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חלק ב' - הרחבות לפוליסה הבסיסית
להלן הרחבות לפוליסה הבסיסית בתנאי שנרכשו על ידי המבוטח וצוינו במפורש בדף פרטי הביטוח. מוצהר ומוסכם כי הרחבות אלו יהיו 
בתוקף כהרחבות נלוות לתוכנית הבסיסית אליה צורפו כמפורט בדף פרטי הביטוח והינם בכפוף לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות 
חריגיה וסייגיה ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בהרחבות אלו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה הבסיסית לבין הוראות 

תכניות אלו יחולו הוראות ההרחבות.

פרק 9 | כבודה או גניבה )מטען אישי נלווה(
הרחבה נוספת זו הינה בתוקף בתנאי שנרכשה על ידי המבוטח וצוינה במפורש בדף פרטי הביטוח. מוצהר ומוסכם כי הרחבה זו כפופה 
לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות חריגיה וסייגיה ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בהרחבה זו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

הפוליסה הבסיסית לבין הוראות הרחבה זו יחולו הוראות ההרחבה.

המבטח ישפה את המבוטח במקרה של אובדן או גניבה שארע לכבודה במשך תקופת הביטוח עד לסך 9.1
הנקוב בטבלת גבולות האחריות, אך לא יותר מערכו הממשי של הכבודה )בניכוי בלאי כמפורט בסעיף 9.3( 

ובכפוף להוראות סעיף 9.2 להלן.

תגמולי ביטוח המרביים בגין כבודה יהיו בכפוף לסך המרבי הנקוב בטבלת גבולות האחריות לפרק זה ולסעיפי 9.2
הכיסוי בו ובהתאם למפורט להלן:

9.2.1 ערך פריט - כמפורט בדף פרטי הביטוח.
9.2.2 דברי ערך - כמפורט בדף פרטי הביטוח.

9.2.3 ערך מזוודה /תרמיל / תיק גב/ארנק במקרה של אובדן או גניבה בלבד - כמפורט בדף פרטי הביטוח.
9.2.4 שיפוי בגין פריטים חיוניים עקב איחור בהגעת כבודה לחו"ל - במקרה של איחור העולה על 12 שעות 
בהגעת הכבודה ליעדה הסופי בחו"ל ישפה המבטח את המבוטח  בסכום כמפורט בדף פרטי הביטוח 
לסעיף זה ובתנאי כי המבוטח המציא קבלות של רכישת פריטים חיוניים להמשך שהותו בחו"ל ובלבד 

שנרכשו על ידו בתוך 60 שעות ממועד הגעתו ליעד.
ינוכה סכום זה מהשיפוי  נגנבה,  ו/או  ולא נמצאה  מובהר כי במקרה בו התברר כי הכבודה אבדה 

המגיע למבוטח בגין אובדן , או גניבה של הכבודה לפי פרק זה.
9.2.5 הוצאות לשחזור מסמכים שהינם דרכון,  ורישיון נהיגה בינלאומי בלבד - כמפורט בדף פרטי הביטוח. 

9.3.1 במקרה בו הרכוש אבד, או נגנב, נרכש בתקופה של עד 12 חודשים לפני האירוע ובידי המבוטח קבלות ניכוי בלאי9.3
קניה המעידות על כך, יוערך הרכוש ע"י המבטח ללא ניכוי עבור בלאי.

מתקרת ההחזר ינוכה מס ערך מוסף למעט אם שילם אותו בעת רכישת הפריט.
9.3.2 במקרה ואין למבוטח קבלות קניה כאמור לעיל ו/או מועד רכישתו מעל 12 חודשים לפני האירוע, יוערך 
ערכו של הרכוש שנגנב, או אבד ע"י המבטח, בניכוי בלאי שלא יפחת מ-35% ולא יעלה על 80% מערכו 

של הפריט כחדש. 
למען הסר ספק, יצוין כי הוראות ניכוי בלאי חלות גם על כל דברי הערך המכוסים על פי פוליסה זו, לרבות 

תכשיטים או מתכות יקרות )להוציא זהב טהור )100% זהב(, כסף אמיתי או יהלומים(. 

במקרה בו הייתה הכבודה בחזקת המוביל ובאחריותו כצד שלישי, במקרה זה תהא חובת המבוטח להפנות 9.4
את התביעה בגין אובדן, נזק או גניבה למוביל, והמבטח ישפה את המבוטח רק מעל לסכום השיפוי שישולם 

ע"י המוביל ועד לגבול אחריותו של המבטח על פי פרק זה.
מובהר בזאת כי ההחזר הינו בכפוף לכך שהמבוטח מיצה את כל הפעולות הנדרשות על ידי המוביל בדבר 
הגשת דרישה למוביל או צד שלישי. מבוטח אשר לא יפעל בהתאם להוראות המוביל או צד שלישי להגשת 
הדרישה וכתוצאה מכך תידחה דרישתו נגד המוביל או צד שלישי, יהיה זכאי רק להפרש שבין ההחזר שהיה 

ניתן על ידי המוביל או צד שלישי לבין תקרת הכיסוי על פי הרחבה זו.
כמו כן המבוטח יהיה חייב לשתף פעולה עם המבטח לצורך הקטנת הנזק למבטח והכל בכפוף לאמור 

בסעיף 8.3 ביטוח בחברות אחרות.

בנוסף לסייגים והחריגים בפוליסה הבסיסית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי תכנית חריגים 9.5
זו, בגין תביעה/ות הנובעת/ות באופן ישיר ו/או עקיף מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או 

בהקשר אליהם:
9.5.1 כסף מזומן, המחאות מכל סוג, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי אשראי, שוברי תשלום, בולים, 
סרטי צילום, מסמכים לרבות מסמכי נסיעה )למעט כרטיס טיסה(, כרטיסים מכל סוג שהוא לרבות 
מוזיאונים,  שעשועים,  פארקי  ספורט,  משחקי  אחרים,  מופעים  תאטרון,  אוטובוס,  רכבת,  כרטיסי 

תחרויות ספורט.
9.5.2 תוכנת מחשב וכל תוכנה מכל מין וסוג למכשיר אלקטרוני, כרטיס/רכיב זיכרון מכל סוג , תקליטורים, 
מכשיר טלפון סלולארי ואביזריו, שעון חכם )שעון בעל תכונות של טלפון סלולארי(, מצלמה ואביזריה 

.disk on key ,לרבות עדשות, מחשב נייד/מחשב לוח/טאבלט
9.5.3 מטריה, שמשיה, חפצי אומנות, אופניים או חלקי אופניים, משקפיים לרבות משקפי שמש, עדשות מגע, 
מכשירים רפואיים, אביזרים רפואיים, שיניים תותבות ו/או כל תותבת אחרת, מכשירי שמיעה, תרופות 
)כמטען(, סחורות עסקיות, דוגמאות עסקיות, מסמכים עסקיים, מטען עסקי כלשהו וציוד מקצועי, נזק 
למזוודה/תרמיל/תיק גב/ארנק, מטען אישי מתכלה, לרבות מוצרי טבק למיניהם, בשמים, איפור,כלי 

איפור,לק, מברשות שיער, דברי מאכל ושתייה.
9.5.4 יובהר כי לא יכוסו מקרים הנובעים מנזק תוצאתי, בלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, שבר או 
קלקול מכני או חשמלי, נזק הנגרם ע"י עש, תולעים, עיכוב, תפיסה, החרמה, הפקעה או השמדה על 

ידי רשות המכס או כל רשות רשמית אחרת, לרבות חברות תעופה.
9.5.5 אבדן או גניבה הנגרם כתוצאה מהתנהגותו של המבוטח ברשלנות רבתי, אשר לוותה ביסוד נפשי של 
פזיזות או אי אכפתיות, לא כולל מצב בו רשלנות רבתי כאמור תרמה רק בשיעור חלקי לקרות מקרה 

הביטוח, כל זאת בין אם אירעו לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו.


