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הואיל והמבוטח ששמו וכתובתו צוינו ברשימה המצורפת ,המהווה חלק בלתי נפרד
מפוליסה זו ,פנה אל איילו iחברה לביטוח בע"מ )להל" :iהמבטח"( בהצעת
הביטוח ,המצורפת בזה ומהווה את הבסיס לפוליסה זו וחלק בלתי נפרד ממנה;
לפיכך מעידה פוליסה זו כי תמורת התחייבות המבוטח לשלם למבטח את דמי
הביטוח הנקובים ברשימה ,מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין אבדן ,נזק או
הפסד כתוצאה ממקרה ביטוח ,כמפורט בפוליסה ,שאירע במשך תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה וזאת בכפוף לגבולות אחריות המבטח ,סכומי הביטוח,
תנאי הפוליסה וסייגיה.
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הגדרות כלליות
הגוף ששמו וכתובתו מצוינים ברשימה.
 1.1המבוטח
 1.2תקופת הביטוח תקופה המתחילה ומסתיימת במועדים הנקובים ברשימה
וכן כל תקופה נוספת שהצדדים הסכימו בכתב להאריך
לגביה את תוקפה של פוליסה זו.
הודים לפיטום ,עופות לפיטום ,ברווזים לפיטום ,אווזים
 1.3בעלי כנף
לפיטום ,פרגיות להטלה (ביצי מאכל) ,עופות להטלה
(ביצי מאכל) ו/או כל בעל כנף ,כמפורט ברשימה ,בעת
הימצאותם בלולים ו/או במבנים ,המפורטים
ברשימה ,בתחום המשק המבוטח בלבד .תחום
המשק המבוטח פירושו :המשק המתואר ברשימה.
הפרמיה שתשולם למבטח ע"י המבוטח או מי מטעמו.
 1.4דמי הביטוח
 1.5גבול האחריות גבול האחריות המרבי של המבטח למקרה ביטוח ו/או
לתקופת הביטוח ,כמפורט ברשימה.
וטרינר מוסמך ,המומחה למחלות בעלי כנף ,והחבר
 1.6וטרינר
בהסתדרות הרופאים הווטרינריים בישראל.
 1.7וטרינר המבטח וטרינר אשר מונה מטעם המבטח.
שחיטה מכוונת ,שאושרה אך ורק מראש ובכתב ע"י
 1.8שחיטת דחק
וטרינר המבטח ,בכפוף לתנאים המצטברים דלקמ:i
 1.8.1הפגיעה תאונתית בבעל הכנף נובעת
מאחד או יותר מהסיכונים המבוטחים,
כמוגדר להל.i
 2.8.1פגיעה תאונתית העלולה להביא למותם
של בעלי הכנף בסבירות קרובה לוודאי
ואינה ניתנת לריפוי.
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התחייבויות המבטח
המבטח ישפה את המבוטח בגין כל נזק הנגרם לבעלי הכנף המבוטחים עקב
מקרה הביטוח ,בכפוף לתנאי הפוליסה ,סייגיה וגבולות האחריות הנקובים
ברשימה ,ובכפוף להתניות המפורטות ברשימה.

.3

מקרה הביטוח
אובדן או נזק לבעל הכנף עקב אחד או יותר מהסיכונים המבוטחים ,כמפורט להלן.
הסיכונים המבוטחים:
3.1
 3.1.1גניבה של בעלי הכנף המבוטחים מתוך הלולים ו/או המבנים,
שפורטו ברשימה בלבד.
 3.1.2תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק הנגרמת מאחד או יותר
מהגורמים המצוינים להלן ,של בעלי הכנף המפורטים ברשימה,
בעת הימצאותם בלולים המפורטים ברשימה ,למעט
תמותה ו/או שחיטת דחק שנגרמת ממחלות ו/או מגפות
ו/או הרעלה ולמעט נזק הנגרם עקב עקת חם כלשהי ונזק
עקב שיטפו iממקור מים חיצוני:
אש ,ברק ,התפוצצות ,לרבות עשן עקב כך ו/או אדים
3.1.2.1
ופיח הנגרמים מהם .על מבוטח מוטלת החובה
להמצאת אישור תקינות מערכות חימום ,שינתi
ע"י טכנאי מוסמך למערכות אלו לפחות אחת
לשנה ,אלא אם צוי iבמפורש אחרת ברשימה.
הצפה ,למעט שיטפו iשל מי-גשם ,ים ,אגם או
3.1.2.2
נחל.
סערה ,סופה ,כאשר הרוחות מקומיות ונושבות
3.1.2.3
במהירות  35קשר ומעלה ,שלג וברד.
הכיסוי לשלג וברד בכפוף לסעיף  3.7להל.i
קרה (טמפ' של  0מעלות צלזיוס ומטה)  ,ובלבד כי
3.1.2.4
בלול הייתה עובר למקרה הביטוח מערכת חימום
תקינה ופעילה.
חנק ,כתוצאה מכשל מערכות בלולים ,שבוטחו כלולי
3.1.2.5
אורך ,לולי חושך ,לולים מאולצים או לולים מבוקרים
בלבד .על המבוטח מוטלת החובה להמציא
אישור בדיקה תרמוגרפית תקינה
למבטח
שתעשה בסמוך למועד תחילת הביטוח ולא
יאוחר מחודש לאחריו.
הרעלת מזון ,אך ורק במקרה בו נמצא חומר זר ו/או
3.1.2.6
רעל במזון בלבד ,ולמעט הרעלת מזו ,iשנגרמה
בזדו.i
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נזק בזדו ,iלמעט נזק שנגרם על ידי מבוטח ו/או
3.1.2.7
בני משפחתו ו/או בהסכמתם.
פגיעה תאונתית על ידי כלי רכב ,ציוד נע ,מנופים
3.1.2.8
ובעלי חיים.
טרף או חנק ,כתוצאה מחדירת בעלי חיים ללול או
3.1.2.9
למבנה המבוטח .הכיסוי כפוף לקיום סימני חדירה
בכוח ללול או למבנה המבוטח.
 3.1.2.10גניבה ו/או ניסיו iלגניבה מהלול או מהמבנה המבוטח
המצוין ברשימה בלבד.
הרחבה לכיסוי הוצאות רפואיות עודפות
היה וצוי iבמפורש ברשימה ובתמורה לדמי ביטוח נוספים הנקובים
ברשימה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה ,מורחבת הפוליסה לכסות
הוצאות וטרינר ,תרופות ,טיפולים ובדיקות מעבדה ,שהוצאו עקב מקרה
הביטוח ואשר נגרם עקב סיכון ביטוחי ,המכוסה בפוליסה זו ו/או למניעת
מקרה ביטוח ,וזאת בתנאי שאושרו מראש ובכתב ע"י וטרינר המבטח.
גבול האחריות למקרה ביטוח ולכל תקופת הביטוח להרחבה זו יהיה,
כמפורט ברשימה וכחלק מגבול האחריות העליו iלמ"ר ולא בנוסף לו.
סייגים להרחבה זו:
 3.2.1רשלנות קיצונית ו/או טיפול ,שנעשה בניגוד או לא לפי
הוראות וטרינר ,ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו.
 3.2.2הוצאות רפואיות שגרתיות ,שהוצאו לטיפול בלהקה ,ו/או
חיסונים למניעת מחלות מכל סוג שהוא.
 3.2.3הוצאות הווטרינר ,המטפל באופ iקבוע בלהקה.
 3.2.4הוצאות רפואיות שהוצאו לטיפול במחלה שהייתה קיימת
בזמ iתחילת הביטוח.
תנאים מהותיים לכיסוי בגי iפגיעה תאונתית בבעלי כנף הנובעת
מכשל מערכות בלולים שבוטחו ,כלולי אורך ,לולי חושך ,לולים
מאולצים או לולים מבוקרים בלבד:
הכיסוי כולל תמותת בעלי כנף בלולים מבוקרים או מאולצים ,לולי חושך
מבוקרים או מאולצים ו/או בתי אימון מבוקרים או מאולצים המפורטים
ברשימה ,עקב אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי מכל סיבה ,שלא הוצאה מכלל
ביטוח.
מוסכם כי ידוע למבוטח שהכיסוי לא היה כולל פגיעה תאונתית,
כאמור ,אף תמורת דמי ביטוח גבוהים יותר וזאת ללא קיום הדרישות
המהותיות המצטברות להל iעל ידי המבוטח:
 3.3.1קיום חוזה אחזקה לציוד עם חברה מוסכמת ,ו/או הפעילה
בענף הלול בשלוש השנים שקדמו לתאריך תחילת הביטוח
אלא אם קיים צוות אחזקה עצמי מיומן (צוות בעל ניסיון של שלוש
שנים לפחות) ,וכ iניהול מלאי עצמי של חלקי חילוף חיוניים,
לרבות מבער או אומנות גז.
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 3.3.2קיום גנראטור בעל הספק מתאים להזנת כל מערכת הלולים
המותנע אוטומטית ע"י מצבר המוז iבאמצעות רשת
החשמל הארצית ,בעל הספק מתאים להפעלת גנראטור,
שגילו אינו עולה על  18חודשים למצבר רטוב ואינו עולה
על  24חודשים למצבר יבש .בוטחו לולים בשטח העולה על
 4000מ"ר ,חייבים הלולים להיות מחוברים ל  2 -גנראטורים
נפרדים כנ"ל.
 3.3.3אחת לשבוע תיבדק תקינות הגנראטור/ים ע"י ניתוק
אספקת החשמל ללולים וכ iינוהל יומ iבו יירשמו בדיקות
אלה.
 3.3.4הפעלת  2מערכות התראה תקינות ,עצמאיות ונפרדות,
כמפורט להל ,iמוזנות בנפרד מסוללות נטענות מהרשת,
המתריעות כל אחת לחוד על תקלה במערכות האוורור,
חימום ,הספקת חשמל כמו כ ,iשני חיישני טמפרטורה
נפרדים ובלתי תלויים בכל לול המתריעים על שינוי
טמפרטורה מעל/מתחת לטמפרטורה המתוכננת .כל
אחת מהמערכות תתריע במקביל על תקלה בשתי הדרכים
הבאות גם יחד:
האחת  -התראה אלחוטית בעלת משדר מרכזי או אזעקה
ממערכת מחשוב ולפחות שני מקלטי כיס ו/או פלאפונים
תקינים ומופעלים ואשר גיל סוללותיה iאינו עולה על 18
חודש ,המוחזקים בכל עת ברשות שני אחראים מיומנים,
הנמצאים במרחק הגעה ,שאינו עולה על  15דקות מהלולים
המפורטים ברשימה.
השנייה  -אזעקה קולית בטווח שמיעה מאזור המגורים,
כאשר התושבים מודרכים בדבר חשיבות הודעה מיידית
אודות האזעקה לאחראי הממונה .כמו-כ ,iנדרשת הצבת
נורית סימו iתקינה/צ'קלקה )קוג'אק( שתדלק מעל הלול
שנפגע .המבוטח ינהל יומ iנפרד לכל לול ,בו תרשמנה
בדיקות תקינות ,שתערכנה מידי יום ,בציו iתאריך ושעת
הבדיקה וחתימת מבצע הבדיקה.
 3.3.5כל מצברי המערכת ,כולל מצבר משדר ההתראה ,יחוברו אף
הם למערכת האזעקה ,וזו תתריע כל אימת שמתח מצבר
זה או אחר ירד מתחת לסף המותר .אחת לשבוע תנותק
מערכת הטעינה מזרם החשמל למשך שעתיים לפחות
ותיבדק תקינותה .תוצאות הבדיקה ירשמו ביומ ,iכמצויi
בסעיף  3.3.3לעיל.
הרחבה לכיסוי התפתחות בעל-הכנף )משקל(  -לעופות פיטום,
הודים פיטום ,אווזים פיטום ,ברווזים פיטום ואם צוי iהדבר במפורש
ברשימה ובתמורה לדמי ביטוח נוספים הנקובים ברשימה ,למעט
אם נרשם אחרת ברשימה ,תורחב הפוליסה לכסות אובדן או נזק כספי
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שיגרם למבוטח עקב פיגור בהתפתחות בעלי הכנף המבוטחים באופן שלא
הגיעו ל  80% -מהמשקל הנורמטיבי ואשר נגרם עקב אחד או יותר
מהסיכונים המבוטחים בפוליסה זו.
השיפוי יהיה כמפורט בסעיף בסיס השיפוי ,אך לא יותר מגבול האחריות
המצוי iברשימה לגבי הרחבה זו .המדד למשקל הנורמטיבי הינו:
לעופות פיטום – נספח  /טבלת אהרוני  ;1999להודים פיטום נספח  /טבלת
שפיר  ;1997לבעלי כנף אחרים – כפי שנקבע ברשימה.
חובת דיווח :על המבוטח להודיע למבטח מיידית על כל פיגור בהתפתחות
בעלי הכנף שמעל ל  12% -מההתפתחות הנורמטיבית .ההודעה
הנדרשת לעיל הנה דרישה מהותית לקיום הכיסוי ,שללא קיומו לא
ישולם כל פיצוי שהוא עפ"י הרחבה זו .הכיר המבטח בחבותו ,יהיה זכאי
לקבל מהמבוטח את האחריות להמשך גידול הלהקה .על המבוטח לשתף
עמו פעולה ולנהוג עפ"י הנחיות בכתב או בע"פ של וטרינר ו/או שמאי שימנה
המבטח.
כיסוי על פי סעיף זה בוטל.
הרחבה לכיסוי התפתחות בעל-הכנף )הטלה(  -לעופות להטלה
)ביצי מאכל(
אם צוי iהדבר במפורש ברשימה ובתמורה לדמי ביטוח נוספים
הנקובים ברשימה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה ,תורחב הפוליסה
לכסות אובדן או נזק כספי שיגרם למבוטח עקב אי הגעה לכושר הטלה ברמה
של מעל ל  80% -מכושר ההטלה הנורמטיבי עקב סיכו iביטוחי
המכוסה בפוליסה זו .השיפוי יהיה לפי סעיף בסיס השיפוי ,אך לא יותר
מגבול האחריות המצוי iברשימה לגבי הרחבה זו.
המדד להטלה נורמטיבית :ממוצע ההטלה ב 3 -השנים האחרונות לפני
קרות מקרה הביטוח בלולים המפורטים ברשימה.
חובת דיווח :על המבוטח להודיע לחברה מיידית על כל עיכוב
בהתפתחות כושר ההטלה של בעל הכנף ברמה של שמעל 12%
מרמה הנורמטיבית .ההודעה הנדרשת לעיל הנה דרישה מהותית
לקיום הכיסוי.
הכיר המבטח בחבותו ,יהיה זכאי לקבל מהמבוטח את האחריות להמשך
גידול הלהקה .על המבוטח לשתף עמו פעולה ולנהוג עפ"י הנחיות בכתב או
בע"פ של וטרינר ו/או שמאי שימנה המבטח.
בכל מקרה בו ינהג המבוטח ,שלא עפ"י הוראות וטרינר המבטח ו/או
השמאי ,כמפורט בסעיפים  3.4ו ,3.6 -ייחשב הדבר כהכשלת בירור
החבות המבטח יהיה פטור מתשלום תגמולי ביטוח או יהיה רשאי
להקטינם ,בכפוף להוראות החוק.
הוראה זו לא תחול אם:
המבוטח לא נהג עפ"י הוראות וטרינר המבטח ו/או השמאי או
.1
קיים חבותו זאת באיחור מסיבות מוצדקות;
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אי קיומה של חובה זאת של המבוטח או האיחור כאמור לא מנע
.2
מ iהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
המבטח לא יהיה אחראי בגי iהנזקים הבאים:
א .מקרה ביטוח מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
מקרה ביטוח לאפרוחים בטרם בקיעתם המלאה מחוץ
ב.
לביצה.
כיסוי בגי iנזקי שלג ו/או ברד ,ללולים או מבנים שגובהם עולה על 600
מטר מעל פני הים:
הכיסוי בגי iנזקי שלג ו/או ברד לבעלי הכנף בכל הלולים הנמצאים
באזורים המועדים לירידת שלג מותנה בקיום ממטרות המותקנות
על גבי הלולים .המבוטח מתחייב להפעיל iעם תחילת ירידת השלג
ו/או ברד ) -בנזקי ברד  -רק במידה והלול/ים מצויד/ים במערכת
המטרה עילית( ,ובמשך כל זמ iירידתו ועד להמסתו המלאה ,וכi
להפעיל את מערכות החימום בתוך הלולים בעוצמה המכסימלית
האפשרית מרגע תחילת ירידתו ועד להמסתו המלאה.

עופות פיטום ,הודים פיטום ,ופרגיות להטלה )ביצי מאכל(.
הסכום המהוון של ערך המכירה במועד השיווק הצפוי עד גבול האחריות
העליו iלמ"ר הנקוב ברשימה ,בניכוי תמותה טבעית ,ניצולת והוצאות
נחסכות ובתוספת הוצאות פינוי וקבורה באופן ,שלא יעלה על  5%מגובה
הנזק .ערך המכירה במועד השיווק הצפוי יחושב כדלהלן:
 .4.1.1עופות פיטום – משקל העוף יחושב לפי משקל נורמטיבי צפוי ביום
השיווק המתוכנן בהתאם לנספח  /טבלת אהרוני  .1999על פי יום
שיווק המתוכנן לכל להקה ולהקה (או שיווק "בפועל" של להקה
בממשק דומה)אך לא מעבר ליום ה  49ממועד הבקיעה .המחיר
לק"ג יחושב עפ"י ערך השוק ביום השיווק המתוכנן.
 .4.1.2הודים פיטום – משקל ההודן יחושב לפי משקל צפוי ביום השיווק
המתוכנן בהתאם לנספח  /טבלת שפיר  .1997השיפוי יחושב לפי
מחיר הודן ייחשב לנקבות כשבוע ה –  14ולזכרים כשבוע ה – 20
ממועד הבקיעה .להודים (שאינם שווקו כהודנים) השיפוי ייחשב על
פי יום השיווק בפועל כאשר יום השיווק אך לא מעבר ליום ה .42
המחיר לק"ג יחושב עפ"י ערך השוק ביום השיווק המתוכנן.
 .4.1.3פרגיות להטלה )ביצי מאכל(  -מחיר פרגית ביום ההעברה
המתוכננת להטלה ,אך לא יותר מגבול האחריות העליו iלמ"ר,
הנקוב ברשימה.
עופות הטלה )ביצי מאכל(
הסכום המהוון של המטילה כבשר בתום תקופת ההטלה בתוספת אובדן
תנובה צפוי עד גיל  26חודשים ולא יותר מכמות של  30ביצים לכל

חודש הטלה ,מהוו iלמועד קרות מקרה הביטוח ,אך לא יותר מגבול
האחריות העליו iלמ"ר ,הנקוב ברשימה ,בניכוי תמותה טבעית,
ניצולת והוצאות נחסכות.
.5

.6

.7

התאריך הקובע לפיצוי
במקרה תמותה -

התאריך הקובע הינו תאריך המוות.

במקרה גניבה -

התאריך הקובע הינו תאריך הגניבה ו/או תאריך הדיווח
למשטרה בדבר הגניבה ,המוקדם מביניהם.

במקרה שחיטת דחק -

התאריך הקובע הינו מועד אישור וטרינר המבטח.

סף פיצוי והשתתפות עצמית
סף פיצוי -

הסכום הנקוב ברשימה ,שמתחתיו לא יפצה המבטח
את המבוטח.

השתתפות עצמית -

עבר גובה הנזק את סף הפיצוי ,תהיה ההשתתפות
העצמית הסכום הראשוני הנקוב ברשימה ,בו ישא
המבוטח.

הוכחת הנזק והתשלום למגדל
7.1

7.2

7.3

.8

מקרה תמותה מחייב ביצוע ספירה יומית של פגרים ע"י שמאי
מוסמך שימנה המבטח .המבוטח ימסור לשמאי את דו"ח הווטרינר המטפל
המפרט את הסיבה למקרה הביטוח.
תמותה העולה על  1%ממס' בעלי הכנף בלול בפרק זמ iשל 24
שעות ,מחייבת הודעה מיידית למבטח.
אירוע גניבה מחייב דיווח מידי למבטח וקבלת אישור משטרת ישראל.
על המבוטח לאפשר לווטרינר המבטח ו/או לשמאי מטעם המבטח לבצע כל
בדיקה/טיפול שיתבקש על ידם בכל דרך סבירה .פעל המגדל במתכוון בדרך
שהיה בה כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד עליו ,אי iהמבטח
חייב בתגמולי ביטוח אלא בשיעור שהיה חייב בהם אלמלא נעשתה
אותה פעולה.
מסר המגדל למבטח בכוונת מרמה עובדות כוזבות ,או העלים ממנו
עובדות הקשורות למקרה הביטוח ,פטור המבטח מחבותו עפ"י
פוליסה זו.

סייגים כלליים
פוליסה זו אינה מכסה מקרה ביטוח שנגרם במישרי iאו בעקיפי iמתוך,
בגלל ,על ידי או בקשר עם:
מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג
8.1
פעולות מלחמה )בי iאם הוכרזה מלחמה ובי iאם לא( מלחמת
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8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
.9

אזרחים ,פעולות חבלה ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי,
מרידה ,מהפכה ,שלטו iצבאי או שלטו iשתפסוהו באורח בלתי
חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם
המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר או מצב של מצור ומעשי
טרור על ידי כל ארגו ,iגוף ,אדם או קבוצת בני אדם .לעניין זה המונח
"טרור" יפורש כשימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים
מטעם או בקשר עם ארגון עוין כלשהו .רק אישור של משטרת ישראל או של
משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש
וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי אחת
מפעולות אלו ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה.
בקוע גרעיני ,קרינה או זיהום רדיו אקטיבי מכל סיבה שהיא.
רעידת אדמה ,התפרצות הר געש או כל זעזוע אחר של הטבע או אש
תת קרקעית.
פעולה זדונית ו/או רשלנות פושעת ו/או גניבה ו/או מרמה המבוצעים
ע"י המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבני ביתו ו/או מי מטעמו
)במקרה שהמבוטח הוא קיבוץ  -ו/או ע"י חבר המשק(.
הפסקת הטיפול בבעל הכנף בי iאם מלאה ו/או חלקית ו/או נטישתו.
העברת בעל הכנף באמצעות כלי רכב שאינו מורשה להובלת בעלי
כנף.
שימוש בתרופות ,למעט תרופות מאושרות שניתנו על פי הוראת וטרינר.
עלות הרבייה.
תמותה טבעית ונורמטיבית; היעלמות מסתורית ו/או בלתי מוסברת;
בריחה של בעלי הכנף.
תפיסה ,עיקול ,החרמה ,השחתה ,גרימת נזק ,איסור מכירה/שיווק/
העברה.
הוראת חיסול או הוראת השמדה בפקודת או בהוראת הממשלה ו/או
השירותים הוטרינרים ו/או כל רשת ציבורית אחרת או כל גורם שהוא.
מחלות ו/או מגפות כלשה.i
אי קיום הוראה מהוראות השירותים הווטרינרים )פרסום אחרוi
ברבים(.
גניבה שנעשתה באופ iהדרגתי והתגלתה בעקבות ספירה תקופתית
של הלהקה.
נזק עקיף או ירידה באיכות.

תנאים כלליים לפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורף לה ,ייקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי
שיוחסה להם משמעות מיוחדת ,בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,תהא להם
אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.
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9.1

9.2

9

די iוסעיף שיפוט
פוליסה זו כפופה לדין הישראלי ,ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות
שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה.
גילוי ושינוי בעניי iמהותי
 .9.2.1הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת
ביטוח ואם בדרך אחרת בכתב ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על
נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים
שבו (להלן" :עניין מהותי")  -על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה
מלאה וכנה.
 9.2.2הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח
על כל השאלות שנשאל בטופס הבקשה ששימש בסיס לפוליסה
זו או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתו של המבטח
שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת
הסיכון המבוטח.
 9.2.3נודע למבוטח שחל שינוי מהותי (להלן" :החמרת הסיכון")  -עליו
להודיע על כך מיד למבטח בכתב" .שינוי מהותי" פירושו כל אחד
מאלה:
 9.2.3.1שינוי בעניי iמהותי ,ששאלה עליו הוצגה למבוטח
לפני כריתת החוזה ,ושחל אחרי שניתנה תשובה
לאותה שאלה.
 9.2.3.2שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח,
בנושא שצוי iבה במפורש כעניי iמהותי או
כדרישה מהותית.
 9.2.3.3דבר המגלה ,שתשובה לשאלה בעניי iמהותי
הייתה לא נכונה ,ויש בכך כדי להחמיר את סיכוi
המבטח החמרה של ממש.
 9.2.4לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה
הביטוח ,כאמור בס"ק  9.2.1לעיל ,או לא גילה למבטח שינוי
מהותי בנסיבות המהוות החמרת הסיכו iהמבוטח  -יחולו
ההוראות הבאות:
 9.2.4.1המבטח רשאי תוך  30יום מהיום שנודע לו על כך,
וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את חוזה
הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.
ביטל המבטח את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,יחזיר
9.2.4.2
למבוטח את דמי הביטוח ,ששולמו לו בעד התקופה
שלאחר ביטול הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח ,זולת
אם פעל המבוטח בכוונת מרמה .לא ביטל המבטח
את החוזה ,רואים אותו כמסכים להמשך קיומו.
קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח
9.2.4.3
סעיף זה ,אי iהמבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח

9.2.5

9.2.6
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מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבי iדמי
הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי
המצב לאמיתו ,לבי iדמי הביטוח המוסכמים,
והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
 9.2.4.3.1התשובה לפני כריתת החוזה או אי
מת iההודעה למבטח על החמרת
הסיכו iנעשו בכוונת מרמה.
 9.2.4.3.2מבטח סביר לא היה מתקשר באותו
חוזה ,אף בדמי ביטוח מרובים יותר,
אילו ידע את המצב לאמיתו .במקרה
זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח,
ששילם בעד התקופה שלאחר קרות
מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח.
המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיף  9.2.4לעיל בכל
אחת מאלה ,אלא אם התשובה שלא היתה מלאה וכנה ניתנה
בכוונת מרמה:
הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת
.1
החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היתה מלאה וכנה;
העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא היתה מלאה וכנה חדלה
.2
להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על
מקרהו ,על חבות המבטח או על היקפה.
"עניין מהותי" לצורך ביטוח זה ,ייחשב ,בין היתר:
עובדות שצוינו כמהותיות בהצעת הביטוח או בכל
9.2.6.1
מסמך אחר ,ששימש בסיס לפוליסה זו.
נושא שצוין במפורש בפוליסה כ"דרישה מהותית".
9.2.6.2
פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול
9.2.6.3
ביטוח של המבוטח בעבר ,אי חידושו על-ידי מבטח
כלשהו ,סירוב של מבטח כלשהו לבטח את המבוטח
בעבר ,או התניית הביטוח בתנאים או סייגים מיוחדים.
כל אירוע המהווה החמרת הסיכון או המשפיע על
9.2.6.4
הערכת הסיכון המבוטח.
תיאור בעלי הכנף המוצעים לביטוח ,תנאי ומקום
9.2.6.5
אחזקתם והטיפול בהם.
זהות הבעלים וגם/או המחזיקים בבעלי הכנף המוצעים
9.2.6.6
לביטוח.
רישום הגידול:
9.2.6.7
המבוטח יצהיר בזמן ההצטרפות לביטוח על שטח
ואפיון הלולים שברשותו .המבוטח ידווח מיידית למבטח
על כל שינוי בשטח ואפיון הלולים שברשותו .במידה

9.2.6.8

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
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ולא הצהיר נכונה ,יהיה הכיסוי הביטוחי בשיעור
היחס שבי iהלולים המוצהרים לסך כל שטח
הלולים שברשותו ,ובהתאם לאפיו iהלול שצויi
ברשימה .כמו-כ iיצהיר המבוטח על כל הנחיה
החורגת מההנחיות הרגילות ,שניתנו לו ע"י
וטרינר ו/או השירותים הווטרינרים.
נזקים העולים לכדי מקרה ביטוח ,כהגדרתו בפוליסה
זו ,שאירעו לבעלי הכנף המבוטחים או המצויים
ברשות המבוטח או בלולים המפורטים ברשימה
ב –  3השנים האחרונות.

זיקת ביטוח
ביטוח זה יהיה בתוקף רק אם בעלי הכנף נמצאים בידי המבוטח,
בבעלותו או בפיקדו iאו בקומיסיו iאו בשותפות עם אחר והמבוטח
אחראי עבורם בקרות מקרה הביטוח.
השבת גבול האחריות לקדמותו
גבול האחריות יוקט iבסכום תגמולי הביטוח מיום קרות מקרה
הביטוח .על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח יושב גבול האחריות
לקדמותו וזאת בתנאי שהמבוטח ישלם למבטח את דמי הביטוח
הנוספים שידרשו ממנו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.
הצמדת סכומים
נקבע ברשימה סכום ביטוח במטבע מסוים ו/או צמוד למטבע מסוים ו/או מדד
מסוים ,יהיו התשלומים הקשורים לפוליסה זו או הנובעים ממנה ,לרבות דמי
ביטוח ,סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח ,נקובים באותו מטבע ו/
או צמודים לאותו מטבע מסוים ו/או לאותו מדד מסוים.
אמצעים להקלת הסיכוi
המבוטח ינקוט על חשבונו בכל הפעולות הדרושות ,המקובלות והסבירות
לשמירת בעלי הכנף מפני פגיעה ו/או גניבה ו/או הרעלה ו/או כל סיכון אחר
המכוסה בפוליסה .המבוטח יבצע כל פעולות מנע ו/או מיגון ו/או טיפול ו/או
חיסון שידרשו על פי הוראות הווטרינר המטפל ו/או השירותים הווטרינרים ו/
או כל וטרינר אחר ו/או וטרינר המבטח ו/או המבטח.
קיום הדרישות המפורטות לעיל הנה דרישה מהותית לכיסוי זה.
תביעה לתגמולי ביטוח וחובת שיתוף הפעולה של המבוטח עם
המבטח
 9.7.1בקרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לדווח מידית לאחר שנודע לו
על כך למבטח .כמו-כן ,אם קיים מוטב אחר מהמבוטח ,עליו להודיע
למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח ועל זכותו
לתגמולי ביטוח.
 9.7.2באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על מקרה
הביטוח ,מרגע שנודע עליו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על
נושא הביטוח אצל המבוטח.

9.8

9.9
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 9.7.3כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש ע"י
המבוטח בכתב.
 9.7.4על המבוטח או המוטב ,לפי העניין ,למסור למבטח תוך זמן סביר
לאחר שנדרש לכך את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות
והיקפה .במידה ומסמכים אילו אינם ברשותם עליהם לעזור למבטח
ככל שיוכלו להשיגם.
 9.7.5לא קוימה חובת המבוטח להודעה למבטח על קרות מקרה
הביטוח ,לרבות שיתוף פעולה עמו בבירור התביעה ומסירת
כל מסמך הדרוש לכך ,כאמור ,אשר קיומה היה מאפשר
למבטח להקטי iחבותו  -אי iהמבטח חייב בתגמולי הביטוח,
אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה .הוראה זו לא
תחול בכל אחת מאלה:
החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
9.7.5.1
אי קיומה או איחורה לא מנעו מן המבטח את בירור
9.7.5.2
חבותו ולא הכבידו על הבירור.
 9.7.6עשה המבוטח במתכוו iדבר ,שהיה בו כדי למנוע מ iהמבטח
את בירור חבותו או להכביד עליו  -אי iהמבטח חייב בתגמולי
הביטוח ,אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו
דבר.
 9.7.7מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או העלים ממנו
עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח,
והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח מחבותו.
 9.7.8נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוו - iפטור המבטח
מחבותו.
 9.7.9אי iהמבטח חייב בתגמולי ביטוח בגי iנזק שהמבוטח יכול
היה למנוע או לצמצם בקרות מקרה הביטוח או לא נקט
אמצעים סבירים או אמצעים אחרים כפי שהמבטח הורה לו
לנקוט.
בדיקה שלאחר המוות
במקרה תמותה של בעלי כנף ,רשאי המבטח לדרוש מהמבוטח לשלוח את
הפגרים ,או חלק מהם לבדיקה שלאחר המוות במכון וטרינרי .המבטח יוכל
להיכנס בכל זמן סביר לכל המקומות בהם אירע מקרה הביטוח ,ויוכל להחזיק
בהם זמן מתקבל על הדעת ,למטרת חקירה או בדיקה על-ידי מי מטעמו,
לרבות מימוש זכותו לקבלת מסמכים ,המבוטח ישתף עמו פעולה ,לרבות
מתן כל ההקלות הדרושות לכך.
תשלום תגמולי ביטוח
 9.9.1במקרה מות בעלי הכנף ישלם המבטח תגמולי ביטוח אך ורק
לאחר שנמסר לו דו"ח בכתב של המכו iהווטרינרי ו/או של
הווטרינר המטפל ,המפרט את סיבת המוות ונסיבותיו ,ו/או
במידת הצורך ובנוסף גם דו"ח שמאי.

9.10
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 9.9.2תגמולי הביטוח יחושבו כמפורט בבסיס השיפוי בניכוי:
 9.9.2.1ניצולת ,תמותה טבעית והוצאות נחסכות.
 9.9.2.2השתתפות עצמית של המבוטח )כמפורט
ברשימה ו/או בפוליסה(.
 9.9.2.3פיצוי ו/או תגמול שהמבוטח קיבל או יכול היה
לקבל לפי כל די iאו הסכם בגי iאותו נזק ממקור
אחר ,ובכלל זה עבור פינוי וקבורה של פגרים.
 9.9.3גובה התגמולים הנו כמפורט בבסיס השיפוי.
תקופת התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח ,ה iכנגד חברת
הביטוח וה iבערכאות ,היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
זכות קיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות
מקרה הביטוח ,כל סכום שהמבוטח חייב למבטח ,בי iשחובו מתייחס
לפוליסה זו או לאחרת .כמו כ iיקזז המבטח את סכומי דמי הביטוח
המגיעים לו ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
מוטב שאינו מבוטח
 9.12.1המבוטח לפי פוליסה זו אינו רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם
כן ניתנה לו לכך מראש הסכמת המבטח בכתב והוא הדי iלגבי
קביעה בלתי חוזרת של המבוטח של מוטב זולתו.
 9.12.2נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכמו בין המבטח למבוטח
הפיצויים המגיעים לו ,תחייב קביעה זו גם את המוטב.
ביטוח כפל
בוטח בעל כנף בפני סיכו iאחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב מיד לאחר
שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו .בקרות מקרה ביטוח
לבעלי הכנף המבוטחים בפוליסה זו ,שלגביהם קיים ביטוח כפל ,יהיה המבטח
מחויב לשלם או להשתתף בסכומי הביטוח החופפים ביחד ולחוד עם שאר
המבטחים בשיעור תגמולי הביטוח על פי היחס שבין סכומי הביטוח.
תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
 9.14.1דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר
לפוליסה זו ישולמו במלואם תוך  28ימים מתאריך תחילתה של
תקופת הביטוח ,או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה ,אם פורטו.
 9.14.2אם סוכם בין המבטח למבוטח על תשלום לשיעורין ,ישולמו דמי
הביטוח בתוספת דמי אשראי ,בהתאם למפורט ברשימה.
דמי האשראי יחושבו על בסיס ריבית שנתית כנקוב ברשימה וישולמו
במהלך תקופת הביטוח בתשלומים חודשיים ,שווים ורצופים
שמספרם אינו עולה על מספר חודשי הביטוח ובלבד שהתשלום
האחרון ישולם לא יאוחר מ  21ימים לפני תום תקופת הביטוח.

דמי הביטוח ודמי האשראי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן
המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
במידה ויבוצע שינוי במספר תשלומי דמי הביטוח ו/או במועדם,
יעודכנו דמי האשראי בהתאם לשינוי ויבוצע חיוב או השבה ,לפי
העניין ,בסמוך לפירעון מלוא דמי הביטוח.
 9.14.3לא שולמו דמי הביטוח במועדם ,יישא הסכום שבפיגור הפרשי
הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א -1961
וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק האמור לעניין
ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" .הפרשי ריבית אלה ישולמו
למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי נפרד
ממנו.
 9.14.4לא שולם תשלום כלשהו במועדו או בתום  15ימים לאחר
שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח
להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כ ,iואם נקבע
מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח במידה והודיע למוטב בכתב על
הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15
ימים מהיום בו נמסרה לו ההודעה האמורה.
 9.14.5אי iבביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת
המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור ,המתייחס לתקופה
שעד לביטול האמור ,לרבות הוצאות המבטח.
 9.14.6ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על-פי
הפוליסה ,בגי iמקרה ביטוח שארע קודם לביטול הביטוח.
 9.15תנאי הצמדת תשלומים
הוסכם בין המבוטח למבטח על תשלום דמי הביטוח בתשלומים כאמור
בסעיף  9.14.2לעיל ,יהיו התשלומים החודשיים צמודים עפ"י הנקוב ברשימה
ובהתאם לאמור להלן:
 9.15.1נקבע כי סכומי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן ,ישתנה כל
תשלום של דמי הביטוח בהתאם לשינויים שיחולו במדד זה בין המדד
הידוע סמוך לפני תחילת הביטוח לבין המדד שהתפרסם לאחרונה
סמוך לפני ביצוע התשלום.
 9.15.2נקבע כי סכומי הביטוח צמודים למדד אחר ,בהתאם לאמור בסעיף
 9.5לעיל ,ישתנה כל תשלום של דמי הביטוח בהתאם לשינויים
שיחולו במדד זה ,בין המדד הידוע סמוך לפני תחילת הביטוח ,לבין
מדד זה ,כפי שהתפרסם לאחרונה סמוך לפני ביצוע התשלום
 9.15.3נקבע כי סכומי הביטוח צמודים למטבע חוץ מסוים – ישתנה כל
תשלום של דמי הביטוח בהתאם לשינויים שיחולו בשער היציג של
אותו מטבע מסוים ,בין שער המטבע שהתפרסם סמוך לפני תחילת
הביטוח לבין השער שהתפרסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום.
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 9.15.4בוטחה החבות המכוסה על-פי פוליסה זו בביטוח כפל ,כאמור בסעיף
 9.13לעיל ,והמבטח סילק את התביעה על-פי פוליסה זו ,יחזיר
המבוטח למבטח את הסכום שקיבל מהפוליסה האחרת,
בתוספת הצמדה למדד המוסכם מיום קבלת השיפוי
מהפוליסה האחרת עד ליום החזרת הכספים למבטח.
 9.16ביטול הביטוח
 9.16.1המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת
הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תשלח למבטח
בדואר רשום לפחות  30יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
במקרה כזה ,ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים
אצלו ,לתקופה קצרה ,בשיעור של  10%ממלוא דמי הביטוח
בגי iכל חודש או חלקו ,בו הייתה הפוליסה בתוקף ,בתוספת
שיעור של  10%מדמי הביטוח ,שהיו משתלמים בגי iמלוא
תקופת הביטוח.
 9.16.2מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די ,iאו על פי הוראה
אחרת כלשהי בפוליסה ,המבטח רשאי לבטל את הביטוח
בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח בכתב בדואר רשום לפחות
 30יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה המבוטח יהיה
זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר
ביטול הביטוח .במידה וביטל המבטח את הביטוח לפני תום תקופת
הביטוח המוסכמת ועילת הביטול אינה הפרת החוזה ו/או ניסיון
המבוטח להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום
שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית
לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
 9.16.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה ששולמו תגמולי
ביטוח לגבי בעל כנף או להקה מבוטחת לא יינת iהחזר
פרמיה בהתייחס ללהקה האמורה.
 9.17תחלוף
 9.17.1הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד
ג' שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב
תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם.
 9.17.2המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי תנאי זה
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי
או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
 9.17.3קיבל המבוטח מאדם שלישי כלשהו פיצוי או שיפוי שהיה
מגיע למבטח על פי תנאי זה ,עליו להעבירו למבטח .עשה
פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה
למבטח עליו לפצותו בשל כך.
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 .9.17.4הוראות תנאי זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא במתכוון
בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת
קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
הארכת הביטוח
 9.18.1כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה
הסכמה בכתב של המבטח ושל המבוטח אשר תינתi
במפורש למטרה זו.
 9.18.2הוארכה תקופת הביטוח על-ידי חידוש הפוליסה ,תהווה ההצעה
לביטוח חלק בלתי נפרד אף ממסמך ההארכה .הייתה פוליסה זו
חידוש של פוליסה קודמת ,יראו את הצעת הביטוח המקורית כחלק
בלתי נפרד ממנה.
 9.18.3המבטח רשאי שלא לחדש הביטוח או שלא להאריכו לפי
שיקול דעתו הבלעדית.
ביטוח חדש
 9.19.1הביטוח יכנס לתוקפו אך ורק לאחר קבלת אישור המבטח
בכתב על כניסה לתוקף של הכיסוי הביטוחי ,זמני או אחר.
 9.19.2הביטוח לא יכסה כל מקרה ביטוח אשר ארע בתחילת
תקופת הביטוח ואשר סיבתו נעוצה או החלה במהלך 30
היום שקדמו לתקופת הביטוח הנוכחית ,אלא אם למבוטח
לא הייתה כל ידיעה על-כך.
השתתפות עצמית
המבוטח יישא בעצמו בתשלום ההשתתפות העצמית המופיע
ברשימה ,בכל תביעה העומדת לתשלום.
תחום טריטוריאלי
שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
"שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח  Cוכן שטחי ישובים ישראליים
ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל המצויים בשטח .B
למע iהסר ספק ,שטח  Aלא נכלל ב "תחום הטריטוריאלי" לצורך
פוליסה זו.
על אף האמור ,פוליסה זו תחול גם בתחומי האזורים כמשמעותם
בחוק יישום חוזה השלום בי iמדינת ישראל לבי iהממלכה הירדנית
ההאשמית ,התשנ"ה.1995-
שיפוט
כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו אך ורק
באחד מבתי המשפט בישראל ועל פי דיני ישראל.
הודעות
 .9.23.1הודעות של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה ישלחו
למענם האחרון הידוע למבטח.

 9.23.2הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח בכתב
למען משרדו הראשי המצוין בכותרת הפוליסה או לכל מען אחר
בישראל עליו הודיע המבטח (אם בכלל) .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מזכותו של המבוטח על פי דין למתן הודעת ביטול באמצעים נוספים
אחרים כי שייקבעו בהתאם להסדר התחיקתי.
 9.23.3הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתוך  72שעות ממועד מסירתה
למשלוח בדואר בבית הדואר.
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