לחלקי+ ואביזרי+ שאינ+ סטנדרטיי+ אצל היצר1 אלא א+ צויינו במפורש ברשימה )ג( 
 .אבד1 או נזק למזג1 המותק1 מחו= לגו> הרכב )ד( 

 
 קלקולי7 מכניי7 וחשמליי7 .3

 .קב מקרה הביטוחקלקולי+ מכניי+ וחשמליי+ שייגרמו לרכב אינ+ מכוסי+ אלא א+ נגרמו במהל; או ע 

 
 דרכי הפיצוי .4

תיקו1 , תשלו+ ער; הנזק או האובד1 במזומ1: לבחור בי1 דרכי הפיצוי הבאות, על פי שיקול דעתה, החברה תוכל 

 .החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומי+ או החלפת חלק ממנו, הרכב

 
 חישוב הפיצוי .5

ביו+ קרות , שולמו לפי שווי האבד1 או הנזק לרכבתגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יחושבו וי )א( 

תגמולי הביטוח בשל אבד1 או נזק לפריט או למספר פריטי+ לא יעלה על הסכו+ הנקוב . חוטמקרה הבי

או ששימש , היה הרכב בזמ1 כלשהו רכב השיי; למוסד. כסכו+ הביטוח של הפריט או הפריטי+" רשימה"ב

יופחתו שיעורי פחת מתאימי+ משווי רכב דומה שלא שימש למטרות , רכב להשכרה או כמוניתבבזמ1 כלשהו 

 .אלה



תשא החברה ג+ בהוצאות סבירות , במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכו1 המכוסה לפי פוליסה זו )ב( 

 .לשמירתו והעברתו למקו+ הקרוב ביותר בו נית1 לתק1 את הנזק

 
 אבד: של7 .6

 :ע לגביו כי נתקיימו בו אחר מאלהבד1 של+ יהא א+ שמאי רכב קבארכב ב 
  –או ) כולל מיסי+( אחוזי+ ומעלה משוויו 60יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגר+ לו הוא ) א(
 5הרכב  אינו נית1 עוד לשיקו+ והוא נועד לפירוק בלבד או) ב(
 . יו+30רכב נגנב ולא נמצא תו; ה) ג(

 
 אבד: של7 להלכה .7

ר הנזק שנגר+ הוא שני שלישי+ או יותר משווי הרכב סמו; לפני קרות מקרה א+ שמאי מוסמ; יקבע כי שיעו 

 ). אבד1 של+ להלכה5להל1 (רשאית החברה לפצות את המבוטח כאילו היה אבד1 של+ , הביטוח

 
 שרידי הרכב .8

קב או החליפה את הרכב ע, או אבד1 של+ להלכה של הרכב, שילמה החברה למבוטח תגמולי ביטוח בשל אבד1 הרכב 

 .תעבור הבעלות בשרידי הרכב לחברה, מקרה ביטוח

 
 אבד: של7 לרכב שלא שילמו בעדו מיסי7 .9

ולא שולמו כל , א+ נגר+ אבד1 של+ או אבד1 של+ להלכה לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו )א( 

ח תגמולי תשל+ החברה למבוט, והחברה החליטה לא לתק1 את הרכב, המיסי+ הממשלתיי+ בשל הרכב

 .או תחלי> את הרכב ברכב אחר מסוג ואיכות דומי+, ביטוח לפי שווי הרכב ללא מיסי+
ר ממיסי+ על רכב זמבוטח שימציא לחברה הוכחה כי אינו זכאי לפטור חו, )א(על א> האמור בסעי> קט1  )ב( 

  לו החברה תשל+, חליפי שהוא מתכוו1 לרכוש במקו+ הרכב שנגר+ לו אבד1 של+ או אבד1 של+ להלכה

 .או תחלי> את הרכב ברכב מסוג ואיכות דומי+, תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב כאילו שולמו כל המיסי+ בעדו
לאחר תשלו+ תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאית החברה לקבל מהמבוטח את זכויותיו ברכב וא+  )ג( 

 .רהיחול תשלו+ זה על החב, העברת זכויות תלויה בתשלו+ מיסי+ כלשה+

 

 
 מס ער; מוס. .10

 :באלה המקרי+ לא תהא החברה אחראית לתשלו+ מס ער; מוס> 
 .היה המבוטח עוסק מורשה הוא זכאי על פי חוק לנכות המס ששיל+ בגי1 התיקו1 או ההחלפה ממס שגבה )א( 
 .המבוטח אינו מעוניי1 לתק1 את הרכב הניזוק )ב( 

 
 החלפת רכב .11

בהודעה לחברה להעביר את , יוכל המבוטח, בתו; תקופת הביטוח ורכש רכב חליפיהחלי> המבוטח את הרכב  )א( 

הכיסוי לפי פוליסה זאת לרכב החליפי עלו דמי הביטוח בגי1 הרכב החליפי על דמי הביטוח בגי1 הרכב 

תגדיל החברה בהתא+ את דמי הביטוח של הרכב החליפי , המוחל> ביו+ ההחלפה של הרכב החליפי

 .את הפרשי דמי הביטוח באופ1 יחסי,  ימי+ מאותו יו+30תו; , חברהוהמבוטח ישל+ ל



תקטי1 החברה , היו דמי הביטוח בגי1 הרכב החליפי פחותי+ מדמי הביטוח בגי1 הרכב המוחל> ביו+ ההחלפה )ב( 

 . ימי+ מיו+ העדכו1 יחסית30דמי ביטוח הרכב החליפי וההפרשי+ יוחזרו למבוטח תו; 
 .ש תשלו+ לכיסוי הוצאותיה בשל העברת הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל לפי תעריפיההחברה רשאית לדרו )ג( 

 

 

 
 2פרק 

 ביטוח בגין ירידת ערך לרכב פרטי ומסחרי קל כתוצאה מתאונה
 

 טו1 יכלול ג+ ביטוח בגי1 ירידת ער; 4כי הכיסוי לביטוח רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל עד , מוצהר ומוסכ+ בזה

 :כמפורט להל1

 
 קרה הביטוחמ
 ).ביטוח רכב (1המכוסה לפי פרק , פיצוי5מקרה הביטוח הוא ירידת ער; הנגרמת לרכב כתוצאה מנזק בר .1
 .ידי שמאי מוסמ;5א; ורק על פי התנאי+ שלהל1 והשיעורי+ הנקבעי+ על, חישוב ירידת הער; יעשה .2

 
 חריגי7

 :פרק זה אינו מכסה ירידת ער; הנגר+ לרכב
 .החליטה החברה לפצות את המבוטח במלוא ער; הרכב, זק שנגר+ לוכאשר בעקבות נ .1
 . שני+9שגילו מעל  .2
 ).שאינ+ מולחמי+(כתוצאה מפגיעה בחלקי+ מתפרקי+  .3
 .כתוצאה מנזק לחלקי+ מכניי+ .4
 .או כאשר לא אושרה מכירתו על ידי השמאי/אשר לא תוק1 בהתא+ להנחיות השמאי ו .5

 
 השתתפות עצמית

אלא ,  משווי הרכב ביו+ קרות מרה הביטוח כהשתתפות עצמית1.5% 5י המגיע לפי פרק זה ינוכה סכו+ השווה למכל פיצו

 .א+ צויי1 אחרת במפורש בפוליסה

 
 טבלת שיעורי ירידת ער; מכסימלית לרכב כתוצאה מתאונה לפי מוקד הפגיעה

 
א; לא יותר משיעור ,  הרכב ותיקו1 הנזקשנתו1, גובה הפיצוי בגי1 מקרה ביטוח יהיה בהתא+ לחומרת הפגיעה .א

 .ירידת הער; המכסימלי המופיע בטבלה



 
שיעורי ירידת הער; המכסימלי באחוזי7 משווי 

 השוק של הרכב ביו7 הנזק לפי מהות התיקו:
 מוקד הפגיעה

  החלפה תיקו1

 נזק בחזית)    1(  

 )כולל גשר קדמי(פגיעה בפח חזית מרות;  )א1( 3%עד  2%עד 
 פגיעה בכנ> קדמית מרותכת )ב1( 2%עד  1%ד ע

 פגיעה בדופ1 תא מנוע )ג1( 4%עד  3%עד 
 )עד קו האופני+(פגיעה בקורה קדמית  )ד1( 3%עד  2%עד 
 )מעבר לקו האופני+(פגיעה בקורה קדמית  )ה1( 5%עד  4%עד 
 פגיעה במסכה מנוע )ו1( 55 1%עד 

   

 נזק בחלק אחורי)    2(  

 פגיעה בפח דופ1 אחורית )א2( 2%ד ע 1.5%עד 
 ) דלתות4רכב (פגיעה בכנ> אחורית מרותכת  )ב2( 3%עד  2%עד 
 ) דלתות2רכב (פגיעה בכנ> אחורית מרותכת  )ג2( 4%עד  3%עד 
 פגיעה ברצפה אחורית )ד2( 5%עד  4%עד 
 פגיעה בבית גלגל אחורי )ה2( 1%עד  1%עד 

   

 אלשמ/ פגיעה בצד ימי: )    3(  

 פגיעה בפח ס> )א3( 2%עד  1%עד 
 פגיעה בעמוד אמצעי )ב3( 2%עד  2%עד 
 פגיעה בעמוד קדמי )ג3( 2%עד  2%עד 
 פגיעה בעמוד אחורי )ד3( 2%עד  2%עד 
 )כולל החלפת פח צפוי(פגיעה בדלת  )ה3( 55 1%עד 

   

 נזק בגג)    4(  

 פגיעה בגג 5%עד  4%עד 

   

 נזק ברצפה)    5(  

 פגיעה ברצפת תא הנוסעי+ 55 5%עד 

 

 

 



 3פרק 

 ביטוח בלאי לחלקי כלי רכב
 

המבוטח יהיה זכאי במקרה של אובד1 או נזק לכלי הרכב עקב הסיכוני+ המכוסי+ בפוליסה זו לפיצוי בעד סכו+ שנוכה 

חברה בגי1 בלאי חלקי ידי ה5על) ידי החלפה או תיקו51ולא על(מתביעה שאושרה על ידי שמאי מוסמ; וסולקה במזומ1 

 .הרכב שהוחלפו באישור השמאי

 
 :בתנאי מפורש ש

כ הער; הממשי של כלי הרכב וכ1 לא יחול פרק זה על אבד1 "הפיצוי הכולל כתוצאה ממקרה הנזק לא יעלה על סה .1

 .כאשר ייקבע כזה על ידי החברה, של+ של כלי הרכב
 .קי+ לאחר החלפת+ באחרי+החברה תהיה זכאית לבעלות מלאה על החלקי+ הניזו .2
אול+ א+ , וסה במסגרת פרק זהח לא י5 שני+ מתחילת הביטוח על פי פוליסה זאת 9 5כלי רכב ששנת יצורו קודמת ל .3

 במקרה של :תשא החברה במלוא עלות החלפה זו, תיקו1 הרכב יחייב החלפת המרכב או חלקי+ ממנו או פנס

בניכוי , דהיינו(ת החברה על הער; הממשי של החלק שאבד או ניזוק יורהחלפה של חלק אחר של הרכב לא תעלה אח

 .בצירו> הוצאות התקנה) בלאי
 .מצברי+ ורדיאטורי+, ביטוח על פי פרק זה לא יחול על צמיגי+ .4

 

 

 
 4פרק 

 ביטוח הוצאות להגנה משפטית
 

הרי אז יחול א> ) אבד1 נזק (1פרק מוצהר ומוסכ+ בזה א+ צויי1 ברשימה שהביטוח על פוליסה זאת כולל א> את כיסויי 

 :סות הוצאות להגנה משפטית כמפורט להל1חכיסוי פרק זה מורחבת הפוליסה ל

 
 הגדרות .1

לרבות בקשות מנהליות , הליכי+ בה+ מוגש כתב אישו+ על ידי מדינת ישראל או מטעמה "הליכי7 משפטיי7"

 .למעט אישומי+ לה+ ברירת קנס, לשלילת נהיגה ולהשבתו
או כל רכוש שארעה תו; כדי ועקב שימוש הנעשה ברכב /תאונת דרכי+ בה נפגע אד+ ו "נהתאו"

 .כמפורט בתנאיה, וסה במסגרת הפוליסהחהמ
התערי> (שכר טרחת עור; די1 לנהול הליכי+ משפטיי+ הקבוע בכללי לשכת עורכי הדי1  "שכר טרחה"

ת עורכי הדי1 כפי שהחוק  או כללי תערי> מינימלי של שכר טרח1977 5ז "תשל) המינימלי

 .יחייב מעת לעת
,  ושכר מומחי+,שכר עדי+, העתקת פרוטוקולי+, מסמכי+, דמי ביול, אגרות, מסי משפט "הוצאות הגנה"

, כפי שייקבע על ידי בית המשפט או בהתא+ לקבוע בסדרי הדי1 הפלילי ולמעט כל קנס

 .פיצוי או תשלו+ עונש המוטלי+ בגזר הדי1

 



 טרחה והוצאותשיפוי שכר  .2
תעמיד החברה למבוטח על חשבו1 החברה עור; די1 לש+ מת1 , בכפו> לתנאי+ וההסתיגויות המפורטי+ להל1 )א( 

 .הגנה משפטית בהליכי+ משפטיי+ שהוגשו נגד המבוטח בקשר לתאונה
ש+ מת1 הגנה יהיה המבוטח רשאי לפנות לכל עור; די1 על פי בחירתו ל, לא העמידה החברה למבוטח עור; די1 )ב( 

בהליכי+ כאמור ובמקרה כזה תשפה החברה את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי 

 .המבוטח

 
 ערעור .3

 עד ערכאה סופית 5ה את המבוטח בשכר טרחה והוצאות הגנה שישולמו על ידו לעור; די1 בשל ערעור פהחברה תש 

 .בוטח בהליכי+ משפטיי+או גזר די1 שיוטלו על המ/ו הכרעת די1 5וכולל 
יהא תנאי מוקד+ לחבות החברה על פי סעי> , מוצהר ומוסכ+ כי אישור החברה בכתב ומראש להגשת ערעור כאמור 

החברה תת1 את האישור לאחר קבלת חוות דעת מנומקת מאת עור; הדי1 אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש . זה

 .צלחת הערעור כאמורוסיכוי טוב להענייני כי יש לדעתו בסיס , הערעור

 
 הגבלת אחריות .4

אחריות החברה על פי פוליסה זו מוגבלת לס; הנקוב בד> הסכומי+ בגי1 כל מקרה תאונה ולס; כולל הנקוב בד>  

 .הסכומי+ במש; כל תקופת הביטוח

 
 תנאי7 והסתייגויות .5

הנהג תחת השפעת משקאות החברה לא תהא חייבת בכל תשלו+ על פי פרק זה א+ בעת קרות התאונה היה  )א( 

או בא+ עומדת , סמי+ משכרי+ או כל חומר המשפיע על עירנות המבוטח או שיקול דעת בנהיגה, אלכוהוליי+

לחברה הזכות בהתא+ לתנאי הפוליסה או החוק לתבוע את הסכומי+ שהיא התחייבה בה+ כלפי צד שלישי 

 .לאחר קרות התאונהאו בא+ כתב האישו+ מתייחס להתנהגות המבוטח , מאת המבוטח
החלטות , עדויות, חוות דעת מומחי+, פרוטוקולי+, החברה תהא רשאית לדרוש מאת המבוטח כתבי עת )ב( 

פסקי די1 וכל חומר אחר המצוי בידי המבוטח או עור; הדי1 בשל ניהול ההליכי+ המשפטיי+ או בקשר 

 .ברה ע+ דרישתההמבוטח יורה לעור; הדי1 להעמיד כל חומר כאמור לרשות הח. אליה+
 .הכל בהקשר הדברי+ ובשינויי+ מחייבי העני1, פרק זה יקרא בכפיפה לכלל תנאי הפוליסה )ג( 

 

 

 
 5פרק 

 )ביטוח חובה(ביטוח נזקי גוף 
 
 תחולת הביטוח .1

 ;תפצה החברה, עד כמה שה+ חלי+ על פי פרק זה, לחריגי+ ולהגבלות שבפוליסה זו, בכפיפות לתנאי+ 
 בשל נזק גו> 5עבור כל סכו+ שיהיו חייבי+ לשלמו על פי חוק נפגעי תאונות , פוליסה ואת הנהגאת בעל ה )א(  

,  בשל מותו5ועל פי כל די1 ישראל אחר , שאירעה תו; תקופת הביטוח, שנגר+ בתאונה שמעורב בה כלי הרכב



שאירעה תו; תקופת , או חבלת גופו של אד+ שנגרמו על ידי השימוש בכלי הרכב או עקב השימוש בכלי הרכב

 .הביטוח
בסכו+ , שאירעה תו; תקופת הביטוח, על נזק שנגר+ לו בתאונת דרכי+ שמעורב בה כלי הרכב, את הנוהג )ב( 

על פי חוק נפגעי תאונות בשל נזק הגו> האמור אילו אירעה , השווה לסכו+ הפיצוי שהנוהג היה זכאי לקבלו

 .ג בידי אחרתאונת הדרכי+ האמורה שעה שכלי הרכב היה נהו
החברה לא תהא אחראית לתשלו+ כלשהו על פי הפוליסה למי שאינו זכאי לפיצויי+ מכח הוראות חוק נפגעי  )ג( 

 .תאונות בדבר הגבלת הזכאות לפיצויי+

 
 חריגי7 לביטוח על פי פוליסה זאת .2

חברה אחראית לתשלו+ כי לא תהא ה, לפוליסה מוסכ+ בזה" הסתייגויות כלליות"מבלי לפגוע באמור בפרק  )א( 

פשרה שהושגה , כלשהו על פי הפוליסה עבור או בגי1 תביעה כלשהי שהוגשה מחו= לגבולות מדינת ישראל

בורר או רשות שיפוטית , בתביעה כאמור וכ1 עבור סכו+ כלשהו שנפסק בפסק די1 או החלטה של בית המשפט

פסק הבורר , בי1 א+ הוכרזו פסק הדי1,  לאובי1 א+ התיימרו לפסוק לפי דיני מקו+ אירוע התאונה ובי1 א+

, בי1 א+ נית1 פסק די1 בישראל נגד המבוטח על יסוד תביעה, או ההחלטה כאכיפי+ בישראל ובי1 א+ לאו

 .פסק די1 או כאמור ובי1 א+ לאו, פשרה
 .החברה לא תהא אחראית בעבור או בגי1 חבות שבחוזה )ב( 

 

 
 וק נפגעי תאונותלעני: תשלו7 תכו. על פי ח" דרישה" .3

תיחשב ,  לחוק נפגעי תאונות5דרישת נפגע לתשלו+ תכו> של הוצאות ותשלומי+ חודשיי+ מכח הוראות סעי>  

בצירו> קבלות על הוצאות ובצירו> ראיות , כאילו נמסרה לחברה כדי1 במועד בו הומצאו לחברה פרטי+ מלאי+

במסגרת סמכויותיה לדרוש מהנפגע להמציא לה , השנדרשו על ידי החברה בקשר לדרישה האמור, סבירות אחרות

זכאית החברה לדרוש מהנפגע לצר> לדרישתו האמורה הרצאת פרטי+ , ראיות לביסוס דרישתו לתשלו+ תכו>

המוגשת לבית המשפט בהתא+ להוראות תקנות , מאומתת בתצהיר כדי1 בנוסח שיש לצרפו לתביעה לתשלו+ תכו>

 .לחוק נפגעי תאונות) ב(5 סדר די1 מקוצר שהותקנו מכח סעי>
יראו את הדרישה כאילו נמסרה לחברה , קבלות וראיות כאמור לעיל במועדי+ שוני+, נמסרו לחברה פרטי+ מלאי+ 

 .במאוחר מבי1 המועדי+ האמורי+

 
 ביטוח משות. .4

 :ה1 כדלקמ1) ביטוח חובה(החברות המשתתפות בביטוח על פי פרק זה  
 50% מ"כלל חברה לביטוח בע 
 50% מ"אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע 
והואיל וביטוח זה הינו ביטוח משות> של המבטחות כאמור אחראית כל אחת מה1 א; ורק עבור חלקה היחסי  

הסדר כל תביעה שתוגש בתוק> פרק זה יימסר ליישוב א; ורק . בביטוח ובהתא+ לאחוז השתתפותה המפורט לעיל

בתור נתבעת בכל תובענה , פוליסהבלפי מענה הנקוב , צטט את החברהלחברה ובהתא+ לכ; יהא זה מספיק ל

מסכי+ כי כוחו ") אבנר"להל1 (מ " אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע5לאכיפת התחייבות המבטחות על פי הפוליסה ו

ו ה נגדו לאכיפת התחייבותגשל פסק די1 שיינת1 בתובענה כאמור יהא ככוחו של פסק די1 שנית1 בתובענה שהוש

 .בהתא+ לחלקו היחסי בביטוח, האמורה



אשר ייעשה על ידי החברה בהתא+ ) לרבות פשרה או ויתור(כ1 מסכי+ אבנר לקיי+ בכל מקרה ומקרה כל הסדר  

חבותה של כל חברה . לאמור לעיל בתנאי שכל אחת מהחברות תהא אחראית א; ורק עבור חלקה היחסי בביטוח

 . אחראית לחלקה של החברה האחרתהינה חבות לחוד בלבד ואי1 חברה אחת
ו כאילו היקרא" החברה"ובכל מקרה בו נאמר בפרק זה , החברה רשאית לחתו+ לבדה על תעודת הביטוח והפוליסה 

 ".המבטחות"נאמר בו 

 
 הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי .5

, 1970 5ל " תש5] סח חדשנו[לעני1 ביטוח זה יראו פוליסה זאת כמוצאת על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  

א+ חוייבה החברה לשאת בתשלו+ כלשהו בניגוד להוראות . בכפיפות לשינויי+ המצוייני+ בה והמותרי+ על פי חוק

הפוליסה יהא המבוטח חייב להחזיר לה את כל הסכומי+ ששולמו על ידה ושלא היתה חייבת בתשלומ+ לולא 

 .ות חוק נפגעי תאונותאלא בטלה חובתו מכח הורא, ל"הוראות הפקודה הנ

 
 הוראות ביטוח חבות .6

יחולו   להל61בפרק " טיפול בתביעות צד שלישי"בסעי> ) איסור הודאה ()ג( 5ו) ניהול הליכי+ ()א(הוראות סעיפי+  

 .א> לגבי פרק זה

 
 6פרק 

 )נזקי רכוש(ביטוח חבות כלפי צד שלישי 
 

, תפצה החברה את המבוטח בעד כל הסכומי+, מוש בכלי רכב השי5 או שנבעה מ1 5במקרה של תאונה שנגרמה על ידי 

למעט נזק לרכוש , לרבות הוצאות התובע אשר המבוטח יהיה חייב לפי החוק לשלמ+ בגי1 נזק פיזי ממשי לרכוש

או בפיקוח+ או אחד מבני משק , בשכירת+, בשמירת+, שבבעלותו של המבוטח או נהג הרכב או המסור לידיה+ בנאמנות

 .עט חבות שבחוזה אשר בהעדר חוזה כזה לא היתה חבות כזאת חלה ולמעט נזק שנגר+ בזדו1בית+ ולמ
 .על ידו או עליו, למע: הסר ספק מוצהר בזה כי הכסוי על פי פרק זה לא יחול לגבי נזק לרכוש המובל ברכב

 תעלה על הס; הנקוב לא, אחריות החברה על פי פרק זה ביחס לכל תביעה או לס; כל התביעות הנובעות מתאונה אחת

 . על הסכו+ המפורט ש+ בסעי> זה5 א+ מפורט סכו+ אחר ברשימה 5או , בד> הסכומי+
 .החברה תשא א> בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חובתו זאת א> מעל לסכו+ הביטוח

 החברה בחלק היחסי של תישא, היה סכו+ האחריות שהושת על המבוטח גבוה מגבול אחריות החברה על פי פוליסה זאת

 .הוצאות המשפט כיחס בי1 גבול האחריות ובי1 הסכו+ שהושת על המבוטח

 
 טיפול בתביעות צד שלישי

או לנהל בש+ המבוטח את ההגנה או את היישוב של כל תביעה וג+ להתפשר /החברה רשאית ליטול על עצמה ו )א(

. ניהול כל ההליכי+ המשפטיי+ או ביישור כל תביעהלחברה יהיה שיקול דעת מלא ב. בשמו של המבוטח בכל תביעה

 .המבוטח יושיט לחברה לפי בקשתה עזרה הנחוצה לחברה לצור; זה
במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרי+ שאפשר ליחס+ למקור  )ב(

ברה רשאית לשל+ למבוטח את מלוא סכו+ תהא הח, והמכוסי+ לפי פרק זה של הפוליסה, אחד או לסיבה אחת

הביטוח לפי פרק זה ולאחר תשלו+ כזה תהא החברה פטורה מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על 



חו= מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר , החברה שו+ אחריות נוספת בקשר לכ;

 .לתביעות האמורות
 5 למעט מסירת עובדות התאונה למשטרה לפי דרישה וכ1 מת1 עדות במשפט 5שאי לעשות כל הודאה אי1 המבוטח ר )ג(

הבטיח או התחייב לפיצוי , הציע, הודה המבוטח בחבות. או תשלו+ בלי הסכמתה בכתב של החברה, הבטחה, הצעה

 .לא יחייב הדבר את החברה, ללא הסכמת החברה מראש, כאמור

 
  גו. חבות בגי: נזקי>הרחבה 

מבוטח המוסכ+ בזה כי א+ צויי1 ברשימה ושולמה פרמיה נוספת מורחב הביטוח על פי פרק זה לחסות חבות כספית ש

עשוי לחוב בה על פי פקודת הנזיקי1 ואשר אינה חייבת בביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי בגי1 נזק גו> שנגר+ לצד 

 :לרבות בעת, וליסה זאתשלישי על ידי הרכב המבוטח במש; תקופת הביטוח בפ
 .החנית הרכב המבוטח במקו+ בו החניה מותרת על פי כל די1 .א
 .טעינה או פריקת הרכב המבוטח בעת חנייתו .ב
 .והוא נעשה במסגרת עבודתו של הנפגע, תיקו1 דר; הנעשה ברכב המבוטח שלא על ידי הנוהג בו .ג

 
 :הרחבה זאת לא תחול לגבי

 .תמש ברכבחבות כלפי הנוהג או המש .1
 .או הנוהג כלפי עובדיה+/חבות המבוטח ו .2
 .ג+ א+ נפטר ממנה המבוטח על פי הוראת הפקודה, חבות החייבת בביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי .3

 

 

 
 7פרק 

 וצאות משפטיותביטוח ה
 

שפטיות ושכר טרחה סה הפוליסה הוצאות מחמ, ותמורת פרמיה נוספת, מוצהר ומוסכ+ כי א+ צויי1 במפורש ברשימה

 .שהוציא המבוטח בפועל לתביעה ממזיק בגי1 נזקי+ שארעו לכלי הרכב המבוטח מחמת תאונת דרכי+
 .ח" ש10,000אחריות החברה לא תעלה על ס; 

 
 הגדרות

  5למטרת הרחבה זאת 
 מומחי+ שכר עדי+ ושכר , י+העתקת פרטיכל, דמי ביול מסמכי+, אגרות, רוש1 מסי משפטיפ "הוצאות משפטיות"

 פירושו שכר טרחת עור; די1 לנהול הליכי+ משפטיי+ ולא יותר  "שכר טרחה" .שייקבע על ידי בית המשפט כפי
 .1965 5ה "תשכ) התערי> המינימלי(מזה הקבוע בכללי לשכת עורכי הדי1 

 
 השיפוי

 לש+ יצוגו בתביעה בכפו> לתנאי הפוליסה ולהגדרות שלעיל תעמיד החברה למבוטח על חשבו1 החברה עור; די1 )א

 .כאמור



א+ לא העמידה החברה למבוטח עור; די1 יהיה המבוטח רשאי לפנות לעור; די1 על פי בחירתו ובמקרה כזה תשפה  )ב

 .החברה את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות משפטיות כמוגדר לעיל
כי התביעה לא , דעתלאחר שקול , הרשות בידי החברה לדחות את דרישת המבוטח לשפותו כאמור א+ קבעה )ג

במקרה זה תהא החברה אחראית לשפות את המבוטח רק א+ זכה בתביעתו נגד המזיק למרות קביעת . תיצלח

 .החברה האמורה

 
 ערעור

 .הרחבה זאת לא תחול לגבי ערעור שהגיש המבוטח על החלטת בית משפט מוסמ;

 

 
 8פרק 

 ביטוח למתקנים
 
הכל לפי ) למעט סרטי+ מכל מי1(או רש+ קול /ו) למעט אנטנה(יו כמקלט רד" מתק1"בפרק זה יפורש המונח  .א

בא+ פורט ברשימה תשפה החברה את המבוטח ג+ בעד אבד1 או נזק למתק1 . המקרה וכמצויי1 במפורש ברשימה

 :המתואר שייגר+ על ידי
 .גניבה .1 
 .למעט אש כתוצאה מקלקול חשמלי או התלקחות עצמית, אש .2 
ובלבד שהחברה לא תהיה , כשהמתק1 מותק1 ברכב, טח שתהווה תביעה לפי פוליסה זותאונה לרכב המבו .3 

 .אחראית בעד אובד1 או נזק למנורות של המתק1 האמור
 . או לשל+ במזומ1 את ער; הנזק5 או חלק ממנו 5החברה תוכל לפי ראות עיניה לתק1 את המתק1 או להחליפו  .ב

 החלקי+ שניזוקו או אבדו ובשו+ פני+ לא תעלה על הנמו; אחריות החברה לא תעלה על הער; הממשי של 

 .ער; הכינו1 של המתק1 בזמ1 האובד1 או הנזק; שווי המתק1 כפי שהוער; על ידי המבוטח: מהסכומי+ הבאי+
 .12כל האמור בפרק זה כפו> להשתתפות עצמית כאמור בפרק  .ג

 

 

 
 9פרק 

  טון4ביטוח רכב חילופי לרכב פרטי ומסחרי עד 
 
סות א> שירות רכב חמורחבת הפוליסה ל, ותמורת פרמיה נוספת, "רשימה"בצהר ומוסכ+ בזה כי א+ צויי1 במפורש מו

 : להל1טחילופי כמפור

 
 מהות השירותי7 .א
לפי , בקרות אחד האירועי+ המצוייני+ להל1 יהא המבוטח זכאי לקבל רכב חליפי לרכבו המבוטח על פי הפוליסה או .1

 :קבל הוצאות מיוחדות לשכירות רכב חליפיל, שקול דעת החברה

 



 : בהתא+ לתנאי+ הבאי+5במקרה של תאונה  .א 
החברה תעמיד לרשות , במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה מושבת רכב המבוטח במוס; לש+ תיקונו .1  

 ".חברת ההשכרה: "להל1, אליה יופנה המבוטח על ידי החברה, המבוטח רכב חלופי של חברת השכרה
 .הרכב החלופי ינת1 לאחר בדיקת הרכב הניזוק על ידי שמאי מוסמ; .2  
קביעת מספר הימי+ לקבלת הרכב החלופי מותנית במספר הימי+ הדרושי+ לתיקו1 רכב המבוטח  .3  

 .הניזוק
עלות עבודת תיקו1 : שיוגש לחברה כמפורט להל1, ח שמאי"קביעת מספר הימי+ תעשה על סמ; דו .4  

בהתא+ לתעריפי איגוד המוסכי+ (במוס; )  שעות8(ק במחיר יו+ עבודה מחול, הרכב המבוטח

 ).התקפי+ בזמ1 התיקו1
בו קבע את מספר הימי+ הדרוש ,  לעיל4ח השמאי כמפורט בסעי> "הרכב החלופי ינת1 בהתא+ לדו .5  

 .ימי+ 7אול+ בכל מקרה לא ינת1 הרכב לתקופה העולה על .  ימי+3ובניכוי , לתיקו1 כלי הרכב הניזוק
למעשה או (שבעקבותיה הנזק לרכב המבוטח הוגדר על ידי השמאי כאבד1 של+ , במקרה של תאונה .6  

 . ימי+7 5ינת1 הרכב החלופי ל, )הלכהל

 
 להודעה שנמסרה 8 5במקרה של גניבת רכב המבוטח תעמיד החברה לרשותו רכב חלופי החל מהיו+ ה .ב 

 למשטרה ולחברה על גניבת
אול+ בכל מקרה לא יועמד רכב חלופי לתקופה העולה על ,  ועד למועד מציאת המכוניתרכב המבוטח .1  

 .ולא לפני היו+ השמיני,  יו+23
 .המבוטח מתחייב להחזיר את הרכב החלופי לחברת ההשכרה מיד לאחר מועד מציאת הרכב .2  
זכאי לרכב חלופי כאמור יהיה המבוטח , במידה ויתברר כי רכב המבוטח שנגנב היה מעורב ג+ בתאונה .3  

 .בנוס> לזכאותו לפי סעי> זה, לעיל' בפיסקה א

  
 הגבלות .ב

 לקרות 14 >בכל מקרה לא נית: רכב חלופי אלא א7 הוגשה דרישה לשירות לחברה לא יאוחר מהיו7 ה .1 

 .התאונה או הגניבה
רת מקרי+ הקשורי+ קשר אי1 המבוטח זכאי ליותר משרות רכב חלופי אחד ללא תמורה בגי1 מקרה או שו .2 

 .סיבתי זה לזה
 . יו+30ס; כל ימי ההשכרה שינתנו במש; תקופת הביטוח לא יעלה על  .3 
בגי1 הקילומטרי+ העודפי+ יהא המבוטח זכאי , מ לכל יו+ זכאות" ק200 5השימוש ברכב חלופי מוגבל ל .4 

 . ממחירו1 חברת ההשכרה לעת השימוש ברכב החלופי50%להנחה בשיעור 
 .תהא רצופה בלבד ולא ניתנת לפיצול', תקופת הזכאות לשימוש ברכב חלופי לתקופה כאמור בסעי> א .5 

 
 קבלת הרכב החלופי והחזרתו .ג

 :מבוטח הזכאי לרכב חלופי כמבואר לעיל יקבל את הרכב החלופי בהתא+ לתנאי+ הבאי+ 
 אבד1 5 1פרק (הגניבה על פי הפוליסה הזכות קמה רק א+ הכירה החברה באחריותה בגי1 מקרה התאונה או  .1 

 ).או נזק
המבוטח יקבל מהחברה הפניה לחברת ההשכרה בה נקוב מספר הימי+ לה+ הוא זכאי , במקרה של תאונה .2 

 .לרכב חלופי



א+ רכב המבוטח לא ימצא עד לתו+ .  ימי+10במקרה של גניבה יקבל המבוטח הפניה לחברת ההשכרה עבור  .3 

עד תו+ תקופת זכאותו ,  ימי+ נוספי+ וחוזר חלילה10המבוטח מהחברה הפניה לעוד עשרת הימי+ יקבל 

 .מבואר לעילכלרכב חלופי 
 שעות מעת הצגת 48תו; ) לאחר המצאת מכתב ההפניה( ההשכרה תהמבוטח יקבל את הרכב החלופי בחבר .4 

 .מסמכי+ בחברה וקבלת מכתב הפניה כמבואר לעיל
לרבות , שכרה ע+ חברת ההשכרה בנוסח המקובל בחברת ההשכרה באותו מועדהמבוטח יחתו+ על חוזה ה .5 

 .הפקדת פקדו1
למעט (ההגבלות והחובות החלי+ על שוכר מכונית רגיל מחברת ההשכרה , על המבוטח יחולו כל הזכויות .6 

 ).נושא התשלו+ כמבואר בתוספת זאת

 וימסר למבוטח באחד מסניפי Bקבוצה הרכב החלופי שתעמיד חברת ההשכרה לרשות המבוטח יהיה מ .7 

בהתא+ לבחירת המבוטח בעת (ג "באר שבע ונתב, חיפה, ירושלי+, אביב5ההשכרה הראשיי+ בתלחברת 

 .בשעות העבודה המקובלות) קבלת מכתב הפניה מהחברה
 .המבוטח ישא בעצמו בכל הוצאות הדלק של הרכב החלופי .8 
 .ההשכרה בתו+ תקופת הזכאות כמפורט בחוזה ההשכרההמבוטח יחזיר את הרכב החלופי לחברת  .9 
 .תשלומי+ שידרשו על ידי חברת ההשכרה בגי1 איחור בהחזרת הרכב החלופי יחולו על המבוטח במלוא+ .10 

 
 הרכב המבוטח .ד

) אבד1 או נזק (1בכל מקו+ בו נזכר רכב המבוטח תהא הכוונה לרכב המצויי1 במפורש בפוליסה והמבוטח לפי פרק  

 .פוליסהב

 
 חריג גיל וותק .ה

 שנה ולגבי נהג 23יל גלא יחול הביטוח על פיה לגבי נהג שהינו צעיר מ, למרות כל הנאמר אחרת בתוספת זאת 

 .המחזיק ברשיו1 נהיגה תק> מש; פחות משנה

 
 תשלו7 .ו

מי שכירות לשל+ למבוטח ד, לפי שיקול דעתה, תהא בידי החברה הרשות, למרות כל הנאמר אחרת בתוספת זאת 

 .תחת אשר תפנה את המבוטח לחברת השכרה, רכב כמוגדר לעיל

 

 



 10פרק 

 אנשים הרשאים לנהוג ומטרת הנהיגה
  > בתוק. לכל הפרקי7 >

 
 סוגי האנשי7 הרשאי7 לנהוג )א(

רשאי+ לנהוג ברכב המבוטח רק אד+ או האנשי+ , לצרכי הביטוח מכח פוליסה זו ובכפיפות לחריגי+ שלה1 

 :י+ באחת השורות דלהל1 וכמצוי1 ברשימההמצויינ
  או5המבוטח בלבד  .1 
  או5המבוטח ורעיתו בלבד  .2 
  או5המבוטח ואד+ הנקוב בש+ בלבד  .3 
  או5האיש ששמו מפורט ברשימה בלבד  .4 
 .כל אד+ הנוהג לפי פקודת המבוטח או ברשותו .5 
הינו בעל רשיו1 בר תוק> בישראל לנהיגת ) על הפוליסהבי1 שהוא בעל הפוליסה ובי1 שאינו ב(בתנאי שאד+ הנוהג  

 החודשי+ שקדמו לנהיגת כלי הרכב 24כלי רכב מסוג כלי הרכב או שהוא בעל רשיו1 כאמור בתארי; כלשהו במש; 

החלטות בית משפט או רשות מוסמכת , פסק די1, ולא נפסל מלקבל או מלהחזיק רשיו1 כזה על פי הוראות שבחיקוק

 .אחרת
מותנה במפורש כי א+ צויי1 הדבר במפורש )  ביטוח נזקי גו>5 5למעט פרק (1 הביטוח על פי פוליסה זאת לעניי 

או שותק נהיגתו בסוג הרכב המבוטח משני+ / ו24סה הפוליסה נהיגת נהג שהינו מתחת לגיל ח לא ת."רשימה"ב

 . הגבלה זאתלא תחול, ותמורת דמי ביטוח נוספי+, "רשימה"בא+ צויי1 אחרת . עשר חודשי+

 
 מטרת הנהיגה והשימוש )ב(

מוצהר בזה שאחריות החברה למקרה אבד1 או נזק או חבלה גופנית כלשהי תחול א; ורק בזמ1 שהרכב יהיה  )1( 

, ובלבד שהתאונה לא ארעה במתכוו1 על ידי הנהג, בשימוש למטרות חברתיות ופרטיות ולעסק בעל הפוליסה

 .או תו; כדי ניסיו1 התאבדות שלו
אלא א+ כ1 הסכימה החברה , להל1' ז2 5' א2לא יהיה כיסוי לאירוע הנובע משימוש ברכב כמתואר בסעיפי+  )2( 

 .להרחיב את הכיסוי לאחד הסעיפי+ והדבר נרש+ ברשימה
 .שימוש להשכרה .א2  
 .שימוש להסעת נוסעי+ בשכר למטרות רווח .ב2  
 .שימוש לתחרות .ג2  
 .הוראת נהיגה .ד2  
 .בחני כושר רכבמ .ה2  
 .סחר כלי רכב ממונעי+ .ו2  
 .שימוש בזמ1 גרירת נגרר בשכר .ז2  

 

 
 נהיגת אקראי )ג(

לגבי אות+ ) 6לפי פרק (ונזקי+ לרכוש צד שלישי ) 1לפי פרק (מוצהר בזה שפוליסה זו מורחבת לכסות נזקי+ לרכב  

מוס; לתיקו1 מכוניות או צבע העוסק בתיקו1 מקרי+ בה+ נגר+ הנזק כתוצאה מנהיגת הרכב על ידי נהג שהוא עובד 



או בידי נהג שהוא עובד מלו1 או עובד במגרש חניה הנוהג ברכב בשטח מגרש חניה או כדי להחנותו בשטח , הרכב

ל כמבוטחי+ במסגרת הכסוי הנית1 "אי1 בהרחבה זאת משו+ הכללת נהג או מוס; או מלו1 או מגרש חניה כנ. המלו1

או /למבוטח ו, או ששולמו על ידה/ל את הנזקי+ שנגרמו לה ו" תהיה הזכות לתבוע מאת הנבפוליסה הזאת ולחברה

 .לצד שלישי

 

 
 11פרק 

 הסתייגויות כלליות
 > בתוק. לכל הפרקי7 >

 

 
 לא תהיה החברה אחראית לתשלו+ כלשהו בתוק> פוליסה זו בגי1, על א> כל האמור בפוליסה זו .1

 .ת שנגרמו או קרו מחו= לשטח מדינת ישראלנזק או חבו, אבד1, כל תאונה )א( 
 :או חבות שנגרמו או קרו בזמ1 שהרכב/אבד1 נזק ו, כל תאונה )ב( 
 .נהוג על ידי אד+ שאינו מורשה לנהיגתו לפי החוק .1  
 .לפי המתואר ברשימה, נהוג על ידי אד+ שאינו מורשה לנהיגתו .2  
 .נמצא בשימוש שלא בהתא+ למפורט ברשימה .3  
 .ל"מגויס לצה .4  
 .נהוג בידי נהג שהינו תחת השפעת סמי+ או משקעות משכרי+ .5  
שאינ+ , לרבות ירידת ער; של הרכב המבוטח הנובעת מטעמי+ מסחריי+ בלבד, נזק תוצאתי מכל סוג )ג( 

 ).2אלא א+ בוטחה על פי פרק (תיקו1 מלא של הרכב 5קשורי+ לאי
 או הפסד או הוצאה כלשה+ כתוצאה מכ; או הנובעי+ מכ; וכ1 כל נזק ,אבד1 או נזק לרכוש כלשה+, תאונה )ד( 

או כל חבות מסוג כלשהו אשר במישרי1 או בעקיפי1 נגרמו או נסתייעו על ידי או הנובעי+ מקרינה , תוצאתי

 .אקטיבי או תהליכי+ גרעיניי+5מיננת או זהו+ רדיו
ר גרעיני מפי1 נגרמו או נסתייעו על ידי או הנובעי+ מחואשר במישרי1 או בעקי, או נזק חבות, אבד1, כל תאונה )ה( 

 .לנשק

 
או חבות שנגרמו ונסתייעו על ידי או הנובעי+ מתו; /אובד1 או נזק ו, החברה לא תישא בתשלו+ כלשהו בגי1 תאונה .2

או מעשה איבה , פעולת אויב זר, פלישה: או שמקור+ באחד האירועי+ שלהל1 או בקשר ע+ אחד האירועי+ דלהל1

תפיסת שלטו1 על , התקוממות, מרד צבאי, מלחמת אזרחי+, )בי1 א+ הוכרזה ובי1 א+ לא הוכרזה(פעולת מלחמה 

מהומות או פעולת פועלי+ שובתי+ או מושבתי+ או אנשי+ הנוטלי+ חלק , שביתות, או באורח בלתי חוקי, ידי צבא

, חצי צבאי או טרוריסטי כלשהו, ו1 פוליטי צבאיבהפרעות עבודה או אנשי+ בעלי כוונות זדוניות הפועלי+ בש+ ארג

 .או בקשר עמו או פיגועי+ חבלניי+
שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל שימוש באלימות " רוריט"רור לעני1 סעי> זה יהא פירוש המונח יט 

 .ולמטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשי+ הפועלי+ בש+ או בקשר ע+ ארגו1 כלשה
סה נזק כלשהו המוגדר חמובהר בזה כי פוליסה זאת אינה מ, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולמע: הסר ספק 

 .1961 >א "כנזק בר פיצוי על פי חוק מס רכוש וקר: פיצויי7 התשכ

 



ידת או חבות הנובעי+ במישרי1 או בעקיפי1 מרע/אובד1 או נזק ו, החברה לא תישא בתשלו+ כלשהו בגי1 תאונה .3

 .אדמה אלא א+ הוסכ+ במפורש אחרת

 
בזה ומוסכ+ מוצהר ,  למרות כל הנאמר בפוליסה זאת לעני1 ביטוח בשטחי יהודה ושומרו1 וחבל עזה5 סעי. נטישה .4

כי הכיסוי בשטחי+ אלה ייפסק מיד במקרה של נטישת הרכב המבוטח שתבוא בעקבות התפרצות מעשי איבה 

 .אבד1 או נזק שיקרו לאחר נטישה כזאתוהחברה לא תהא אחראית בגי1 על 

 

 

 
 12פרק 

 השתתפות עצמית
  > בתוק. לכל הפרקי7 >

 
יופחתו מתשלו+ תגמולי ביטוח שעל החברה לשלמ+ בכל מקרה ומקרה על פי הוראות , על א> האמור בפוליסה זו .1

לעני1 (למעט ,  השתתפותלגבי כל פרק בפוליסה זו כסעיפי, הסכומי+ המפורטי+ בד> הסכומי+, סעיפי פוליסה זו

 .מקרה ביטוח שגר+ לרכב לאבד1 של+) 1פרק 

 
יוחזר מיד אותו סכו+ לחברה על ידי , במקרה שהתשלו+ שתעשה החברה יכלול את סכו+ ההשתתפות העצמית .2

 .המבוטח

 
 ביטוח  פירושו אירוע או סדרת אירועי+ הנובעי+ מסיבה אחת בקשר לכלי רכב שלגביו נית51" מקרה"בפרק זה  .3

 .מכוח פוליסה זו

 
תשל+ החברה לצד שלישי את כל הסכומי+ שהמבוטח יהיה ,  לפוליסה זו6בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק  .4

החברה תגבה מהמבוטח את סכו+ ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה בשל מקרה הביטוח . חייב לשל+ כאמור

 .ולמי+ לצד שלישיולא תנכה את סכו+ ההשתתפות העצמית מהסכומי+ המש

 
או ,  א+ הסכו+ שהמבוטח חייב לשל+ לצד שלישי שווה לסכו+ ההשתתפות העצמית4על א> האמור בסעי> קט1  .5

 .ישא המבוטח בעצמו בתשלו+ לצד השלישי והחברה לא תהיה חייבת לשל+ לצד שלישי כל סכו+ שהוא, קט1 ממנו

 

 

 



 13פרק 

 תנאים כלליים
  > בתוק. לכל הפרקי7 >

 
 עובדות מהותיות להערכת הסיכו: .1

תנאי הוא שהמבוטח גילה לחברה את כל העובדות המהותיות המתייחסות להערכת הסיכו1 על ידי החברה  )א( 

 .אלה במש; תקופת הביטוחמעובדות ויודיע לחברה בכתב מיד ע+ הוודע לו על כל שינוי שחלו בעובדות 
צגה בהצעת הביטוח או בכל דר; אחרת בכתב לרבות שאלה עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הו )ב( 

 5:המתייחסת ל
חלקי+ בלתי , סוג תיבת ההילוכי+, התוצר והדג+ שלו, מספר הרישוי שלו, שנת ייצורו, סוג הרכב )1(  

 .סטנדרטיי+
 .פטור ממסי+ לגבי הרכב במידה שישנו )2(  
 .תנאי אחזקתו ותקינותו, לל בדר; כקתיאור השימוש ברכב והמקו+ שבו הוא מוחז )3(  
1 ועבירות תנועה כתאונות שהיו מעורבי+ ב, זהות הבעלי+ או המחזיקי+ דר; קבע ברכב ועיסוקיה+ )4(  

שבה1 הורשעו בשלוש השני+ שקדמו לעשיית הביטוח על פי פוליסה זו פרט לעבירות תנועה שיש 

 5:לגביה1 ברירת קנס
 .מורות כתוצאה מסיכוני+ הכלולי+ בביטוח זהנזקי+ שארעו לרכב בשלוש השני+ הא )5(  
ודרישות מיוחדות שדרשו מבטחי+ , במידה שהיו, פרטי+ אודות מבטחי+ קודמי+ שביטחו את הרכב )6(  

 .במידה שדרשו, קודמי+
 .אמצעי בטיחות הקיימי+ ברכב או שהוסכ+ על התקנת+ תו; זמ1 קצוב )7(  
ה רשאית החברה לבטל את הביטוח או להקטי1 את היק> החבות על תהי, לא קיי+ המבוטח הוראות סעי> זה )ג( 

 .פי חוק

 
 ביטוח כפל .2

יודיע , א+ בוטח הרכב בפני הסיכוני+ הכלולי+ בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות )א( 

 .המבוטח על כ; בכתב לחברה מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כ;
 .טוח כפל אחראי+ המבטחי+ כלפי המבוטח יחד ולחודבבי )ב( 

 
 ביטוח חסר והערכת הרכוש המבוטח .3

תפחת חבות החברה בשיעור יחסי שהוא כיחס , היה סכו+ הביטוח בעת כריתת חוזה הביטוח פחות משוויו של הרכב 

נפרד ברשימה כפרט כל פריט שנקבע לו סכו+ ביטוח . שבי1 סכו+ הביטוח לבי1 שווי הרכב בשעת כריתת החוזה

 .לתנאי זה בנפרד
, בי1 א+ הוזמ1 המערי; על ידי המבוטח ובי1 א+ הוזמ1 על ידי החברה, הוגשה לחברה הערכה של הרכוש המבוטח 

ובלבד שהחברה תהא אחראית לשפות את המבוטח רק בסכו+ שוויו , תהווה ההערכה בסיס לקביעת סכומי הביטוח

כל אחריות לא .  מקרה הביטוח ובכל מקרה לא יותר מסכו+ הביטוח ברשימההממשי של הפריט הניזוק ביו+ קרות

 .תחול על החברה בגי1 ההערכה אלא כאמור לעיל
, בכל עת בתקופת הביטוח, על שוויו של הרכב רשאי כל צד, בעת כריתת החוזה או לאחר מכ1, עלה סכו+ הביטוח 

 .מי הביטוח מיו+ הדרישהיפחת סכו+ הביטוח ובמקביל יפחתו ג+ ד, לדרוש הפחתה זו



 . טו41שמשקלו עד , סעי> זה לא יחול לגבי כלי רכב פרטי ומסחרי 

 
 תשלו7 דמי ביטוח ודמי7 אחרי7 .4

המגיעי+ מהמבוטח לחברה בקשר לפוליסה ישולמו במלוא+ ) הפרמיה: להל1(דמי הביטוח והדמי+ האחרי+  )א( 

ולגבי פוליסות הנקובות , קופת הביטוח לפי ערכ+בשקלי+ תו; עשרי+ ושמונה ימי+ מתארי; תחילתה של ת

 .ב או צמודות לו יהא ערכ+ בשקלי+ לפי שער המחאות והעברות הגבוה ליו+ התשלו+"ר של ארהאבדול
אלא במועדי+ אחרי+ עליה+ הוסכ+ , לא שולמו דמי הביטוח תו; עשרי+ ושמונה הימי+ האמורי+ לעיל )ב( 

 5: מיו+ תחילת הביטוח ועד יו+ התשלו+ בפועל כלהל1ישא כל תשלו+ בגינ+ הפרשי+, במפורש
 יהיו ההפרשי+ הפרשי הצמדה למדד המחירי+ לצרכ1 המתפרס+ על 5היתה הפוליסה נקובה בשקלי+  )1(  

 .המדד היסודי הוא המדד הידוע ביו+ תחילת הביטוח. ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הפרשי+ הפרשי שער המחאות היהיו , לו  צמודהב או"ר של ארהאהיתה הפוליסה נקובה בדול )2(  

 .והעברות גבוה
לפי השעור , ישא הסכו+ שבפיגור א> ריבית עבור תקופת הפיגור, לא שולמה הפרמיה במועדי+ המוסכמי+ )ג( 

 .המקובל בחברה באותה עת
שאית ר,  ימי+ לאחר שהחברה דרשה מהמבוטח לשלמו15לא שול+ סכו+ כלשהו שבפיגור כאמור תו;  )ד( 

א+ הסכו+ שבפיגור לא יסולק ,  ימי+ נוספי+21כי הביטוח יתבטל כעבור , החברה להודיע למבוטח בכתב

רשאית החברה לבטל את הביטוח א+ , והקביעה היתה בלתי חוזרת, וא+ נקבע מוטב שאינו המבוטח, לפני כ1

 ימי+ מהיו+ שנמסרה 15; והמוטב לא סילק את הסכו+ שבפיגור תו, הודיעה למוטב בכתב על הפיגור האמור

 .לו ההודעה האמורה
, אי1 בביטול הביטוח על פי סעי> זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכו+ שבפיגור והפיצוי המוסכ+ )ה( 

 .וכ1 את הוצאות החברה, המתייחסי+ לתקופה שעד לביטול האמור
 .שאות+ יש לשל+ במזומ1 בבנק) ביטוח חובה(האמור לעיל לא יחול לגבי תשלומי ביטוח נזקי גו>   

 

 
 נימכתב כיסוי ז .5

 :כתב כיסוי זמני לגבי כל הרכב יחולו ההוראות הבאות, הוציאה החברה לבעל הפוליסה לפני הוצאתה של פוליסה זו 
יתבטל , חל תארי; תחילת הביטוח לפי פוליסה זאת לפני תארי; פקיעת הביטוח על פי כתב הכיסוי הזמני )א( 

 .הזמני מאליו בתו+ תקופתוכתב הכיסוי 
 לא יחול 5חל תארי; תחילת הביטוח לפי פוליסה זאת לאחר תארי; פקיעת הביטוח על פי כתב הכיסוי הזמני  )ב( 

הביטוח על פי פוליסה זאת על השימוש בכלי הרכב בתקופה שבי1 תארי; פקיעת הביטוח על פי כתב הכיסוי 

 .פוליסה זאתהזמני לבי1 תארי; תחילת תקופת הביטוח לפי 

 
 אחריות המבוטח לתקינות הרכב .6

על המבוטח לאחוז בכל הצעדי+ המתקבלי+ על הדעת כדי לשמור על המכונית מאבד1 או נזק ולהחזיקה במצב תקי1  

ולחברה תהיה בכל עת רשות של גישה חופשית ומלאה כדי לבדוק את המכונית או כל חלק ממנה או לבחו1 כל נהג 

אי1 להשאיר את המכונית ללא שמירה או בלי אמצעי זהירות ,  במקרה של תאונה או קלקול.או עובד של המבוטח

הרי כל , + המכונית תוסע טר+ שהתיקוני+ הדרושי+ נעשו בהאמתאימי+ כדי למנוע נזק או אבד1 נוספי+ ו

 .התפשטות הנזק הקיי+ או כל נזק נוס> שייגר+ למכונית יהיו על אחריותו היחידה של המבוטח עצמו

 



 בדיקת רכב .7
על ידי מומחה של , על חשבונו,  יו+ מתארי; הדרישה בדיקת רכב15לפי דרישת החברה בכתב יערו; המבוטח תו;  

 .החברה
על המבוטח לבצע מיד את התיקוני+ שיידרשו על ידי המומחה ולהעמיד את הרכב לבדיקה נוספת על ידי אותו  

נזק או חבות כלשה+ שייגרמו תו; , ראית לתשלו+ בגי1 אבד1לא תהיה החברה אח, ובא+ לא יעשה כ1, מומחה

 .נסיעתו ובילומו, הסעת הרכב

 
 תביעה לתגמולי ביטוח .8

, תביעה, כל מכתב. על המבוטח או המוטב להודיע על כ; לחברה שנודע לה+ על כ;, קרה מקרה  הביטוח )א( 

 .וטחאו הודעה משפטית ישלחו לחברה מיד ע+ קבלת+ על ידי המב, הזמנה
 .כל תביעה לתשלו+ תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב )ב( 
את המידע , תו; זמ1 סביר לאחר שנדרש לכ;, למסור לחברה, לפי העני1, או אל המוטב, על המבוטח )ג( 

 .ככל שיוכל להשיג+, עליו לעזור לחברה, והמסמכי+ הדרושי+ לבירור החבות והיקפה וא+ אינ+ ברשותו
 .תעשה את הדרוש לבירור חבותו,  מיד לאחר שקיבלה הודעה מהמבוטח על קרות מקרה הביטוח,החברה )ד( 
 ימי+ מהיו+ שביו בידי החברה המידע והמסמכי+ הדרושי+ לבירור חבותה 30תגמולי הביטוח ישלומו תו;  )ה( 

 . לחברהולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב תו; שבעה ימי+ מתו+ שלושי+ יו+ ממועד ההודעה
שפורס+ סמו; לפני יו+ מסירת התביעה , תגמולי הביטוח ישתנו בהתא+ ליחס שבי1 מדד המחירי+ לצרכ1 )ו( 

 .לבי1 מדד המחירי+ לצרכ1 שפורס+ סמו; לפני יו+ התשלו+
 ימי+ מיו+ 30לעיל תיווס> ריבית בשיעור של ארבע אחוזי+ לשנה מתו+ ) ה(על הסכו+ שנקבע לפי סעי> קט1  )ז( 

 .ירת התביעהמס

 
 מקדמות ותגמולי7 שאינ7 שנויי7 במחלוקת .9

זכאי לקבל מהחברה מקדמה או התחייבות , לפי העני1, בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח או הצד השלישי )א( 

 .וזאת על חשבו1 הכספי+ שיגיעו מהחברה לפי תנאי פוליסה זו, כספית שתאפשר לקבל שירות לתיקו1 הנזק
 ימי+ מהיו+ שנמסרה לחברה תביעה בכתב לתשלו+ 30 שאינ+ שנויי+ במחלוקת ישולמו תו; תגמולי ביטוח )ב( 

 .תגמולי הביטוח וה+ ניתני+ לתביעה בנפרד מיתר התגמולי+
 ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיי+ )ב( 5 ו)א(סכומי+ ששולמו למבוטח או לצד השלישי מכח סעיפי+ קטני+  )ג( 

 .שישולמו
תנו בהתא+ לשינויי+ במדד המחירי+ לצרכ1 בי1 המדד שפורס+ סמו; לפני תשלומ+ הסכומי+ שינוכו יש  

וא+ היתה הפוליסה נקובה , לבי1 המדד שפורס+ סמו; לפני יו+ תשלו+ הסכו+ הסופי של תגמולי הביטוח

אר מיו+ ל ינוכו הסכומי+ בהתא+ לשינויי+ שחלו בשער המחאות והעברות גבוה של הדו5ב "ר של ארהאבדול

 .ומ+ ועד יו+ תשלו+ הסכו+ הסופי של תגמולי הביטוחתשל
כי ,  יעשה לאחר המצאת הוכחות סבירות1התשלו+ הסופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק  )ד( 

 .המבוטח תיק1 את הנזק לרכב

 
 שמאות רכב .10

י המבוטח להציג חוות דעת זכא, א+ נערכה הערכת הנזק לרכוש המבוטח על ידי שמאי שנשלח על ידי החברה .א 

 .נגדית של שמאי מוסמ; אחר מטעמו ועל חשבונו



 1980 5 מ"התש) שמאי רכב(זכותו של המבוטח לפנות לרשות כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכי+ ושרותי+  .ב 

 .ולהגיש להכרעה בי1 שומות מנוגדות בפני ועדת הערר

 
 תחלו. .11

עוברת , כות פיצוי או שיפוי כלפי אד+ שלישי שלא מכוח חוזה ביטוחביטוח ג+ זההיתה למבוטח בשל מקרה  )א( 

 .זכות זו לחברה מששילמה תגמולי+ למבוטח או למוטב וכשיעור התגמולי+ ששילמה
החברה אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעי> זה באופ1 שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מ1  )ב( 

 .על תגמולי+ שקיבל מהמבטחהאד+ השלישי פיצוי או שיפוי מ
 .עליו להעבירו לחברה, קיבל המבוטח מ1 האד+ השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לחברה לפי סעי> זה )ג( 
 .עליו לפצותה בשל כ;, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה לחברה, עשה פשרה  
ונה בידי אד+ שמבוטח סביר לא היה תובע הוראות סעי> זה לא יחולו א+ מקרה הביטוח  נגר+ שלא בכו )ד( 

 .מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניה+, ממנו פיצוי או שיפוי

 
 החזרת סכומי הביטוח בהיק. חבות החברה לקדמות7 .12

תשיב , לאחר ששילמה החברה תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה כלשהו במש; תקופת הביטוח 

. לקדמות+ כפי שהיו סמו; לפני קרות מקרה הביטוח, לפי העני1, ומי הביטוח או גבולות האחריותהחברה את סכ

לצור; חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשל+ עבור השבת סכומי הביטוח לקדמות+ מתארי; קרות מקרה הביטוח 

דמי הביטוח . שלישיועד לתו+ תקופת הביטוח ילקחו בחשבו1 תגמולי הביטוח ששולמו בפועל למבוטח או לצד 

 .א+ תרצה בכ; החברה, יקוזזו מתגמולי הביטוח המגיעי+ למבוטח
ביטוח ינוכו דמי הביטוח שעל המבוטח לשל+ בעבור השבת הסכומי+ הא+ בוטל הביטוח לאחר מועד קרות מקרה  

 .הל1 ל)ו(14אלא א+ חל האמור בסעי> ,  להל141לקדמות+ מדמי הביטוח המוחזרי+ למבוטח כאמור בסעי> 

 
 הצמדה למדד .13

לשעור השינוי בשער , ב"ר של ארהאא+ היו נקובי+ בדול, הסכומי+ הנזכרי+ להל1 יותאמו לשיעור השינוי במדד או 

 .ראהיציג של הדול
 .מדד המחירי+ לצרכ1 המתפרס+ על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  יהא המדד5לעני1 פוליסה זאת  
 : לגבי סכומי הביטוח )א( 
כומי הביטוח ישתנו לפי השינויי+ שיחולו במדד בי1 המדד הידוע ביו+ תחילת הביטוח ובי1 המדד הידוע ס  

לפי השינויי+ בשער המחאות והעברות , ב"ר של ארהאאו א+ היו נקובי+ בדול, ביו+ קרות מקרה הביטוח

 .ר מיו+ תחילת הביטוח ועד יו+ תשלו+ תגמולי הביטוחאגבוה של הדול
 :ומי ההשתתפות העצמיתלגבי סכ )ב( 
או בד> הסכומי+ ישתנה לפי השינויי+ שיחולו במדד בי1 המדד /סכו+ ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה ו  

 . ביו+ תשלו+ תגמולי הביטוח5הידוע ביו+ תחילת הביטוח ובי1 המדד הידוע 

 
 ביטול הביטוח .14

ובלבד שהודעה , לפי שיקול דעתו, ופת הביטוחהמבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תו+ תק )א( 

במקרה כזה תשאיר .  ימי+ לפחות לפני התארי; שבו יתבטל הביטוח21על כ; תישלח לחברה בדואר רשו+ 

 מדמי הביטוח השנתיי+ בעד כל חודש או חלק ממנו שוב היה 10%החברה לעצמה דמי ביטוח מחושבי+ לפי 



. והיתרה תוחזר למבוטח,  מדמי הביטוח השנתיי+10%ת של הביטוח בתוק> ובנוס> לזה תוספת גלובלי

 .א+ נתבקש הדבר על ידו ואושר על ידי החברה, למרות האמור לעיל יחול הביטוח מיידית ע+ בקשת המבוטח
רשאית החברה לבטל את , הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זודי1 או על פי מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי  )ב( 

ובלבד שהודעה על כ; תישלח למבוטח , לפי שיקול דעתה, שהיא לפני תו+ תקופת הביטוחהביטוח בכל עת 

ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר ,  ימי+ לפחות לפני התארי; שבו יתבטל הביטוח21בדואר רשו+ 

 .דמי הביטוח ששיל+ לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח
רשאית החברה לבטל את הביטוח מיד ,  אי גילוי עובדה מהותיתנודע לחברה על החמרת הסיכו1 או על )ג( 

הוראות סעי> זה לא יחולו . במשלוח הודעה במכתב רשו+ למבוטח לפי כתובתו האחרונה הידועה לחברה

 ).ביטוח נזקי גו> (5לגבי פרק 
סכו+ ההחזר . וח ימי+ מיו+ ביטול הביט30 ייעשה תו; )ב( – )א(החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפי+ קטני+  )ד( 

ייקבע לפי השינויי+ שחלו במדד המחירי+ לצרכ1 שפורס+ סמו; לפני ביטול הביטוח עד מדד המחירי+ 

ייקבע , או צמודי+ לו, ב"ר של ארהאאו א+ היו נקובי+ בדול, לצרכ1 שפורס+ סמו; לפני החזרת דמי הביטוח

 .+ ההחזרר ביו+ תשלואסכו+ ההחזר לפי שער המחאות והעברות גבוה של הדול
א+ החברה תבטל את הפוליסה לפני תו+ תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר  )ה( 

את , )ב(במקו+ החזר כאמור בסעי> קט1 , תשל+ החברה למבוטח, את החוזה או ניסה להונות את המבטח

ופה שנותרה עד תו+ יחסית לתק, הסכו+ שהיתה דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביו+ הביטול

 . ימי+ מיו+ ביטול הפוליסה30התשלו+ ייעשה תו; . תקופת הביטוח המוסכמת
ולא , מתבטלת פוליסה זאת מאליה לאחר מכ1, או לאבד1 של+ להלכה, גר+ מקרה הביטוח לאבד1 של+ )ו( 

 .ידי החברה5יוחזרו כל דמי ביטוח על
בעל הפוליסה להחזיר לחברה את תעודת הביטוח תו; שבעה על ) ביטוח נזקי גו> (5בוטל הביטוח לפי פרק  )ז( 

כי למ1 מועד הביטול לא יהא לפוליסה כל תוק> כלפי כל אד+ , למע1 הסר ספק מובהר. ימי+ ממועד הביטול

 .בי1 א+ הוחזרה התעודה ובי1 א+ לאו

 
 מוטב שאינו המבוטח .15

 .א+ כ1 ניתנה לו לכ; מראש הסכמת החברה בכתבאלא , המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו )א( 
תחייב קביעה זו ג+ את , פוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכ+ בי1 החברה למבוטח הפיצוי המגיע לוכנקבע  )ב( 

 .המוטב

 
 הודעות למבוטח ולמוטב .16

 הודעה תיחשב .הודעה של החברה למבוטח או למוטב כל הקשור לפוליסה תינת1 לפי מענ+ האחרו1 הידוע לחברה 

 . שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר72כנתקבלה אצל הנמע1 כעבור 
 הודעות לחברה 
או בכל מע1 אחר , המצויי1 בכותרת הפוליסה, הודעה של המבוטח או של המוטב לחברה תינת1 למע1 משרדה הראשי 

 .למבוטח ולמוטב מזמ1 לזמ1) א+ בכלל(בישראל עליו הודיעה החברה בכתב 

 
 ות קיזוזזכ .17

החברה רשאית לקזוז מתגמולי הביטוח המגיעי+ למבוטח או למוטב בקרות מקרה הביטוח כל סכו+ שהמבוטח  

 .חייב לחברה בי1 שחובו מתייחס לפוליסה זו ובי1 אחרת



רשאית החברה לקזז את יתרת דמי , לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו) טוטאלי(במקרה של אבד: של7  

 .ג7 א7 טר7 הגיע מועד תשלומ7, עי7 לההביטוח המגי

 

 

 
 תקופת התיישנות .18

היא שלוש , תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגי1 אבד1 או נזק לרכב המבוטח על פי פוליסה זו 

 .שני+ מיו+ קרות מקרה הביטוח
תהא , כוסה על ידי פוליסה זוהמ', תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגי1 חבותו של המבוטח כלפי צד ג 

 .כלפי המבוטח' חופפת לתקופת ההתיישנות החלה על תביעת צד ג
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על פרקי+ אחרי+ הכלולי+ בפוליסה זאת היא שלוש שני+ מיו+  

 .קרות מקרה הביטוח
 . וה1 על תביעה המוגשת בערכאותהאמור בסעי> זה לעני1 ההתיישנות יחול ה1 על תביעה המוגשת לחברה 

 
 הארכת הביטוח .19

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של החברה אשר תינת1 במפורש למטרה  

 .זאת
. הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש הפוליסה תהווה ההצעה לביטוח חלק בלתי נפרד א> ממסמ; ההארכה 

 .של פוליסה קודמת יראו את ההצעה לביטוח המקורי כחלק בלתי נפרד ממנההיתה פוליסה זאת חידוש 

 
 שיפוט .20

כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זאת או בקשר אליה יתבררו א; ורק באחד מבתי המשפט בישראל  

 .ועל פי דיני ישראל

 
 פטירת המבוטח .21

ח על פי הפוליסה במועד תו+ תקופת הביטוח או כעבור במקרה של פטירת המבוטח תו; תקופת הביטוח יפקע הביטו 

ולמש; תקופה זאת יראו את היורש או היורשי+ כמי , לפי המועד המוקד+ יותר,  יו+ מתארי; פטירת המבוטח45

שנכללו בי1 בני האד+ או סוגי בני האד+ הזכאי+ לנהוג בכלי הרכב וכל חובות הפוליסה המוטלות על המבוטח יחולו 

 .כנמשכת לאחר מותו, י המבוטח בחייו"כ1 יראו רשות שניתנה לנהיגת כלי הרכב שניתנה ע.  כל זכויותיווכ;, עליה+
פקע הביטוח לפי סעי> זה טר+ מועד תו+ תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה יהא היורש או היורשי+ זכאי+ להחזר  

 .יחסי של דמי הביטוח בעד התקופה שבה לא תהא הפוליסה בתוקפה

 
 ר ער; מוסכ7העד .22

א+ ננקב סכו+ ביטוח לגבי כלי הרכב או פריט רכוש כלשהו אחר לא ייחשב סכו+ ביטוח כזה כער; מוסכ+ ועל  

א+ ננקב , אחריות החברה לא תעלה בכל מקרה על סכו+ הביטוח. היקפו ושיעורו, המבוטח להוכיח את סכו+ נזקו

 ".רשימה"בכזה 

 
 14פרק 



 תוספת לביטוח רכב מיוחד
 

 טו1 או שהינו אוטובוס 4 בזה כי הואיל והרכב המבוטח הינו רכב שאינו רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל עד מוצהר

 :יחולו ג+ התנאי+ שלהל1") רכב מיוחד: "לעיל) (כהגדרתו בחוק(זעיר 

 
 )אובד: או נזק (1לפרק  .1

 . מבוטלות5 )א(1מסעי> " ותאונה מכל סוג שהוא"המילי+  .א 
ביו+ קרות מקרה , גמולי הביטוח שיגיעו למבוטח יחושבו וישולמו לפי שווי האובד1 או הנזק לרכבת"למילי+  .ב 

 ".הסכו+ הנמו; משניה+, או בהתא+ לסכו+ הביטוח" יוספו המילי+ )א(5מסעי> " הביטוח
וכי מובהר בזה כי הסכו+ או הסכומי+ המופיעי+ בפוליסה בצד פריטי הרכוש הינ+ סכומי ביטוח מירביי+  .ג 

 .היקפו ושיעורו, שעור השיפוי על פי פוליסה זאת אינו מוסכ+ ועל המבוטח להוכיח את סכו+ נזקו
 יצהיר 5שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מ1 הרכב בעת שווקו על ידי היצר1 , היה מותק1 ברכב מיוחד כלשהו .ד 

א+ נכלל . 1 המבוטחהמבוטח לחברה על קיו+ מתק1 כזה וקיומו יהווה עובדה מהותית להערכת הסיכו

, המתק1 האמור בסכו+ הביטוח על פי פוליסה זו יתייחסו אליו כאל פריט נפרד לצור; חישוב תגמולי הביטוח

 .ורשאית החברה לנכות ער; הנצולת שלו מתגמולי הביטוח למקרה אובד1 של+
 .סה גניבה על ידי עובד של המבוטח או בקשר עמוחפוליסה זאת אינה מ .ה 

 
  מבוטלי47 > ו3פרקי7  .2

 
 ) נזקי רכוש>חבות כלפי צד שלישי  (6לפרק  .3

 :החברה לא תהא אחראית בגי1 
חבות של נזק לרכוש הנגר+ או שארע מחו= לדרכי+ רגילות וכבישי+ ראשיי+ בקשר להבאת מטע1 לרכב לש+  .1 

 .הטענתו עליו או בקשר להובלת מטע1 מרכב לאחר שנפרק מעליו
או לכל דר; שהיא או משהו מתחת לה+ על ידי /או לויאוקט ו/או לגשר משקל ו/גשר וחבות בשל נזק לכל  .2 

 .או המטע1 המובל ברכב או עליו/התנודה או על ידי הכובד של הרכב ו
א+ לא בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את , מתקני+ או כבלי+ תת קרקעיי+, אבד1 או נזק לצינורות .3 

בכל . כבלי+ וכל מתק1 שהוא, באיזור התת קרקעי של אתר העבודה צינורותהמיקו+ המדוייק בו מצויי+ 

מקרה יהא סכו+ השיפוי מוגבל א; ורק להוצאות תיקונ+ של הכבלי+ והצינורות התת קרקעיי+ ולא יהא 

 . בגי1 נזק תוצאתי כלשהו5 וממילא לא ישולמו תגמולי ביטוח 5כיסוי 

 
 )מטרת הנהיגה והשימוש(' ב10לפרק  .4

 :הל1כל' ח2ס> סעי> יו 
 .העמסת יתר של הרכב בניגוד לקביעת רשויות הרישוי 

 
 )השתתפות עצמית (12לפרק  .5

 . מבוטלות5 1מסעי> " למעט מקרה ביטוח שגר+ לרכב לאובד1 של+"המילי+  

 


