
 

 מטריה

 פוליסה משולבת לביטוח בית משותף
 
 
 

 ,מבוטח נכבד
" רשימה"הוכ4 לפרטי , הגבלותיהוכיסוייה , נא שי0 לב לתנאי הפוליסה

 .והתנאותיה
נא החזר הפוליסה לידינו ,  או אי דיוק7א0 מצאת פרט הראוי לתיקו4 

 .מיידית
 

 
 1996אפריל 

 

 
 שכתובת0 )"המבוטח"להל4 (הואיל ודיירי הבית 

פנו ") הרשימה"להל4 (רשומה ברשימת הפוליסה 

מ "באמצעות ועד הבית לכלל חברה לביטוח בע

בהצעה והצהרה חתומות וה0 ") החברה"להל4 (

מסכימי0 כי תהווינה את הבסיס לחוזה זה 

ותחשבנה ככלולות בו על מנת לבטח את הסיכוני0 

המפורטי0 ברשימה ושילמו או הסכימו לשל0 את 

שימה כתמורה לביטוחי0 הפרמיה הנקובה בר

 בהתא0 לבחירתכ0 כפי שצויי4 7המבוקשי0 

 ".רשימה"ב

 
כי בכפיפות לכל התנאי0 , על כ4 מעידה פוליסה זו

או המוספי0 לה /המיוחדי0 והכלליי0 הכלולי0 ו

נזק או , ובד4אתשפה החברה את המבוטח בעד 

ידי 7חבות שייגרמו במש; תקופת הביטוח על

 .ה של פוליסה זאתהסיכוני0 המפורטי0 ברשימ

 



 :1פרק 

 ביטוח מקיף לבניין מגורים
 

חדרי , וכולל דירותיו, סה את בניי4 המגורי0 המבוטחחכי הביטוח מ, בכפיפות לרשו0 ברשימה מעידה פוליסה זאת

וכ4 , בנייני העזר ומתקני ההסקה והחימו0 הנמצאי0 באות0 חצרי0 והמשמשי0 בקשר עימ0, המוסכי0, השירותי0

 . לבניי4ביברי0 וגדרות שמסעש, קירות

 
הכל לפי , ישול0 לכל דייר כפי זיקתיו בבניי4 או לדיירי הבניי4 באמצעות ועד הבית המורשה לכ;, בא0 יגיע, הפיצוי

 .אול0 אחריות החברה לא תעלה בכל מקרה על סכו0 הנקוב ברשימה, המקרה

 

 הסיכוני& המכוסי& וחריגיה& .א
 
 . תופעה בלתי שיגרתית ולא תופעה קבועהוכ4 עש4 שהוא, רע0, ברק, אש .א
 .התפוצצות או התלקחות .ב
 .רעידת אדמה .ג

לעניי8 ההשתתפות העצמית בנזק כתוצאה מרעידת אדמה ייחשבו כמקרה אחד רעידות אדמה שאירעו , ואול& 

ישא , במקרה נזק עקב רעידת אדמה.  שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה48במש9 כל 

 . מסכו& הביטוח ולא פחות מהסכו& הנקוב בד> הסכומי& לגבי כל דירה10% ;המבוטח ב
 . ההשתתפות העצמית של כל דייר מסכו& הביטוח לגבי זיקתו בבניי8בלעניי8 זה תחוש 

ולמעט דליפת מי גש0 , א; לא כאשר הנזק נגר0 לגדרות ולשערי0, שבאו בשעת סערה, שלג וברד, לרבות גש0, סערה .ד

 . לקירות או לתקרה או ספיגת0 בה0מבע
 .קולי הנגר0 על ידי כלי טיס רעד על, נפילת חפצי0 מכלי טיס, נפילת כלי טיס .ה
 7פריצה או ניסיו4 לבצע0 , שוד, גניבה .ו

 :א9 לא 
 .גניבת רכוש שאינו מהווה חלק מ8 הרכוש המשות> של דיירי הבניי8 
 . סגור ונעולא נמצא בחדר כלשהוגניבה ללא סימני חדירה אלימה של רכוש שאינו 

 .למעט דליפת מי גש0 מבעד לקירות או לתקרה או ספיגת0 בה0, ממקור מי0 חיצוני, שטפו4 או הצפה .ז
, סולר או כל נוזל אחר מתו; מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניי4 המשות>, נפט, הימלטות או דליפה של מי0 .ח

 . דוודי0 וצנרתלרבות התבקעות או עבירה על גדותיה0 של
 :א9 לא 
 .עלות המי& )1( 
 .סטלציה וההסקה עצמ&נלצנרת ולמתקני האי, תהליכי קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודי&, נזקי התבלות )2( 
 .כאשר הנזק נגר& מתו9 דירה שאינה תפוסה )3( 
 . יו0 רצופי600 7דירה שאינה תפוסה פירושו שבפועל לא התגוררו בה יותר מ  

 .התנגשות של כלי רכבמגע או  .ט
 ,פעולות זדו4 .י

 .או בהסכמת0, פעולות זדו4 שנעשו בידי דיירי הבניי4: א9 לא 
 ".תנאי0 כלליי0" ב1א; לא ארועי0 הנכללי0 בסעי> , התקהלות אסורה והתפרעות .יא

 



 כיסוי בגי8 נזקי& נלווי& .ב
 

 :הנזקי0 המכוסי0
 :ו על ידי הסיכוני0 המצוייני0 לעילהחברה תפצה את המבוטח עבור הנזקי0 הבאי0 שנגרמ

שיפוצו או , קבלני0 והוצאות משפטיות שהוצאו לש0 תיקונו, מהנדסי0, יועצי0, שמאי0, הוצאות עבור אדריכלי0 .א

בנייתו מחדש של הבניי4 המבוטח או של חלק ממנו ובתנאי שניתנה מראש הסכמת החברה לסוג ההוצאה האמורה 

 .ולסכומה
המי0 והביוב והשבתו , הטלפו4, חיבורו מחדש לרשת החשמל, סיודו, ניקיו4 הבניי4, י הריסותהוצאות לש0 פינו .ב

 .בטוח וראוי למגורי0, למצב תקי4
 .הנובעות מדרישת כל חוק, ההוצאות הנוספות לתיקו4 או כינו4 חלק של הבניי4 שניזוק .ג

 :א9 לא 
 .א& הודעה על פי חוק כזה נמסרה למבוטח לפני שאירע הנזק 

 או ההוצאה בגי4 שכר דירה לצור; מגורי0 לדייר מדיירי 7 או דירה מדירותיו 7דירה של בניי4 המגורי0 7אבד4 שכר .ד

כל עוד מבוצעות בדירה פעולות , ו0 הוצאות דיור במעו4 או בבית דיור אחרלשתלרבות , הבניי4 ולבני משפחתו

 .או הבניי4 מתאימי0 למגורי0/ה ווכל עוד אי4 הדיר, כינונה ובנייתה מחדש, שיפוצה, לתיקונה

 
הפיצוי לפי פסקה זאת יחושב על פי שכר דירה מקובל עבור דירה לתקופה מרבית של ששה חודשי& החל ביו& קרות 

וזאת א> א& הפיצוי , לפי הנמו9 משניה&,  מסכו& ביטוח הדירה10%או בסכו& מירבי שלא יעלה על , מקרה הביטוח

סקה זאת מותנה בהוכחה ששכר הדירה למקו& המגורי& החליפי יתשלו& לפי פ. ירההכולל עולה על סכו& ביטוח הד

סקה זאת א& אי אפשר יהיה לקומ& את הדירה מסיבה יהמבוטח לא יהא זכאי לתגמולי ביטוח לפי פ. פועלבאכ8 הוצא 

 .כלשהי

 

 תגמולי הביטוח .ג
 

א; בכל מקרה לא יעלו על , יחושבו לפי ער; כינו4, תגמולי הביטוח עבור אבד4 או נזק לבניי4 המגורי0 או לחלק ממנו

 .סכו0 הביטוח הכולל של בניי4 המגורי0
יהיו בכפו> למגבלות הכלולות בסעי> הד4 בכיסוי נזקי0 נלווי0 , תגמולי הביטוח בגי4 הנזקי0 הנלווי0 המפורטי0 לעיל

 .ובכל מקרה לא יעלו על ער; הנזק או ההוצאה הממשיי0 שהיו למבוטח בגינ0
 :עי> זה ער; כינו4 משמעובס

כינונו או בנייתו מחדש של הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק או החלפתו ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות , מחיר תיקונו

 .כינו4 בנייה מחדש או החלפה כאמור, לרבות ההוצאות הכרוכות בתיקו4, שאבד או ניזוק
 :תשלו0 תגמולי ביטוח לפי ער; כינו4 כפו> לתנאי0 הבאי0

ויתחילו לא יאוחר מששה חודשי0 מתארי; , הבנייה מחדש או ההחלפה יבוצעו תו; זמ4 סביר, הכינו4, התיקו4 .א

 .רק בהסכמת החברה, או תו; זמ4 ארו; יותר, התרחשות האובד4 או הנזק
ו עקב שניזוק, למו תגמולי ביטוח לפי ער9 כינו8 עבור מכונות וכלי& מנועיי& או מופעלי& בכוח חשמליולא יש .ב

 .קלקול או פג& עצמי

 



 השתתפות עצמית .ד
 

 .הביטוח על פי פרק זה כפו> להשתתפות עצמית כמפורט בד> הסכומי0 הנלווה לפוליסה זו

 

 .הביטוח לפי פרק זה כפו> לתנאי0 הכלליי0 של פוליסה זו
 

 
 2פרק 

 ביטוח כספי ועד הבית
 

ימה לשל0 למבוטח באמצעות ועד דיירי הבית בעד כל כי החברה מסכ, בכפיפות לרשו0 ברשימה מעידה פוליסה זאת

עד , המחאות דואר, שיקי0, או בשטרי כס>/במזומני0 ו, כולו או מקצתו, אובד4 של הכס> המופקד בידי ועד דיירי הבית

שיארע בתקופה , או בכל דר; אחרת,  ידי מעשי שוד או גניבה7לסכו0 הביטוח הנקוב ברשימה שייגר0 למבוטח על

 ידי חברי הועד 7בשעת הימצאו בדירותיה0 של חברי ועד הדיירי0 ובשעת העברתו ממקו0 למקו0 על, ברשימההמפורטת 

 .בתנאי שהחברה לא תהא אחראית לאובד4 שבא עקב מעילה מצד דייר כלשהו, לצרכי הדיירי0

 

 .הביטוח לפי פרק זה כפו> לתנאי0 הכלליי0 של פוליסה זו
 

 
 3פרק 

 ביטוח חבות חוקית
 

בעד הסכומי0 שיימצאו , כול0 או מקצת0, כי החברה תשפה את הדיירי0, ות לרשו0 ברשימה מעידה פוליסה זאתבכפיפ

עקב , א0 יארעו תו; תקופת הביטוח במקו0 המתואר ברשימה, בגי4 האירועי0 הבאי0, חייבי0 לשלמ0 על פי החוק

 .האחזקה והניהול של הבית המשות> המתואר ברשימה, הבעלות

 

 & המבוטחי&האירועי .א
 
 .למעט המועסק על ידו או הנמצא בשירותו בזמ8 התאונה, מוות או נזק גופני כתוצאה מתאונה לכל אד0 .1
 ;בהשגחתו או במרותו של המבוטח או של המועסק על, למעט נזק לרכוש הנמצא בשימוש 7נזק תאונתי לרכוש  .2

 .או של הנמצא בשירותו, ידו
 עבור הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו הנוגעות לתביעות תהיה החברה אחראית, בנוס> לכ; 

 .ל"בגי4 האירועי0 הנ

 

 גבולות האחריות .ב
 



 7 מותנה שאחריות החברה לפי פוליסה זו לא תעלה על הסכומי0 המפורטי0 ברשימה
 ;עבור נזק גופני לנפגע אחד

 ;עבור נזק לרכוש
 .בס; הכל למקרה ובמש; שנת ביטוח

 

 ריגי&ח .ג
 

 :ביטוח זה לא יכסה את חבותו של המבוטח בעד פגיעה או נזק הנובעי0 ה4 במישרי4 וה4 בעקיפי4 מתו; או בקשר ע0
 .כלי שיט, כלי רכב או אמצעי תחבורה אחר כלשהו, מכשיר הרמה, כל מנו> .1
 .ה אחריות זו חלה עליותכל חוזה המטיל על המבוטח אחריות אשר בהיעדר חוזה כזה לא הי .2
וכל נזק לרכוש או לבניי4 הנמצאי0 בשכנות לחצרי0 של , הוספות בבניי4 המבוטח, תיקוני0, שינויי0, ביצוע עבודות .3

יבוצעו העבודות , בכל מקרה. ל אינו עולה על שבוע ימי0"אלא א0 מש; העבודות הנ, המבוטח שייגר0 כתוצאה מכ;

 .ועל ידי בעל מלאכה מיומ4, א0 יש צור; בו, שיו4יבר
 .כל רכוש שהמבוטח או איש בשירותו או בא כוחו פועלי0 או פעלו בו .4
 .זיהו0 מי0 או הרעלה מכל מי4 שהוא .5

 

 הרחבי& .ד
 
 .לצור; ביטוח זה ייחשב כל דייר כצד שלישי .1
 .קבלני ניקיו4 ושיפוצי0 שבגינ0 אי4 המבוטח חייב בתשלומי ביטוח לאומי יהוו צד שלישי על פי פוליסה זאת .2

 

 
 חבות דיירי& .ה
 

א0 צויי4 במפורש ברשימה והוסכ0 על פרמיה נוספת תכסה פוליסה זאת חבות כל דייר בגי4 אירועי0 כמפורט לעיל 

 .ובכל שטח מדינת ישראל והשטחי0 המוחזקי0, בגי4 דירתו במקו0 המתואר ברשימה) האירועי0 המבוטחי0(' בסעי> א
, דיירי0 כאמור לעיל בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד על תנאיההביטוח לפי הרחבה זאת יחול על כל אחד מ4 ה

 .כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומ0 של דיירי0 אחרי0, הוראותיה וחריגיה
 .חבותה הכוללת של החברה לשיפוי כלפי כל הדיירי0 יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות הנקובי0 ברשימה

חבות דייר בעד פגיעה או נזק הנובעי0 מתו; או בקשר ,  א0 הוסכ0 אחרתאלא, בנוס> לחריגי0 שלעיל לא יכסה פרק זה

 :ע0
 .מקצועו או עיסוקו של המבוטח .1
 .תחרות או השכרה, או למטרות מירו=, שימוש באופניי0 בשעת חשיכה ללא תאורה שפעלה .2
 .למעט כלבי0 שהמבוטח יקיי0 לגביה0 את הוראות החוק והרשויות המוסכמות, בעלי חיי0 .3
 .כלי יריה .4

 



 הוצאות משפטיות .ו
 

היה סכו0 האחריות שהושת על המבוטח . סה הוצאות משפט סבירות בה4 נשא המבוטח עקב חבותוחפוליסה זאת מ

גבוה מגבול האחריות על פי הפוליסה תהא החברה אחראית א; ורק לחלק היחסי של ההוצאות כיחס בי4 גבול האחריות 

 .ל המבוטחובי4 סכו0 האחריות שהושת ע

 

 .הביטוח לפי פרק זה כפו> לתנאי0 הכלליי0 של פוליסה זאת
 

 
 4פרק 

 ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדי הבית המשותף
 

כי א0 תו; תקופת הביטוח הקבועה ברשימה תארע לאחד העובדי0 , ובכפיפות לרשו0 ברשימה מעידה פוליסה ז

חבלה גופנית כתוצאה מתאונה או מחלה הנובעות עקב , בוטחבהיותו בשירותו הישיר של המ, הרשומי0 בהצעת הביטוח

, ובא0 יהיה חייב המבוטח לשל0 לעובד פיצויי0 בגי4 חבלה או מחלה, ותו; כדי עבודתו בבית המשות> הרשו0 ברשימה

א0 , הכפיפות לחריגי0 הכלולי0 בביטוח זה, אזי תשפה החברה, 1968ח "תשכ) נוסח חדש(לפי פקודת הנזיקי0 , כאמור

ונוס> לזה תהיה אחראית עבור הוצאות משפט סבירות , ל"המבוטח עבור כל הסכומי0 שיהיה חייב בתשלומ0 לעובד כנ

 .שעל המבוטח לשאת בשל חבותו

 

 חריגי&
 

 7א תהיה אחראית לשיפוי כלשהו במקרי0 הבאי0להחברה 
 .תה קיימת בהיעדר הסכ0 כזהיאחריות כלשהי של המבוטח בתוק> הסכ0 אשר לא הי .1
 .ידי המוסד לביטוח לאומי7סכו0 כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על  .2
ידי 7המוות או המחלה או שהיה משתל0 על , ידי המוסד לביטוח לאומי בגי4 החבלה7סכו0 כלשהו אשר שול0 על  .3

 .המוסד לביטוח לאומי
 להוראות החוקי0 או התקנות ה בניגוד/ה אשר הועסק/תאונה או מחלה שנגרמו לנער, חבלה גופנית כלשהי או מוות .4

 .ביחס להעסקת נוער או שלא בהתא0 לחוקי0 או תקנות אלה

 

 .הביטוח לפי פרק זה כפו> לתנאי0 הכלליי0 של פוליסה זאת
 

 



 5פרק 

 ביטוח הנדסי למתקני ההסקה והמעלית בבית משותף
 

צאה משבר מכני לרכוש המבוטח תשפה החברה את המבוטח מפני אובד4 או נזק שיגרמו כתו, בכפיפות לרשו0 ברשימה

הסכו0 שישול0 על ידי החברה בגי4 אובד4 או נזק לכל פריט . בתו; תקופת הביטוח, המתואר ברשימה או חלק ממנו

לא יעלה על הסכו0 הרשו0 ברשימה כסכו0 הביטוח לאותו פריט ולא יעלה בכללו על סכו0 הביטוח , המפורט ברשימה

 .זההכללי הנקוב ברשימה כמייחס לפרט 

 

 הסיכוני& המכוסי&
 
 נזק פתאומי ובלתי צפוי המצרי; תיקו4 או החלפה והקורה שעה שהרכוש המבוטח בתוככי החצרי0 7" שבר מכני"

 :הנזכרי0 ברשימה  בכל מצב שהוא לרבות
 ;בפעולה או בתנוחה )1(
 .שיפו= כללי, תיקו4, הרכבה או הצבה שנעשו לש0 ניקוי, בתהלי; של פירוק )2(

 
 7:מוהנובע 

לחצי0 ומאמצי0 בלתי , איזו4 לקוי, התאמה לקויה, רעידות; בהקמה ובהרכבה, בתכנו4, פגמי0 וליקויי0 בחומר .א

 .חימו0 יתר, קצר חשמלי, בידוד חשמלי לקוי, זר0 או מתח יתר, סיכה לקויה או בלתי מספקת, רגילי0
 ; או צד שלישירשלנות או מעשי זדו4 מטע0 עובדי המבוטח, ות היעדר מיומנותאשגי .ב
 ;הפרעה או חדירת גופי0 זרי0, התנגשות או אירועי0 דומי0, מכה, נפילה .ג
אוויר , נוזלי0, התרסקות פתאומית של חלק מהרכוש המבוטח כתוצאה מלח= פנימי של קיטור: פירושה(התפוצצות  .ד

 ).או מהתפוצצות גזי שריפה
 .יסויחו אי4 כל סיבה אחרת אלא א0 כ4 נקבע בפוליסה כי לסיבה ז .ה

 

 

 תנאים מיוחדים לפרק ביטוח הנדסי
 

 הגדרת בסיס הביטוח .1
בסיס הביטוח לפוליסה זו יקבע על פי עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר  

 ).א0 יחולו(מ "היטלי מכס ומע, הוצאות הקמה, תפוקה ועלות זו כוללת דמי הובלה
 .פי פוליסה זו7ה בסיס לחישוב השיפוי עלאי4 סכו0 זה מהוו 

 

 היק> החבות .2
סכו0 הביטוח בפרק זה הינו ערכו הכספי של כל פריט מפריטי הרכוש המבוטח סמו; לפני קרות מקרה הביטוח  

 .והוא מהווה את היק> חבות החברה

 



 השתתפות עצמית .3
 שעל המבוטח לשאתו מכל תביעה מתגמולי הביטוח ינוכה סכו0 ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה .א 

ותביעה ואול0 כאשר באותו אירוע אבדו או ניזוקו יותר מאשר פריט אחד לא יהא המבוטח חייב לשאת אלא 

 .בסכו0 ההשתתפות העצמית הגבוה ביותר שהוסכ0 לאחד הפריטי0 שניזוקו
קת תעשיה סעי> סכו0 ההשתתפות העצמית ישתנה בהתא0 לשינויי0 במדד מחירי0 סיטוניי0 של תפו .ב 

א0 ( או במדד אחד שיתפרס0 כאמור 7מכונות המתפרס0 מדי פע0 מטע0 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 בי4 המדד שפורס0 סמו; לפני קרות מקרה הביטוח לבי4 המדד שפורס0 7) הוא צויי4 במקו0 אחר בפוליסה

 .סמו; לפני תחילת הביטוח

 

 ביטוח חסר .4
פחות מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח " בסיס הביטוח"הנקוב ברשימה כהיה בעת תחילת הביטוח הסכו0  

תפחת חבות החברה בשיעור יחסי שהוא כיחס בי4 הסכו0 הנקוב ברשימה , 1' כרכוש חדש כנדרש בתנאי מס

 .1' לבי4 עלות ההחלפה כנדרש בתנאי מס" בסיס הביטוח"כ
 .סעי> זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד 

 

 

 חישוב השיפוי .5
 נזק הנית8 לתיקו8 .א 
תשל0 החברה את כל ההוצאות שתהינה הכרחיות כדי , במקרי0 בה0 הנזק לפריט מבוטח נית4 לתיקו4  

כ4 תשל0 החברה את . להחזיר את הפריט תו; זמ4 סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק

ע התיקוני0 וכ4 את דמי ההובלה הרגילי0 לבית ההוצאות של הפירוק ושל ההקמה מחדש שהוצאו לש0 ביצו

תשל0 החברה את , א0 התיקוני0 יבוצעו בבית מלאכה שבבעלות דייר. המלאכה והיטלי0 א0 יחולו כאלה

עלות החומרי0 ושכר העבודה שהוצאו לש0 ביצוע התיקוני0 בתוספת אחוזי0 סבירי0 משכר העבודה עבור 

 .לכיסוי ההוצאות הכלליות, התיקוני0
או של חלפי0 , מקרה והעלות של החזרה למצב פעולה תקי4 תגרור אחריה החלפה של ליפו> חשמליב  

שיפורי0 , תוספות, החברה לא תשל0 עבור שינויי0. ייעשה ניכוי מתאי0 עבור בלאי, המתבלי0 עקב שימוש0

א על חשבונו המבוטח יש. ידי הפוליסה7או שיפוצי0 כלליי0 אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקוני0 המכוסי0 על

ידי 7בעלות0 של תיקוני0 ארעיי0 כלשה0 אלא א0 ה0 מהווי0 חלק מעלות התיקוני0 הסופיי0 המכוסי0 על

 .הפוליסה
 אובד8 מוחלט .ב 
תשל0 החברה את ערכו הממשי , )"אובד4 מוחלט"להל4 (במקרה ופריט של הרכוש המבוטח הושמד כליל   

, של פריט מפריטי הרכוש המבוטח" אובד4 מוחלט"כ. ובד4הכספי של הפריט כפי שהיה סמו; לפני קרות הא

 או שווה 7לעיל עולה על ' ייחשב המקרה בו עלות התיקוני0 של הפריט על פי חישוב השיפוי כמפורט בפסקה א

 . הער; הממשי של הפריט מיד לפני קרות האירוע שגר0 לאבד74אל 
או כל רכוש /הובלה או ההעברה של הרכוש המבוטח וידי פוליסה זו לא יכלול את עלות ה7השיפוי הנית4 על .ג 

 .אלא א0 הוסכ0 אחרת, או עובדי0 מחו= לתחו0 מדינת ישראל/ו
אלא א0 , שעות נוספות או עבודה בשבתות או חגי0, לא תשולמנה כל הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחו> .ד 

 .הוסכ0 אחרת
 .ערכה של הניצולת יופחת מהשיפוי שעל החברה לשל0 .ה 



 חריגים
 

 7החברה לא תהא אחראית על פי פרק זה בגי4

 
ניקוי , פעולות כיבוי אש, אש: י0 כדלקמ4מאובד4 או נזק אשר נגרמו במישרי4 או בעקיפי4 עקב אחד או יותר מהגור .1

או חלקי0 /פעילות של טיסה או של חפצי0 ו, התפוצצות כימית, ברק, שיירי0 או פירוק בעקבות או במהל; אש

הימלטות נוזלי0 או גזי0 , שיטפו4, ברד, גש0, הצפה, התמוטטות מבנה, גניבה או ניסיו4 לגניבה, מטיסה זוהנושרי0 

, גלישת קרקע וסלעי0, שקיעת קרקע וסלעי0, רעידת אדמה, מהכלי0 או הצינורות בה0 ה0 מאוכסני0 או מוזרמי0

 .ציקלו4 ואסונות טבע דומי0, סופת הוריק4, התפרצות וולקנית

 
ניסיונות ועומס יתר שהופעל על הרכוש המבוטח שלא , ד4 או נזק הנגרמי0 לרכוש המבוטח עקב שינויי0אוב .2

 .למטרות לה4 נועד

 
 בי4 7או סיפק אותו או ביצע בו תיקוני0 , אובד4 או נזק שעבור0 אחראי כדי4 מי שייצר את הרכוש המבוטח .3

תשל0 החברה את דמי , חלק חלה על אחריותו. תשאחריותו של זה נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחר

או כל זכות חוזית שיש /האובד4 או הנזק בתנאי שהמבוטח חייב יהיה להסב לחברה את תעודת האחריות שברשותו ו

 .הספק או המתק4, לו כלפי היצר4

 
0 ברשימה טר0 אובד4 או נזק שנגרמי0 לפריט מפריטי הרכוש המבוטח בהיותו מופעל לראשונה בבית משות> הרשו .4

 .חלפה לגביו תקופת ההרצה המקובלת לגבי רכוש מסוגו והנזק אירע בתקופת ההרצה

 
כתוצאה מפגמי0 או ליקויי0 אשר היו קיימי0 במועד תחילת תוקפה , אובד4 או נזק שנגרמו במישרי4 או בעקיפי4 .5

 .או לוועד הבית באותו מועד/של פוליסה זו אלא א0 לא היו ידועי0 לדיירי0 ו

 
 7אובד4 או נזק שנגרמו .6

ללבני0 ולבנייה מכל סוג שהוא אלא א0 כ4 נכללו אלה במפורש ברכוש המבוטח כפי שהוא מתואר , ליסודות .א 

 .ברשימה שבפוליסה
, מצברי0 או סוללות חשמל, שרשרות, כבלי0, חבלי0, חגורות, לאביזרי0 בני חילו> כגו4 גלילי0 וכ4 לרצועות .ב 

 ).בי4 א0 נוזל ובי4 א0 גז(חומרי קירור , )ממריצי0, דלק, סיכה, 4 שמ4כגו(חומרי הפעלה 
 .זולת אלה העשויי0 מחומר פלסטי קשיח, לחומרי0 בלתי מתכתיי0 .ג 

 
שנגרמו , של כל חלק מהרכוש המבוטח, או אבנית) קורוזיה(שיתו; , חלודה, בלאי, אובד4 או נזק ישיר של התבלות .7

או שנגרמו על ידי , או שסיבת0 נעוצה בהרעה הדרגתית;  רגיל או מעבודה רגילהאו נבעו באורח טבעי משימוש

 .חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמי0 אלה. ריטות בשטחי0 צבועי0 או ממורקי0ס

 
 .אובד4 או נזק לחומרי0 במהל; עיבוד0 לרבות אובד4 שימוש ואובד4 עקי> הנובע מנזק כזה .8

 
 .צאתי מכל סוג שהואנזק תו .9



 
אובד4 או נזק שנגרמי0 לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשכת הפעלתו לאחר נזק שלא תוק4  .10

 . ידי החברה7או שתיקונו לא אושר על

 .הביטוח לפי פרק זה כפו> לתנאי0 הכלליי0 של פוליסה זאת
 
 6פרק 

 תביטוח תשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיו
 

שבחר בו , תשפה החברה את המבוטח בגי4 שכר טרחת עור; די4 חבר לשכת עורכי הדי4, בכפיפות לרשו0 ברשימה

 .והוצאות משפטיות שנגרמו לו בהליכי0 משפטיי0 שננקטו בשמו בבתי משפט בישראל כמוגדר להל4, המבוטח

 

 מקרה הביטוח
 7וכ4 , המשות> שנגרמו לו על ידי צד שלישי כלשהוהליכי0 משפטיי0 שינקטו בש0 המבוטח בגי4 נזקי0 לרכוש  .א
או /הליכי0 משפטיי0 שינקטו בש0 המבוטח בגי4 הפרת חוזה על ידי ספק שנתחייב בהסכ0 כתוב למת4 שירותי0 ו .ב

 .מוצרי0 למבוטח
 .עהובלבד שההליכי0 המשפטיי0 האמורי0 ננקטו על ידי המבוטח בש0 כל הדיירי0 בגי4 עניינ0 המשות> בנשוא התבי

 

 השיפוי
ח למקרה נשוא " ש5,000 7א; לא יותר מ,  מ4 ההוצאות המשפטיות האמורות50%החברה תשפה את המבוטח בשיעור 

לעניי4 זה יהא הבסיס לחישוב שכר טרחת עור; די4 ס; השווה . ח לס; כל המקרי0 בתקופת הביטוח" ש25,000 7תביעה ו

 .1977 7ז "תשל) התערי> המינימלי(ד "שכת עוהלשילוש התערי> המינימלי כפי שיהיה קבוע בכללי ל

 

 ערעור
תשפה החברה , כאמור בערכאה קודמת, א0 הוגש ערעור נגד המבוטח בקשר לפסק די4 שנית4 בהליכי0 משפטיי0 .א

 .בגי4 הערעור עד לערכאה שיפוטית סופית, א0 תהיינה כאלו, את המבוטח בתשלו0 הוצאות משפטיות
ד שבחר לו לייצגו בערעור כשלפי דעתו "ר בהליכי0 המשפטיי0 שקדמו לערעור או מעוהירצה המבוטח להגיש ערעו .ב

 .קיי0 בסיס ענייני וכיסוי סביר להצעה בערעור
תנאי לשיפוי בגי4 הוצאות הערעור הוא שההליכי0 המשפטיי0 נשואי הערעור נפתחו בעת היות פרק זה בתוקפו בי4 

 . ידי החברה7עלושופו , בפוליסה זאת ובי4 בפוליסה הקודמת

 

 חריג
 .סה תשלומי עונשי4 שהוטלו על המבוטח בגזר די4 והוצאות המשפט של הצד שכנגדחפוליסה זאת אינה מ

 

 

 

 



 תנאי&
בקשה , מיד לאחר היווצרות העילה המזכה אותו בסעד משפטי לפי פוליסה זו, המבוטח חייב להמציא לחברה .1

המבוטח ימציא לחברה כל מידע .  לזכאותו להוצאות משפטיות בקשר7 א0 יש כאלה 7נתמכת במסמכי0 , מנומקת

 .ל"שיהיה מצוי בידיו או בידי עור; הדי4 שייפה את כוחו לייצגו בהליכי0 משפטיי0 כנ

 
או /לפי חשבונות ו, החברה תשל0 למבוטח או לעור; דינו את ההוצאות המשפטיות בהתא0 לתנאי פוליסה זו .2

לא יעלה , ובתנאי שהסכו0 הכולל שישול0 למבוטח לרבות ההוצאות בערעור, הקבלות שיומצאו לה לשביעות רצונ

 .על סכו0 הביטוח בפוליסה זו

 
 ידי המבוטח לייצגו 7החברה מתחייבת לשפות את המבוטח בגי4 הוצאות משפטיות של עור; די4 שמונה לראשונה על .3

,  רשאי לעשות כ4יהליכי0 המשפטיי0 יהירצה המבוטח להחלי> עור; דינו בכל שלב של הה. בהליכי0 המשפטיי0

אול0 במקרה זה מוגבלת חבות החברה לשיפוי המבוטח בגי4 הוצאות משפטיות לסכו0 שהיתה חייבת לשפותו 

 .ד שמונה לראשונה"אלמלא הוחל> עוה

 
די4 כי למבוטח לא תהיה עילה לתביעה כלשהי נגד החברה א0 עור; ה, מוסכ0 ומותנה בזאת כתנאי עיקרי ויסודי .4

 .התרשל במילוי תפקידו

 
תימסר ההכרעה בסכסו; לבורר יחיד שיתמנה בהסכמה בכתב על ידי , בכל מקרה של סכסו; בי4 החברה למבוטח .5

 .שני הצדדי0

 
לא תהיה החברה , א0 בזמ4 התהוות תביעה כלשהי לפי פוליסה זו היה בתוק> ביטוח אחר המכסה אותה האחריות .6

שלו0 יותר מאשר לפי חלקה היחסי בתביעה הנדונה ובהוצאות התשלומי0 הקשורי0 חייבת לשל0 או להשתת> בת

 .בה

 
היה המבוטח זכאי להחזר הוצאותיו המשפטיות מצד שלישי כלשהו יהא זכאי להחזר זה עד לגובה השתתפותו  .7

 . ידהבהוצאות אלה ואת יתרת הסכו0 שהוא זכאי לו יהא חייב להחזיר לחברה עד לגובה הס> ששופה בו על

 

 

 תנאים כלליים
 

 אירועי& לא מכוסי& .1
 7נזק או חבות הנובעי0 במישרי4 או בעקיפי4 מ, החברה לא תהיה אחראית לפיצוי המבוטח עבור אובד4 
שימוש באלימות " טרור"לעניי4 סעי> זה יהא פירוש המונח . פיגועי0 חבלניי0 וטרור, פעולת אויב זר, מלחמה .א 

שימוש באלימות למטרת הפחדת הציבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשי0 למטרות פוליטיות הכולל 

 .הפועלי0 בש0 או בקשר ע0 ארגו4 כלשהו
 .מהפכה, התקוממות צבאית או עממית, מהומות אזרחיות, מרד, מלחמת אזרחי0 .ב 
 . או פסולת גרעיניתתהליכי0 גרעיניי0 וכל אובד4 או נזק עקב חומר גרעיני, זיהו0 רדיואקטיבי, נתיקרינה מי .ג 



רשות מקומית או אד0 הפועל על פי , הצבא, החרמה או השמדה של רכוש בידי הממשלה, הפקעה, תפיסה .ד 

 .די4
מובהר בזה כי פוליסה זאת אינה מכסה נזק המוגדר , ולמע4 הסר ספק, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  

 .1961 7א "כפיצוי על פי חוק מס רכוש וקר4 פיצויי0 התש7כנזק בר
למעט אובד4 שכר דירה , לרבות חבות ירידת ער; ואבד4 תשואה,  נזק תוצאתי מכל סוג7לגבי פרק הרכוש  .ה 

 .כמפורט בפוליסה

 

 מצג בלתי נכו8 או הסתרה במרמה .2
 .המבוטח חייב לית4 תשובות מלאות וכנות על שאלות בענייני0 מהותיי0 שבטופס הצעת הביטוח .א 
כמוה כמת4 תשובה שאינה , נת מרמה מצד המבוטח של עניי4 שהוא ידע כי הוא עניי4 מהותיהסתרה בכוו .ב 

 .מלאה וכנה
הוא כל עניי4 שיש בו כדי להשפיע על נכונות של מבטח סביר לכרות את חוזה " עניי4 מהותי", לצור; סעי> זה  

 :לרבות שאלה המתייחסת ל, הביטוח בכלל או לכרתו בתנאי0 שבו
 .תנאי אחזקתו ומיקומו, הרכוש המבוטחר ותיא .1  
 .זהות הבעלי0 וג0 או המחזיקי0 ברכוש המבוטח .2  
 .תיאור השימוש ברכוש המבוטח .3  
 .נזקי0 שאירעו לרכוש של המבוטח בשלוש השני0 הקודמות לתקופת הביטוח על פי פוליסה זאת .4  
 .דחיית הצעת ביטוח של המבוטח או התנאתה בתנאי0 מיוחדי0 .5  
 .ויסות ובטיחות של הציוד המכני המבוטח, אמצעי הגנה .6  
 :אזי, א0 ניתנה לשאלה בעניי4 מהותי תשובה שלא היתה מלאכה וכנה .ד 
כל עוד לא קרה מקרה ,  ימי0 מהיו0 שבו נודע לה על כ;30החברה רשאית לבטל את הפוליסה תו;  .1  

בניכוי , יטוח ששיל0 בעד יתרת התקופהתחזיר החברה למבוטח את דמי הב, במקרה כזה. הביטוח

 .זולת א0 פעל המבוטח בכוונת מרמה, הוצאותיה
הרי במקרי0 של תשובה שלא היתה , קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעי> זה .2  

כמבטח , וכ4 במקרי0 שבה0 החברה, של הסתרה בכוונת מרמה, רמהימלאה וכנה שניתנה בכוונת מ

 פטורה 7 היתה מתקשרת בחוזה הביטוח שבפוליסה זו אילו ידעה את המצב לאמיתו כלל לא, סביר

 .מכל אחריות על פי הפוליסה
שהוא כיחס , יופחתו תגמולי הביטוח בשיעור יחסי, במקרה אחרי0 של מת4 תשובה שאינה מלאה וכנה .3  

 .בי4 הפרמיה המוסכמת ובי4 הפרמיה שהיתה צריכה להשתל0 לפי המצב לאמיתו

 

 תשלו& דמי ביטוח ודמי& אחרי& .3
, ולעניי4 זה דמי הביטוח הינ0 הפרמיה כולל הדמי0 המשתלמי0 לחברה וכ4 המיסי0 וההיטלי0(דמי הביטוח  .א 

ישולמו תו; ") הפרמיה"להל4 (וכל יתר הסכומי0 המגיעי0 מ4 המבוטח לחברה , )הכל לפי הנקוב ברשימה

ב יהא "ר של ארהאלעניי4 פוליסה הנקובה בדול. טוח כערכ0עשרי0 ושמונה ימי0 מתחילתה של תקופת הבי

 .ערכ0 בשקלי0 חדשי0 לפי שער העברות והמחאות הגבוה ליו0 התשלו0
לא שולמו דמי הביטוח תו; פרק הזמ4 האמור לעיל נית4 יהא לשלמ0 במועדי0 אחרי0 עליה0 הוסכ0  .ב 

 :במפורש כלהל4
פרשי הצמדה עבור תקופת האשראי מיו0 תחילת הביטוח  בתוספת ה7לגבי פוליסה הנקובה בשקלי0  )1  

ההצמדה הינה למדד המחירי0 לצרכ4 . שר ישולמו לחברה בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוחא



 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמדד היסודי יהא המדד הידוע ביו0 תחילת 7המתפרס0 על

 .הביטוח
לפי שער העברות והמחאות הגבוה ליו0 תשלו0 כל חלק  7ב " של ארהי0לגבי פוליסה הנקובה בדולר )2  

 .מדמי הביטוח
ישא הסכו0 שבפיגור הפרשי ריבית עבור תקופת , לא שול0 סכו0 כלשהו המגיע מהמבוטח לחברה במועדו .ג 

 .וכחלק בלתי נפרד ממנו, אשר ישולמו לחברה בעת סילוקו של הסכו0 שבפיגור, הפיגור
 ימי0 לאחר שהחברה דרשה מהמבוטח לשלמו רשאית 15ור כאמור תו; לא שול0 סכו0 כלשהו שבפיג .ד 

 ימי0 נוספי0 א0 הסכו0 שבפיגור לא יסולק לפני 21כי הביטוח יתבטל כעבור , החברה להודיע למבוטח בכתב

 .כ4
פי סעי> זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכו0 שבפיגור המתייחס לתקופה 7אי4 בביטול הביטוח על  

 .יטול האמור לרבות הוצאות החברהשעד לב
לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגי4 מקרה ביטוח שאירע קוד0 לביטול , כאמור, ביטול הביטוח  

 .הביטוח

 

 הצמדת סכומי הביטוח .4
ישתנה בהתא0 לשינויי0 במדד , למעט פרק ביטוח הנדסי, סכו0 הביטוח של כל פרק מפרקי פוליסה זו .א 

 או למדד אחר א0 צויי4 7המתפרס0 מדי פע0 מטע0 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , צרכ4המחירי0 ל

לבי4 המדד שפורס0 סמו; לפני קרות ,  בי4 המדד שפורס0 סמו; לפני כריתת חוזה הביטוח7במפורש ברשימה 

 ). סמו; לפני תשלו0 תגמולי הביטוח47 ביטוח חבות חוקית יולעני(מקרה הביטוח 
תהיה כל הגדלה כזו , לעיל' שלא על פי סעי> קט4 א, ת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוחא0 במש; תקופ .ב 

כאשר המדד היסודי לגבי סכו0 ההגדלה יהיה המדד , סכו0 בסיסי נוס> עליו חלי0 תנאי ההצמדה דלעיל

 .הידוע במועד תחילת תוק> ההגדלה
 .צמית הנקובי0 בפוליסהתנאי ההצמדה דלעיל חלי0 ג0 על כל סכומי ההשתתפות הע .ג 

 

 
 ביטול הביטוח .5

ובתנאי שלא אירע לפני הביטול כל ,  ידי מת4 הודעה בכתב לחברה7המבוטח זכאי לבטל פוליסה זו בכל עת על .א 

 .מאורע שבשלו נית4 להגיש תביעה על פי הפוליסה
לפי התערי> , שלמה תוחזר לו יתרת הפרמיה לאחר ניכוי הפרמיה שיש ל7ביטל המבוטח את הפוליסה  .ב 

 .בעד התקופה בה היה הביטוח בתוק>, המקובל בחברות הביטוח לתקופות קצרות
החברה רשאית לבטל את , פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה7פי די4 או על7מבלי לגרוע מזכויות החברה על .ג 

תשלח למבוטח ובלבד שהודעה על כ; , לפי שיקול דעתה, הביטוח בכל עת שהיא לפני תו0 תקופת הביטוח

קרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר מוב,  יו0 לפני התארי; בו יתבטל הביטוח21בכתב ובדואר רשו0 לפחות 

 . בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוחחברהדמי הביטוח ששיל0 ל
רשאית החברה לבטל את הביטוח , לעיל' א 2גילוי כאמור בסעי> אי נודע לחברה על החמרת הסיכו4 או על  .ד 

 .יד במשלוח הודעה במכתב רשו0 למבוטח לפי כתובתו האחרונה הידועה לחברהמ
א0 החברה תבטל את החוזה לפני תו0 תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את  .ה 

תשל0 החברה למבוטח את הסכו0 שהיתה דורשת ממבוטח דומה לאותו , חברההחוזה או ניסה להונות את ה

 .יחסית לתקופה שנותרה עד תו0 תקופת הביטוח המוסכמת, ביו0 הביטולסוג ביטוח 



 חישוב הפיצוי .6
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי הרכוש שאבד או ניזוק כפי שהוא בעת  

ופיעי0 בצד פריטי מובהר כי הסכומי0 המ. אול0 לא יותר מסכו0 הביטוח של רכוש זה, קרות האובד4 או הנזק

הרכוש ברשימה הינ0 סכומי ביטוח מירביי0 בלבד וכי שיעור השיפוי על פי פוליסה זאת אינו מוסכ0 ועל המבוטח 

 .היקפו ושיעורו, להוכיח את סכו0 ניזקו

 

 די8 הערכה .7
,  החברהבי4 א0 הוזמ4 המערי; על ידי המבוטח ובי4 א0 הוזמ4 על ידי, הוגשה לחבר הערכה של הרכוש המבוטח 

ובלבד שהחברה תהא אחראית לשפות את המבוטח רק בסכו0 שוויו , תהווה ההערכה בסיס לקביעת סכומי הביטוח

. ובכל מקרה לא יותר מסכו0 הביטוח הכללי הנקוב ברשימה,  הניזוק ביו0 קרות מקרה הביטוחשהממשי של הרכו

 .כל אחריות לא תחול על החברה בגי4 ההערכה למעט האמור לעיל

 

 ביטוח חסר .8
יופחתו תגמולי הביטוח לפי , א& בשעת כריתת החוזה היה סכו& הביטוח פחות משוויו של הרכוש המבוטח 

בהתא& ליחס שבי8 סכו& הביטוח ובי8 שוויו של הרכוש המבוטח בשעת כריתת , הפוליסה בגי8 כל אובד8 או נזק

 .החוזה
שיפורי& או תוספת לרכוש המבוטח יחושב שווי א& ער9 הרכוש המבוטח עלה תו9 תקופת הביטוח כתוצאה מ 

נעשו סמו9 לפני כריתת , הרכוש המבוטח לצור9 קביעת תגמולי הביטוח כאילו השיפור או התוספת לפני העניי8

תו9 התאמת שווי השיפור או התוספת לפי השינויי& שחלו במדד מהמדד הידוע ביו& עשיית& עד המדד , החוזה

 .הידוע ביו& כריתת החוזה
של " ביטוח חסר"לעניי8 ביטוח הנדסי יחולו הוראות סעי> . כל פריט ופריט בפוליסה יהא כפו> לתנאי זה בנפרד 

 .5פרק 

 

 ביטוח יתר .9
עלה סכו0 הביטוח על שוויו של הרכוש המבוטח זכאי המבוטח לדרוש הפחתת סכו0 הביטוח ובהתאמה יופחתו ג0  

 .דמי הביטוח מיו0 הדרישה

 

  תגמולי הביטוח ותגמולי ביטוח יחסיי&פטור מתשלו& .10
הרי במקרי0 של תשובה שלא היתה מלאה וכנה שניתנת , קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה .א 

כלל לא היתה , כמבטח סביר, וכ4 במקרי0 בה0 החברה, רמהיאו של הסתרה בכוונת מ, בכוונת מרמה

 פטורה החברה מכל אחריות על פי 7צב לאמיתו מתקשרת בחוזה הביטוח שבפוליסה זו אילו ידעה את המ

 .הפוליסה
שהוא ביחס בי8 , יפוחתו תגמולי הביטוח בשיעור יחסי, במקרי0 אחרי0 של מת4 תשובה שאינה מלאה וכנה .ב 

 .הפרמיה המוסכמת ובי8 הפרמיה שהיתה צריכה להשתל& לפי המצב לאמיתו

 

 השתתפות עצמית .11
 או על פי פוליסה זו יופחת סכו& ההשתתפות העצמית המתייחס לפרק או לסעי> מתגמולי הביטוח בגי8 כל תביעה 

סכומי ההשתתפות ). א& קיי& סכו& השתתפות עצמית מיוחד לאותו סעי> שעל פיו נתבעי& תגמולי הביטוח(

 בתנאי& 3למעט בפרק ביטוח הנדסי לגביו יחולו הוראות סעי> (העצמית יהיו צמודי& למדד המחירי& לצרכ8 



ב או צמודי& למטבע חו= יופחתו מתגמולי הביטוח כערכ& "וא& היו נקובי& בדולר של ארה, )יוחדי& בוהמ

 .בשקלי& חדשי& לפי שער העברות והמחאות הגבוה ליו& תשלו& תגמולי הביטוח
 .שתתפות העצמית א> על ההוצאות שהוציאה החברה להגנה מפני תביעההבביטוח חבות תחול ה 

 
 אחרותביטוח בחברות  .12

המבוטח חייב לית4 לחברה הודעה בכתב מיד לאחר שנודע לו על כל הביטוח שנעשה מפני סיכוני0 המכוסי0 לפי  

 .פוליסה זו ושיהיה בתוק> בתקופת הביטוח או בחלק ממנה

 

 תביעות .13
 7על פי פוליסה זו עליולתביעה בהיוודע למבוטח על קרות מקרה העשוי להוות עילה  
 .לחברה על המקרהלהודיע מיד  .א 
 .ולהמציא אישור על כ; לחברה,  א0 אירע עקב מעשה פלילי7להודיע למשטרה על המקרה  .ב 
 .דרישה או הלי; משפטי הנוגעי0 למקרה, להודיע לחברה על כל חקירה וכל תביעה .ג 
 .להמציא לחברה כל המסמכי0 וההוכחות שבידיו לגבי המקרה ולגבי גובה האובד4 או הנזק .ד 
 .לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק .ה 
ומלנהל כל משא ומת4 בקשר , כל תשלו0 ולכל הצעה או הבטחה של תשלו0, להימנע מלעשות כל הוצאה .ו 

 . ללא ידיעתה והסכמתה של החברה7לתביעה כלשהי 
 זכאית החברה לנהל בש0 המבוטח כל, הכירה החברה בחבותה לפצות או לשפות את המבוטח בהתא0 לפוליסה 

לפי , כיו0 מסירת התביעה ייחשב היו0 בו נמסרה הודעה בכתב לחברה על ידי המבוטח. הלי; משפטי הנוגע למקרה

 .בצירו> המסמכי0 הדרושי0 להוכחת התביעה, על אירוע הנזק, כתובתה הרשומה בפוליסה

 

 שינויי& מהותיי& בסיכו8 והעברות של הרכוש המבוטח .14
 לעניי4 זה ;ב מיד בהיוודע לו שחל שינוי מהותי המשפיע על הביטוח לפי פוליסה זוהמבוטח חייב להודיע לחברה בכת 

 :פירושו כל אחד מאלה" שינוי מהותי"
 .שחל אחרי שהמבוטח נת4 תשובתו, שינוי בעניי4 מהותי ששאלה עליו הוצגה בטופס הצעת הביטוח .א 
כ; כדי להמיר את סיכונה של החברה דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניי4 מהותי היתה לא נכונה ויש ב .ב 

 .החמרה של ממש
, שיש בו משו0 הגדלת הסיכו4 של אובד4, כל שינוי בשימוש ברכוש המבוטח או בנסיבות אחרות הנוגעות לו .ג 

 .נזק או אירוע המכוסי0 על פי פוליסה זו
 .כל העברה של הרכוש המבוטח מהדירה למקו0 אחר .ד 
 . המבוטח או בזכויות הקנייניות לגביוכל שינוי בבעלות על הרכוש .ה 

 

 חובת זהירות .15
 7המבוטח חייב 
 .ט כל אמצעי הזהירות הסבירי0 למניעת אובד4 או נזק על פי פוליסה זוולנק .א 
 .להחזיק את הרכוש המבוטח במצב תקי4 ונאות .ב 

 



 תחלו> .16
 שהיתה או שישנה למבוטח כנגד צד תעבור לחברה כל זכות לפיצוי, לאחר מת4 תגמולי הביטוח למבוטח .א 

 .בסכו0 תגמולי הביטוח ששולמו, שלא מכוח חוזה ביטוח, שלישי
על המבוטח לעשות כל פעולה סבירה שהחברה תדרוש ממנו לעשותה כדי לאפשר לה לקבל את הפיצויי0 מצד  .ב 

 .שלישי
, לעניי4 זה, ייחשבו, יטוח חסרבמקו0 בה0 שולמו תגמולי ביטוח מופחתי0 בשל ב', על א> האמור בפסקה א .ג 

כאשר החברה מבטחת את הרכוש המבוטח הנוגע בדבר לפי סכו0 , החברה והמבוטח כמבטחי0 משותפי0

בעוד המבוטח ייחשב כמבטח של הרכוש המבוטח האמור בסכו0 ההפרש שבי4 סכו0 , הביטוח שבו בטוח

מהפיצויי0 שיתקבלו מצד . חוזההביטוח האמור ובי4 שוויו של הרכוש המבוטח האמור בשעת כריתת ה

יחס שבי4 לוהיתרה תחולק בי4 החברה ובי4 המבוטח בהתא0 , שלישי ינוכו ההוצאות שהיו כרוכות בקבלת0

 .סכומי הביטוח שבה0 נחשבי0 החברה והמבוטח כמבטחי0 של הרכוש המבוטח כאמור
החברה לא תעשה כל .  סעי> זה בה כדי לפגוע בזכויותיה של החברה לפישהמבוטח לא יעשה כל פעולה שי .ד 

עשה אחד הצדדי0 פעולה הפוגעת בזכויותיו .  בה כדי לפגוע בזכויותיו של המבוטח לפי סעי> זהשפעולה שי

 . עליו לפצותו על כ;7של הצד האחר 
 . עליו להעבירו מיד לחברה7קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי המגיע לחברה לפי סעי> זה  .ה 
ית לתבוע צד שלישי מכוח הוראות סעי> זה במקרה שהאובד4 או הנזק נגרמו שלא החברה לא תהא זכא .ו 

בכוונה בידי אד0 שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצויי0 מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד 

 .ביניה0
, פט פלילילקבל על עצמה ולנהל בשמו של המבוטח את ההגנה או הייצוג במש, א0 רצונה בכ;, לחברה הרשות .ז 

או להגיש בשמו ולטובתה היא כל תביעה לפיצויי0 או , ואת הסידור של תביעה כלשהי, אזרחי ובכל חקירה

נזקי0 או איזה שהיא תביעה אחרת ותהיה בידה הרשות המלאה לעשות כטוב בעיניה בניהול המשפטי0 או 

לעזור לה כפי שידרש על ידי בסידור התביעות ועל המבוטח יהיה להמציא לחברה את כל הידיעות שבידו ו

 .לעיל יחול א; ורק על פרקי הפוליסה המכסי0 רכוש' ו7'האמור בסעיפי0 א. החברה

 

 )י החבויות של פוליסה זוימתייחס לכל כיסו(איסור הודאה  .17
התחייבות או פיצוי כלשהו לא ייעשו ולא ינתנו על ידי המבוטח או , הבטחה, הצעה, )Admission(שו0 הודאה  

 .מבלי קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה, עמומט
 .אי4 הוראות סעי> זה חלות על מסירת עדות במשטרה או כל גור0 מוסמ; על פי די4 וכ4 על מת4 עדות במשפט 

 

 )מתייחס לכל כיסויי החבויות של פוליסה זו(הודעה במקרה תאונה או נזק  .18
אובד4 או נזק , 4 לחברה הודעה בכתב מיד לאחר קרות תאונהתינת, מבלי לפגוע בתנאי0 אחרי0 הכלולי0 בפרק זה 

או הודעה משפטית יישלחו לחברה מיד לאחר קבלת0 על ידי , תביעה, כל מכתב. כלשה0 ובמקרה של תביעה כלשהי

, כ4 תינת4 הודעה בכתב לחברה בהקד0 האפשרי לאחר שיוודע למבוטח כי תהליכי0 משפטיי0 פליליי0. המבוטח

או חקירת סיבות מוות עומדי0 להתקיי0 בקשר ע0 מקרה כלשהו העלול לגרור אחריו תביעה חקירה משפטית 

 .בתוק> פוליסה זו

 

 )מתייחס לכל כיסויי החבויות של פוליסה זו(' סילוק סכו& הפיצוי בנזק לצד ג .19
, פוליסה זודרת תביעות לפי פרקי החבויות ביבכל זמ4 שהוא לאחר קרות כל מקרה המשמש נושא לתביעה או לס 

, ל ולהפסיק ניהול כל הגנה"תהא החברה רשאית לשל0 למבוטח את הסכו0 המלא של התחייבותה לפי הסעי> הנ



, או אי מעשה, לפי טענתו כתוצאה מכל מעשה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שנגר0 למבוטח. סידור או משפט

 .יהול0 על ידי החברהאו על ידי הפסקת נ, סידור או משפט, מצד החברה בקשר ע0 הגנה
אי4 באמור לעיל כדי להסיר את אחריות החברה בגי4 תשלומי0 והוצאות משפט שהוצאו בקשר ע0 התביעות  

 .האמורות לפי תארי; התשלו0 האמור

 

 
 מוטב שאינו מבוטח .20

ה אלא א& כ8 ניתנה לו לכ9 מראש הסכמת החבר, בטח זולתווהמבוטח לפי פוליסה זו לא ראשי לקבוע מ .א 

 .בכתב
תחייב קביעה זו ג& , נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכ& בי8 החברה למבוטח הפיצוי המגיע לו .ב 

 .את המוטב

 

 הודעה למבוטח ולמוטב .21
הודעה של החברה למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינת4 לפי מע4 הבית המשות> ולמוטב לפי מענו האחרו4 הידוע  

 .לחברה
המצויי0 בכותרת , הודעה של המבוטח או של המוטב לחברה תינת4 לחברה למע4 משרדה הראשי 7 הודעות לחברה 

 .למבוטח ולמוטב מזמ4 לזמ4) א0 בכלל(או בכל מע4 אחר בישראל עליו הודיעה החברה בכתב , לפוליסה
 . שעות ממועד שליחתה בדואר72הודעה תחשב כמסורה עד תו0  

 

 זכות הקיזוז .22
 מתגמולי הביטוח המגיעי0 למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכו0 שהמבוטח חייב לחברה החברה רשאית לקזז 

 .בי4 שחובו מתייחס לפוליסה זו ובי4 אחרת
רשאית החברה לקזז את יתרת דמי , לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו) טוטאלי(במקרה של נזק כללי  

 .ג0 א0 טר0 הגיע מועד תשלומ0, הביטוח המגיעי0 לה

 

 מקדמה .23
יהא המבוטח זכאי לקבל , בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכוני0 המבוטחי0 לפיה 

וזאת על חשבו4 הכספי0 שיגיעו לו , מהחברה מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקו4 הנזק

 .מהחברה לפי תנאי פוליסה זו

 

 ויי& במחלוקתתגמולי הביטוח שאינ& שנ .24
 יו0 מהיו0 30ישולמו תו; , שאינ0 שנויי0 במחלוקת, תגמולי הביטוח לה0 זכאי המבוטח על פי תנאי פוליסה זו 

 . לעיל10שנמסרה לחברה תביעה כאמור בתנאי 

 

 זכויות החברה לניצולת .25
 7רשאית החברה, בקרות אובד4 או נזק כלשהו לרכוש כלשהו המבוטח על ידי פוליסה זו 
 .להיכנס לבניי4 או לחצרי0 בה0 קרה האובד4 או הנזק .א 
 .לקבל לידיה רכוש כלשהו של המבוטח שלגביו תובע המבוטח תגמולי ביטוח .ב 



להעביר או לטפל בו בדר; אחרת לכל מטרה , לסדרו, למיינו, לבדוק אותו, להחזיק בחזקתה כל רכוש כזה .ג 

 . כזה או לעשות בו כראות עיניהאו למכור כל רכוש, סבירה ובצורה סבירה כלשהי
א0 המבוטח או כל אד0 אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות החברה או יפריע או ימנע את החברה בשימוש  

 .תוקט4 חבותה של החברה, בסמכויותיה הניתנות בזה
ו לרשותה בי4 א0 החברה כבר קיבלה אות, המבוטח לא יהיה רשאי בשו0 אופ4 לנטוש לטובת החברה רכוש כלשהו 

 .כל האמור בסעי> לא יגרע מזכות החברה להסתייע בכל תנאי פוליסה זו בטענתה נגד תביעה כלשהי. או לא

 

 קימו& .26
במקו0 לשל0 , או חלק כלשהו ממנו, מ0 או לחל> את הרכוש הניזוק או הנשמדדלקו, לפי רצונה, החברה רשאית 

 אחר כלשהו או ע0 מבטחי0 אחרי0 כלשה0 בעשותה או רשאית להשתת> ע0 מבטח, את סכו0 האובד4 או הנזק

 .זאת
על חשבונו הוא את כל אות4 , על המבוטח להמציא לחברה, א0 החברה תבחר לקומ0 או לחל> רכוש כלשהו 

הכמויות וכל הפרטי0 האחרי0 כפי שהחברה תדרוש ושו0 פעולות שנעשו או , המידות, הפירוטי0, התוכניות

 .ה מתו; כוונה לקומ0 או לחל> לא תתפרשנה כבחירת החברה לקומ0 או לחל> ידי החבר7שעשיית4 נגרמה על

 

 השבה אוטומטית של סכו& הביטוח לקדמותו .27
יושב סכו0 , אזי לאחר תשלו0 תגמולי הביטוח, במקרה של אובד4 או נזק המכוסי0 על פי פרק הרכוש בפוליסה זו 

 .הביטוח לקדמותו כפי שהיה לפני קרות האובד4 או הנזק
ישל0 המבוטח פרמיה המתייחסת לסכו0 ההשלמה לתקופה שמתארי; קרות , לש0 השבת סכו0 ביטוח לקדמותו 

הפרמיה יהא פירושה מכפלת שיעור הפרמיה לכל סיכוני הביטוח בסכו0 . האובד4 או הנזק עד תו0 תקופת הביטוח

 .והדמי0 הנלווי0 לה, הביטוח שהוקט4 בשל אובד4 או נזק כלשהו

 

 התיישנותתקופת  .28
היא שלוש שני0 , תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגי4 אובד4 או נזק לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו 

 .מיו0 קרות מקרה הביטוח
 ידי 7המכוסה על' או כלפי צד ג, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגי4 חבותו של המבוטח כלפי עובדיו 

 .כלפי המבוטח' ת לתקופת ההתיישנות החלה על תביעת העובד או צד גתהא חופפו, פוליסה זו
 .תקופות ההתיישנות הנקובות לעיל הינ4 ה4 לעניי4 הגשת תביעה לחברה וה4 לעניי4 הגשת תביעה בערכאות 

 

 הארכת תקופת הביטוח .29
. במפורש למטרה זואשר תינת4 , כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של החברה 

א> א0 ) זולת הסכמתה כאמור לעיל(הביטוח אינו נית4 להארכה כלשהיא מכח שתיקה או פעולה אחרת של החברה 

 .הודיע המבוטח לחברה בצורה ובמועד כלשה0 על רצונו להאריכה
. כההוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש הפוליסה תהווה ההצעה לביטוח חלק בלתי נפרד א> ממסמ; ההאר 

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

 

 נציגי המבוטח .30
וכל מעשה או אי מעשה של ועד הבית ייחשב כמעשה או אי , בכל מקרה ייחשב ועד הבית המשות> כנציג כל הדיירי0 

 .הכל לפי המקרה, כול0 או מקצת0, המעשה של הדיירי0


