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Dummy Text

חלק א' – עיקרי החוזה
הואיל והמבוטח אשר שמו וכתובתו צוינו ברשימה המצורפת והמהווה חלק בלתי
נפרד מפוליסה זו פנה אל-
איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן" :איילון" או "המבטח")
בהצעת הביטוח המצורפת בזה והמהווה את הבסיס לפוליסה זו וחלק נפרד ממנה;
לפי כך מעידה פוליסה זו כי תמורת התחייבות המבוטח לשלם את דמי הביטוח
הנקובים ברשימה מתחייבת איילון לשפות את המבוטח* בגין מקרה ביטוח ,כמוגדר
בפרקי הפוליסה ,שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה בתחום
המדינה בכפוף לגבולות אחריות המבוטח ,סכומי הביטוח ,תנאי הפוליסה
וסייגיה ,ובתנאי שהסכום שישולם על ידי איילון עבור כל פריט לא יעלה על
הסכום הרשום ברשימה ,ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנזכר בו
או על כל סכום אחר שיקבע במקומו ע"י תוספת לפוליסה זו ,וכן לא יעלה
על הנזק לרכוש המבוטח.
פוליסה זו הוצאה ע"י איילון על סמך הצעת ביטוח וכל מסמך אחר שהוגש לאיילון,
המהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
הביטוח ,לרבות ההרחבות ,תקף אך ורק לגבי אותם סעיפים ,פרקים וכיסויים,
שהמבוטח ביקש בהצעת הביטוח ושפורטו במפורש ברשימה ,לרבות סכומי
הביטוח ,גבולות אחריות המבטח וההשתתפות העצמית.
בכל מקום בו מצוין "המבוטח" בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר
כאחד.
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סייגים כלליים – לכל פרקי הפוליסה
(למעט חלק ג' – פרק ב'  :ביטוח מבנה הדירה ופרק ג'  :ביטוח
תכולת הדירה)
איילון אינה חייבת בשיפוי המבוטח בגין:
אובדן או נזק או חבות שנגרמו ,במישרין או בעקיפין על ידי:
.1
חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי
1.1
מדלק גרעיני כלשהוא או מפסולת גרעינית כלשהי מבעירת
דלק גרעיני.
למטרת סעיף משנה זה בלבד המונח בעירה יכלול תהליך כלשהו
של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
השמדת הרכוש המבוטח על פי דין בפקודת רשות ציבורית
1.2
שלא בעקבות סיכון מבוטח.
מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעולות
1.3
מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה),
מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה ,מרד ,התקוממות צבאית
או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון
שתפסוהו באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור
או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר
או מצב של מצור ומעשי טרור על ידי כל ארגון ,גוף ,אדם או
קבוצת בני אדם.
פעולות חבלה וטרור המבוצעות ע"י אדם או אנשים הפועלים
מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו אשר בין מטרותיו הפלה
של ממשלה חוקית או ממשלה דה יורה באמצעות טרור או
אלימות.
לעניין סייג זה המונח "טרור" יפורש כשימוש באלימות למען מטרה
פוליטית וכולל כל שימוש בכוח ו/או באלימות לשם הפחדת הציבור
או חלק ממנו ,הנעשה או נעשים ע"י כל אדם או קבוצת בני אדם ,בין
אם פועלים בעצמם או בשם או מטעם או בקשר עם כל ארגון ו/או
ממשלה.
נזק עקיף ו/או הפסד גרר ו/או הפסד תוצאתי כלשהו לרבות השהייה,
.2
ירידת ערך ואובדן שוק אלא אם בוטח במפורש בפוליסה זו.
זיהום ,למעט זיהום הרכוש המבוטח על פי פוליסה זאת אם נגרם מחמת
.3
הסיכונים המכוסים על פיה או נזק לרכוש המבוטח מחמת הסיכונים
המפורשים המכוסים על פי פוליסה זאת שנגרם עקב זיהום.
אובדן או נזק כלשהו לרכוש ,אשר בעת קרות אובדן או נזק ,היה
.4
מכוסה בביטוח ימי או אווירי שנערך ע"י המבוטח או לטובתו ,פרט
לסכום עודף כלשהו שלמעלה מסכום הביטוח לפי הביטוח הימי .היה והכיסוי
על פי הביטוח הימי כאמור יתבטל עקב ביטוח זה ,תהיה איילון אחראית לנזק
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.5

.7
.8

.9

.10
.11

על פי תנאי פוליסה זו .למען הסר ספק ,אין אחריות איילון על-פי סעיף
זה חלה על נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
אירוע כלשהו שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים על פי חוק מס רכוש
וקרן פיצויים תשכ"א – ( 1961להלן" :חוק מס רכוש") גם אם זכות זו
נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה כלשהי מהוראות החוק הנ"ל .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תיחשב כפוליסת ביטוח
במובן חוק מס רכוש ותקנותיו ,וכי בכל דבר ועניין ,המכוסה על -פי
חוק מס רכוש ותקנותיו ,אין המבוטח מכוסה תחת פוליסה זו.
הנגרם על ידי מעשה זדון של המבוטח או בסיועו.
הנגרם על ידי השבתה שאינה פעולה המוגדרת עפ"י סעיפים  1ו– 2
לעיל ואשר תוצאותיה הינם מעצם הפסקת עבודה ,כללית או חלקית
או מהאטה או מהפסקה מוחלטת או חלקית של תהליך או פעילות
כלשהם.
מערכות סולריות פוטו וולטאיות לייצור והפקת חשמל מכל סוג
שהוא ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה ובתמורה לדמי ביטוח
נוספים ,בכפוף לתנאים שיוסכמו עם איילון מראש ובכתב.
מקווי מים מכל סוג שהוא ,לרבות ים ,נהר ,נחל ,מאגר מים או מדגה,
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
נזק או חבות מכל סוג שהוא ,שמקורם בבורות זבל ,בורות ספיגה או
מזבלות מכל סוג שהוא ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

הבהרה
מובהר בזה כי הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת פרקי פוליסה זו שבתוקף,
הינו אך ורק בגין נזק פיזי לרכוש מוחשי.
למניעת ספק מובהר בזאת כי מידע ממוחשב ,תוכנה או מאגרי מידע מכל
סוג שהוא לא ייחשבו כרכוש מוחשי לעניין פוליסה זו .הבהרה זו אינה חלה
בהתייחס להוצאות שיחזור המידע והתוכנה כאמור בפרק ח' (היה ובוטח במפורש
בפוליסה זו).
השתתפות עצמית
מוסכם בזאת כי המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב
ברשימה ,בגין כל אירוע מבוטח על פי כל פרק לפוליסה.
בכל מקרה של אירוע המבוטח ביותר מפרק אחד ישא המבוטח בהשתתפות עצמית
אחת בלבד ,הגבוהה מביניהן.
כמו כן מוסכם בזאת במפורש ,כי בכל מקרה של נזק עקב רעידת אדמה ו/או פגעי
טבע אחרים (היה ונכללו במפורש ברשימה) ישא המבוטח בהשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה בגין סיכונים אלה .למטרת הסיכון של רעידת אדמה ייחשבו כאירוע
אחד כל הנזקים שאירעו תוך פרק זמן של  72שעות רצופות לאחר שנרשמה רעידת
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אדמה שגרמה לנזק ,מלבד לפרק ב' ו – ג' לחלק ג' לפוליסה .למטרת סיכון של פגעי
טבע ,למעט רעידת אדמה ,כאמור לעיל ,ייחשבו כאירוע אחד כל האובדנים והנזקים,
שאירעו תוך פרק זמן של  72שעות.
כמו כן מוסכם ,כי ביחס לפרקי החבויות ,יישא המבוטח בסכום הנקוב ברשימה ביחס
לפרקים אלה מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו על ידי המבטח עקב מקרה
ביטוח המכוסה על פי פרק זה ,כאשר סכום ההשתתפות העצמית יחול גם לגבי
הוצאות שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או
הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.
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חלק ב' – הגדרות
המבוטח

המבטח
תקופת הביטוח

גבול אחריות

הרשימה  /מפרט

הצעת הביטוח

הפוליסה
תחום המדינה

משק
משק פעיל

משק בלתי פעיל
גדר המשק
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הגוף ששמו וכתובתו מצוינים ברשימה ,האגודה החקלאית
ששמה רשום ברשימה ,רשויות האגודה ,ששמן רשום
ברשימה ,גופים שלובים ,חברי האגודה (לרבות מועמדים)
ותושבי תחום המושב ,היה ושמותיהם פורטו בנספח
"רשימת חברים ותושבים מבוטחים" ,לרבות בני משק
ביתם ובני משפחתם הגרים עמם .לעניין הגדרה זו המונח
"גופים שלובים" פירושו :כל גוף שבו לאגודה אחריות או
שליטה ב –  25%או יותר בפעילותו או בדירקטוריון שלו או
בזכויות ההצבעה בו או בהון המניות שלו ,לפי העניין.
איילון חברה לביטוח בע"מ
תקופה המתחילה ומסתיימת במועדים הנקובים ברשימה
וכן כל תקופה נוספת שהצדדים הסכימו בכתב להאריך את
תקופתה של פוליסה זו.
החבות המרבית של המבטח בגין כל אחד מהסעיפים הנקובים
המבוטחים ברשימה ,לרבות ההרחבות ,המהוות חלק
מגבול אחריות המבטח ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
המסמך המצורף לפוליסה וכן כל תוספת לו שתוצא ע"י איילון
הכוללת שינוי או שינויים לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנה.
המסמך שהוגש ע"י המבוטח המשמש בסיס לפוליסה ,וזאת
בין אם נעשה לצורך פוליסה זו ובין אם לצורך אחת הפוליסות
שקדמו לה.
לרבות הרשימה ,הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת לפוליסה
כפי שצורפו אליה ע"י איילון.
שטחה של מדינת ישראל לרבות השטחים המוחזקים ולרבות
ישובים ובסיסי צה"ל בתחומי האוטונומיה והאזורים (האזורים,
כמשמעותם בחוק יישום הסכם השלום בין מדינת ישראל
והממלכה ההאשמית תשנ"ה – .)1955
מושב ,מושב שיתופי ,כפר ,ישוב חקלאי ,חווה חקלאית ,או כל
גוף אחר כמפורט ברשימה.
משק ,שבתחומו מתבצעת פעילות חקלאית המבוטחת
במסגרת פרק א' ,ואשר מצוין במפורש ברשימה כי בוטח
כמשק פעיל .גבולות אחריות המבטח ,סכומי הביטוח ותנאי
הפוליסה הינם כמפורט בפוליסה ,ברשימה ,דף ההצעה או כל
מסמך מצורף אחר ,המהווים חלק בלתי נפרד מהפוליסה.
משק שאינו "משק פעיל".
השטח המיושב ו/או הבנוי של המשק.

חצרי המגורים
בני משפחה
תחום המשק
מבנה מסיבי
ו/או מחסן משקי

מדד

המדד הידוע
דברי ערך

פס בידוד
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בתי המגורים של המבוטח וחצריו הסמוכים ,בתחום "גדר
המשק".
קרובי משפחה הגרים עם המבוטח דרך קבע בבית המגורים
אשר נמצא בחצרי המגורים.
שטח הקרקע בבעלות ,בחכירה ו/או בשימוש של המבוטח
אשר מהווה את המשק או חלק ממנו.
מבנה ,שקירותיו בנויים מלבנים ו/או בלוקים ו/או בטון ו/או
פלדה ומכוסה בגג מחומרים קשיחים ,או מבנה אחר ,המוגן
בפני חדירה ע"י מערכת התרעה תקינה ופעילה ,והנשמעת
בכל תנאי מזג אויר בבית המבוטח ו/או מחוברת לשני מנויים
טלפונים ו/או סלולאריים הפעילים וזמינים בכל עת.
מדד המחירים לצרכן (כולל מחירי הירקות והפירות)
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר
הנקוב ברשימה.
לגבי מועד מסוים – המדד שפורסם סמוך לפני אותו מועד.
חפצים בעלי ערך מיוחד בשל הרכבם הכימי (החומרי) ,מועד
יצורם ו/או ייחודם האומנותי ,כגון :תכשיטים ממתכות יקרות
ו/או משובצים באבנים יקרות ,פריטי אספנות ,עבודות פיסול
או ציור של אומנים ידועים .כמו כן ,מתכות יקרות ו/או אבנים
יקרות כשלעצמן ,שהינן בגדר תכשיטים או פרטי אומנות.
רצועת שטח נקייה מכל עשביה או מכל חומר דליק אחר,
ואשר אינה מהווה דרך למעבר כלי רכב ממונעים ,והמתוחזקת
בהתאם לתנאים הנדרשים בפוליסה או ברשימה.

חלק ג' – פרקי הכיסוי הביטוחי
פרק א' – ביטוח רכוש המשק
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
.1

הרכוש המבוטח
נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי מכל סוג ותאור בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו ו/
או באחריותו ובלבד שצוינו ברשימה ,הנמצאים בתחום המשק ,אך למעט
הנכסים הבאים ,אלא אם הורחב הכיסוי הביטוחי בתוספת דמי ביטוח
וצוין במפורש ברשימה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה:
נכסי מפעלי תעשיה ,בית מלאכה ,שעיקר פעולתם אינה
1.1
לצריכה או לשימוש עצמי של המבוטח.
נכסי עסקי הארחה ,תיור ומסחר או נכסים שהושכרו
1.2
לאחרים.
נכסי עסקי קירור ,אריזה ואחסנה שאינם לשימוש עצמי
1.3
בלבד של המבוטח.
גידולים חקלאיים מכל סוג שהוא בין אם הם מחופים ובין אם
1.4
לאו ,חממות ו/או מנהרות עבירות ,בתי רשת ,שטחי מרעה
וגדרות ,לרבות מעברי בקר ורכוש כלשהו בתחומם.
דברי ערך ,ניירות ערך ,ערבויות ,מטבעות ,בולים ,מסמכים
1.5
סחירים וכספים מכל סוג .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי
הרכוש המתואר בסעיף זה אינו ניתן להרחבה גם בתוספת
דמי ביטוח.
מבני מגורים ותכולתם ,למעט מגורונים ותכולתם ,המשמשים
1.6
לעובדים זמניים המועסקים במשק המבוטח.
כלי טייס ,כלי שיט וכלי רכב ממונעים כולל אביזרים ומתקנים
1.7
המורכבים עליהם וכן נגררים וכלים חקלאים בעת היותם
מורכבים על גבי כלי רכב ממונע או רתומים לכלי רכב ממונע.
נכסי אגודה ,שאינם משתייכים לענף חקלאי שבוטח
1.8
בפוליסה .למרות האמור לעיל לא תיחשב תוצרת חקלאית לאחר
קטיפתה או איסופה ,בשטח בלבד ,כנכס המשתייך לענף חקלאי
בלתי מבוטח ,בתנאי שהמשק בוטח כמשק פעיל.
נכסי חברים ו/או תושבים בתחום המשק.
1.9
מדרכות ,כבישים ,עמודי חשמל ושנאים ,מדשאות ,עצי
1.10
וגינות נוי ,מזחים ,סוללות עפר ,סכרים ,תעלות מים ,מאגרי
מים ,מכוני טיהור מים ו/או שפכים ו/או טיפול בבוצה ו/או
ציוד ורכוש שאינו בבעלות האגודה מכל סוג שהוא.
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1.11

1.12
1.13
.2

צנרת ואביזרי השקיה מכל סוג ,למעט צנרת השקיה בעת היותה
פרושה בשטח .למען הסר ספק ,צנרת השקיה מגולגלת על
תופים ו/או על כל מתקן אחר ואיננה פרוסה אינה מבוטחת
בשדה ,אלא בתוך  7ימים מיום אסיפתה/גלגולה או בזמן היותה
ב"גדר המשק" כנגד סיכון אש בלבד ,ובתנאי כי בוטחה
במפורש כחלק מהמטע/שדה או באופן עצמאי ובכפוף
לקיום תנאי מיגון אש הנדרשים על ידי איילון.
מבני חממות  /בתי רשת  /מנהרות וכל מבנה בעל חיפוי
גמיש ,אלא אם הורחב במפורש אחרת ברשימה.
בעלי חיים.

מקרה הביטוח
נזק פיזי ,תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח המפורט ברשימה עקב
אחד או יותר מהסיכונים המבוטחים על פי פרק זה ,וזאת בכפוף לתנאי הפוליסה,
לרשימת הסייגים המפורטים בפרק זה ,ל"סייגים כלליים" ולחלק ד' – תנאים
כלליים לכל פרקי הפוליסה ,ובכפוף לגבולות האחריות וסכומי הביטוח
הנקובים ברשימה ו/או בנספחיה ו/או בתנאי הפוליסה.

.3

הסיכונים המבוטחים
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
9

אש ,ברק ,לרבות עשן ו/או פיח עקב כך ,ו/או אדים הנגרמים מהם או מאירוע
תאונתי הנובע מתהליך של חימום או ייבוש.
נזק תאונתי הנובע מתסיסה עצמית  /מהתלקחות עצמית  /מחימום טבעי
(אך לא חום כבד או שרב שמעל  40מעלות צלזיוס)  /מחריכה או
צריבה ,למעט בתהליך היצור ולמעט מקור הנזק.
נזק בזדון ,בכפוף לגבול האחריות הנקוב ברשימה ,ולמעט:
 3.3.1נזק שנגרם על ידי המבוטח ו/או בני משפחתו ו/או
בהסכמתם
 3.3.2אירועים הנמנים על האירועים ,שפורטו בסעיף  1.3לסייגים
הכלליים.
התפוצצות ,לרבות התפוצצות ,הימעכות ,קריסה ,היסדקות וחימום יתר של
דוודים ,מיכלים וכלים הנמצאים תחת לחץ או תת לחץ; בתנאי כי פריטים
החייבים בבדיקה ,על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – ,1970
נמצאו תקינים בדו"ח בדיקה בר תוקף .למען הסר ספק ,צנרת להולכת מים ו/
או דודי שמש אינה כלולה בכיסוי זה.
פגיעה תאונתית על ידי כלי רכב ,ציוד נע ,מנופים (לרבות נזק הנגרם למטעניהם
עקב כך) ובעלי חיים ,למעט נזק הנגרם לעצים על פריים ולגידולי שדה,
ולמעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בן משפחתו.
פגיעה ע"י כלי טייס והתקני תעופה אחרים ו/או חפצים שנפלו מהם ,למעט
אובדן או נזק הנגרם ע"י חומרי ריסוס ,אלא אם האובדן או הנזק עקב

3.7
3.8

3.9

.4

חומרי הריסוס ,כאמור ,נגרם תוך כדי התנגשות מטוס הריסוס ברכוש
המבוטח .לא יכוסה מקרה ביטוח ,עקב "בום על קולי" ,הנגרם ע"י כלי
טייס ,אלא אם צוין במפורש ברשימה אחרת.
פרעות ,מהומות אזרחיות ,השבתות ,למעט אירוע הנכלל בסייג 1.3
לסייגים הכלליים.
נזק תאונתי ,הנגרם לרכוש המבוטח (פרט לעצים על פריים ,וגידולי
שדה) עקב מים ונוזלים אחרים ,שמקורם בדוודים ,מיכלים ,מערכות צנרת,
מתקני ביוב והסקה וכן נזק הנגרם לדוודים ,מיכלים ,ערכות ומתקנים אלה,
עקב התבקעותם לרבות אבדן תכולתם ,למעט אבדן הנוזלים עצמם.
טרף או הכשה של בעלי חיים ,לרבות חנק מבהלה עקב כך ,ובלבד שבוטחו
במפורש ברשימה ובתנאי כי קיימים סימנים המעידים על פריצה
וחדירה לתחום מגודר בו נמצאים בעלי החיים ו/או סימנים פיזיים
המעידים על הפגיעה כאמור .אחריות המבטח לא תעלה על הסכום
הנקוב ברשימה בגין הרחבה זו.

סייגים לפרק א'
איילון אינה חייבת בשיפוי המבוטח בגין- :
נזק הנגרם לעצי מטע נטוש או המיועד לעקירה או מטע שאינו
4.1
מטופל טיפול שוטף ע"י המבוטח.
נזק שטבעו בלאי ,פחת או תהליך הדרגתי.
4.2
נזק הנגרם ע"י שקיעת קרקע או גלישת קרקע או הזזת קרקע ,שלא
4.3
נבעה מאחד או יותר מהסיכונים המבוטחים.
נזק הנגרם לחומרי נפץ ,ציוד פירוטכני וזיקוקים ,או כתוצאה מהם.
4.4
קצר חשמלי ,שינוי מתח ,עומס יתר ,קשת חשמלית ובריחת חשמל.
4.5
אובדן או נזק לעצים ,גידולים ויבולים ,כתוצאה ממחלות ,עש,
4.6
וירוסים ,חרקים ,תולעים ,מכרסמים וכדומה ו/או על ידי בעלי חיים
מכל סוג שהוא.
אובדן או נזק כלשהו הנגרם לבעלי חיים כתוצאה ממחלות ,וירוסים,
4.7
חרקים ,תולעים ,טפילים וכד'.
קנסות והיטלים מכל סוג שהוא המוטלים על ידי הגופים המוסמכים
4.8
על פי כל דין.
נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה.
4.9

.5

תנאים מיוחדים לפרק א' ואמצעים להקלת הסיכון
בכפוף לכך ,שהרכוש המצוין דלקמן מצוין במפורש ברשימה:
כיסוי בגין נזק הנגרם לעצי מטע בכל שיטות העיבוד ,על פריים
5.1
וציודם ,ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף זה ללא מידע
זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח.
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5.2
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אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
 5.1.1לפחות פעמיים מדי שנה ולא יאוחר מיום ה –  1במאי ואחריו
כפי שנדרש ,תודבר העשבייה והצמחייה בשטח המטע ותסולק
ממנו באם אין הנחיה סותרת אחרת של משרד החקלאות .כמו
כן ,תודבר העשבייה והצמחייה סביב המטע למרחק  7מטר ,כך
שייווצר פס בידוד סביב המטע ,שאינו כולל דרכי עפר בה עוברים
כלי רכב אחרים ,כמתואר בסעיף  5.4.1להלן .המטע וסביבתו יהיו
נקיים מעשביה ומכל פסולת בעירה אחרת במשך כל תקופת הקיץ
והסתיו.
 5.1.2כל שריפה יזומה תבוצע בנוכחות אדם בוגר תוך נקיטת אמצעי
בטיחות וכיבוי מתאימים ,עפ"י כל דין ו/או פרסומי הרשות
המוסמכת ,לרבות בירור תנאי מזג אויר טרם הדלקתה ,ווידוי כיבויה
המוחלט ונקיטת אמצעים אחרים בהתאם לדין הרלוונטי.
חיסוי בגין נזקי טרף לבעלי חיים ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף
זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
 5.2.1ראשי בקר מתחת גיל  3חודשים ו/או ראשי צאן (בכל גיל)
המאוכלסים בסככות דיר ו/או מכלאות יונקים יהיו מגודרים בכל
היקפם (כולל פתחי כניסה ויציאה) בגדר רשת "כדוגמאת רשת
בניין" הגדר תהה עשויה ממוטות בקוטר שלא יפחת מ  10מ"מ
הכוללת ריבועים כאשר פתחי הריבועים לא יעלו על  10ס"מ X 10
ס"מ  ,והגדר לא תפחת מגובה של  1.5מטר מפני הקרקע.
 5.2.2דירים ו/או מכלאות בהם לא קיימת רצפת בטון בהיקפן ו/או
שהרשת אינה מעוגנת לרצפה קשיחה ,הרשת (כמפורט לעיל)
תהה טמונה בעומק שלא יפחת מ  50ס"מ מתחת לפני הקרקע.
 5.2.3לגבי בעלי כנף המאוכלסים בלולים בעלי דפנות הכוללות רשת ,יש
לוודא מידי סוף יום תקינות חיבור ועיגון הרשת לדופן קשיחה הבנויה
מחומרים מסיבים ,על היקף מבנה הלול לכלול "חגורת בטון" בגובה
שלא יפחת מ  40ס"מ המעוגנת לרצפת הלול כאשר הרשת תהה
מעוגנת לדופן זו .במקרה גילויי פרצה בגדר ו/או נזק למיגון בהיקף
הלול יש לתקן הפרצה מידית באופן שלא יאפשר חדירת בעלי חיים
ללול גם בעת הפעלת כוח "מעל הסביר".
בכל עת שהלול אינו מאוייש יש לוודא סגירת דלתות כניסה  /יציאה
על ידי בריח תואם המונע אפשרות חדירת בעלי חיים ו/א טורפים,
בסיום כל יום ינעל כל מבנה לול במנעול תלי (לפחות).

5.3

5.4
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 5.2.4בלולים הכוללים מערך אוורור
פתחי כניסת אוויר  /מאווררים יהיו מחופים רשת למניעת כניסת
בעלי כנף וטורפים.
השיפוי בגין נזק לבעלי חיים עקב הסיכונים המבוטחים (פרט לנזק עקב
גניבה ו/או פריצה) מותנה בתמותה או בהמתת חסד של בעלי החיים,
בכפוף לקביעה חד משמעית של שמאי או וטרינר מטעם איילון,
שהאובדן או הנזק אירעו כתוצאה ישירה מאחד או יותר "מהסיכונים
המבוטחים".
כיסוי תכולת מתבנים ו/או מערומי תבן כלשהו ,ו/או מיכלים ו/או מזון
להאבסת בעלי חיים ,ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף
זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח
 5.4.1יוכנו פסי בידוד מעובדים ונקיים מכל עשביה ו/או פסולת ברוחב 10
מטר מסביב לכל ערימה ויבוצע ריסוס כנגד עשביה סביבם.
 5.4.2גבול אחריות המבטח לגבי תכולת מתבן ו/או מערום לא
יעלה ע"ס של  ₪ 100,000למערום ו/או לתכולת מתבן ו/או
משקלו לא יעלה על  200טון ,הנמוך מביניהם ,אלא אם צוין
במפורש אחרת ברשימה.
 5.4.3המרחק בין מתבן ו/או מערום לבין מתבן ו/או מערום לא
יפחת מ 20-מטר ,אלא באם קיים קיר מפריד ביניהם הבנוי
בלוקים ובטון שגובהו לפחות  120ס"מ מעל גובה המערום ו/
או שהקיר מגיע עד לגג.
 5.4.4במתבני קש וחציר אין להחזיק כל הספקה ,ציוד או מלאי
מכל סוג שהוא (למעט מזון להאבסה).
 5.4.5באזור המתבן ו/או המערום יוצב ברז כיבוי אש והידרנט בלחץ
של לפחות  4אטמוספירות ובתנאי כי הצנרת המזינה את
ההידרנט הינה בקוטר של לפחות " 2ועשויה ממתכת או
מפלסטיק המוטמן בעומק של לפחות  30ס"מ וההידרנט
נמצא על זקיפי מתכת .ההידרנט יכלול בסופו מזנק דו או רב
שמושי לכיוון עוצמת זרם המים.
 5.4.6חבילות חציר טריות לא יוכנסו למבנה המתבן לפחות  3חודשים
מיום כבישתם ,אלא אם נבדקה כל חבילה וחבילה ע"י מד לחות
המיועד לכך ,והלחות הייתה שווה או נמוכה מ.13% -
 5.4.7צינורות האוורור של המיכלים (סילוסים) יבדקו אחת ל –  6חודשים
ע"י איש תחזוקה שיבדוק ניקיון נחירי האוורור ,העדר קיני ציפורים
ופסולת מכל סוג .
 5.4.8הארקת כל מתקן חשמלי תיבדק אחת לשנה על ידי חשמלאי
מוסמך.
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 5.4.9אחסון גולוטן פיד ו/או מלאי חומרים בעלי נטייה לתסיסה עצמית:
אחסון לא יעלה על  50טון תפזורת לתא בודד (אלא אם
הוסכם אחת וצוין במפורש ברשימה) .מידי שבוע תימדד
טמפרטורה הפנימית במספר מוקדים בערמה .במידה ותחול סטייה
בהתחממות החומר חובה מידית לאוורר תא האחסון על ידי ערבול
החומר ,הוצאתו והכנסתו מחדש לאחר אווררו .במידת הצורך
תבוצע פריסתו על גבי משטח ייבוש עד קבלת טמפרטורה לאחסון
תקינה .אחת לחודש יעורבל ויאוורר החומר בתוך תא האחסון גם
אם לא נמדדה טמפרטורה חריגה.
יש לשמור בכל מועד האחסון על תנאי יובש ומניעת חדירת מים ו/
או רטיבות .אין להכניס חומר חדש על גבי חומר קודם .טרם
הכנסת חומר חדש יש לנקות היטב תא האחסון ממלאי חומר קודם.
חל איסור הכנסת חומר הכולל גושים ו/או בעל צבע ו/או ריח
חריג.
כיסוי לגידולים בשדה ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף
זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
 5.5.1מידי שנה ,לא יאוחר מיום ה –  1במאי ,יוכנו פסי בידוד ברוחב 5
מטר סביב כל חלקה בשדה ובלבד ששטחה של כל חלקה לא
יעלה על  250דונם .לצידי דרכים ראשיות יהיה פס בידוד ברוחב
של  5מ' לפחות.
למען הסר ספק מודגש בזאת כי דרך ,כולל דרכי עפר ,בה
עוברים כלי רכב ו/או רכבים חקלאיים ממונעים ,לא תיחשב
כפס בידוד.
 5.5.2קולטי גיצים תקניים יותקנו בכל הכלים אשר עובדים בשדות ו/או
בסמיכות לשדות שבהם גידולים בעלי סיכון בערה ו/או תבואות
בעלי רגישות להתלקחות (כגון :חיטה ,חמצה ,קש ,כותנה  -בעת
קטיף)
 5.5.3חל איסור שריפת גזם ו/או שלף ו/או פסולת בסמיכות
לחלקות שטרם נקצרו ו/או שתוצרתם עדיין בשטח הגידול
או בסמוך לו.
הבערת אש תבוצע רק בכפוף להנחיות הרשויות המוסמכות,
הוראות הגנת הצומח ועל פי כל דין.
כיסוי לכוורות ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף זה
ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח .אי קיום
האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח עלול
לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח
בהתאם להוראות סעיפים  19 ,18ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:

5.6.1

5.6.2
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השטח בין הכוורות וכן רצועה ברוחב  15מ' לפחות (סביב השטח
בו נמצאות הכוורות) ,יהיו נקיים תמיד מעשביה ומכל חומר דליק
אחר.
הכוורות נמצאות בתחום המשק ו/או בשטחי "רעיה" מאושרים.

הרחבות כלליות לפרק א':
מוצהר ומוסכם בזאת כי הרחבות אלה הינן חלק מגבול אחריות המבטח ולא
בנוסף לו.
רכוש מחוץ לתחום המשק
6.1
הרכוש המבוטח מכוסה בעת היותו זמנית מחוץ לתחום המשק בכל מקום
בתחום המדינה בקשר לעיסוקיו של המבוטח ,כהגדרתם ברשימה ,בתנאי
כי אחריותו של המבטח לא תעלה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח על
סך של  50,000ש"ח ,או על  20%מסכומי הביטוח לכל סעיף מסעיפי
התכולה שבתוקף ולכל סעיף בנפרד הנמוך מביניהם .הרחבה זו אינה
חלה בעת היות הרכוש במעבר .כל תנאי הפוליסה והדרישות להקלת
הסיכון בקשר עם נושא המיגון החלות על הרכוש בתחום המשק,
חלים על הרחבה זאת.
נזק עקב פריצה
6.2
הסיכונים המבוטחים בפרק זה מורחבים לכלול גניבה ו/או נזק אחר עקב
פריצה לרכוש המבוטח ,שוד או כל ניסיון לכך ,ובתנאי כי אחריות המבטח
למקרה ביטוח לא תעלה על סך הנקוב ברשימה ו/או בנספחי
הפוליסה" .פריצה" ,לעניין הרחבה זו פירושה :גניבה מתוך מבנה מסיבי או
לול ,שבוצעה לאחר חדירה לתוך המבנה ,ובתנאי כי החדירה או היציאה
בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים הנראים לעין המעידים על כך,
או שהחדירה נעשתה תוך כדי שימוש במפתחות המבנה שהושגו
שלא כדין.
"שוד" ,לעניין הרחבה זו פירושו :חדירה לרכוש המבוטח וגניבת כולו או מקצתו,
שנעשתה תוך כדי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח
או מי מבני משפחתו או מי מעובדיו.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כניסה לרכוש המבוטח כמוגדר
לעיל בלא קיום סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח ,או
בהעדר מנעול שנפרץ וללא סימנים ברורים המעידים על פריצתו,
גם כאשר הכניסה נעשתה שלא בדרך הכניסה הרגילה והמקובלת,
לא תחשב כפריצה לצורך ביטוח זה ,אלא אם החדירה התבצעה תוך כדי
שימוש במפתחות המבנה ,בהתאם לאמור לעיל.
 6.2.1כיסוי בגין נזקי פריצה ניתן על סמך המידע המהותי המפורט
בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה
לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה
הביטוח עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה
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של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו 21 -
לחוק חוזה הביטוח:
הפריצה נעשתה למבנה מסיבי או לול .למען
6.2.1.1
הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי גבול האחריות בגין
פריצה למבנה מסיבי יהיה כנקוב ברשימה ואילו
גבול האחריות במקרה של פריצה ללול ,לא יעלה
על  ₪ 40,000לחבר משק פעיל או על ₪ 60,000
לאגודה ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
המבנה סגור ונעול במנעול מסיבי ,שרתקיו מולחמים או
6.2.1.2
מבוטנים היטב ,הפתחים מוגנים ונעולים ,כאשר מנעולי
פתחי הגישה נתונים במעטפת מגן.
היה והמבנה בנוי מחומרים לא מסיביים כגון פח,
6.2.1.3
איסכורית ,עץ ,אסבסט ,ודומיהם ו/או מבנה מסיבי
שאינו עומד בתנאי ס"ק  6.2.1.2לעיל – ימוגן המבנה
באמצעות מערכת התרעה ואזעקה תקינה
ופעילה ,הנשמעת בכל תנאי מזג אויר בבית המבוטח
ו/או מחוברת לשני מנויים טלפוניים הזמינים בכל עת.
המערכת כוללת הגנה על כל הפתחים ו/או הגנה
מרחבית (אזעקה נפחית) על חלל המבנה ,כאשר
הגלאים אינם מוסתרים ע"י התכולה .למרות
האמור לעיל ,חלה חובת נעילת פתחים ו/או
פתחי גישה במנעול מסיבי שרתקיו מולחמים או
מבוטנים היטב.
גבול אחריות המבטח לחומרי ריסוס ,הדברה,
6.2.1.4
דישון וחיטוי מוגבל ל –  40,000ש"ח למקרה
ביטוח ולתקופת ביטוח.
הרחבת בתי אריזה/מחסנים (במשקים הפרטניים שבוטחו כמשק
פעיל)
הסיכונים בפרק זה מורחבים לכלול תכולת מחסנים ובתי אריזה אך ורק
בתוך המחסן /בית האריזה עד לסך  40,000ש"ח – על בסיס "נזק
ראשון" ,בתנאי שבוטח המשק כמשק פעיל ובתנאי שאין תכולה זו
מוחרגת מכלל כיסוי ביטוחי במפורש באחד מהחריגים בפרק זה,
ובכפוף לתנאי המיגון בפוליסה.
הוצאות תפעול נוספות
צוין הדבר במפורש ברשימה ,יורחבו הסיכונים המבוטחים לכלול גם כיסוי
ביטוחי בגין הגדלת הוצאות תפעול ,עבודה ורכישה נוספות נחוצות ,סבירות
והכרחיות .דהיינו :הוצאות שבלעדיהן לא יתאפשר המשך תפעול משקו
של המבוטח ,לאחר אותו נזק בר כיסוי ביטוחי ,כאמור לעיל ,אשר הוצאו
בלעדית לשם מניעה או הקטנה ו/או הצמצום במחזור ,אשר היה עלול
להיגרם במשך תקופה של עד שלושה חודשי שיפוי עקב קרות מקרה
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ביטוח לרכוש המבוטח המכוסה בפרק זה ,ואשר כתוצאה ממנו חלה הפרעה
או הפסקה במהלך משקו של המבוטח לצורך הרחבה זו.
תנאי מפורש כי הסכום שישולם על פי הרחבה זו לא יעלה על סך
של  20,000ש"ח ו/או על הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בניכוי
כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי בגין אותן הוצאות או עלויות
של המבוטח אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח .הסכום
שישולם יהיה הנמוך מבין שתי החלופות הנ"ל.
פינוי הריסות
מוסכם בזאת ,כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יכללו הוצאות בגין ניקוי,
הריסה ,יישור ופינוי הריסות בעקבות מקרה ביטוח ,לרבות נזק הנגרם עקב
פעולות אלה .אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת ל –  20,000ש"ח
לחבר מושב ועד ל –  70,000ש"ח למושב אולם לא יותר מ – 10%
מסכום ביטוח הרכוש שניזוק או לסך הנקוב ברשימה .
רכוש בהקמה
מוסכם בזאת ,כי הרכוש המבוטח כולל רכוש בהקמה ,בנייה ,הרכבה ,העברה,
פירוק והריסה בתחום המשק למעט רכוש ,שבוטח בנפרד לטובת
המבוטח על פי פוליסה נפרדת לביטוח "כל הסיכונים קבלנים".
אחריותו של המבטח לא תעלה על הסך הנקוב ברשימה .
הוצאות שחזור מסמכים
הפוליסה מכסה הוצאות בפועל לשחזור מסמכים שונים כגון :כרטסות,
מפות ,פנקסי חשבוניות ,תכניות ,סרטים מגנטיים ,דיסקים ודיסקטים ,שניזוקו
עקב סיכון מבוטח בפוליסה .איילון לא תהיה אחראית לאובדן הערך
האינפורמטיבי הכלול בחומר זה ,ואחריותה מוגבלת לעלות החומר
ומחיר העבודה שיידרשו לשם שיחזור .שחזור אמצעי ע.נ.א יהיה
בכפוף לכך שהמבוטח מחזיק גיבוי מלא בחצרים נפרדים או בארון
חסין אש .אחריות איילון לפי סעיף זה מוגבלת לסך הנקוב ברשימה .
רכוש רשויות ציבוריות
הגדרת הרכוש המבוטח מורחבת לכלול רכוש של בזק ,חברת החשמל,
מקורות ,מועצה ,עירייה וכו' הנמצא בחצרי המבוטח ו/או לידם ואשר
המבוטח אחראי בגינם במקרה של אובדן או נזק על ידי הסיכונים
המבוטחים על פי הפוליסה .אחריות איילון לפי הרחבה זאת מוגבלת
לסך של  5%מגבול האחריות או מסכום הביטוח הנקובים ברשימה
לפרק א' – הנמוך מביניהם ,אולם לא יותר מ –  200,000ש"ח.
מניעת סיכון
הפוליסה מכסה הוצאות סבירות בהיות הרכוש המבוטח נתון לסיכון מיידי
וממשי בעת קרותו ,שהוצאו ע"י המבוטח או שהוא חייב בהן ,לשם מניעת
מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה ,אף אם לא נגרם אובדן או נזק
לרכוש המבוטח ,ובתנאי כי הוצאות אלה נעשו בסמוך להתרחשות
מקרה ביטוח על פי הפוליסה ,בין אם בחצרי המבוטח ובין אם
בסמיכות מיידית להם ,ובתנאי כי הוצאות אלו הינן חיוניות לשמירה
על שלמות הרכוש המבוטח.
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"הוצאות סבירות" ,פירושן :הוצאות ביחס סביר לסכום הביטוח ולנזק שנמנע.
נזק לזכוכית
הפוליסה מורחבת לכסות שבר לזכוכית הקבועה בדלתות ,בחלונות,
ובאשנבים עד לסך של  12,000ש"ח.
נזק למלאי בהמתנה
הפוליסה מורחבת לכסות נזק למלאי בהמתנה עד לסך  10,000ש"ח ,עקב
אובדן היכולת לעבדו בשל מקרה ביטוח שקרה לבניינים ו/או לציוד המבוטחים
כתוצאה מסיכון אחד או יותר המכוסים על פי פוליסה זאת.
תיקונים ארעיים
פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות הכרחיות וסבירות ו/או
להוצאות בגין שעות עבודה נוספות שהוצאו על ידו לשם קיום שרותיו החיוניים
של המשק ,בגין תיקון ארעי של נזק שנגרם בעקבות מקרה הביטוח :בתנאי
כי אחריות איילון לא תעלה על  25%מהשיפוי שהיה מגיע אלמלא
הרחבה זו או על סך של  ,₪ 25,000הנמוך מביניהם.
הוצאות מומחים
הפוליסה מורחבת לכסות עלות של הבאת מומחים ,ציוד מיוחד ,הובלות
מיוחדות ,עבודת שעות נוספות ,שבתות וחגים ,שהוצאו באישור השמאי.
אחריות איילון לפי סעיף זה לא תעלה על סך של  50,000ש"ח.
הוצאות שכר אדריכלים
הפוליסה מכסה הוצאות שהוצאו בפועל להכנת תכניות ,שרטוטים ,מדידות,
הוצאת פיקוח והשגחה של מהנדסים ,פקחים ומומחים אחרים וכן הוצאות
שהוצאו לשם כינון ,חילוף או תיקון לאחר נזק של הרכוש המבוטח לפי פוליסה
זו .אחריות איילון לפי סעיף זה מוגבלת ל –  10%מסכום הפיצוי
ששולם עבור המבנה ,או לסך הנקוב ברשימה ו/או בנספחי הפוליסה,
הנמוך מביניהם.

הרחבות מיוחדות לפרק א'
הרחבות אלו תקפות אך ורק באם צוינו ברשימה כתקפות ונגבתה פרמיה
מתאימה עבורן ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה.
 7.1רכוש במעבר
הפוליסה מורחבת לכסות את הרכוש המבוטח בעת העברתו בהובלה ישירה
על גבי כלי רכב בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ,בסכום שאינו
עולה על הסך הרשום ברשימה ובתנאי שלא קיימת פוליסה ספציפית
אחרת המכסה את הסיכון הנ"ל.
 7.1.1האירועים המכוסים על פי סעיף זה הם:
אובדן או נזק שייגרם לרכוש המבוטח על כלי הרכב או
7.1.1.1
לידו בעת הטענתו עליו או בעת פריקתו ממנו כתוצאה
מ - :אש ,ברק ,התפוצצות ,נזקי מים מכל סיבה שהיא,
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נזקי טבע ,שוד (למען הסר ספק ,הרחבה זו אינה
כוללת כיסוי ביטוחי פריצה או גניבה).
נזקי פריקה וטעינה – נזק שיגרם לרכוש המבוטח על כלי
7.1.1.2
הרכב או לידו בעת הטענתו עליו או בעת פריקתו ממנו,
התנגשות ,נפילה ,התהפכות ,בשטח מדינת ישראל.
 7.1.2איילון לא תהא אחראית לאובדן או נזק על פי סעיף זה:
 7.1.2.1לנזקי מים ,אלא אם כוסה הרכוש המבוטח כהלכה או
הובל בכלי רכב סגור היטב.
 7.1.2.2לשבר זכוכית ,חרסינה ,קרמיקה ,חומרים
מסוכנים ,לרבות חומרי נפץ ,חומרים דליקים,
חומרים הנוטים להתפוצץ עקב טלטולם.
 7.1.2.3לנזק שייגרם ,כאשר כלי הרכב נהוג בידי אדם,
שאינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב זה,
ו/או כאשר הינו במצב של שיכרות ו/או תחת
השפעת סמים.
 7.1.2.4כאשר הרכוש המבוטח אינו ארוז וקשור כיאות,
כאשר כלי הרכב אינו מתאים ,אינו מיועד להובלת
הרכוש האמור ו/או כאשר כלי הרכב מוטען מעל
המותר על פי רישיון הרכב.
 7.1.2.5לסחורה ו/או רכוש המאוחסנים דרך קבע ברכב.
 7.1.2.6לאחר שהסחורה עם כלי הרכב או בלעדיו ננטשה
ע"י המוביל.
 7.1.2.7לנזק שנגרם ע"י תסיסה עצמית או התלקחות
עצמית של הרכוש המבוטח.
 7.1.2.8כאשר השימוש ברכב אינו נעשה למטרות הובלת
הרכוש המבוטח.
 7.1.2.9לנזק תוצאתי מכל סוג שהוא ,לרבות ירידת ערך.
מובהר בזאת כי לא יכוסו נזקים מעבר לשוויו
הממשי של הרכוש המבוטח .כמו-כן ,תוספת
ערך כינון לא תחול על הרחבה זו.
נזק תוצאתי לתכולת מקררים
הכיסוי הניתן על פי פרק א' לפוליסה מורחב לכסות נזק תוצאתי ,הנגרם
לרכוש המפורט להלן בהיותו בקירור עקב שינוי טמפרטורה ,כתוצאה
מהסיכונים המכוסים בפרק א'.
 7.2.1מזון בקירור
נזק הנגרם למזון בקירור ,המשמש בעיקר לצריכה עצמית,
ובתנאי כי אחריותה של איילון עפ"י הרחבה זו לא תעלה
ע"ס  5,000ש"ח.
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תוצרת חקלאית בקירור
נזקי אש מורחב ,הנגרמים לתוצרת חקלאית ,הנמצאת בקירור ,של
ענף ,שבגינו התבקש ביטוח בפוליסה כלשהיא של המבוטח אצל
איילון בתנאי כי אחריותה של איילון עפ"י הרחבה זו לא תעלה
על הסכום הנקוב ברשימה ,או בנספחיה .הכיסוי הניתן עפ"י
הרחבה זו הינו בכפוף לכך כי מערכות הקירור צוידו במערכת
אזעקה תקינה ומופעלת ,המתריעה על שינוי טמפרטורה
מעל למותר והנשמעת בבית המבוטח בכל עת ובכל תנאי
מזג אויר ו/או מחוברת לשני מנויים טלפוניים ו/או טלפונים
סלולאריים תקינים וזמינים בכל עת .היה ולא קיימות
מערכות אזעקה ,תהיה ההשתתפות העצמית  25%מהנזק,
כאשר סכום ההשתתפות העצמית המינימלית יעמוד על
 4,000ש"ח לגבי מזון ועל סך  10,000ש"ח לגבי תוצרת
חקלאית .במקרה בו לא קיימות מערכות אזעקה פעילה
ותקינה ,גבול אחריות המבטח לא יעלה על  40,000ש"ח.
 7.2.2.1הרחבה לנזקי "שינוי טמפרטורה" לתוצרת
חקלאית בקירור:
בכפוף לאמור בסעיף  7.2.2.2להלן ,הפוליסה
מורחבת לכסות תוצרת חקלאית כלשהיא בקירור ,עקב
שינוי טמפרטורה בלתי צפוי מכל סיבה שהיא ,שלא
הוצאה מכלל ביטוח כאמור בסייגים להרחבה זו
ובתנאי כי אחריותה של איילון על פי הרחבה זו
לא תעלה ע"ס  ₪ 50,000למבוטח שמשקו בוטח
כמשק פעיל ועל  ₪ 70,000לאגודה ,הכיסוי ניתן
על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף זה
ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה
לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד
קרות מקרה הביטוח עלול לגרום להפחתה
משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח
בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק
חוזה הביטוח.
קיום מערכת בקרה והתראה תקינה ופעילה
המתריעה על שינוי טמפרטורה מעל או מתחת
לסף הטמפרטורה המומלץ לאותו סוג תכולה
המבוטח ,ובעלת כל התכונות כמצוין בסעיף קטן
 7.2.2.2להלן – למתקני הקירור לאמור.
 7.2.2.2איילון אינה חייבת בשיפוי המבוטח בגין נזק
הנובע
משינוי טמפרטורה אם לא בוטח הציוד בפרקי
הרכוש ושבר מכני ,ובאם אין למבוטח מערכת
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אזעקה תקינה ופעילה ,הנשמעת בבית המבוטח
בכל תנאי מזג אויר ו/או מחוברת לפחות ל – 2
מנויים טלפוניים סלולאריים הזמינים ופעילים
בכל עת והנמצאים בטווח הגעה ,שאינו עולה על
שעה אחת.
סייגים לסעיף  7.2.1ולסעיף 7.2.2
איילון אינה חייבת בשיפוי המבוטח בגין:
 7.2.3.1התנוונות טבעית ,ריקבון טבעי ,הצטמקות
טבעית ,או נזק הנובע עקב צפיפות יתר ו/או
אחסון מעל הקיבולת המומלצת ו/או חסימת
מעברי האוויר בחדר הקירור.
 7.2.3.2נזק הנובע מהפסקת חשמל ,אלא אם קיימת
מערכת אוטומטית לאספקת חשמל בעת הפסקה
באספקת החשמל מהרשת הציבורית ,וגיל מצברי
המערכות כולל מערכת ההתראה אינו עולה על
 18חודש ,למצבר רטוב ו –  24חודש למצברים
יבשים.
 7.2.3.3נזק הנובע מאי כיול או כיול בלתי מתאים של
מערכת קירור ו/או האזעקה ,ו/או ממיקום לא
נכון/לא סביר של גששי/רגשי מערכת הבקרה ו/
או ההתרעה.
 7.2.3.4נזק או אי התראה מתאימה הנובע משימוש
בסוללות הישנות מהמצוין בסעיף .7.1.3.2
 7.2.3.5נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים
הכלליים לפוליסה.
 7.2.3.6הרחבה זו אינה כוללת פרחים בקירור ,אלא אם
צוין הדבר במפורש ברשימה ושולמה בגין כך
הפרמיה המתאימה ,והמערכת הינה בעלת כל
התכונות כמצוין בסעיף קטן  7.2.2.1ו – 7.2.2.2
לעיל.

גניבה
הכיסוי הניתן על פי פרק א' לפוליסה מורחב לכלול גניבה של הרכוש
המבוטח בלבד והמצוין ברשימה מתוך גדר המשק ו/או מבנה סגור
ונעול בתחום המשק ו/או לול במשק פעיל בלבד של:
בעלי חיים ,ביצים ,תרופות ,כימיקלים ,תוצרת חקלאית לאחר קטיפתה או
איסופה ,אולם רק בהיותה בשדה או במטע בלבד ,זרעים ,בצלים ,מתקני
האבסה ,שתייה ,חימום ,קירור ותכולת מבני עובדים זמניים למעט מזומנים
ודברי ערך ,מערכות השקיה (למעט מסוג "קו-נוע") בעת היותן
פרושות בשטח הגידול ובתנאי שגידול זה בוטח בפרק א' ,אלא אם
צוין במפורש אחרת ברשימה ,למעט גניבת ממטירים .למען הסר

ספק מובהר בזאת כי היה ונגנבה צנרת השקיה כמכלול ,בעת היותה
פרושה בשטח ,תכוסה גם גניבת הממטירים.
למען הסר ספק ,מערכות סולריות פוטו ולטאיות להפקה וייצור
חשמל מכל סוג שהוא גם אם הורחב לגביהן כיסוי לפרק א' אינן
כלולות בהרחבה זו.
הכיסוי לסיכון גניבה יחול בעקבות גניבה שנתגלתה בסמוך למועד
האירוע ולא בעקבות ספירת מלאי תקופתית.
אחריותה של איילון לא תעלה על סך של  60,000ש"ח למושב ועל
סך של  40,000ש"ח למבוטח ,שהוא חבר מושב ,המנהל משק
פעיל ,למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,אלא אם צוין במפורש אחרת
ברשימה.
 7.3.1הכיסוי בגין זרעים ניתן על סמך המידע המהותי המפורט
בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה
לביטוח .אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות
מקרה הביטוח עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה
מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים 18,19
ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
היותם נעולים בארון פלדה/כספת.
גבול אחריות המבטח לזרעים מוגבל ל –  20,000ש"ח,
למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח.
 7.3.2הכיסוי לעגלים ולעגלות עד גיל  5חודשים ,וכן לטלאים,
לשגרים ,כבשים ואיילים ניתן על סמך המידע המהותי
המפורט בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת
סיכון זה לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה
הביטוח עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה
של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו 21 -
לחוק חוזה הביטוח,
קיום מערכת אזעקה תקינה ופעילה ,הנשמעת בבית
המבוטח בכל תנאי מזג אויר ו/או מחוברת לפחות ל – 2
מנויים טלפוניים סלולאריים הזמינים ופעילים בכל עת
והנמצאים בטווח הגעה ,שאינו עולה על חצי שעה.
המערכת תהיה מסוג דו-קרן אינפרא אדום בשני גבהים  40ס"מ
ו–  110ס"מ מפני הקרקע.
 7.3.3הכיסוי לגניבת סוסים ניתן על סמך המידע המהותי המפורט
בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה
לביטוח .אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות
מקרה הביטוח עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה
מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים 18,19
ו  21 -לחוק חוזה הביטוח,
21
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הימצאות הסוסים בתאים (ולא בחצרים) מוגנים על ידי
מערכת אזעקה תקינה ופעילה ,כאשר דלת התא נעולה
במנעול רתק ,כאשר קוטר המנעול לא יפחת מ –  13מ"מ.
בעת הימצאות הסוסים בחצרים ובמרעה לא יחול כיסוי
גניבה.
 7.3.4כיסוי לגניבת מזגנים ו/או המעבים ניתן על סמך המידע
המהותי המפורט בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה
מקבלת סיכון זה לביטוח .אי קיום האמצעים לרבות אי
הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח עלול לגרום להפחתה
משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם
להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח,
היותם מוגנים בכלוב מתכת שעובי סורגיו ,וקוטר רתקיו ומנעולו –
אינם פחותים מ 13-מ"מ וכי ה"כלוב" מרותך או מבוטן למבנה.
 7.3.5גניבת ציוד חקלאי נייח
אם צוין במפורש ברשימה ונגבתה פרמיה בהתאם ,למעט אם
נרשם אחרת ברשימה:
הכיסוי הביטוחי כולל מיכון חקלאי נייח ,לרבות ניידות אחזקה ותיקון
למשק החקלאי ,בזמן הימצאו בתחומי גדר המשק ,כאשר אין
הוא מחובר או רתום לכלי רכב כלשהו .אחריותה של איילון
לא תעלה על הסך הנקוב ברשימה למקרה ביטוח.
 7.3.5.1מוסכם במפורש כי בכל מקרה של נזק ,על פי
הרחבה זו ,ישא המבוטח בסכום ההשתתפות
העצמית המופיע ברשימה לגבי גניבה.
 7.3.5.2הרחבה זו בכפיפות לסעיף  1.7לעיל  -סייגים
לרכוש המבוטח.
נזקי טבע
הסיכונים המבוטחים יורחבו לכלול גם אובדן או נזק שנגרם ע"י רעידת אדמה
ו/או ע"י נזקי טבע אחרים ,כדלקמן:
 7.4.1צוין הדבר במפורש ברשימה כי הכיסוי תקף ,יורחבו הסיכונים
המבוטחים לכלול גם אובדן או נזק שנגרם על ידי רעידת אדמה
(רעש) ,לרבות התפרצות וולקנית ולבה כולל אש ,שנגרמה על ידי כך
במישרין או בעקיפין ,אשר אירע במהלך תקופת הביטוח ,כמפורט
ברשימה ,וזאת רק לרכוש ,אשר עבורו נרכשה הרחבה זו.
 7.4.2פגעי טבע אחרים :צוין הדבר במפורש ברשימה כי הכיסוי
תקף מורחבת הפוליסה לכלול-:
סערה וסופה כאשר הרוחות מקומיות ונושבות במהירות  35קשר
ומעלה ,שיטפון ,שלג ,שבר ענן ,ברד ונזקי גשם שאירעו בזמן או
בהמשך מיידי לנזקי סערה וסופה ,למעט תנאי חום וקור טבעיים
(חמסין ושרב – ,טמפ' מעל  40מעלות צלזיוס ,קרה וצינה
טמפ' מתחת ל  0מעלות צלזיוס) ,וכמפורט ומוגדר להלן:

7.4.3
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 7.4.2.1סערה וסופה
נזק ע"י רוח ,שמהירותה עולה על  35קשר .הרחבה
זו כוללת גם נזק עקב מי גשם ו/או חול אשר נגרם
בעקבות נזק למבנה ,שאירע ע"י סערה וסופה ,למעט
נזק הנגרם כתוצאה ממרזבים בלתי תקינים או
נזק שנגרם ע"י דליפת מים מבעד לקירות או
הגגות.
 7.4.2.2שלג או ברד
נזק ע"י שלג או ברד בעת ירידתם וכן נזק ,שנגרם עקב
עומס יתר מחמת הצטברות שלג או ברד .מובהר כי
נזק לתכולה יכוסה רק אם יארע בעקבות נזק
למבנה ע"י שלג או ברד .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי לא יכוסה נזק הנגרם עקב מרזבים בלתי
תקינים או נזק שנגרם ע"י דליפת מים מבעד
לקירות או הגגות.
באזורים ,שגובהם מעל  600מ' מעל פני הים,
חייב המבוטח לחזק המבנים מפני עומס שלג (באופן
קבוע או בטרם ירידת השלג) .הכיסוי הביטוחי יינתן
בכפוף לקבלת אישור מהנדס מבנים כי מבנה
תוכנן לעמוד בעומס שלג כמתחייב.
 7.4.2.3שיטפון
נזק הנגרם ע"י עליה על גדותיהם או על
7.4.2.3.1
גובהם הרגיל של מי ים ,אגם ,נהר ,נחל,
ואדי ,באר ,או מקווה מים אחר.
הצטברות או זרימה על פני הקרקע ,או
7.4.2.3.2
מתחת לה ,של מי גשמים או שלגים
מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות.
סייגים לסעיף משנה נזקי טבע ,7.4
מוסכם ומוצהר כי גם אם נרכשה הרחבה זו לא יכוסה נזק
הנגרם:
 7.4.3.1לעצים על פריים ,לרבות מתקני עזר לעיצובם
ושמירתם ולגידולם בשטחים פתוחים ו/או
מכוסים ברשת או בכל חומר חיפוי אחר.
 7.4.3.2לגידולי שדה ,למערומי מזון ולבעלי חיים תחת
כיפת השמים או תחת כיסוי פגום.
 7.4.3.3לחלקי מבנה ,כיסוי של חממות ,בתי צמיחה,
מנהרות ובתי רשת העשויים מחומרים בלתי
קשיחים ,ולגידולים שבהם.
 7.4.3.4לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים,
בעת היותו תחת כיפת השמים.

7.5
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 7.4.3.5לשערים ,גדרות ,מדרכות ,תעלות ניקוז ,כבישים,
שולי כבישים ,גינות ,בורות שופכין ,מאגרי מים ו/
או מעבירי מים.
 7.4.3.6לחלקי מבנה ,מתקנים רעועים ומבנים בלתי
גמורים מכל סוג או כיסויים העשויים מחמרים
בלתי קשיחים ,על תכולותיהם ,כגון :יריעות,
כיסויים מיוטה ,פלסטיק ,ניילון ,פי.וי.סי .וחומרים
דומים ,אהלים ,מבני מחצלות ,סככות פתוחות
בשדות ובמטעים.
 7.4.3.7לבעלי חיים ,הנמצאים במתקנים רעועים
ובמבנים בלתי גמורים ,או שאין יכולת להזינם
כראוי בגין תנאי מזג האוויר ,או בגין אי יכולת
הגעת המבוטח או מי מטעמו לשטחים בהם הם
נמצאים.
 7.4.3.8נזקי מים כתוצאה ממרזבים בלתי תקינים.
 7.4.3.9לתכולה המונחת ישירות על הרצפה ,שאינה
מונחת בגובה או במרחק סביר מהקירות
החיצוניים של המבנה ,למעט תכולה אשר מעצם
טיבה וטבעה מונחת ישירות על הרצפה ו/או בצמוד
לקירות חיצוניים של המבנה ו/או בקרבתם.
 7.4.3.10לא תכוסה גניבה תוך כדי או בעקבות רעידת
אדמה ,או נזק טבע אחר.
 7.4.3.11לא יכוסו אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח
בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
 7.4.3.12לא יכוסה נזק הנגרם למבנים ארעיים ,רעועים או
מבנים בלתי מסיביים.
 7.4.4למטרת הכיסוי המוגדר בהרחבה זו ,סעיף  7.4נזקי טבע:
ייחשב כמקרה ביטוח אחד ,כל אובדן או נזק שארע תוך פרק
זמן אחד של  72שעות רצופות אחרי שנרשם נזק הטבע.
 7.4.5השתתפות עצמית
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בכל אירוע כמצוין
ברשימה לרעידת אדמה ולנזקי הטבע השונים .נגרם הנזק
או האובדן לרכוש המבוטח בהיותו ממוקם באתרים שונים,
ישא המבוטח בהשתתפות עצמית כנ"ל לגבי כל אתר
בנפרד .לגבי נזקי טבע :המונח אתר לעניין סעיף זה פירושו חצרים
הסמוכים זה לזה ,הנמצאים בשטח אחד רצוף ,שהמרחק ביניהם
אינו עולה על  500מטר.
פגיעה תאונתית בעופות בלולים מבוקרים
הביטוח מורחב הביטוח לכלול נזק תאונתי פיזי ובלתי צפוי הנגרם ,לאפרוחים
ובעלי כנף בהיותם ,בלולים מבוקרים ,בבתי אימון מבוקרים ,בלולי אורך,

בלולים מאולצים או לולי חושך על מערכותיהם וציודם – כתוצאה מכל סיבה
שלא הוצאה מכלל ביטוח בסייגים לפרק א' ובהתאם למפורט להלן:
 7.5.1הרכוש הנ"ל נכלל ברכוש המבוטח לפי פרק א' :סעיף
תכולת/בעלי חיים בלולים.
 7.5.2אחריותה של איילון לא תעלה על הסכום הנקוב ברשימה
עבור הרחבה זו.
 7.5.3סייגים נוספים להרחבה זו:
איילון אינה חייבת בשיפוי המבוטח בגין:
 7.5.3.1נזק הנגרם ע"י מזיקים ,מחלות ו/או הרעלות
מזון.
 7.5.3.2תנאי חום וקור טבעיים ,חוסר של :מים ,מזון ו/או
דלק לחימום לסוגיו.
 7.5.3.3החמרת נזק הנובעת מצפיפות יתרה של בעלי
כנף מעבר למקובל בענף לאכלוס בעלי כנף
בהתאמה לסוג הגידול ,גיל בעלי הכנף וסיווג
מבנה הלול.
 7.5.3.4נזק הנובע מהפסקת חשמל ,אלא אם כן קיימת
מערכת אוטומטית להספקת חשמל תקינה ופעילה
בעת הפסקה בהספקת החשמל הציבורית ,כמפורט
בסעיף  7.5.4.2יחדיו עם סעיף  7.5.4.3או בסעיף
 7.5.4.2יחד עם סעיף . 7.5.4.6
 7.5.3.5נזק הנובע מכיול בלתי מתאים או אי כיול של
מערכות הציוד ו/או מערכות ההתראה.
 7.5.3.6נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים
הכלליים לפוליסה.
 7.5.3.7נזק שנגרם בשל מעשה או מחדל של המבוטח ו/
או מי מעובדיו.
 7.5.4הכיסוי להרחבה זו ניתן על סמך המידע המהותי המפורט
בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה
לביטוח .אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות
מקרה הביטוח עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה
מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים 18,19
ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
 7.5.4.1קיום חוזה אחזקה לציוד עם חברה מוסמכת 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),
וכן ניהול מלאי עצמי של חלקי חילוף חיוניים,
לרבות מבער או אימוניות גז ,לפי העניין ,ואישור
25
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של טכנאי גז מוסמך על תקינות כל מערכות הגז:
אחת לחצי שנה ,או מידי כל להקה חדשה המוקדם
מבין השניים ,במידה והאומנות מפורקות מידי
מדגר ו/או להקה חדשה .במידה והאומנות אינן
מפורקות (כגון מקרנים המותקנים בגובה) ניתן
אישור טכנאי גז מוסמך לגבי תקינות מערכות
הגז אחת לשנה (בלבד).
אספקת חשמל מרשת החשמל הארצית ובנוסף:
קיום גנראטור חרום בעל הספק להזנת כל
מערכת הלולים והמותנע אוטומטית ע"י מצבר
המוזן באמצעות רשת החשמל הארצית ,בעל
הספק מתאים להפעלת הגנראטור ,שגילו אינו
עולה על  18חודשים למצבר רטוב ואינו עולה
על  24חודשים למצבר יבש .בוטחו לולים בשטח
העולה על  4,000מ"ר ,חייבים הלולים להיות
מחוברים ל –  2גנראטורים נפרדים כנ"ל ,המגבים
זה את זה אוטומטית ,אלא אם צוין במפורש
אחרת ברשימה.
אחת לשבוע תיבדק תקינות הגנראטור/ים ע"י
ניתוק אספקת החשמל ללולים ו/או ביום תקלה,
וכן ינוהל יומן בו ירשמו בדיקות אלה .באותה
תדירות תבוצע בדיקת עומס של מצברי מערכת
האזעקה.
הפעלת  2מערכות אזעקה תקינות עצמאיות,
בלתי תלויות אחת בשנייה ונפרדות ,כמפורט
להלן ,המוזנות בנפרד מסוללות נטענות מהרשת,
המתריעות על תקלה במערכות האוורור,
חימום ,הזנה ,אספקת חשמל וכן שני חיישני
טמפרטורה נפרדים ובלתי תלויים ,המתריעים
על שינוי טמפרטורה מעל /מתחת לטמפרטורה
המתוכננת בכל לול ולול.
כל אחת מהמערכות תתריע במקביל על תקלה
בשתי הדרכים הבאות גם יחד:
האחת – אזעקה אלחוטית בעלת משדר מרכזי
או אזעקה ממערכת מחשוב ולפחות שני מקלטי
כיס ו/או  2פלאפונים תקינים ומופעלים ,ואשר
גיל סוללותיהן אינו עולה על  18חודש ,המוחזקים
בכל עת ברשות שני אחראים מיומנים ,הנמצאים
במרחק הגעה ,שאינו עולה על  15דקות מהלולים
המבוטחים.
השנייה – אזעקה קולית בטווח שמיעה מאזור

7.5.4.5
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המגורים והנשמעת בבתים בכל תנאי מזג אויר,
כאשר התושבים מתודרכים בדבר חשיבות
הודעה מיידית אודות האזעקה לאחראי הממונה.
כמו כן נדרשת נורית סימון תקינה/צ'קלקה
(קוג'אק) מהבהבת שתדלק מעל הלול שנפגע.
היה והלול נמצא במרחק גדול מאזור המגורים,
תחובר מערכת זו לרשת הטלפונית או לאמצעי
תקשורת אחר השונה ממערכת האזעקה
וההתראה הראשונה.
המבוטח ינהל יומן נפרד לכל לול ,בו תרשמנה
בדיקות תקינות שתערכנה מידי יום ,בציון תאריך
ושעת הבדיקה וחתימת מבצע הבדיקה.
כל 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 ביומן ,כמצוין
בסעיף  7.5.4.4לעיל.
בלולים בהם מופעלת מערכת "מפיל וילון
אקטיבי" ,ובלבד ששטח הלולים אינו עולה על
 4000מ"ר ,ניתן להסתפק בגנרטור חירום אחד
ומערכת אתרעה אחת ,ובלבד שיופעלו בהתאם
למפורט בכל סעיפי המשנה של סעיף  7.5.4לגבי
תפעול שתי מערכות.
הכסוי בגין לולים מבוקרים ,הנמצאים באזורים
המועדים לירידת שלג ,מותנה בקיום אישור
מהנדס מבנים כי הלול תוכנן ונבנה לעמידה
בעומס שלג .על המבוטח להפעיל את מערכות
החימום במבנים אלו בעוצמה המרבית המותרת
מייד עם תחילת ירידת השלג.
אחת לשנתיים לכל היותר (אלא אם צוין אחרת
ברשימה) ולפני אכלוס הלולים תיערך בדיקה
של חשמלאי מוסמך שיבדוק ויאשר תקינות
כל מערכות החשמל .כמו-כן תיערך ,באותה
תדירות ,בדיקה טרמוגרפית של לוחות החשמל
(תחת עומס מירבי) ע"י מומחה לכך והליקויים,
שנתגלו בבדיקה ,יתוקנו מיידית.
בחוות לולים שבהן לוחות חשמל בהספק 63
אמפר שעה ומעלה ,חלה חובת התקנת גלאי אש
תקני הכולל מערכת כיבוי המופעלת אוטומטית,

המגנה על לוח החשמל ואשר תיבדק אחת
לתקופה (על פי הוראות יצרן) או מידי שנה על פי
המוקדם מביניהם ,על ידי מי שהוסמך לאמור.
7.6

7.7
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כוורות
 7.6.1מקרה הביטוח:
אובדן או נזק המתואר ברשימה ,או חלק ממנה ,שיגרמו כתוצאה
מאחד או יותר מהסיכונים המבוטחים להלן.
 7.6.2הרכוש המבוטח:
כוורות ודבורים שבהן ,בהתאם למתואר ברשימה ,השייכות למבוטח,
והנמצאות במשקו של המבוטח ו/או באתרי "רעיה" מורשים של
המבוטח בלבד.
 7.6.3הסיכונים המבוטחים:
כהגדרתם בסיכונים המכוסים לפרק א'  -רכוש כללי לעיל.
למרות האמור לעיל ,הכיסוי הביטוחי לנזקי גניבת כוורות,
מותנה בהרחבת הכיסוי הביטוחי המיוחד לגניבת כוורות,
יחול בכפוף לרשימת כל אתרי ה"רעייה" של המבוטח ובלבד
כי נמסרה קודם לאירוע למבטחת ואושרה על ידי המבטחת.
 7.6.4תנאי מיוחד לכיסוי אש
השיפוי בגין נזקי אש מותנה בכך כי השטח בין הכוורות ,וכן
פס בידוד ,כמוגדר בפוליסה ,ברוחב  15מטרים לפחות סביב
השטח בו נמצאות הכוורות ,יהיו נקיים תמיד מעשבים,
שיחים ,קוצים וכל חומר דליק אחר.
 7.6.5השתתפות עצמית:
המבוטח ישא בעצמו בסכום ההשתתפות העצמית כנקוב
ברשימה.
 7.6.6הבסיס לחישוב תגמולי הביטוח לפי חלק זה:
כוורות :שווי ממשי של הכוורות ביום קרות הנזק,
7.6.6.1
בהתאם למספר הקומות הקיים ביום הנזק.
דבורים :מחיר עלות קניה של דבורים דומות לאלו
7.6.6.2
שניזוקו למעט עלות הגידול ,וערך הדבש שניזוק,
שאינם ברי כיסוי ביטוחי.
בכל מקרה לא יעלו תגמולי הביטוח על גבולות
7.6.6.3
האחריות ו/או סכומי הביטוח הנקובים ברשימה
בתי אריזה ומחסנים להשכרה שאינם לשימוש עצמי של המבוטח:
 7.7.1הרכוש המבוטח:
מבנים מסיביים בלבד המצוינים בהרחבות ליחידת משק פעיל ו/
או לא פעיל ,המיועדים להשכרה ,למעט תכולותיהם ולמעט
מתבנים על תכולתם ולמעט מבנים שעל גביהם מותקנות
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מערכות סולריות פוטו וולטאיות ,אלא אם בוטחו במפורש
וצוין כך ברשימה .למען הסר ספק ובכל מקרה :למעט
מבנים המכילים חומרים בעירים כגון :דלקים ,שמנים ,צמר
גפן ,קש ,במבוק ,עצים ,זיקוקים ,חומר נפץ ,תחמושת ו/או
חומרים אחרים נפיצים/מתלקחים/בעירים במיוחד.
 7.7.2הסיכונים המבוטחים כהגדרתם בסעיף  3לפרק א' לעיל:
אש ,ברק ,התפוצצות ,פריצה ,נזקי טבע – כהגדרתם בסיכונים
המכוסים לפרק א' – רכוש כללי ,ובתנאי שנרכשו במפורש.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי במסגרת הרחבה זו הכיסוי
הוא לסיכונים אלה בלבד.
 7.7.3חריגים:
לא יכוסו:
 7.7.3.1סככות ,מבנים רעועים ו/או בלתי גמורים ,מכל
סוג ותאור.
 7.7.3.2רכוש הניתן לביטוח עפ"י סעיף ההרחבות בפרק
א'.
 7.7.3.3בתי אריזה ומחסנים ו/או לולים ו/או סככות,
שאינם משמשים לייעודם.
נזקי טרור
 7.8.1אם צוין במפורש ברשימה כי ביטוח נזקי טרור תקף ,תשפה
איילון את המבוטח  -בכפיפות לתנאי הפוליסה ,הגדרותיה
וסייגיה ,בגין אובדן או נזק פיזי אשר נגרם על ידי טרור לרכוש
המבוטח ,שבעבורו נתבקש כיסוי זה.
 7.8.2אחריותה של איילון על פי הרחבה זו ,מוגבלת לסכום ההפרש
שבין סכום הנזק שנגרם בפועל לרכוש לבין סכום הפיצוי לו
זכאי המבוטח מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א
–  1961ותקנותיו (להלן "חוק מס רכוש") אולם בשום
מקרה לא יותר מאשר גבול אחריות המבטח .איילון לא תהא
אחראית לסכום כלשהו לו זכאי המבוטח מכוח חוק מס
רכוש וקרן פיצויים התשכ"א –  1961ותקנותיו (להלן" :חוק
מס רכוש") .איילון לא תהא אחראית לפיצוי כלשהו עקב אי
קיום הוראה מהוראות חוק מס רכוש או מחמת שלא הוגשה
התביעה למס רכוש וקרן הפיצויים ,בכלל או כנדרש.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פרק זה לא ייחשב כפוליסת
ביטוח במובן חוק מס רכוש ותקנותיו ,וכי בכל דבר ועניין,
המכוסה על -פי החוק ותקנותיו ,אין המבוטח מכוסה בפרק
זה ואין פוליסה זו מחליפה את הכיסוי לפי חוק מס רכוש
ותקנותיו.
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הגדרות פעולת טרור ונזקי טרור:
"פעולת טרור" בפוליסה זו פירושו :חבלה או פעולה מזיקה לרכוש
המבוטח על פי פרק זה ,שבוצעה באלימות המכוונת למטרות
פוליטיות ,כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק
ממנו ,על ידי איש או אנשים ,בין אם פועלים בשם או בקשר עם
ארגון כלשהו ,ובין אם לא ,כולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את
ההתקוממות/יות הידועות בשם "אינתיפאדה" .אין בהגדרה זו כדי
לגרוע מהאמור במונח "טרור" כמוגדר בסיפא של  1.3בסייגים
הכלליים לפוליסה.
"נזקי טרור" -אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין או בעקיפין מפעולת
טרור כהגדרתה לעיל .לעניין פרק זה יראו כנזקי טרור גם אבדן או
נזק פיזי הנובע במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת למטרת
דיכוי או הקטנת או מניעת תוצאות של פעולת טרור.
הרחבה זו אינה מכסה אובדן או נזק:
 7.8.4.1שנגרמו או שנבעו מפריצה או מגניבה או מנזק
בזדון תוך כדי פריצה ו/או גניבה או על ידי בני אדם
הנוטלים בהן חלק.
 7.8.4.2שנגרמו או שנבעו מהחרמה ,מהפקעה או
מתפיסה (חוקית או אחרת) של הרכוש המתואר
ברשימה או של החצרים בהם הוא נמצא.
 7.8.4.3שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי מעשה,
פעולה או תקרית בקשר עם מלחמה ,פלישה,
אויב זר ,לרבות מעשי איבה או פעולות הדומות
למעשי מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא),
שבוצעו על ידי הכוחות של מדינה החברה בארגון
האומות המאוחדות ובעלת זכויות הצבעה
בעצרת הכללית של ארגון זה.
 7.8.4.4שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי או בקשר עם
מלחמת אזרחים או התקוממות צבאית.
 7.8.4.5שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי או בקשר עם
חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום
רדיואקטיבי.
 7.8.4.6שהינו שבר זכוכית או שמשות ,אם נגרם הנזק
להן בלבד.
 7.8.4.7שהינו נזק תוצאתי מכל סוג ,למעט האמור בפוליסה
לגבי אובדן שכר דירה או הוצאות בגין שכר דירה לצורך
מגורים עקב מקרה הביטוח.
 7.8.4.8שנגרמו במישרין או בעקיפין עקב חומר ביולוגי ו/
או כימי כלשהו ,אך למניעת ספק הנזק הפיזי הישיר
כתוצאה מפיצוץ מתקן המכיל חומרים אלו בחצרי
המבוטח -מכוסה.
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 7.8.4.9מוצהר ומוסכם בזה כי "סיכונים ימיים" דהיינו-כל
רכוש שנמצא בים הפתוח ו/או באגמים או מקווי
מים פנימיים ,שאינו מעוגן או מחובר לקרקע
או לחוף ,או רכוש כלשהו שמעוגן או מחובר
לקרקע או לחוף ומשתרע אל תוך הים ,כגון
מסוף ימי-יבשתי וכדומה  -מוגדרים כ"סיכון ימי"
ומוחרגים מהכיסוי על פי פוליסה זו  .קווי צינורות
המשתרעים אל או מתוך הים ,מוגדרים כ"סיכון
ימי" מעבר לשסתום הראשון המצוי על הקרקע,
או מעבר לתחנת השאיבה הראשונה שעל קרקע
החוף או היבשה ,או מעבר לתחנת ההפצה
הראשונה שעל קרקע היבשת ו/או על החוף ו/או
העוגן הראשון על קרקע החוף ,מוחרגים מהכיסוי
על פי פוליסה זו.
 7.8.4.10מוצהר ומוסכם בזה כי סיכונים הקשורים לפעילות
בחלל ,כגון כל הקשור בשיגור לוויינים ,חלליות,
בפעילות עם כלי שיגור ורכיביהם העיקריים ,החל
ממועד העברתם לאתר השיגור ,אינם מכוסים על
פי פוליסה זו.
 7.8.4.11ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק לנכסים
המפורטים להלן ,אלא אם הותנה אחרת ברשימה:
 7.8.4.11.1מתכת יקרה ,למעט מתכת יקרה
שהינה חלק ממכשיר או מציוד או
ממלאי המשמש בתהליך התפעול של
המשק המבוטח.
 7.8.4.11.2יצירות אומנות בסכום העולה על
סך של  ₪ 20,000ליצירה או שאינן
נמצאות בחצרים המבוטחים.
 7.8.4.11.3אבנים יקרות ,ניירות-ערך ,שטרי-
מזומנים,
בולים,
התחייבות,
מטבעות והמחאות.
תנאי מיוחד – חובת ההוכחה
בכל תביעה לתגמולי ביטוח על פי הרחבה זו ,מוטלת על
המבוטח חובת ההוכחה כי הרכוש המבוטח אכן אבד או
ניזוק על ידי טרור .להוכחת תביעתו ,יציג המבוטח לאיילון
אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
אישור בכתב של המשטרה או של משרד הביטחון.
7.8.5.1
אישור בכתב של מנהל "מס רכוש וקרן פיצויים" כמוגדר
7.8.5.2
בחוק.
פסק דין של בית משפט מוסמך בישראל.
7.8.5.3

 7.8.6המילים "פעולות חבלה וטרור" המופיעות בסעיף  1.3לסייגים
הכלליים לחלות הפוליסה ,בטלות לגבי הרכוש המבוטח בפרקים
א' – ג' אם ההרחבה לביטוח נזק טרור בתוקף לכל אחד ואחד
מהם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הרחבה זו אינה מכסה רכוש כלשהו
מחוץ ל"תחומי מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק" ,אלא אם כן
צוין במפורש אחרת ברשימה ו/או בהרחבות לפרק זה" .תחום הקו
הירוק" -שטח מדינת ישראל כפי שהיה עד ליום .4.6.1967
.8

הבסיס לשיפוי
תגמולי הבטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,בעקבות מקרה הביטוח
יחושבו בהתאם לכיסוי הביטוחי שהתבקש בדף ההצעה ו/או אשר צוין
במפורש בדף הרשימה ובהתאם למפורט להלן וזאת בכפוף לסכומי הביטוח,
לגבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים ברשימה.
מטעים
8.1
 8.1.1עצי מטע ו/או פרדס ו/או כרם (להלן" :המטע")
הוצאות בפועל לשיקום המטע שניזוק ,לרבות הוצאות עקירה ,פינוי
וניקוי של השטח שניזוק ,וכן הוצאות בפועל של נטיעה ,שינטוע –
היה ונקנו כיסויים אלו – (בהתאם לתמחיר משרד החקלאות או
מחיר השוק – הנמוך מביניהם) וכן עלות האחזקה עד לפוריות,
או עד גיל המטע במועד קרות מקרה הביטוח (המוקדם מבין
השניים) ,בניכוי הוצאות נחסכות ובניכוי שיפור ,שחל עקב
שנטוע המטע .אין איילון חייבת באובדן ציוד הדליה ,משברי
רוח ,רשתות כיסוי ובאבדן ייחורים ,נצרים וכד' ,אלא אם צוין
הדבר במפורש ברשימה ושולמה פרמיה מתאימה בגינם.
 8.1.2יבולי המטע
אובדן הפסד היבול הצפוי עד  5עונות או עד כניסה לפוריות
מלאה בלבד ,המועד הראשון מבין שניהם ,מותנה בשינטוע
מיידי של אותם עצי פרי לאחר קרות מקרה הביטוח ובניכוי
ההוצאות שנחסכו.
הפסד היבול הצפוי ,יחושב על יסוד הערך הממוצע המהוון של היבול
במשך שתי העונות ,שקדמו למקרה הביטוח ,בהתחשב בזן ובגיל
המטע הניזוק .כל זאת ,בכפוף לרכישת כיסוי ביטוחי מתאים.
 8.1.3מטעי תמרים
היה ונקנה הכיסוי הביטוח המתאים יחושב אומדן היבול למשך
עד שלוש עונות ,לפי היבול הממוצע של החלקה שניזוקה ,בשלוש
השנים שקדמו למקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות שנחסכו .למען
הסר ספק ,הכיסוי הביטוחי אינו כולל נזק לנצרים וייחורים
וכו' כאמור לעיל ,אלא אם הוספו במפורש ברשימה.
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 8.1.4מטעי בננות
היה ונקנה הכיסוי הביטוח המתאים יחושב אומדן היבול למשך
עד שתי עונות ,לפי היבול הממוצע של החלקה שניזוקה ,בשנתיים
שקדמו למקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות שנחסכו .למען הסר
ספק ,הכיסוי הביטוחי אינו כולל נזק לנצרים וייחורים וכו'
כאמור לעיל ,אלא אם הוספו במפורש ברשימה.
תגמולי הביטוח לא יכללו ציוד הדליה ,משברי רוח ורשתות
כיסוי וכן לא יכללו פיצוי בגין נצרים כאמור למעלה ,אלא אם
נכללו במפורש ברשימה.
 8.1.5יבולי שדות
שווי היבול הצפוי לעונה אחת מהשדות ,שבוטחו במפורש בפרק
א' ,עד לגבול אחריות המבטח המפורט ברשימה בניכוי
ההכנסות הצפויות מגידול חליפי בחלקה שניזוקה באותה
עונה ,היה וניתן לעבדה מחדש לאחר קרות מקרה הביטוח
ובניכוי ניצולת והוצאות שנחסכו.
בעלי חיים
 8.2.1ביצים ואפרוחים באימון
ערך המכירה של אפרוח במועד השיווק הצפוי ,בניכוי כל ההוצאות
שנחסכו ,לרבות שכ"ע ,מזון ,תרופות וכ"ו .כמות האפרוחים
שאבדו באימון תקבע בניכוי שעור התמותה הממוצעים לאותו
מגדל .היה ולא ניתן לחשב שיעור זה ,תנוכה התמותה
הנורמטיבית הצפויה.
 8.2.2מטילות
ערכה המהוון של המטילה כבשר בתום תקופת ההטלה בתוספת
אבדן הטלה עתידי ,בהתאמה לשיעור ההטלה של אותו מגדל
בשנתיים האחרונות שקדמו למקרה הביטוח ,כשהוא מהוון למועד
קרות מקרה הביטוח ,בניכוי תמותה טבעית וכל ההוצאות
שנחסכו ,לרבות שכ"ע ,מזון ,תרופות ,וכ"ו ,כאמור בסעיף
 8.2.1לעיל .לגבי מגדל חדש ייעשה חישוב אבדן ההטלה
העתידי בהתאמה לטבלה הנורמטיבית ,כשהוא מהוון למועד
קרות מקרה הביטוח ,בניכוי תמותה טבעית וכל ההוצאות
שנחסכו ,לרבות שכ"ע ,מזון ,תרופות ,וכ"ו ,כאמור בסעיף
 8.2.1לעיל.
 8.2.3בעלי כנף אחרים
ערך מכירה מהוון למועד השיווק הצפוי בניכוי תמותה טבעית
וכל ההוצאות שנחסכו ,לרבות שכ"ע ,מזון ,תרופות ,וכ"ו,
כאמור בסעיף  8.2.1לעיל.
 8.2.4בעלי חיים אחרים
עלות רכישת בעל חיים דומה במועד קרות מקרה הביטוח (בהתחשב

8.3

8.4

8.5

בסוג בעל החיים ,גילו ,ייעודו ונסיבות רלוונטיות נוספות) בניכוי ערך
הניצולת ,תמותה טבעית וכל ההוצאות שנחסכו ,לרבות
שכ"ע ,מזון ,תרופות ,וכ"ו ,כאמור בסעיף  8.2.1לעיל.
תוצרת חקלאית שלא פורטה לעיל:
ערך השוק ביום קרות מקרה הביטוח ,בניכוי ניצולת ,גיל ,תמותה טבעית
(במקרה של בעלי חיים) והוצאות נחסכות.
מלאים מכל סוג שלא תוארו כאמור לעיל:
עלות הרכישה של הרכוש שניזוק במועד קרות מקרה הביטוח  ,או של מלאי
דומה – לפי הנחיות שמאי המבטח ,בניכוי הניצולת.
מבנים ,מכונות ציוד ורכוש אחר מכל סוג שלא תואר לעיל:
 8.5.1נזק שניתן לתיקון:
עלות החזרת הרכוש שניזוק למצבו ערב קרות מקרה הביטוח ,ללא
הפחתה בגין בלאי ,או שימוש ובניכוי נצולת.
 8.5.2נזק שאינו ניתן לתיקון:
עלות החלפת הנכס שניזוק ,בנכס חדש מסוג או טיפוס דומה בתנאי
כי אחריותה של איילון לא תעלה על עלות ההחלפה של נכס
דומה ,שאינו עולה בטיבו ואינו משופר מהנכס הניזוק בעת
שהיה חדש .היה והנכס שניזוק אינו נמצא ביצור שוטף ,תהיה
אחריותה של איילון בהתאם לעלות החלפה של נכס הנמצא ביצור
שוטף והדומה ככל האפשר לנכס שניזוק .כל הנ"ל מותנה בכך
שהמבוטח יחל בביצוע התיקון או ההחלפה של הרכוש
שניזוק תוך זמן סביר לאחר קבלת אישור לכך מאת נציג
איילון וישלימו לא יאוחר מ –  12חודש לאחר קרות מקרה
הביטוח (אלא אם כן ,נתנה איילון מראש ובכתב את הסכמתה
להארכת תקופה זו) .כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות
התיקון או ההחלפה ,או הודיע לאיילון כי אין ברצונו לתקן או
לחלף את הרכוש שניזוק ,תהיה חבות איילון מוגבלת לערכו
כחדש של הרכוש במועד קרות מקרה הביטוח בניכוי מתאים
בגין בלאי או שימוש.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה ,או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ב' – ביטוח מבנה הדירה
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש במפרט (הרשימה לביטוח)
פרק זה עוסק בביטוח מבנה הדירה ,ללא התכולה ,המשמש למגורים בלבד ,אלא
אם צוין במפורש אחרת .גבול האחריות המרבי לגבי מבנה הדירה מחושב על פי ערך
כינון והבסיס לחישוב הפרמיה נעשה לפי שווי למ"ר בנוי וזאת בהתאם להצהרת
המבוטח לגבי גודל השטח הבנוי והשווי למ"ר כמפורט בהצעת הביטוח
ובמפרט .מבוטח המעוניין בכך יוכל לבטח את מבנה הדירה לפי ערך שיפוי.
.1

הגדרות לפרק זה
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
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בית משותף
בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית שאינו רשום כאמור
ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות.
דירה
המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט ושימושם העיקרי למגורים,
לרבות מרפסות ,צנרת (לרבות צנרת גז) ,מתקני ביוב ואינסטלציה ,מתקני
הסקה ,מערכות מיזוג אוויר ,דוודים ,מערכת סולרית לחימום מים,מתקני טלפון
וחשמל השייכים לדירה ,שערים ,גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל
החלקים הקבועים של הדירה או שמחוברים אליה חיבור של קבע ,ואם הדירה
מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של
הבית המשותף ,וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן).
דירה שאינה תפוסה
דירה פנויה למעלה מ 60 -ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן
סדיר למעלה מ –  60ימים רצופים.
עובד משק בית
עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת.
משפחתו ,או בני משפחתו של המבוטח או בני משק ביתו של
המבוטח – בן זוגו ,ילדיו ,הוריו וקרובים אחרים של המבוטח ,המתגוררים
עמו דרך קבע בדירה.
ערך כינון -
לפי בקשת המבוטח כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין במפרט,
א.
ובהסכמת המבטח ,יפצה המבטח את המבוטח בקרות מקרה ביטוח
לדירה לפי ערך כינון.
לעניין זה "כינון" – הקמה מחדש ,תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו
סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.
תגמולי הביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש
ב.
בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת
ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק.

ג.

ד.

ה.
.2

לא הוקם מחדש ,תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק יהיו תגמולי
הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי.
תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע
הכינון ,או לפי שוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח ,לפי המוקדם
משני התאריכים.
יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות אבדן או הנזק,
ובכל מקרה יש להשלימו לגבי דירה תוך  12חודשים מתאריך קרות
מקרה הביטוח .באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות
האמורות מסיבות שאינן תלויות במבוטח ,תוארך תקופת ביצוע הכינון
תוך תיאום בין המבוטח למבטח.
אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח
הנקוב במפרט לגבי הדירה.

מקרה הביטוח
אבדן או נזק ,הנגרם למבנה הדירה המבוטחת עקב אחד או יותר מהסיכונים המכוסים,
על פי פרק זה ,וזאת בכפוף לגבולות האחריות ,סכומי הביטוח וההשתתפות
העצמית הנקובים ברשימה.

.3

הסיכונים המכוסים:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
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אש ,ברק ,רעם וכן עשן/פיח שהינו תופעה יוצאת דופן ואינו תופעה קבועה.
התפוצצות או התלקחות.
רוח שמהירותה עולה על  30קשר ,לרבות גשם שירד באותה עת ,שלג או ברד,
ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.
נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי ,הנגרם מכלי טיס.
מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.
פעולות זדון ,למעט:
 3.6.1פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה.
 3.6.2פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו או
בהסכמתם.
 3.6.3פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות
המבוטח או בהסכמתו.
גניבה ,שוד ,פריצה או ניסיון לביצועם ,למעט:
 3.7.1כאשר הדירה אינה תפוסה;
 3.7.2גניבה כאשר הדירה משמשת כיח' אירוח  /צימר (בתנאי שיח'
אירוח בוטחו במפורש במפרט הביטוח) מבוטח רשאי ,בשלב הצעת
הביטוח ,בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט,
לוותר על הכיסוי לאמור.
התקהלות אסורה והתפרעות.

רעידת אדמה ,לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה ,ובלבד שהמבוטח
3.9
לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה ,בחתימתו על נספח נפרד לטופס ההצעה,
והדבר תועד בידי המבטח ויצוין במפרט הפוליסה( .כמפורט בתקנה 5א) לעניין
השתתפות העצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה ,רעידות אדמה שאירעו במשך
 72שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת האדמה הראשונה ייחשבו
כאירוע אחד.
 3.10שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני ,למעט צונאמי.
 3.11סיכוני מים ונוזלים אחרים:
 .3.11.1ביקש המבוטח לבטחו בפני סיכוני מים ונוזלים אחרים ,בין אם על-
ידי "מבצע שירות" כמצוין להלן ,ובין אם על ידי שרברב מטעמו,
ואיילון הסכימה בכתב ליתן את הכיסוי המבוקש יכללו הסיכונים
המבוטחים אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח
ושנגרמו לדירה כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל
נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של
נכס אחר בבית המשותף לרבות התבקעות ,סתימה או עלייה על
גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים ,ולא התבלות ,קורוזיה
וחלודה שנגרמו לדוודים ,לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.
הכיסוי לסיכונים אלו תקף עד שני מקרי ביטוח במהלך תקופת
הביטוח לאמור.
 .3.11.2ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר
הדירה פנויה למעלה מ  60ימים ,או שבפועל לא התגוררו בה באופן
סדיר למעלה מ  60ימים רצופים.
 3.11.3מוצהר בזה כי ,במקרה נזק נוזלים כאמור ,יהא על המבוטח להודיע
מיידית למבצע השרות או לאיילון ,לפי העניין ,ותגמולי הביטוח יעשו
על ידי תיקון הדירה והבאתה למצב הדומה ככל האפשר למצבה
ערב קרות האובדן או הנזק.
לעניין זה "מבצע השרות" פירושו מתקן שאיילון הודיעה את פרטיו
למבוטח ,כמצוין ברשימה .שום דבר האמור בפסקה זאת לא
יפגע בזכות איילון לשלם תגמולי ביטוח באופן אחר ,כמוגדר
בפוליסה.
 3.12סייגים לסיכונים המכוסים:
איילון לא תפצה את המבוטח בגין מקרה ביטוח אשר נבע ,נגרם או
הוחמר במישרין או בעקיפין או בקשר עם הגורמים המפורטים להלן:
 3.12.1מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים (אלא אם נרכשה
במפורש הרחב כיסוי טרור ובכפוף לתנאיה).
 3.12.2מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית,
מהפכה.
 3.12.3קרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי ,תהליכים גרעיניים חומר
גרעיני ,פסולת או גרעינית.
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 3.12.4תפיסה ,הפקעה ,החרמה ,השמדה או הריסה של רכוש בידי
הממשלה ,הצבא ,רשות מקומית ,או בידי אדם הפועל על פי
דין.
 3.12.5נזק תוצאתי ,המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי
כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים
המכוסים עפ"י הפוליסה,
אלא אם נקבע אחרת פוליסה זו ונרשם במפורש במפרט הרשימה
לביטוח.
 3.12.6אבדן או נזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמתקנים
חשמליים כתוצאה ממתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת
חשמלית וחימום עצמי ,אלא אם נוספה הרחבה זו במפורש
במפרט הרשימה לביטוח ובתמורה לדמי ביטוח נוספים ובתנאים
ייחודים לאמור .למען הסר ספק מערכות פוטו ולטאיות בשימוש
עסקי( ,שאינה לצריכה עצמית בלבד) – לא תכוסה במסגרת פרק זה.
.4

נזקי טרור
אם צוין במפורש ברשימה כי ביטוח נזקי טרור תקף ,תשפה איילון את המבוטח
 בכפיפות לתנאי הפוליסה ,הגדרותיה וסייגיה ,בגין אובדן או נזק פיזי אשר נגרםעל ידי טרור לרכוש המבוטח ,שבעבורו נתבקש כיסוי זה.
אחריותה של איילון על פי הרחבה זו ,מוגבלת לסכום ההפרש שבין סכום
4.1
הנזק שנגרם בפועל לרכוש לבין סכום הפיצוי לו זכאי המבוטח מכוח
חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א –  1961ותקנותיו (להלן "חוק
מס רכוש") אולם בשום מקרה לא יותר מאשר גבול אחריות המבטח.
איילון לא תהא אחראית לסכום כלשהו לו זכאי המבוטח מכוח חוק
מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א –  1961ותקנותיו (להלן" :חוק מס
רכוש") .איילון לא תהא אחראית לפיצוי כלשהו עקב אי קיום הוראה
מהוראות חוק מס רכוש או מחמת שלא הוגשה התביעה למס רכוש
וקרן הפיצויים ,בכלל או כנדרש.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פרק זה לא ייחשב כפוליסת ביטוח
במובן חוק מס רכוש ותקנותיו ,וכי בכל דבר ועניין ,המכוסה על -פי
החוק ותקנותיו ,אין המבוטח מכוסה בפרק זה ואין פוליסה זו מחליפה
את הכיסוי לפי חוק מס רכוש ותקנותיו.
הגדרות פעולת טרור ונזקי טרור:
4.2
"פעולת טרור" בפוליסה זו פירושו :חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח
על פי פרק זה ,שבוצעה באלימות המכוונת למטרות פוליטיות ,כולל שימוש
באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו ,על ידי איש או אנשים ,בין אם
פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ,ובין אם לא ,כולל מעשים שנעשו על
מנת לקדם את ההתקוממות/יות הידועות בשם "אינתיפאדה" .אין בהגדרה
זו כדי לגרוע מהאמור במונח "טרור" כמוגדר בסיפא של  1.3בסייגים הכלליים
לפוליסה.
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4.3
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"נזקי טרור" -אבדן או נזק פיזי הנובע במישרין או בעקיפין מפעולת טרור
כהגדרתה לעיל .לעניין פרק זה יראו כנזקי טרור גם אבדן או נזק פיזי הנובע
במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת למטרת דיכוי או הקטנת או
מניעת תוצאות של פעולת טרור.
הרחבה זו אינה מכסה אובדן או נזק:
 4.3.1שנגרמו או שנבעו מפריצה או מגניבה או מנזק בזדון תוך כדי
פריצה ו/או גניבה או על ידי בני אדם הנוטלים בהן חלק.
 4.3.2שנגרמו או שנבעו מהחרמה ,מהפקעה או מתפיסה (חוקית
או אחרת) של הרכוש המתואר ברשימה או של החצרים
בהם הוא נמצא.
 4.3.3שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי מעשה ,פעולה או
תקרית בקשר עם מלחמה ,פלישה ,אויב זר ,לרבות מעשי
איבה או פעולות הדומות למעשי מלחמה (בין אם הוכרזה
ובין אם לא) ,שבוצעו על ידי הכוחות של מדינה החברה
בארגון האומות המאוחדות ובעלת זכויות הצבעה בעצרת
הכללית של ארגון זה.
 4.3.4שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי או בקשר עם מלחמת
אזרחים או התקוממות צבאית.
 4.3.5שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי או בקשר עם חומר
גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי.
 4.3.6שהינו שבר זכוכית או שמשות ,אם נגרם הנזק להן בלבד.
 4.3.7שהינו נזק תוצאתי מכל סוג ,למעט האמור בפוליסה לגבי אובדן
שכר דירה או הוצאות בגין שכר דירה לצורך מגורים עקב מקרה
הביטוח.
 4.3.8שנגרמו במישרין או בעקיפין עקב חומר ביולוגי ו/או כימי
כלשהו ,אך למניעת ספק הנזק הפיזי הישיר כתוצאה מפיצוץ מתקן
המכיל חומרים אלו בחצרי המבוטח -מכוסה.
 4.3.9מוצהר ומוסכם בזה כי "סיכונים ימיים" דהיינו-כל רכוש
שנמצא בים הפתוח ו/או באגמים או מקווי מים פנימיים
שאינו מעוגן או מחובר לקרקע או לחוף ,או רכוש כלשהו
שמעוגן או מחובר לקרקע או לחוף ומשתרע אל תוך הים ,כגון
מסוף ימי-יבשתי וכדומה  -מוגדרים כ"סיכון ימי" ומוחרגים
מהכיסוי על פי פוליסה זו  .קווי צינורות המשתרעים אל או
מתוך הים ,מוגדרים כ"סיכון ימי" מעבר לשסתום הראשון
המצוי על הקרקע ,או מעבר לתחנת השאיבה הראשונה
שעל קרקע החוף או היבשה ,או מעבר לתחנת ההפצה
הראשונה שעל קרקע היבשת ו/או על החוף ו/או העוגן
הראשון על קרקע החוף ,מוחרגים מהכיסוי על פי פוליסה זו.
 4.3.10מוצהר ומוסכם בזה כי סיכונים הקשורים לפעילות בחלל,
כגון כל הקשור בשיגור לוויינים ,חלליות ,בפעילות עם כלי

4.4

שיגור ורכיביהם העיקריים ,החל ממועד העברתם לאתר
השיגור ,אינם מכוסים על פי פוליסה זו.
חובת ההוכחה
בכל תביעה לתגמולי ביטוח על פי הרחבה זו ,מוטלת על המבוטח
חובת ההוכחה כי הרכוש המבוטח אכן אבד או ניזוק על ידי טרור.
להוכחת תביעתו ,יציג המבוטח לאיילון אחד או יותר מהמסמכים
הבאים:
 4.4.1אישור בכתב של המשטרה או של משרד הביטחון.
 4.4.2אישור בכתב של מנהל "מס רכוש וקרן פיצויים" כמוגדר בחוק.
 4.4.3פסק דין של בית משפט מוסמך בישראל.

המילים "פעולות חבלה וטרור" המופיעות בסעיף  1.3לסייגים הכלליים לחלות
הפוליסה ,בטלות לגבי הרכוש המבוטח בפרקים א' – ג' אם ההרחבה לביטוח נזק
טרור בתוקף לכל אחד ואחד מהם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הרחבה זו אינה מכסה רכוש כלשהו מחוץ
ל"תחומי מדינת ישראל בגבולות תחום הקו הירוק" ,אלא אם כן צוין במפורש
אחרת ברשימה ו/או בהרחבות לפרק זה.
"תחום הקו הירוק" -שטח מדינת ישראל כפי שהיה עד ליום .4.6.1967
.5

הרחבות לסיכונים והרכוש שבוטח לעיל:
איילון תפצה את המבוטח בשל הנזקים שיגרמו על ידי הסיכונים המכוסים לפי פרק
זה.
דירה בלתי תפוסה:
5.1
 5.1.1אם צוין במפורש ברשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים ,למעט
אם נרשם אחרת ברשימה ,יורחב הכיסוי על פי פוליסה זו לכסות
את המבוטח בגין תקופת הזמן בה תישאר הדירה ריקה ממתגורר
למעלה מ 60 -יום רצופים בתקופת הביטוח ,ובתנאי שהמבוטח
הודיע מראש לאיילון את התאריכים בהם לא תהא תפוסה
ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
אדם מהימן יבקר בדירה לפחות אחת לשבוע.
5.1.1.1
זרם המים והחשמל בדירה מנותקים.
5.1.1.2
הגנות בפני הסיכונים המבוטחים ,אם ישנן ,הינן תקינות
5.1.1.3
ומופעלות.
 5.1.2אם התקופה דלעיל חורגת מעבר לתקופת הביטוח של
הפוליסה ,והפוליסה לא תחודש ,יפקע תוקף הרחבה זו עם
תום תקופת הביטוח של הפוליסה.
הרחבה לבתים חדשים
5.2
אם צוין במפורש ברשימה כי ההרחבה לבתים חדשים תקפה –
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ובכפיפות לתנאי הפוליסה הגדרותיה וסייגיה – מורחב בזאת הכיסוי
הביטוחי לרכוש המבוטח ,לכלול בתים חדשים בבניה או בסמוך לגמר בנייתם,
ובתנאי כי הבתים החדשים סגורים ונעולים .תוקף הרחבה זו לא יעלה
על שנה מתום הבניה ,אולם בכל מקרה תסתיים תקופה עם סיום
תקופת הביטוח כנקוב ברשימה .גבולות אחריות המבטח להרחבה זו
לא יעלו על  50%מגבולות האחריות/סכומי הביטוח לפרק זה ,ובכל
מקרה לא יותר מ –  100,000ש"ח ,הנמוך מבין שניהם.
.6

חישוב הפיצוי
א.

ב.
ג.

6.1
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תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן
או הנזק לדירה ,ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום
ביטוח הדירה ,והכול בכפוף לאמור בסעיף "הצמדת סכומי הביטוח" להלן.
תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המבוטח ,ככל האפשר ,למצב שהיה
נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.
תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו ,בכפוף לאמור בסעיף קטן (א),
גם:
הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים ,שמאים ,יועצי בנייה,
.1
מהנדסים וקבלנים ,והוצאות משפטיות ,שהוצאו לשם תיקונה ,שיפוצה
או בנייתה מחדש של הדירה או חלק ממנה ,בתנאי שניתנה הודעה
מראש למבטח.
הוצאות לשם פינוי הריסות ,ניקוי הדירה ,סיודה וחיבורה מחדש
.2
לרשתות החשמל ,הטלפון ,המים ,הגז והביוב.
פיצוי על אובדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה
.3
לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו ,כל עוד אין הדירה מתאימה
למגורים על פי קביעת מהנדס רישוי ,כמשמעו בחוק המהנדסים
והאדריכלים התשי"ח – ( 1958להלן – חוק המהנדסים והאדריכלים).
הפיצוי לפי פסקה זו יחושב על פי דירה מקובל בעבור דירה דומה לדירה
המבוטחת בפוליסה זו ,לתקופה מרבית של  12חודשים ,החל מיום
קרות מקרה הביטוח ,או בסכום מרבי שלא יעלה על  15%מסכום
ביטוח הדירה ,לפי הנמוך משניים ,וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה
על סכום ביטוח הדירה .תשלום בשל הוצאות שכר דירה לפי פסקה זו
מותנה בהוכחה סבירה ששכר הדירה למקום מגורים חלופי אכן הוצא
הפועל.
אי תחולת ביטוח חסר
סעיף  60לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – ( 1981להלן חוק חוזה הביטוח) לא
יחול על פרק זה.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לתנאים כללים לפרקי ביטוח הדירה
(פרק ג' )4בפוליסה זו.

פרק ב - 1ביטוח סכום נוסף בבית משותף
.7

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט.
מקרה הביטוח:
7.1
מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף ,אשר נמצאת בבעלות
או בחכירה לדורות של המבוטח ,כתוצאה מסיכון רעידת אדמה כאמור בסעיף
 3.9לעיל שאינו קטן מ  70%מסכום ביטוח הדירה ,כנקוב במפרט ,ועל פי
קביעת שמאי מקרקעין ,כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין ,התשס"א – ,2001
או מהנדס רישוי כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,לפי העניין ,או אם
בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף.
חישוב הפיצוי
7.2
לאחר קרות מקרה ביטוח ,תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי
א.
פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום הביטוח הנוסף שצוין במפרט ,והכול
בכפוף לאמור בסעיף "הצמדת סכומי הביטוח" להלן.
סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של  100%לפחות מסכום ביטוח
ב.
הדירה הנקוב במפרט הפוליסה.
אי תחולת ביטוח חסר
7.3
סעיף  60לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לתנאים כללים לפרקי ביטוח הדירה (פרק
ג' )4בפוליסה זו.
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פרק ב'  2מבנה יח' אירוח כפרי (צימרים)
כיח' עצמאית או כחלק ממבנה מגורים ו/או במבני משק נוספים (בתנאי כי
הינם מבנה הבנוי מחומר קשיח ומיועד לאירוח כפרי) בתחום המשק שבוטח
לעיל.
אם צוין במפורש ברשימה ותמורת תוספת דמי ביטוח ,למעט אם נרשם אחרת
ברשימה ,תורחב הפוליסה לכסות יח' אירוח במבנה דירת המגורים ו/או במבנים
נוספים ,אלא אם כוסו במפורש בפרק א' לפוליסה .בכפוף לתנאים כמפורט
לעיל בהתאמה לתנאים ייחודים מטה שלהלן .למען הסר ספק מובהר בזאת
כי מחסנים ו/או מבני שירות ו/או מבני טיפולים או משרד הקבלה וכמפורט
בחריג מטה ,יבוטחו בפרק א' לפוליסה (בביטוח רכוש המשק מבנים ו/או
תכולתם):
ב'  2.1מקרה הביטוח ,הכיסויים ,וסייגים ,יחולו בכפוף למפורט בפרק ב'
לעיל ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
ב'  2.2הביטוח בהרחבה זו אינו כולל חבויות מכל סוג שהוא ,אלא אם נרכש
ביטוח חבויות בפרקים המיועדים לכך בפוליסה.
ב'  2.3מדרג הצימרים יהיה כאמור בהצעת הביטוח.
ב'  2.4אמצעים להקלת סיכוני אש
הכיסוי על פי פרק זה ניתן על סמך קיומן של ההנחיות הבאות על ידי
המבוטח אלא אם התקבלו והנחיות אחרות כמפורט בסקר מטעם איילון.
מודגש ,כי ללא קיום דרישות אלה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה
לביטוח:
ב'  2.4.1בצימר העשוי ו/או המצופה עץ תהיה קיימת מערכת גילוי והתראה
תקינה ופעילה לכיבוי אש.
ב'  2.4.2על מערכת החשמל להיות מותקנת ומאושרת על ידי חשמלאי
מוסמך ,כאשר לוח החשמל מותקן בארון סגור ותקני.
ב'  2.4.3כאשר למבוטח מעל  3יח' צימרים באותו מקום ו/או בסמוך – מחויב
המבוטח להתקין עמדת כיבוי אש בארון מתכת תקני ,הכוללת
צינור חסין אש ורכיבים תואמים וצינור הזנת מים בקוטר " 2לפחות,
המגיעים ומכסים את כל שטחי הצימרים.
ב'  2.4.4סביב לחדרי הצימרים יש לשמור על סביבה נקייה מעשביה
ומחומרים דליקים בהיקף וברוחב של  10מטר לפחות.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.
ב'  2.5אם הצימר הינו חלק בלתי נפרד ממבנה דירת מגורים יינתן כיסוי כנגד
רעידת אדמה ,אלא אם וויתר על כך המבוטח (וקיים תיעוד אצל מבטח).
ב'  2.6לא יינתן כיסוי במסגרת הרחבה זו לגניבה פשוטה.
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ב'  2.7פרק זה אינו מכסה ,עסקים נוספים ו/או מבני שירות ,חדרי אוכל,
בריכת שחיה ,מחסני שירות ,מערכות פוטו וולטאיות ,מערכות סינון
 /חימום ,אלא אם בוטחו במפורש במפרט הרשימה לביטוח ובתנאי פרק א'
לפוליסה זו.
ב'  2.8כיסוי יחול על בסיס "ערך שיפוי" "אלא אם בוטח במפורש במפרט
על בסיס "ערך כינון" או שיח' האירוח הינה חלק בלתי נפרד מדירה
שבוטחה בפרק ב' לעיל בפוליסה זו" ,ערך שיפוי" פירושו:
ב '  2.8.1לגבי רכוש מבוטח או חלק מרכוש מבוטח ,שנגרמו לו אובדן או נזק
בלא שיבוצעו תיקון ,כינון ,בניה מחדש או החלפה – ערכו הממשי
של הרכוש בעת קרות האובדן או הנזק ,תוך התחשבות בבלאי
ובפחת ,בניכוי ערכו הממשי לאחר קרות האובדן או הנזק.
ב'  2.8.2לגבי רכוש מבוטח או חלק מרכוש מבוטח ,שנגרמו לו אובדן או
נזק ,שיבוצעו בו תיקון ,כינון ,בניה מחדש או החלפה – ערכו הממשי
של הרכוש בעת קרות האובדן או הנזק ,תוך התחשבות בבלאי
ובפחת בצירוף ההוצאות הממשיות לתיקונו ,כינונו ,בנייתו מחדש,
או החלפתו לפי העניין ,ובניכוי ערכו הממשי לאחר התיקון,
הכינון ,הבניה מחדש או ההחלפה תוך התחשבות בערך
השימור והחידוש .לעניין זה ,ההחלטה אם יבוצעו תיקון ,כינון ,שיפוץ
או השלמה ,ואם יובאו בחשבון לגבי קביעת ערך האובדן או הנזק,
נתונה בידי איילון.
ב'  2.8.3לגבי הוצאות – סכומן הממשי של ההוצאות.
ב'  .2.8.4תגמולי הביטוח לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט לגבי כל
מבנה יח' אירוח.
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פרק ג' – ביטוח תכולת הדירה
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
פרק זה עוסק בביטוח התכולה של הדירה .סכומי הביטוח של תכולת הדירה ,נקבעו
בהצעת הביטוח שהוגשה לאיילון .היה ובוצע סקר הכולל תכולת דירה יקבעו סכומי
הביטוח עפ"י הסקר ,אלא אם ביקש המבוטח במפורש לשנותם.
.1

הגדרות
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
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מבוטח
מי שצוין בהצעת הביטוח ובמפרט (הרשימה) כמבוטח.
דירה פנויה או שאינה תפוסה
פירושו שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר יותר מ –  60ימים רצופים או
שהדירה הייתה פנויה למעלה מ –  60ימים רצופים.
עובד משק בית
עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת.
משפחתו ,או בני משפחתו של המבוטח או בני משק ביתו של
המבוטח – בן זוגו ,ילדיו ,הוריו וקרובים אחרים של המבוטח ,המתגוררים
עמו דרך קבע בדירה.
ערך כינון -
לפי בקשת המבוטח כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין במפרט,
א.
ובהסכמת המבטח ,יפצה המבטח את המבוטח בקרות מקרה ביטוח
לתכולה לפי ערך כינון.
לענין זה "כינון" – הקמה מחדש ,תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו
ב.
סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.
תגמולי הביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה
ג.
מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק
וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או
ניזוק.
לא הוקם מחדש ,תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק יהיו תגמולי
ד.
הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי.
נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה ,לא יעלו תגמולי
ה.
הביטוח המשולמים בשל אובדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו
במפרט.
לא נקבע סכום ביטול נפרד לפריט מפרטי התכולה ,אך נקבע במפרט
ו.
כי תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינון ,ישולמו תגמולי הביטוח בעד
אובדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון.
לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אובדן או נזק שנגרם
ז.
לבגדים בלבד.

.1.6
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תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע
ח.
הכינון ,או לפי שוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח ,לפי המוקדם
משני התאריכים.
יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות אבדן או הנזק,
ט.
ובכל מקרה יש להשלימו תוך  90ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח.
באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות
שאינן תלויות במבוטח ,תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין
המבוטח למבטח.
אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח
י.
הנקוב במפרט לגבי התכולה ,או הפריט לפי הענין.
התכולה:
לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה והינם
בבעלותם ,בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ,ולמעט:
 1.6.1כלי רכב מנועיים ,קראוונים נגררים ,נגררים ,כלי שיט וכלי
טיס;
 1.6.2בעלי חיים;
 1.6.3ניירות ערך ,איגרות חוב ,תעודות מניה ,תעודות מלווה;
 1.6.4חוזים ,מסמכי התחייבות ,שטרי מכר ,תעודות ומסמכים
למיניהם;
 1.6.5זהב ,כסף או מתכת יקרה כשהם במצב גלמי ,יהלומים
ואבנים יקרות ,שאינם חלק מתכשיט;
 1.6.6כלי נשק ,תחמושת ,וחומרי נפץ אלא אם נדרש במפורש כיסוי
לכלי נשק והינם מוחזקים ברישיון ומאוכסנים בארון סגור ונעול.
 1.6.7כתבי יד ,תכניות ,שרטוטים ,תרשימים ,מדגמים ,דפוסי
תבניות;
 1.6.8פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים;
 1.6.9ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד אלא אם צוין אחרת
במפרט;
 1.6.10שיקים ,המחאות נוסעים ,המחאות דואר ,שטרי חוב ושטרות
למיניהם ,כרטיסי נסיעה ,טיסה והפלגה ,כרטיסי אשראי
וכרטיסי הגרלה;
 1.6.11דברים או חפצים הנמצאים בגינה ,חדר מדרגות ,על גדרות
או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין
מטבעם להימצא מחוץ לדירה.
כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא
מחוץ לדירה יוגבל ל  2%מסכום ביטוח התכולה.
 1.6.12אם לא צוינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי
פריטי התכולה המנויים להלן ,יהיו תגמולי הביטוח בעד אבדן
או נזק לגבי כל אחד מהם עד לסכומים אלה:

1.6.12.1

1.6.12.2
1.6.12.3
1.6.12.4
1.6.12.5
1.6.12.6
1.6.12.7
1.6.12.8
1.6.12.9

פסלים ,תמונות ,יצירות אומנות ,עתיקות
ואוספים בעלי ערך היסטורי ,מדעי או אמנותי עד
 10%מסכום ביטוח התכולה.
אוסף בולים  -עד  5%מסכום ביטוח התכולה.
פרוות  -עד  10%מסכום ביטוח התכולה.
כלי כסף  -עד  10%מסכום ביטוח התכולה.
אוסף מטבעות  -עד  5%מסכום ביטוח התכולה.
תכשיטים וכלי זהב  -עד  10%מסכום ביטוח
התכולה.
שעוני יד  -עד  10%מסכום ביטוח התכולה.
כסף מזומן או תלושי קניה  -עד  0.5%מסכום
ביטוח התכולה.
שטיחים  -עד  10%מסכום ביטוח התכולה.

על סכומי הפריטים האמורים בסעיפים  1.6.12.1ועד  1.6.12.9שלעיל אם הם
במסגרת הגבול הנקוב בכל אחד מהם ,לא יחול סעיף  60לחוק חוזה הביטוח
("ביטוח חסר").
.2

מקרה הביטוח
אבדן או נזק הנגרם לתכולת הדירה המבוטחת בתקופת הביטוח עקב אחד או יותר
מהסיכונים המפורטים להלן:
אש ,ברק ,רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
2.1
התפוצצות ,התלקחות.
2.2
רוח שמהירותה עולה על  30קשר לרבות גשם שירד באותה עת ,שלג או ברד,
2.3
למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.
נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.
2.4
גניבה ,שוד ,פריצה או ניסיון לביצועם ,למעט -
2.5
 2.5.1תכולת עסק ,כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד.
 2.5.2כאשר הדירה אינה תפוסה.
 2.5.3אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי
אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
 2.5.4תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה ,בקומת גג או בקומת
קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה.
שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני ,למעט צונאמי.
2.6
סיכוני מים ונוזלים אחרים:
2.7
 .2.7.1ביקש המבוטח לבטחו בפני סיכוני מים ונוזלים אחרים ,בין אם על-
ידי "מבצע שירות" כמצוין להלן ,ובין אם על ידי שרברב מטעמו,
ואיילון הסכימה בכתב ליתן את הכיסוי המבוקש יכללו הסיכונים

47

2.8
2.9

2.10
2.11

המבוטחים אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח
ושנגרמו לתכולה כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל
נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של
נכס אחר בבית המשותף לרבות התבקעות ,סתימה או עלייה על
גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים ,ולא התבלות ,קורוזיה
וחלודה שנגרמו לדוודים ,לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.
הכיסוי להרחבה זו תקף עד שני מקרי ביטוח במהלך תקופת הביטוח
לאמור.
 .2.7.2ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר
הדירה פנויה למעלה מ  60ימים ,או שבפועל לא התגוררו בה באופן
סדיר למעלה מ  60ימים רצופים.
 2.7.3מוצהר בזה כי ,במקרה נזק נוזלים כאמור ,יהא על המבוטח להודיע
מיידית למבצע השרות או לאיילון ,לפי העניין ,ותגמולי הביטוח יעשו
על ידי תיקון התכולה והבאתה למצב הדומה ככל האפשר למצבה
ערב קרות האובדן או הנזק.
לעניין זה "מבצע השרות" פירושו מתקן שאיילון הודיעה את פרטיו למבוטח,
כמצוין ברשימה .שום דבר האמור בפסקה זאת לא יפגע בזכות איילון
לשלם תגמולי ביטוח באופן אחר ,כמוגדר בפוליסה.
מגע ,התנגשות של כלי רכב בדירה.
פעולות זדון ,למעט-
 2.9.1פעולות זדון שמעשו בעת שהדירה אינה תפוסה;
 2.9.2פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו ,או
בהסכמתם;
 2.9.3פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות
המבוטח או בהסכמתו;
התקהלות אסורה והתפרעות.
רעידת אדמה ,לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה ,ובלבד שהמבוטח
לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה ,בחתימתו על נספח נפרד לטופס ההצעה,
והדבר תועד בידי המבטח ויצוין במפרט הפוליסה( .כמפורט בתקנה 5א) לעניין
השתתפות העצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה ,רעידות אדמה שאירעו במשך
 72שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת האדמה הראשונה ייחשבו
כאירוע אחד.

מבוטח רשאי ,בשלב הצעת הביטוח ,בהודעות מפורשות שתתועד אצל
המבטח ותיכתב במפרט ,לוותר על הכיסוי לסיכוני גניבה  /שוד  /פריצה או
על פריטי תכולה כאמור בסיכוני רעידת אדמה ו שטפון או הצפה כולם או
חלקם.
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.3

סיכונים לא מכוסים -
פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים
האלה:
מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים.
3.1
מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפכה.
קרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי ,תהליכים גרעיניים ,חומר גרעיני,
3.3
או פסולת גרעינית.
תפיסה ,הפקעה ,החרמה ,השמדה או הריסה של רכוש בידי
3.4
הממשלה ,הצבא ,רשות מקומית ,או אדם הפועל על פי דין.
נזק תוצאתי ,המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם
3.5
למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים עפ"י הפוליסה,
אלא אם נקבע אחרת פוליסה זו ונרשם במפורש במפרט הרשימה לביטוח.
אבדן או נזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמתקנים חשמליים
3.6
כתוצאה ממתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית וחימום עצמי,
אלא אם נוספה הרחבה זו במפורש ברשימה לביטוח ובתמורה לדמי ביטוח
נוספים לאמור.

.4

כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה:
4.1

4.2
.5

חישוב הפיצוי
5.1

5.2

.6
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בגדים ,חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח וקרובים אחרים שלו ובני
משפחתו יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה כנגד הסיכונים הכלולים בפרק
זה ,למעט סיכון גניבה ,אך לא בעת הימצאם ברכב כלשהו ,או בעת הימצאם
בחוץ לארץ.
הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל  5%מסכום ביטוח התכולה.

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן
או הנזק ,ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח
התכולה והכול בכפוף לאמור בסעיף "הצמדת סכומי ביטוח" להלן.
תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לכמה פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב
במפרט ,אם נקוב ,כסכום הביטוח של הפריטים.
הפיצוי יכלול גם אובדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו
של המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על  5%מסכום הביטוח
לגבי התכולה.

ביטוח חסר
היה ובשעת כריתת חוזה הביטוח ,סכום ביטוח התכולה נמוך משווי התכולה ב 15% -
לפחות ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי
התכולה בעת כריתת החוזה .כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד ,כפוף
לתנאי זה בנפרד .הוראות סעיף זה לא יחולו על גבולות אחריות שנקבעו בפוליסה או
במקרה שבו סכום ביטוח התכולה נקבע בידי המבטח או מי מטעמו.

פרק ג'  – 1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה יחול רק אם צוין במפרט.
.6

מקרה ביטוח
מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו ,לרבות עובדי משק ביתו ,לשלם
לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) בכפוף לגבולות האחריות הנקובים
במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או "באזור" כהגדרתו
בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית) התשס"ז –  ,2007וגרם ל-

.7

6.1

מוות ,מחלה ,פגיעה ,ליקוי גופני ,ליקוי נפשי או ליקוי שכלי.

6.2

נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

טיפול בתביעות
7.1

7.2

7.3

7.4

.8

המבטח רשאי ,ולפי דרישת צד שלישי – חייב ,לשלם לצד השלישי את תגמולי
הביטוח שהמבוטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח
כאמור בסעיף קטן  ,7.2והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף .ואולם
טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.
דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח כאמור בסעיף קטן  ,7.1יודיע המבטח
למבוטח בכתב תוך  7ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא
יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך  30ימים ,ישלם המבטח
לצד שלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח ,אם הוא חייב בתשלומם.
המבטח ראשי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל
תביעה והמבוטח ייתן למבטח ,לפי בקשתו ,עזרה הנחוצה למבטח לצורך
יישוב תביעה של צד שלישי.
במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או
מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת ,והמכוסים לפי
פרק זה של הפוליסה ,יהיה המבטח ראשי לשלם למבוטח את מלוא סכום
הביטוח לפי פרק זה ,ולאחר תשלום כזה יהיה המבטח פטור מניהול התביעה
או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך,
חוץ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר
לתביעות האמורות.

כיסוי הוצאות משפט
במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה ,יישא המבטח ,בהוצאות
משפט סבירות שבהן על המבוטח לשאת בשל חבותו ,ואף מעבר לגבול האחריות
לפי פרק זה.
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.9

חריגים לחבות כלפי צד שלישי
המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא בו אם
עילתו נובעת מאחד מאלה:
חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח יחסי עובד-מעביד.
9.1
נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד משק ביתו של
9.2
המבוטח.
חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו
9.3
או לעיסוקו של המבוטח ,אלא אם כן צוין כיסוי לפעילות זו המפורש
במפרט.
אחריותו המקצועית של המבוטח או אחריות הנובעת ממוצרים
9.4
המיוצרים ,מטופלים ,משווקים או מתוחזקים בידי המבוטח במסגרת
פעילות עסקית כלשהי.
רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה,1975-
9.5
מנוף ,מכשיר הרמה ,כלי טיס ,כלי שיט ,כלי ממונע המשמש לנסיעה.
שימוש בכלי נשק.
9.6
בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות ,כלב מסוכן או מגזע מסוכן,
9.7
כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,ה תשס"ג – .2002
שימוש בבריכת שחיה הכוללת מערכת סינון ,ג'קוזי או סאונה
9.8
חיצוניים למבנה הדירה ,אלא אם כן צוין אחרת במפרט.
ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע ומשך העבודות עולה על
9.9
שבועיים ימים מיום תחילת העבודה בפועל.
 9.10תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית משפט מחוץ לגבולות מדינת
ישראל.

.10

אי-תחולת ביטוח חסר
סעיף  60לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.
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פרק ג'  – 2הרחבות מיוחדות לפרק תכולת דירה
(בתנאי כי מפרט פוליסה זו נרכש כיסוי לפרק ג' לעיל)
ג' 2.1

תכולה בתיקון:
אם אין לתכולה ביטוח אחר – מכסה הביטוח על פי פרק זה ,אובדן או נזק לתכולה
כתוצאה מאש וברק בלבד – בהימצאם במכבסה או בבית מלאכה
למטרת :שיפוץ ,חידוש ,תיקון ,ניקוי או צביעה .תגמולי הביטוח על פי הרחבה זו
לא יעלו על  15%מסכום הביטוח של התכולה ,ולא יותר מ –  5%לפריט בודד.

ג' 2.2

הרחבת הביטוח לשבר זכוכית ,לכיורים ולמראות
ג' 2.2.1

ג' 2.2.2

ג' 2.2.3

ג' 2.2.4

ג' 2.3

הפריטים המבוטחים- :
שמשות קבועות בחלונות או בדלתות ,זכוכית קבועה על שולחן (פלטת
שולחן ,מראות ,אמבטיות ,אסלות ,קערות רחצה ,כיורים ומשטחי שיש)
כולם קבועים במבנה הדירה וגם או בתכולתה.
הסיכונים המכוסים- :
שבר תאונתי מקרי העובר לכל עובי הפריט מהפרטים המבוטחים בהימצאו
בדירת המבוטח ,אך לא פעולת זדון שנעשתה בידי המבוטח או בני
משפחתו ,או בני משק ביתו או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות
המבוטח או בהסכמתו.
הנזקים המכוסים:
איילון תפצה את המבוטח עבור הנזק הממשי אשר נגרם לפריט המבוטח,
על ידי הסיכונים המכוסים בפרק זה ,אך לא עבור- :
ג'  2.2.3.1נזק למסגרות או לשיבוצים מכל סוג שהוא.
ג'  2.2.3.2הוצאות העברה או חילוף של מסגרות ,או חלקי מבנה
אחרים.
ג'  2.2.3.3שבר שנגרם בעת העברת תכולת הדירה.
ג'  2.2.3.4פריט סדוק או לקוי.
תגמולי הביטוח- :
ג'  2.2.4.1תגמולי הביטוח ישולמו לפי ערך כינון.
ג'  2.2.4.2תגמולי הביטוח המרביים בגין כל הנזקים בתקופת
הביטוח מוגבלים ל –  5%מסכום ביטוח כל התכולה,
אלא אם נקבע אחרת במפרט.

הרחבת הביטוח לטלוויזיה ,מערכת קול ומחשב ביתי נייח
ג'  2.3.1הפריטים המבוטחים
ג'  2.3.1.1מקלטי טלוויזיה כולל אנטנה ,מסכי פלזמה ו  LCD -בעלי
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מסך שממדיו אינם עולים על  ,"54ובלבד שיעוגנו לקיר
על ידי בעל מקצוע מיומן ,יתוקנו ויתוחזקו בהתאם
להוראות היצרן.
ג'  2.3.1.2מערכות קול -מערכת סטראופונית ,פטיפון ,רמקול ,רשם
קול ,מגבר ,טיונר;
ג'  2.3.1.3מערכות וידיאו ,די.וי.די .מחשב ביתי נייח;
ג'  2.3.1.4אחר (מהנזכרים לעיל) אם צוין במפורש במפרט ;
ובלבד שהם שייכים למבוטח או לבן משפחתו ,ואינם בשימוש
מקצועי או מסחרי.
ג'  2.3.2הסיכונים המכוסים:
אובדן או נזק לפריט מהפריטים המבוטחים ,כתוצאה מאירוע תאונתי
כלשהו שנגרם לפריט המבוטח בעת הימצאותו בדירת המבוטח אך
לא- :
ג'  2.3.2.1אובדן או נזק שנגרמו עקב פחת ,בלאי ,הפחתת ערך
או נזק שנגרם מהשפעת תנאים אקלימיים רגילים:
ג'  2.3.2.2קלקולים מכניים או חשמליים מכל סוג שהוא ,קלקול
שפופרות קרן קטודיות ,מנורות ומערכות אלקטרוניות
פנימיות מכל סוג – אלא אם נגרמו כתוצאה ישירה מנפילה
או משבר;
ג'  2.3.2.3נזק שנגרם בזדון על ידי המבוטח ,או בני משפחתו או
בני משק ביתו ,או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות
המבוטח ,או בהסכמתו;
ג'  2.3.2.4אובדן או נזק למדיה מגנטית כגון :קלטות ,דיסק און
קי ,תקליטים ,דיסקים ,דיסקטים ,כוננים מכל סוג
שהוא ,מחשב נייד ,טלוויזיות/מסכי טלוויזיה מעל ",54
מכשירי טלוויזיה ומערכות קולנוע (מקרן) וקול בשווי
העולה על  ₪ 20,000בערך כינון.
ג'  2.3.2.5נזק שנגרם למכשיר בהימצאו בכל מקום זולת בדירת
המבוטח.
ג'  2.3.3תגמולי הביטוח:
ג'  2.3.3.1בגין מכשירים אשר גילם ביום תחילת הביטוח היה פחות מ –
 5שנים ,ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון.
ג'  2.3.3.2בגין מכשירים אשר גילם ביום תחילת הביטוח היה
מעל ל –  5שנים ישולמו תגמולי הביטוח לפי ערך
שיפוי.
בסך הכול לא יעלו תגמולי הביטוח על גבול האחריות
או סכומי הביטוח הנקובים במפרט לגבי פרק זה ,ולגבי
פריט בודד לא יעלו תגמולי הביטוח על הסכום הנקוב
לגביו ברשימה וגם או בהערכה וגם או בכל מסמך אחר
המהווה הוכחה לערכו.

ג' 2.4

הרחבה לביטוח אופניים
ג'  2.4.1הרכוש המבוטח:
חד אופן ,אופניים (למעט חשמליים) ,תלת אופן ,קורקינט למיניו ,כסא
גלגלים ,כסא גלגלים ממונע ,מכסחת דשא חסרת יכולת הסעת נהג,
השייכים למבוטח או לבני משפחתו המתגורר עימו במשק שבוטח לאמור.
מקסימום גבול אחריות לפריט. ₪ 2,500 - :
ג'  2.4.2הסיכונים המכוסים:
אירוע תאונתי מקרי כלשהו אשר גרם אובדן או נזק לפריט מהפריטים
המבוטחים בעת שנעשה בהם שימוש על ידי המבוטח או על ידי אחד מבני
משפחתו ,אך לא-:
ג'  2.4.2.1אם נעשה שימוש בפריט המבוטח למטרת מרוץ,
תחרות או השכרה ו/או שימוש בתמורה או למטרות
עסק.
ג'  2.4.2.2אם נעשה שימוש בפריט מבוטח בשעת חשיכה ,אלא
אם הייתה בפריט תאורה שפעלה כנדרש על פי החוק.
ג'  2.4.2.3אם נגרמו ע"י פעולת זדון בידי המבוטח או בידי בן
משפחתו.
ג'  2.4.2.4נזק לצמיגים ואבובים ,מצברים ,מטעני חשמל ,אלא אם
בו בזמן ניזוק גם חלק אחר (שאינו הוחרג) בפריט המבוטח.
ג'  2.4.2.5התבלות טבעית ,פחת או בלאי או קלקולים כלשהם.
ג'  2.4.2.6אובדן או נזק לפריט מסיכון המכוסה בפרק התכולה.
ג'  2.4.2.7גניבה מחוץ לחצרי המגורים של המבוטח ,אלא אם היה
הפריט קשור בשרשרת או כבל פלדה לגוף מסיבי המעוגן
בבטון .בכל מקרה של גניבה ,יש להמציא אישור בגין
ההודעה על הגניבה ממשטרת ישראל.
ג'  2.4.3תגמולי הביטוח- :
תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לפריט מבוטח יהיו על פי ערך כינון או על
פי ערך שיפוי (כנקוב לגבי פרק התכולה ברשימה).
אחריות איילון ביחס לכל תקופת הביטוח ,לא תעלה על סכום
הביטוח הנקוב במפרט לפרק זה לכל פריט מבוטח .במידה ובוטח
הפריט ע"פ הרחבה זו לפי ערך שיפוי ,לא תעלה אחריות איילון
ביחס לכל תקופת הביטוח על סכום הביטוח הנקוב במפרט לפרק
זה לכל פריט מבוטח או על שוויו הממשי של פריט מבוטח לפני
קרות האובדן או הנזק – הסכום הנמוך ביניהם.

ג' 2.5

הרחבה לביטוח "כל הסיכונים"
ג'  2.5.1הפריטים המבוטחים:
תכשיטים ,שעוני יד ,כלי נגינה ,מצלמות  ,כלי זהב ורכוש אחר ,כמפורט
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במפורש במפרט ,השייכים למבוטח או לבני משפחתו אשר המבוטח
ביקש מפורשות לבטחם לפי פרק זה ואשר פורטו כל אחד במפורש
בדף הערכה מאושר על ידי מעריך מומחה ודף זה מצורף להצעת
הביטוח ולפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה .בהעדר הערכת
מעריך מוסמך תהיה אחריות איילון בגין פריט מוגבלת עד לשיעור
של  2%מסכום הביטוח לתכולת הדירה המבוטחת ,ולא יותר מ 10%
מסכום ביטוח תכולת הדירה על מכלול הפריטים יחדיו לתקופת
הביטוח.
ג'  2.5.2הסיכונים המכוסים – מקרה הביטוח:
מקרה הביטוח הינו אירוע תאונתי אשר גרם אובדן או נזק לפריט מהפריטים
המבוטחים ,אך לא אובדן או נזק- :
ג'  2.5.2.1שנגרם בשל עש ,תולעים ,חרקים אחרים ,התבלות או
השחתה הדרגתית;
ג'  2.5.2.2הנובע משימוש בפריט המבוטח לצרכים מקצועיים,
אלא אם צוין אחרת ברשימה;
ג'  2.5.2.3הנובע מהליך ניקוי ,תיקון ,חידוש או ציפוי;
ג'  2.5.2.4שנגרם למנגנון ו/או לזכוכית של שעון או לציפויו;
ג'  2.5.2.5שנגרם לציפוי או למיתר של כלי נגינה;
ג'  2.5.2.6שנגרם לכלי נגינה על ידי שריטה או נגיסה;
ג'  2.5.2.7שנגרם בשל מעשה בזדון על ידי המבוטח ,או בן
משפחתו ,או אדם הפועל בשרותו או בידי אדם
המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ג'  2.5.2.8שנגרם בגניבת פריט מחוץ לדירה בעת שהמבוטח או
בן משפחתו אינם מלווים את הפריט .למרות האמור
בסייג זה ,מכוסים הפריטים המבוטחים בהיותם נתונים
למשמרת בכספת של בית מלון.
ג'  2.5.3סעיף הבטוח- :
איילון תשפה את המבוטח בשל האובדן או הנזק הממשי אשר נגרם לפריט
מבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח וזאת בגבולות האחריות המפורטים
במפרט.
ג'  2.5.4תגמולי הביטוח- :
ג'  2.5.4.1תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך מוסכם.
ג'  2.5.4.2תגמולי הביטוח המרביים אשר ישולמו על ידי איילון במשך כל
תקופת הביטוח לא יעלו:
ג'  2.5.4.2.1לגבי פריט בודד – על ערך הפריט כפי שצוין
בהערכת מעריך אשר צורפה לפוליסה.
ג'  2.5.4.2.2ביחס לפרק זה כולו – על סכום הביטוח
הנקוב במפרט של פוליסה זו כסכום
הביטוח להרחבה זו.
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ג'  2.5.4.3אם פריט כל שהוא ,אשר אבד או ניזוק ,מהווה חלק ממערכת
או מזוג פריטים ,מוגבלת אחריות איילון לחלק היחסי
החומרי המבוטח של הפריט אשר אבד או ניזוק
במערכת או בזוג פריטים אלה.
ג'  2.5.5תחולה טריטוריאלית- :
ג'  2.5.5.1אם לא צוין במפורש אחרת ברשימה ,מוגבלת אחריות
איילון לאובדן או לנזק לפריט המבוטח ,בהימצאו
בתחום המדינה.
ג'  2.5.5.2אם צוין ברשימה לגבי פריט המבוטח על פי פרק זה ,כי
הביטוח לגביו חל גם בחו"ל – יחול הכיסוי על פי פרק זה
ביחס לאותו פריט גם בחו"ל.
ג'  2.5.6התנאה מיוחדת- :
כאשר פריט אינו נמצא בדירה או בכספת בנק או בכספת בית מלון – יהיה
אותו פריט מבוטח רק אם נילווה למבוטח או לבן משפחתו.
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פרק ג'  – 3תכולת יח' אירוח  /צימרים
אם צוין במפורש במפרט ובתמורה לפרמיה נוספת ,למעט אם נרשם אחרת
במפרט ,מורחב פרק זה לכלול את הרכוש המבוטח בהיותו בחדרי אירוח/צימרים
בכפוף לתנאי פרק זה ,לתנאי הפוליסה ולסכומי הביטוח ולגבולות האחריות
הנקובים במפרט בגין הרחבה זו.
ג' 3.1

מקרה הביטוח:
מקרה הביטוח על פי הרחבה זאת הינו כדלקמן:
אבדן או נזק הנגרם לתכולת יחידת האירוח/צימרים המבוטחת בתקופת הביטוח עקב
אחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:
אש ,ברק ,רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
3.1.1
התפוצצות ,התלקחות.
3.1.2
רוח שמהירותה עולה על  30קשר לרבות גשם שירד באותה עת ,שלג או
3.1.3
ברד ,למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם
בהם.
נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם מכלי טיס
3.1.4
שוד ,פריצה או ניסיון לביצועם ,למעט –
3.1.5
אם בוצעו על ידי המבוטח ו/או מי מבני משפחתו של
3.1.5.1
המבוטח או בהסכמתם.
תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה ,בקומת גג או
3.1.5.2
בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה.
מודגש כי לא יכוסה נזק כלשהו עקב גניבה פשוטה.
שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני ,למעט צונאמי.
3.1.6
סיכוני מים ונוזלים אחרים:
3.1.7
ביקש המבוטח לבטחו בפני סיכוני מים ונוזלים אחרים ,בין אם
3.1.7.1
על-ידי "מבצע שירות" כמצוין להלן ,ובין אם על ידי שרברב
מטעמו ,ואיילון הסכימה בכתב ליתן את הכיסוי המבוקש יכללו
הסיכונים המבוטחים אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך
תקופת הביטוח ושנגרמו לתכולה כתוצאה מהימלטות או
מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה
וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף לרבות
התבקעות ,סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת
אך לא עלות המים ,ולא התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו
לדוודים ,לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.
הכיסוי להרחבה זו תקף עד שני מקרי ביטוח במהלך
תקופת הביטוח לאמור.
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3.1.8
3.1.9

3.1.10
3.1.11

ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה
3.1.7.2
כאשר יח' האירוח/הצימרים פנויה למעלה מ  60ימים ,או
שבפועל לא היתה בה תנועה סדירה של אירוח ו/או בדיקה
של המקום באופן סדיר למעלה מ  60ימים רצופים.
מוצהר בזה כי ,במקרה נזק נוזלים כאמור ,יהא על המבוטח
3.1.7.3
להודיע מיידית למבצע השרות או לאיילון ,לפי העניין ,ותגמולי
הביטוח יעשו על ידי תיקון התכולה והבאתה למצב הדומה
ככל האפשר למצבה ערב קרות האובדן או הנזק.
לעניין זה "מבצע השרות" פירושו מתקן שאיילון הודיעה את
פרטיו למבוטח ,כמצוין ברשימה .שום דבר האמור בפסקה
זאת לא יפגע בזכות איילון לשלם תגמולי ביטוח באופן
אחר ,כמוגדר בפוליסה.
מגע ,התנגשות של כלי רכב בדירה.
פעולות זדון ,למעט-
פעולות זדון שנעשו בעת כאשר יח' האירוח/הצימרים
3.1.9.1
פנויה למעלה מ  60ימים ,או שבפועל לא היתה בה
תנועה סדירה של אירוח ו/או בדיקה של המקום באופן
סדיר למעלה מ  60ימים רצופים;
פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו ,או
3.1.9.2
בהסכמתם;
התקהלות אסורה והתפרעות.
רעידת אדמה ,לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה.
אם הצימר הינו חלק בלתי נפרד מבית המגורים יינתן כיסוי כנגד רעידת
אדמה ,אלא אם המבוטח ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה ,בחתימתו על נספח
נפרד לטופס ההצעה ,והדבר תועד בידי המבטח ויצוין במפרט הפוליסה
(כמפורט בתקנה 5א).
לעניין השתתפות העצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה ,רעידות אדמה
שאירעו במשך  72שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת האדמה
הראשונה ייחשבו כאירוע אחד.

מבוטח רשאי ,בשלב הצעת הביטוח ,בהודעות מפורשות שתתועד אצל
המבטח ותיכתב במפרט ,לוותר על הכיסוי לסיכוני פריצה ושוד או על פריטי
תכולה כאמור בסיכוני רעידת אדמה ושטפון או הצפה כולם או חלקם.
ג' 3.2

סיכונים לא מכוסים
פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים
האלה:
מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים
3.2.1
מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפכה.
3.2.2
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3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6

קרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי ,תהליכים גרעיניים ,חומר גרעיני,
או פסולת גרעינית.
תפיסה ,הפקעה ,החרמה ,השמדה או הריסה של רכוש בידי
הממשלה ,הצבא ,רשות מקומית ,או אדם הפועל על פי דין.
נזק תוצאתי ,המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו
שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים עפ"י
הפוליסה ,אלא אם נקבע אחרת פוליסה זו ונרשם במפורש במפרט
הרשימה לביטוח.
אבדן או נזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמתקנים חשמליים
כתוצאה ממתח יתר ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית וחימום
עצמי ,אלא אם נוספה הרחבה זו במפורש ברשימה לביטוח ובתמורה
לדמי ביטוח נוספים לאמור.

ג' 3.3

ביטוח תכולת יח' האירוח  /הצימרים ייעשה על בסיס מספר האורחים בהתאם
לגבול האחריות הנקוב במפרט לכל אורח/ת .לצורך תחשיב זה ייחשב
כאורח/ת כל אדם מגיל  14ומעלה .בהתאם יחושב סעיף ביטוח חסר ,היה
ומספר האורחים שהוצהר עליו נמוך ממספר האורחים בפועל.

ג' 3.4

אין הרחבה זו מכסה חבויות כלשהן בקשר לצימר ,אלא אם בוטחו בפרקי
החבויות הרלוונטיים.

ג' 3.5

במסגרת הרחבה זו יכוסו חפצי אורחים בצימר עד גבול אחריות של  ₪ 5000למעט
כיסוי בגין גניבה כאמור בסעיף ג'  3.1.5לעיל ולמעט כיסוי בגין תכשיטים,
שעונים ,כסף מזומן ,כלי נשק ,מחשבים ניידים ומחשבי כף יד וטלפונים
ניידים.

ג' 3.6

הרחבת הביטוח לשבר זכוכית ,לכיורים ולמראות
ג'  3.6.1הפריטים המבוטחים:
שמשות קבועות בחלונות או בדלתות ,זכוכית קבועה על שולחן (פלטת
שולחן ,מראות ,אמבטיות ,אסלות ,קערות רחצה ,כיורים ומשטחי שיש)
כולם קבועים במבנה הדירה וגם או בתכולתה.
ג'  3.6.2הסיכונים המכוסים:
שבר תאונתי מקרי העובר לכל עובי הפריט מהפרטים המבוטחים בהימצאו
בדירת המבוטח ,אך לא פעולת זדון שנעשתה בידי המבוטח או בני
משפחתו ,או בני משק ביתו או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות
המבוטח או בהסכמתו.
ג'  3.6.3הנזקים המכוסים:
איילון תפצה את המבוטח עבור הנזק הממשי אשר נגרם לפריט המבוטח,
על ידי הסיכונים המכוסים בפרק זה ,אך לא עבור- :
ג'  3.6.3.1נזק למסגרות או לשיבוצים מכל סוג שהוא.
ג'  3.6.3.2הוצאות העברה או חילוף של מסגרות ,או חלקי מבנה אחרים.
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ג' 3.6.4

ג' 3.7

ג'  3.6.3.3שבר שנגרם בעת העברת תכולת הדירה.
ג'  3.6.3.4פריט סדוק או לקוי.
תגמולי הביטוח- :
ג'  3.6.4.1תגמולי הביטוח ישולמו לפי ערך שיפוי.
ג'  3.6.4.2תגמולי הביטוח המרביים בגין כל הנזקים בתקופת הביטוח
מוגבלים ל –  5%מסכום ביטוח כל התכולה ,אלא אם נקבע
אחרת במפרט.

אמצעים להקלת סיכוני אש
הכיסוי על פי פרק זה ניתן על סמך קיומן של ההנחיות הבאות על ידי המבוטח אלא אם
התקבלו והנחיות אחרות כמפורט בסקר מטעם איילון.
מודגש ,כי ללא קיום דרישות אלה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח:
ג'  3.7.1בצימר העשוי ו/או המצופה עץ תהיה קיימת מערכת גילוי והתראה תקינה
ופעילה לכיבוי אש.
ג'  3.7.2על מערכת החשמל להיות מותקנת ומאושרת על ידי חשמלאי מוסמך,
כאשר לוח החשמל מותקן בארון סגור ותקני.
ג'  3.7.3כאשר למבוטח מעל  3צימרים באותו מקום ו/או בסמוך – מחויב המבוטח
להתקין עמדת כיבוי אש בארון מתכת תקני ,הכוללת צינור חסין אש
ורכיבים תואמים וצינור הזנת מים בקוטר " 2לפחות ,המגיעים ומכסים את
כל שטחי הצימרים.
ג'  3.7.4סביב לחדרי הצימרים יש לשמור על סביבה נקייה מעשביה ומחומרים
דליקים בהיקף וברוחב של  10מטר לפחות.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח עלול לגרום
להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים
 19 ,18ו  21 -לחוק חוזה הביטוח

ג' 3.8

דרכי הפיצוי (תכולת יח' אירוח)
איילון תוכל ,לפי שיקול דעתה ,לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:
ג'  3.8.1תשלום ערך האבדן או הנזק;
ג'  3.8.2תיקון התכולה שניזוקה והבאתה למצב הדומה למצב ערב קרות האבדן או
הנזק;
ג'  3.8.3החלפת התכולה או חלקים ממנה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו
שאבדו או ניזוקו.

ג' 3.9

חישוב תגמולים
ג' 3.9.1
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תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי סעיף זה יחושבו וישולמו לפי שווי
האבדן או הנזק ,אולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט
כסכום ביטוח תכולת יח' האירוח ,והכול בכפוף לסעיף הצמדת סכומי

ג' 3.9.2

הביטוח בתנאים הכלליים לפוליסה .תגמולי הביטוח בשל אבדן או נזק
לפריט או מספר פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט לכל יח' אירוח
(או פריט).
תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח ככל האפשר למצב
שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

ג'  3.10ערך שיפוי :
ג' 3.10.1

ג' 3.10.2

ג' .3.10.3
ג' 3.10.4

לגבי רכוש מבוטח או חלק מרכוש מבוטח ,שנגרמו לו אובדן או נזק בלא
שיבוצעו תיקון ,כינון ,בניה מחדש או החלפה – ערכו הממשי של הרכוש
בעת קרות האובדן או הנזק ,תוך התחשבות בבלאי ובפחת ,בניכוי
ערכו הממשי לאחר קרות האובדן או הנזק.
לגבי רכוש מבוטח או חלק מרכוש מבוטח ,שנגרמו לו אובדן או נזק ,שיבוצעו
בו תיקון ,כינון ,בניה מחדש או החלפה – ערכו הממשי של הרכוש בעת
קרות האובדן או הנזק ,תוך התחשבות בבלאי ובפחת בצירוף ההוצאות
הממשיות לתיקונו ,כינונו ,בנייתו מחדש ,או החלפתו לפי העניין ,ובניכוי
ערכו הממשי לאחר התיקון ,הכינון ,הבניה מחדש או ההחלפה תוך
התחשבות בערך השימור והחידוש .לעניין זה ,ההחלטה אם יבוצעו תיקון,
כינון ,שיפוץ או השלמה ,ואם יובאו בחשבון לגבי קביעת ערך האובדן או
הנזק ,נתונה בידי איילון.
לגבי הוצאות – סכומן הממשי של ההוצאות.
סך כל תגמולי הביטוח לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט לגבי
תכולת כל יח' אירוח (או פריט).

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרקי ג' ו ג'  2וג'  3לעיל זה לא יעלו על גבול
אחריות המבטח הנקוב במפרט למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי
ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
הכיסוי לפי פרק זה ,לרבות כל סעיף ,שבוטח על פיו ,בכפוף לסייגים ולתנאים
הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ג'4
תנאים כלליים לפרקים ב' ו ג' (מבנה דירה ,תכולתה
ואחריות צד ג' לדירת מגורים)
למעט (ב'  )2מבנה יח' אירוח  /צימר  ,ולמעט (ג'  )3תכולת יח' אירוח  /צימר .
בפרק זה משמעות המונח "פרקי ביטוח הדירה" או "פרקי ביטוח הדירה
בפוליסה" יהיה פרקים ב' וג' בפוליסה ,למעט פרקים ב' 2וב'( 3מבנה
ותכולת יח' אירוח  /צימר)
.1

דרכי הפיצוי
המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:
תשלום ערך האבדן או הנזק במזומן.
1.1
תיקון הדירה או התכולה שאבדו או נזקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב
1.2
קרות האבדן או הנזק.
החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו
1.3
סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו ,ולגבי תכשיטים בכפוף להסכמת המבוטח
ובתנאי שניתן לזהותם או להחליפם בתכשיטים זהים.

.2

הצמדת סכומי הביטוח
2.1

2.2

.3

הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
3.1
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סכומי הביטוח הקבועים בפרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו ישתנו בהתאם
לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(להלן  -המדד) שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד
שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח ,למעט סכומי הביטוח לפי פרק
מבנה הדירה שישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן מדד תשומות הבנייה),
שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת
המבוטח ,וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או תשומות הבנייה ,תהווה
כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל,
והבסיס להגדלה יהיה המדד או מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני
מועד תחילת תוקף ההגדלה.

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם
לשינויים בין מדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין מדד
שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח ,למעט תגמולי ביטוח לפי פרק
מבנה דירה (ב') ו-פרק ביטוח סכום נוסף בבית משותף (ב' ,)1שישתנו
בהתאם לשינויים במדד תשומות הבנייה ,שפורסם לאחרונה לפני קרות
מקרה הביטוח לבין מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני התשלום
למבוטח.

3.2

.4

ערך כינון
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

4.8
.5

בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה יהיו תגמולי הביטוח ,לפי ערך הכינון
של הדירה או התכולה ,אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד
בידי המבטח וצוין במפרט הפוליסה; לעניין זה" ,כינון" – הקמה מחדש ,תיקון
או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או שניזוק;
תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש בידי
המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים
באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש ,תוקן
או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק ,יהיו תגמולי הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי;
נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה ,לא יעלו תגמולי הביטוח
המשולמים בשל אבדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו במפרט;
לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה ,אך נקבע במפרט כי
תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינון ,ישולמו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק
שנגרמו לו לפי ערך כינון;
לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים
בלבד;
תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון ,או
לפי שוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח ,לפי המוקדם משני התאריכים.
יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האבדן או הנזק ,ובכל
מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תוך  12חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח
ולגבי התכולה – תוך  90ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות
להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות שאינן תלויות במבוטח,
תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטח למבטח.
אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי
הדירה ,התכולה ,או הפריט ,לפי הענין.

תביעה לתגמולי ביטוח
5.1
5.2
5.3
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לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדת
וריבית" שבסעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א( 1961-להלן חוק
פסיקת ריבית) ,מתום  30הימים מיום מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח
לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו .אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות של בית
המשפט לפי החוק האמור.

קרה מקרה ביטוח ,יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר;
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תתועד אצל המבטח; אין באמור
כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב;
על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע
והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור
למבטח ,ככל שיוכל להשיגם;

5.4
5.5
.6

המבטח ,מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח ,יעשה את
הדרוש לבירור חבותו;
תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.

הודעה למשטרה בפעולת זדון ,פריצה ,שוד או גניבה.
על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה אבדן או נזק הנובעים לדעתו מפעולת זדון,
פריצה או גניבה.

.7

מציאת רכוש
7.1

7.2

.8

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
8.1

8.2

8.3

.9

בקרות מקרה ביטוח על פי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה ,יהא המבוטח זכאי
לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות
לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי
פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו.
שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח ,תנוכה מקדמה זו מהסכום
הסופי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או
למדד תשומות הבנייה ,לפי העניין ,מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום
הסופי .
תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מהיום שהגיש
המבוטח תביעה בהתאם לסעיף  5.3לתשלום תגמולי הביטוח ,והם ניתנים
לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

החזרת סכומי הביטוח לקדמותם
9.1

9.2
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נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פרקי ביטוח הדירה
בפוליסה זו ,יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם
כן ניזוק הרכוש שהוחזר.
נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח ,יודיע המבטח על כך
למבוטח או להיפך .הרכוש שנמצא יעבור לבעלות המבטח אלא אם כן הודיע
המבוטח למבטח בתוך  30יום ימים מיום הודעת המבטח או המבוטח ,לפי
העניין ,כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח
למבטח בתקופה האמורה.

לאחר תשלום תגמולי הביטוח למבוטח בשל מקרה ביטוח ,ישיב המבטח את
היקף חבותו לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך
לפני קרות מקרה הביטוח.
המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו
מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח .לצורך חישוב דמי
הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו יילקחו
בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.

.10

השתתפות עצמית
10.1

10.2

10.3

.11

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
11.1
11.2
11.3

11.4

11.5
.12

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמובטח למבטח בקשר לפרקי
ביטוח הדירה בפוליסה זו ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו במפרט.
לעניין פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו דמי הביטוח הם סך כל התשלומים
שרשאי מבטח לגבות ממבוטח ,הכול לפי הנקוב במפרט.
לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח ,יישא הסכום
שבפיגור ריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית בהתאם לשינויים במדד,
בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם
סמוך לפני יום התשלום בפועל.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר
שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח להודיע בכתב
למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום
שבפיגור לא יסולק לפני כן .אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה
הייתה בלתי חוזרת ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב
למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך
חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

גילוי ושינוי מהותי
12.1
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בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו ,ינוכה
מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט בעד כל
תביעה.
אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז מסכום
הביטוח ,יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרק מפרקי
ביטוח הדירה בפוליסה.
בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים  10.1ו 10.2 -בקרות מקרה ביטוח
המכוסה לפי פרקים ב' (ביטוח מבנה דירת המגורים) ,ב'( 1ביטוח סכום נוסף
בבית משותף) ו ג' (ביטוח תכולת דירת מגורים) לפרקי ביטוח הדירה בפוליסה
זו יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית ,שלא יעלה על הגבוה
מבין הסכומים הקבועים במפרט.

הכיסוי על פי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו הוצא על סמך התשובות שנתן
המבוטח למבטח ,בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה בידי המבטח ,על כל
השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לכיסוי על פי פרקי ביטוח הדירה
בפוליסה ,כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב
תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור ,לא הסתיר בכוונת מרמה
עניין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים
ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת
הסיכונים המבוטחים לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו.

12.2

12.3

12.4

.13

ביטול הכיסוי על פי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה
13.1

13.2

13.3
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עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח בכתב או בכל דרך
אחרת שתועדה אצל המבטח .ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם עניינים אלה:
 12.2.1לגבי הדירה :מען הדירה ,ערך הדירה ,סוג המבנה ,חומר הבניה,
מיקום הדירה בבנין ,אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא ,גיל הדירה ,גודל
הדירה ,מספר החדרים ,מספר האנשים המתגוררים בה דרך קבע,
תוספות ושינויים מיוחדים.
 12.2.2לגבי התכולה :תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה ,ערך
התכולה ,פירוט מוצרים חשמליים :סוגם ,תוצרתם ,גילם וערכם
ופירוט חפצי ערך.
 12.2.3לגבי הדירה והתכולה :נזקים שאירעו בשלוש השנים האחרונות
כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו
וכן פרטים על מבטחים קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה
או התכולה.
לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים
מהותיים ,או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי ,או לא
נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי
פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו ,יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה
הביטוח .המוקנית לו על פי דין.
המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניין מהותי,
מיד עם היוודע לו על כך .לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה ,יהיה
המבטח רשאי לבטל את הכיסוי לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה או
להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

המבוטח רשאי לבטל את הכיסוי על פי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה בכל עת
שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו .הביטוח יתבטל במועד
שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת
המבוטח.
בלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין ,רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני
תום תקופת הביטוח בשל מרמה מצד המבוטח או בשל אי-גילוי נאות של
פרטים שנשאל עליהם טרם הוצאת הפוליסה ,ובלבד שהודעה על כך ,שבה
ייכללו הנימוקים לביטול ,תישלח למבוטח בדואר רשום  30ימים לפחות לפני
התאריך שבו יתבטל הביטוח.
הודיע מבוטח על ביטול הכיסוי על פי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה כאמור
בסעיף קטן  13.1או הודיע מבטח על ביטול הכיסוי על פי פרקי ביטוח הדירה
בפוליסה כאמור בסעיף קטן  13.2יחזיר המבטח למבוטח בהקדם ,ולא יאוחר
מ  14ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף ,את החלק היחסי מדמי הביטוח
ששולמו .החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה
המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו ,במועד הביטול ,עד תום תקופת
הביטוח המקורית ,לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית.

13.4

13.5
.14

ביטוח כפל
14.1

14.2
.15

15.2

15.3

החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת (להלן
– "הדירה החדשה") יוכל המבוטח ,בהודעה למבטח ובהסכמתו ,להעביר את
הכיסוי לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור
הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירה החדשה בהתאם להודעת
המבוטח ובהתאם לתנאי הפרקי ביטוח הדירה בפוליסה הקיימת; על אף
האמור בסעיף קטן זה ,הכיסוי בעד התכולה ימשיך להיות בתוקף בשתי
הדירות לתקופה שלא תעלה על  3ימים.
עלה ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה על ערך הדירה או התכולה
ביום המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח בהתאם את סכומי הביטוח וישלם
למבטח תוך  30ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד
הגדלת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכומי הביטוח יעשה
תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת
הביטוח ועד ליום המעבר.
ירד ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה מערך הדירה או התכולה
ביום המעבר לדירה החדשה ,יקטין המבוטח בהתאם לכך את סכומי
הביטוח ויקבל מהמבטח בתוך  30ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח
באופן יחסי בעד הקטנת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הקטנת
סכומי הביטוח ייעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה
מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר.

תחלוף
16.1
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אם בוטחה הדירה או התכולה בפני הסיכונים הכלולים בפרקי ביטוח הדירה
בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ,יודיע המבוטח על כך
למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך.
בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא הסכום ,ובינם
לבין עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

החלפת דירה:
15.1

.16

כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד
שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי הביטוח לבין המדד שפורסם
סמוך לפני ממועד החזרת דמי הביטוח .אם דמי הביטוח שולמו לשיעורין,
ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד
ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח.
על אף האמור בסעיף זה פוליסה משועבדת תתבטל  30ימים לאחר שניתנה
התראה על הביטול למוטב.

היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי,
שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי
ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

16.2

16.3

16.4

.17

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע
בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים
שקיבל מהמבטח.
קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח
לפי סעיף זה ,עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה ,ויתור או פעולה
אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח ,עליו לפצותו בשל כך.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או
יחסי עבודה או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר
ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני.

התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרקי ביטוח הדירה בפוליסה זו
תהיה בהתאם לתקופה שנקבעה בחוק חוזה הביטוח.

.18

נזק תוצאתי
המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה
מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה ,אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו.

.19

הודעות
19.1

19.2
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הודעה של המבוטח או של המוטב ,למבטח ,תימסר למבטח בכתב לאחד
מאלה:
 19.1.1מען משרדו של המבטח ,כמצוין בכותרת לפרקי ביטוח הדירה
בפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח ,למבוטח,
מזמן לזמן.
 19.1.2משרדו של סוכן הביטוח הרשום בפרקי ביטוח הדירה בפוליסה  -לפי
מענו ,כמפורט בה ,או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן
הביטוח הנזכר או המבטח ,בכתב ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח יכול שתימסר בדרך אחרת
מהאמור בסעיף קטן  19.1שהמבטח יודיע עליה למבוטח או למוטב מזמן
לזמן.

פרק ד' – אחריות כלפי צד שלישי
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש במפרט למעט חבות בקשר
עם מבנה למגורים ו/או תכולת דירת המגורים ,כמפורט בתנאי פרק ג' 1
לעיל.
חבות המבטח
אם צוין במפורש ברשימה ,מתחייבת איילון לשפות את המבוטח בגין הסכומים
שהמבוטח יהיה חייב לשלם על פי חוק בשל חבותו כלפי צד שלישי ,כתוצאה ממקרה
בטוח תוך כדי פעילותו של המבוטח בעיסוקו ,כמוגדר ברשימה ,שאירע בתחום
המדינה בתקופת הביטוח ,בכפוף לגבולות אחריות המבטח ולהשתתפות
העצמית הנקובים ברשימה .בנוסף לכך ,תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות
המשפט הסבירות לשם הגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.
.1

הגדרות לעניין פרק זה-:
1.1
1.2

1.3
1.4
.2

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח – .1968
חוק
מקרה ביטוח אירוע תאונתי ובלתי צפוי שארע בתקופת הביטוח ,בתחום
המדינה ואשר גרם לנזק גוף ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי
גופני ,נפשי או שכלי ו/או לנזק רכוש .מקרי ביטוח הנובעים
ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת יחשבו למקרה ביטוח
אחד.
כל אדם או גוף ,למעט ה"מבוטח".
צד שלישי
המבוטח ששמו מופיע ברשימה או בן משפחתו הגר איתו
המבוטח
בקביעות או בן משק ביתו או מי מעובדיו.

עיסוקו של המבוטח
כל עיסוק למעט עיסוקים בתחומים ,כמפורט להלן ,אלא אם כן צוין במפורש
אחרת ברשימה;
בעלות ,השכרה ,ניהול ותפעול של תעשיה ,מלאכה ,תיירות ונופש,
2.1
שמהותם העיקרית אינה צריכה או שימוש עצמי של המבוטח ובני
ביתו ,אלא אם הורחבה הפוליסה במפורש בפרק א' ובפרק זה במפורש
לכלול תחום זה.
 .2.2ניהול בתי הארחה או בתי מלון מסחריים ,או השכרת חדרים או מבנים
לתיירות ,למעט חדרי אירוח (צימרים) ,ובתנאי כי צוין במפורש בפרק
ב' ( 2מבנה יח' אירוח) ובפרק ג' ( 3תכולת יח' אירוח) גם יחד ,כי
בוטחו יח' אירוח אלו.
ניהול מוסכים ,מחסני קירור ,אריזה ואחסנה ,למעט לשימושו העצמי של
2.3
המבוטח ,ובתנאי שאין מדובר בניהול עסק מסחרי.
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2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

.3
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עיסוק בקידוחים ,ייצור חומרי נפץ ,כריית מחצבים והקמת סכרים,
אחסנה ו/או הובלת תחמושת והפעלת זיקוקי דינור.
עיסוק בצלילת מעמקים ,ברחיפה ,בדאייה ,בשיט מנועי ,בצניחה
חופשית ,בצייד ובתחרויות ספורט מקצועיות ו/או ארגון ,תפעול
ועיסוק בתחרויות ספורט מקצועי למיניהם ו/או אירועים רבי
משתתפים ו/או בכל פעילות "ספורט אתגרי" כהגדרתה באתר
האינטרנט של איילון אשר כתובתו . www.ayalon-ins.co.il
נזקי עיבוד ,השקיה ודישון ,אלא אם נעשו לצרכים עצמיים בלבד .למרות
האמור לעיל ,ובכפוף לסעיף  3.20דלקמן ,מובהר בזאת כי פרק זה לא
יחול על נזקים מכל סוג שהוא ,שנגרמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,על
ידי ריסוס למינהו.
ייצור ,אחסנה ,שווק והפצה של כימיקלים ,קומפוסט (זבל אורגני)
חומרי נפץ דלק או גז ,למעט לשימוש עצמי ,ובתנאי שאין מדובר בניהול
עסק מסחרי.
אחסון ,למעט לשימוש עצמי.
עיסוק במסחר או בניהול עסק מכל סוג שהוא ,לרבות עסקת אקראי
ועסקה חד פעמית ,ובלבד שניתנה תמורה בגינה ,אלא אם צוין
במפורש אחרת ברשימה.

סייגים לפרק ד'
כל חבות לא תחול על איילון במקרים הבאים או כתוצאה מהם:
חבות כלפי עובדיו (בתנאי שחבות זו נובעת מעבודתם עבורו) וכלפי
3.1
קבלנים וקבלני משנה.
חבות ,שחובה לבטחה על פי דין בגין שימוש בכלי רכב מנועי וכן חבות
3.2
בגין אותם סכומים שניתן לבטחם בפוליסה לביטוח כלי רכב מנועי
לכיסוי נזק לרכוש הנובע מהשימוש בכלי רכב כזה ,לרבות טעינה
ופריקת סחורות עליהם או מהם.
סייג זה לא יחול לגבי חבות בגין נזקי גוף שאינה נכללת בחוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים תשל"ה –  ,1975אלא אם ניתן לבטחה במסגרת אחרת
וכן יחול סייג זה על- :
 3.2.1חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב:
מנוף ,מכשיר הרמה ,רכבת ,כלי טיס ,כולל טעינות סחורות
עליהם או פריקתן (כולל בכלי רכב מנועי אחר כלשהו).
 3.2.2חבות בגין נזק הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו
כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,גם אם אין
חובה חוקית לבטחו.
 .2.33חבות הנובעת מהיזק גופני ,מוות ,פגיעה או ליקוי גופני,
נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים
בחו"ל) מחוץ לשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים)
היה והפוליסה הורחבה לכסות פעילות בחו"ל.
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חבות כלשהיא החלה על המבוטח עקב- :
 3.3.1השימוש ברכבת וכלי שייט.
 3.3.2השימוש בכלי טייס כלשהוא ,מלבד הטסת טיסנים למטרות
תחביב.
 3.3.3עיסוקו במוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו,
הורכבו ,שווקו ,או יובאו למטרות מסחריות על ידי המבוטח
או ע"י כל אדם בשרותו לאחר שהמוצרים חדלו מלהיות
בחזקתו של המבוטח; האמור בסייג זה אינו חל על אותם מוצרים
המפורטים בסעיף (9א') ל"חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ –
."1980
אחריותו המקצועית של המבוטח או כל איש שבשרותו .האמור בסייג
זה אינו חל על שירותי עזרה ראשונה וכיבוי אש הניתנים על ידי המבוטח.
נזק לרכוש הנמצא בבעלותו של המבוטח או בשליטתו או בחזקתו או
רכוש אחר אשר מבוטח או ניתן לבטחו באחד מפרקי הרכוש.
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת
עליו אלמלא קיומו של החוזה.
 3.6.1סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו,
והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו.
 3.6.2המבוטח יחזיר לאיילון כל סכום ששילמה איילון ויכולה
הייתה לגבותו בהעדר הסכם כזה.
חבות שניתן לבטחה בפוליסות ייעודיות ,לרבות :אחריות קבלנים,
אחריות מקצועית ואחריות דירקטורים ,ו/או אחריותו המקצועית של
המבוטח או של כל איש שברשותו ו/או חבותו כדירקטור ו/או נושא
משרה.
סכומים שהמבוטח זכאי לשיפוי בגינם עפ"י פוליסה לביטוח אחריות
קבלנים או חבות בגין עבודות בניה מחוץ לתחום המושב.
זיהום מים או גזים או כל חומר מזהם אחר או נזק שנגרם על ידי ליקוי
במערכות ביוב ,אלא אם נזק שכזה קרה כתוצאה מאירוע תאונתי פתאומי
ובלתי צפוי.
נזק לבני משפחה של המבוטח הסמוך על שולחנו ,או בן משק ביתו
של המבוטח.
חבות בגין צורנית או אמיינתית ()Asbestosis or Sillicosis
הנובעות מ :כרייה ,עיבוד ,ייצור ,שיווק ואחסון של אזבסט או מוצרי
אזבסט או משימוש מוצרים המכילים אזבסט.
ייעוץ או תכנון שנעשו על-ידי המבוטח או מטעמו ,או כל איש
שברשותו.
נזק לרכוש שהמבוטח או כל איש בשרותו פעלו בו ו/או עליו בעת
קרות מקרה הביטוח ,בתנאי שהנזק נגרם במישרין עקב הפעולה
האמורה .סייג זה מוגבל לאותו פריט שעליו פעלו.
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כל תביעה מצד המוסד לביטוח לאומי בגין נפגע כאשר המבוטח
נדרש ולא שילם דמי ביטוח לאומי בגין הנפגע או לא דיווח למוסד
לביטוח לאומי על הנפגע כעובד כנדרש על פי דין ,וכן כל תביעה בגין
דמי הביטוח הלאומי עצמם.
נזק שנגרם ליסודות של בנינים הגובלים או נמצאים בסמוך לכל
עבודה הנעשית על-ידי המבוטח או כל איש בשירותו.
כל נזק לקרקע או לרכוש או לבניין שיגרם על ידי זעזוע ,החלשת
משען של קרקע או רכוש או בניין או תביעות כתוצאה מנזק כזה.
חבות כלשהי הנובעת מפעילות עסקית חקלאית במשק שלא בוטח
כמשק פעיל בפרק א' של הפוליסה ,או חבות של משק פעיל אשר
בוטח כמשק בלתי פעיל .מודגש בזה לידיעת המבוטח ,כי דמי הביטוח
מופחתים לאור הצהרתו על היות משקו בלתי פעיל ,בהשוואה לדמי
ביטוח המחושבים בביטוח "משק פעיל".
פיצוי עונשי ,פיצוי לדוגמא ,קנסות ,ונזק כספי טהור.
חבות המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק ו/או שימוש בהם ,אלא
אם הוחזק ברישיון וננקטו אמצעים סבירים לשמירתו והשימוש בו
בהתאם לדין ולסמכויות שימוש על פי הגדרת הרשויות המוסמכות.
נזקי ריסוס ו/או חיטוי מכל סוג שהוא אלא אם הורחבה הפוליסה
במפורש ושולמה פרמיה מתאימה בגין הרחבה זו.
מוצהר ומודגש בזאת כי גם אם הרחבה זו תקפה – הכיסוי הביטוחי הינו
עבור ריסוס לצרכים עצמיים בלבד.
מוצהר ומוסכם בזאת כי היה והריסוס נעשה כנגד תמורה כספית לא
תחול על המבטח כל חבות בגין נזקים אשר יגרמו לצד שלישי.
אולם ,הרחבה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח ,היה והמבוטח
לא נקט בעת הריסוס באמצעי זהירות מתאימים כגון :ריסוס בתנאי
רוח או בניגוד למומלץ ע"י יצרן חומרי ההדברה ,או ע"י משרד
החקלאות שה"מ (פרסום אחרון ברבים) ,ו/או ריסוס במרסס מפוח
בסמוך לגידולים אחרים בניגוד להמלצות יצרן חומר הריסוס ו/או כל
גורם מוסמך אחר .ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף
זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח .אי קיום
האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח עלול
לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח
בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
 3.20.1הריסוסים ייעשו אך ורק בשעות הבוקר המוקדמות ,או בשעות
הלילה ובהעדר מוחלט של הרוח.
 3.20.2טרם הריסוס ובעיצומו יבדוק המבוטח או מי מטעמו סכנת רחף
טיפות/רסס הריסוס לחלקות השכנות .הבדיקה תעשה ע"י אבוקת
עשן (נר עשן ,צמיד בוער וכו') ,אף אם הריסוס נעשה במרחק סביר
מחלקות שכנות.

כמו-כן על המבוטח לברר ולבדוק את מגבלות השימוש בחמרי
ריסוס ,המרחקים המותרים מגידולים שונים והשילובים שביניהם.
 3.20.3מבצע הריסוס יפסיק מיידית את העבודה במקרה של רוח/רחף
כאמור למעלה או במקרה של שינוי בתנאי מזג אויר לתנאים
קיצוניים אחרים (כגון :שרב/חמסין /טמפרטורות גבוהות)
המגבירים סכנת הרחף ,ואת הסיכון לנזקי ריסוס בכלל.
 3.20.4לא תרוסס רצועה ברוחב של  10מטר הסמוכה לחלקת צד
שלישי.
 3.20.4.1אם בחלקה השכנה מגדלים מטעים ,ירקות או גידול
בחממה ,תוגדל ה"רצועה" הנ"ל לרוחב  15מטר.
 3.20.4.2בכל מקרה שהוראת היצרן של חומר ההדברה קובעת
מרחק גדול יותר מגידולים שונים ,יהא מרחק זה
הקובע ,לגבי רוחב הרצועות כמצוין לעיל.
 3.20.4.3המבוטח יתאם עם שכניו סגירת בתי צמיחה שכנים,
ויוודא סגירת וילונות ,דלתות וכו' ,טרם תחילת הריסוס
בשטחו ע"מ להקטין את סכנת הרחף ,וזאת בנוסף
לרצועת הביטחון הנ"ל.
 3.20.4.4המבוטח לא ישתמש במרסס מפוח ו/או נפח
נמוך סמוך לשדותיהם של צד ג'"( ,סמוך" – טווח
קטן מ –  30מ').
 3.20.5בכל מקרה ,מובהר ומוסכם כי אין כיסוי ביטוחי לכל נזק
שאירע בתוך הטווחים המצוינים לעיל מגבולות החלקה ,בה
מבוצע ריסוס או הדברה ,וכי שמירת המרחקים הנ"ל מהווים
תנאימהותי לחבות איילון .מוצהר ומוסכם בזאת כי אי-
שמירת מרחק זה או ריסוס בניגוד למצוין על תווית היצרן,
ו/או ריסוס בתנאי מזג אויר קיצוניים – כולל חום ,שרב ו/או
חמסין שמעל  40מעלות צלזיוס – לא יחשבו כמקרה ביטוח
לצורך פרק זה ,ואיילון לא תהיה חייבת בגינם.
 3.20.6השתתפות עצמית
מוסכם ומוצהר בזאת כי בכל מקרה של תביעה בגין נזקי
ריסוס תחול השתתפות עצמית מיוחדת לנזקי צד ג' –
ריסוס ,כמפורט להלן:
 3.20.6.1למקרה ראשון –  15%מהנזק ולא פחות מ– 15,000
ש"ח ,או כמצוין בדף הרשימה ,הגבוה משניהם.
 3.20.6.2למקרה שני ואילך –  20%מהנזק ולא פחות מ–
 25,000ש"ח ,או כמצוין בדף הרשימה ,הגבוה
משניהם.
 3.21נזק ו/או חבות הנובעים עקב אחזקה ו/או הפעלת פנסיון לבעלי
חיים מכל סוג שהוא ו/או חוות רכיבה ו/או חווה להשכרת בעלי חיים
לרכיבה בתמורה ו/או רכיבה עצמית ,לרבות סוסים ו/או חיות אחרות,
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אלא אם הורחב פרק זה במפורש ושולמה פרמיה מתאימה בגין הרחבה
זו ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה
נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
נזק הנובע עקב השכרת מבנים ומחסנים ,אלא אם הורחב פרק זה במפורש
ושולמה פרמיה מתאימה בגין הרחבה זו ,למעט אם נרשם אחרת
ברשימה .מוצהר ומודגש בזאת כי חבות המבוטח הנובעת עקב
השכרת מבנים המוחרגים בסעיף  7.7.1וב  7.7.3.1וב  7.7.3.3בפרק
א' אינה מבוטחת.
נזק ו/או חבות הנובעים מעדרי בקר ו/או צאן או מרעיית בעלי חיים
אלו ו/או אחרים ,אלא אם הורחב פרק זה במפורש ושולמה פרמיה
מתאימה בגין הרחבה זו ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה.
נזק הנובע עקב הפעלת מכוורת ,אלא אם הורחב פרק זה במפורש
ושולמה פרמיה מתאימה בגין הרחבה זו ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה .
השבתה.
חבות כלשהי הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטיים.
חבות כלשהי הנובעת עקב כשל חיסוני נרכש ( ,)AIDSאלא אם
המבוטח נקט באמצעים סבירים למניעת הידבקות בכשל חיסוני
נרכש .
נזק ו/או חבות הנובעים מגידול בעלי חיים ו/או אחזקת בעלי חיים,
בהתאם למפורט בפרק א' לפוליסה ולעיסוק המבוטח ,המפורט
ברשימה ,כאשר גידולם ו/או אחזקתם אינו נעשה לצורך ייצור עצמי
אלא לשימוש מסחרי או שאינו חקלאי .למרות האמור לעיל ,גם
כאשר המבוטח ו/או מי מטעמו הוא המגדל את בעלי החיים לצורך
ייצור עצמי שאינו למטרות מסחריות ו/או חקלאיות ,לא יינתן כיסוי
בקשר עם מקרה ביטוח המיוחס להעברת מחלות ו/או וירוסים מכל
סוג שהוא על ידי בעלי החיים.
בעלי החיים עצמם לא ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.
נזק הנובע עקב הבערת אש אלא אם נקט המבוטח באמצעים הבאים:
 3.30.1נעשה בירור עם השירותים המטאורולוגים כי לא יהיו בשעות
המיועדות להדלקת האש (שתעשה רק בשעות הבוקר המוקדמות)
תנאים חריגים/מסוכנים להדלקת האש ,כולל רוח.
 3.30.2בכל עת שהאש דולקת ועד שעה לאחר כיבויה המוחלט תפוקח האש
ע"י אדם מבוגר ,אשר יהיו לו לפחות אמצעי כיבוי מינימאליים:
מחבט ,צינור כיבוי אש ,המחובר לצנרת מתאימה בקוטר  1צול
לפחות ובאורך המכסה את אזור השריפה היזום וסביבותיה.
חבות בגין תפעול ו/או החזקת מזבלה ,אלא אם הורחב במפורש
ברשימה ובהתאם לחוקים ולתקנות של משרדי הממשלה השונים
ו/או של הרשות המקומית הנוגעת בדבר וכן נזקים הנובעים עקב
מזבלה ציבורית מסודרת או ארעית ,אלא אם נקט המבוטח באמצעים
הבאים:
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 3.31.1כל הבערת אש יזומה תעשה לפי כל התנאים המצוינים בסעיף 3.30
לעיל.
 3.31.2סביב המזבלה תוערם סוללת עפר אשר עליה או מצידה החיצוני לכל
אורכה תהיה דרך גישה לרכב .4X4
 3.31.3סביב הדרך יוכן פס בידוד ברוחב  10מ' ,פס זה יהיה נקי מעשביה
ומכל חומר בעיר אחר החל מסוף חודש אפריל ועד לתחילת חודש
דצמבר.
 3.31.4יוצב שילוט מתאים האוסר על זריקת גרוטאות וכו' שלא בתוך שטח
המזבלה המסודר והאוסר על הבערת אש שלא באמצעות ובפקוח
המבוטח.
 3.31.5בתקופת הקיץ והסתיו ,לפחות אחת לחודש ,יפונו כל המזבלות,
גם הארעיות במשק.
הרעלות מכל סוג שהוא ,למעט עם נרכשה במפרט הרחבת
"ריסוס עצמי" (כמפורט בסעיף  3.20לעיל) ולמעט לעניין כיבוד המוגש
לאורחי המבוטח ו/או למתארחים בחדרי אירוח  /צימרים ובתנאי כי נכללו
חדרי האירוח במפורש במפרט פרקי הרכוש ב'  2ו ג'  3גם יחד בדף
הרשימה.
חבות בקשר עם מתקנים המשמשים לצורך פעילות אתגרית כהגדרתה
באתר האינטרנט של איילון שכתובתו  www.ayalon-ins.co.ilו/או
מקפצות (כולל טרמפולינות) או קיר טיפוס ,גם אם אינם משמשים
לפעילות ספורטיבית ,תחרותית או אתגרית.
פעולות זדון
חבות כלשהי הקשורה או נובעת מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה
לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ,אשר גרמה לקרות מקרה
הביטוח.
על אף האמור ,חריג זה לא יחול בגין מקרה ביטוח ,כאשר רשלנות
רבתי כאמור תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח..
חבות בקשר אם אספקת חשמל ו/או השלכותיה ,גם אם הורחב כיסוי
לכלול מערכות סולריות פוטו וולטאיות למינן.
חבות בקשר עם בעלות ,אחזקה ו/או שימוש באופניים חשמליים,
סאגוואי ,over board ,קורקינט חשמלי ,קלנועית ו/או כלי רכב דו או
תלת גלגלי אחר שאין חובה חוקית לבטחו והמונע באמצעות מנוע
עזר.
חבות בקשר עם מבנה דירות מגורי המבוטח ו/או תכולת מגורי
המבוטח.
חבות המוצאת מכלל ביטוח ,בהתאם לסייגים הכלליים לפוליסה.

.4

הרחבות כלליות לפרק ד'
מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בהרחבות המפורטות להלן כדי להרחיב את גבול
האחריות הכולל של איילון הנקוב ברשימה לפרק זה.
אחריות שילוחית –
4.1
פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין אחריות שילוחית הנובעת ממעשה
או מחדל של כל אדם או גוף הפועל בשם המבוטח או מטעמו.
בניגוד לאמור לעיל ולמען הסר ספק מוסכם בזה ,כי עובדים ארעיים ,מזדמנים,
4.2
מקריים ומתנדבים ,שעבורם לא חלה על המבוטח חובת תשלום דמי
ביטוח למוסד לביטוח לאומי ,ייחשבו כצד שלישי ,בעת היותם מועסקים
כאמור.
הביטוח לפי פרק זה יחול על נזקים שייגרמו לצד שלישי ,על ידי פלטפורמה או
4.3
נגררים מיועדים לגרירה ואשר נמצאים במצב נייח .גבול אחריות המבטח על
פי סעיף זה –  400,000ש"ח ,פרט למקרה המכוסה ע"י חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ( -1975ביטוח חובה) ,עליהם לא
תחול כלל הרחבה זו ,בין אם נרכש ביטוח כזה ובין אם לא נרכש.
הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין פעילותו המצוינת
4.4
במפורש בפרק זה ,מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים אך
ורק אם קיים אינטרס ברכוש בו מועסקים עובדים ובתנאים הבאים:
 4.4.1סמכות שיפוט תהיה רק לבתי משפט במדינת ישראל
ובכפוף לדיני מדינת ישראל.
 4.4.2איילון לא תהיה אחראית בגין פסק דין שניתן נגד המבוטח
על ידי בית משפט כלשהו שמקום מושבו מחוץ לתחום
שיפוטם של בתי משפט ישראליים (להלן פסק דין נכרי) או
עבור סכום כלשהו שהמבוטח יהיה חייב לשלמו על פי פסק
דין נכרי ,או המבוסס במישרין או בעקיפין על פסק דין נכרי
שניתן בקשר למקרה הביטוח.
 4.4.3הרכוש שבגינו נוצרה חבות ,מבוטח במסגרת פוליסה זו.
 4.4.4דף הרשימה בפרק זה ,הורחב במפורש לכלול חבות זו –
ושולמה פרמיה מיוחדת ומתאימה בגין הרחבה זו ,למעט אם
נרשם אחרת ברשימה.
 4.4.5למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות
הנובעת מהיזק גופני ,מוות ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או
שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים.
פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ו/או תרנים ו/או
4.5
שלטים בשטח החצרים המתוארים ברשימה ,למעט חבות עקב קרינה
מסוגים שונים הנפלטת מהם.
בניגוד לאמור לעיל מוסכם כי רכוש השייך לעובדי המבוטח ,כולל כלי רכב,
4.6
ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13
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הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,בקשר
עם עבודות בניה ,הרחבה ,שיפור ושיפוץ ,המבוצעות לטובת המבוטח,
בתנאי שערך הפרויקט ו/או הפרויקטים לאותה תקופת ביטוח אינו
עולה על  200,000ש"ח ,ובתנאי שאין פוליסה אחרת המכסה את
החבות הנ"ל .הרחבה זו אינה חלה על חבותם של הקבלנים ומבצעי
העבודה.
עובדי המבוטחים ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת
השתתפותם באירועים חברתיים ,לרבות אלה הכוללים פעילות ספורטיבית
(למעט פעילות אתגרית כהגדרתה באתר האינטרנט של איילון
שכתובתו  )www.ayalon-ins.co.ilהמאורגנים ע"י המבוטחים .הכיסוי
על פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח
לאומי ,כתאונת עבודה.
פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח ובני ביתו וכן את חבותו האישית
של כל אדם המועסק על ידו ,המורשה לשאת נשק ,בתנאי שהינו בעל
רישיון לאחזקת נשק ובתנאי כי ננקטו כל האמצעים הסבירים
לטיפול ,שימוש ואחזקת הנשק ,בכפוף להוראות כל דין .סעיף 3.19
לפרק זה ישתנה בהתאם לאמור בסעיף זה.
פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי אורחי המשק בעת
שהותם אצל המבוטח וכן כלפי עובדים ו/או מתנדבים ו/או עובדים זרים
שאינם נמנים על בני משפחתו ,הגרים בחצרי המבוטח ,בכל עת הימצאותם
בחצריו ,שלא במסגרת עבודתם אצלו.
אחריות צולבת
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על
פי הפוליסה ,על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד וכאילו הוצאה על שמו בלבד
פוליסה זו על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם
של האחרים ,אולם אחריותה של איילון לשפות את כל יחידי המבוטח
יחדיו ,לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה .אין באמור
לעיל כדי לפגוע בהגדרת "צד שלישי" או לשנותה באשר להתייחסות לכל אחד
מיחידי המבוטח.
הגנה משפטית
אם בעקבות מקרה הביטוח המכוסה בפרק זה ,תוגש כנגד המבוטח תביעה
פלילית ,יכסה פרק זה גם הוצאות הגנה משפטית שהמבוטח יצטרך לשאת
בהן להגנה בפני תביעה כזו ,וכן תשפה איילון את המבוטח בגין הסכומים אשר
המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים עפ"י החוק .הכיסוי אינו חל על
קנסות שיוטלו על המבוטח בתביעה כזו .אחריות איילון להרחבה זו של
הוצאות הגנה משפטית סבירות ,שיעשו בהסכמת איילון בכתב ומראש,
הינה אף מעבר לגבול האחריות של פרק זה.
שם המבוטח
שם המבוטח יהיה כמופיע ברשימה וכמוגדר בהגדרות הכלליות בפוליסה.

4.14

4.15

4.16

4.17
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למען הסר ספק מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה
זו לא תושפע עקב העדר רישוי מאת הרשויות המוסמכות ,אלא באם הותנה
הרישוי במפורש בפוליסה או ברשימה.
מושבים שיתופיים
מוסכם בזאת במפורש כי רכוש בבעלות האגודה שהינה מושב שיתופי,
שבוטח בפוליסה זו ,הנמצא באורח קבע בשימושו או באחריותו של חבר
המושב ,ייחשב במפורש כרכוש צד ג' מבחינתה של האגודה .למען הסר
ספק אין האמור לעיל חל על רכוש ו/או חבות במסגרת הרחבות
מכל סוג שהוא למשק המבוטח כאשר רכוש הרחבות אלה לא בוטח
בפוליסה זו.
הרחבות נוספות בתשלום תוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת
ברשימה
הפוליסה מורחבת לכסות את החבות הנובעת מהפעילויות דלעיל,
בנפרד או ביחד ,לפי העניין ,היה והרכוש מבוטח בפרק א' ובתנאי כי
הפוליסה הורחבה ושולמה פרמיה מתאימה בגין כל הרחבה והרחבה
בפרק זה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה .גבולות האחריות של כל
הרחבה המצוינת מטה וכן ההשתתפויות העצמיות והפרמיות הינן
בהתאם לנקוב ברשימה ,המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו .להלן
ההרחבות:
 4.16.1הפעלת מכוורת.
 4.16.2רעיית עדרים במרעה.
 4.16.3השכרת מחסנים.
 4.16.4פעילות חקלאית או אחרת במסגרת חברה או שותפות.
 4.16.5פעילות עסקית.
 4.16.6ריסוס לצרכים עצמיים בלבד.
 4.16.7פנסיון לסוסים וחוות רכיבה ו/או גידול סוסים.
הרחבות מיוחדות לפרק צד ג' בתשלום תוספת פרמיה ,למעט אם
נרשם אחרת ברשימה :
צוין הדבר במפורש ברשימה ושולמה פרמיה כפי שסוכם ,למעט אם
נרשם אחרת ברשימה ,אזי – על אף האמור בסייגים  3.4 ,3.3.3ו –  3.5לפרק
זה לעיל ועל אף האמור בסעיף  2.3ב"עיסוקים הבלתי מבוטחים" לפרק זה,
מורחב פרק זה לשפות את המבוטח בגין חבותו עקב:
 4.17.1אחריות בעל מוסך – על בסיס הגשת התביעה לראשונה
בתקופת הביטוח
אשר להרחבה זו ,החבות המבוטחת היא חבות המבוטח בלבד,
וזאת אך ורק באם המוסך מבוטח בפרק א' – רכוש בפוליסה
ובגבולות האחריות המפורטים ברשימה לצורך הרחבה זאת.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי גבול האחריות בהרחבה זו
הינו חלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה ולא בנוסף לו.

4.17.1.1

4.17.1.2
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איילון תשפה את המבוטח עקב תביעה שהוגשה נגדו
לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין היזק גופני,
מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני או נפשי או שכלי ו/או
היזק לרכוש ,לרבות התוצאות הנובעות מכך עקב פגם
בכלי רכב ו/או בחלקי כלי רכב שיוצרו ,נמכרו ,סופקו,
תוקנו ,טופלו ,הורכבו או יובאו ע"י המבוטח או כל אדם
אחר בשרותו במשך תקופת הביטוח לאחר שחדלו
להיות בשליטתו של המבוטח או כל אדם בשרותו
(כבעל מוסך) בתנאי כי איילון אינה חייבת לשפות
את המבוטח בגין:
 4.17.1.1.1עלות של חלקים פגומים אשר
סופקו על ידי המבוטח.
 4.17.1.1.2נזק שנגרם לכלי הרכב  3חודשים
לאחר המועד בו חדל להיות
בשליטתו של המבוטח.
 4.17.1.1.3חבות הנובעת מהספקה או מכירה
של כלי רכב משומשים.
 4.17.1.1.4פעולות זדון
 4.17.1.1.5חבות כלשהי הקשורה או נובעת
מרשלנות רבתי של המבוטח
שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות
או אי אכפתיות ,אשר גרמה לקרות
מקרה הביטוח.
על אף האמור ,חריג זה לא יחול בגין
מקרה ביטוח ,כאשר רשלנות רבתי
כאמור תרמה בשיעור חלקי לקרות
מקרה הביטוח.
 4.17.1.1.6חבות הנובעת מנסיבות שהיו
קיימות לפני מועד תחילת תקופת
הביטוח ושהמבוטח ידע או היה
חייב לדעת כי נסיבות אלה עלולות
להוות עילה לתביעה על פי הרחבה
זו ולא מסר אודותיהן לאיילון.
מוסכם בזאת במפורש ,כי הודעה
שנמסרה על ידי המבוטח במשך תקופת
הביטוח בדבר נסיבות העלולות לשמש
עילה לתביעה על פי הרחבה זו תיחשב,
לעניין הרחבה זו ,כתביעה שהוגשה נגד
המבוטח במשך תקופת הביטוח.
נזק שיגרם לכלי רכב וגם/או חלקי רכב שאינם בבעלותו
של המבוטח בעת היותו באחריותו ובשליטתו של
המבוטח או כל אדם שבשרותו למטרת תיקון ,שירות,

טיפול או שיפוץ בתחום חצרי המוסך או בסביבתו
המידית עד  50מטר מגדר המוסך.
בתנאי כי איילון אינה חייבת לשפות את המבוטח
בגין:
 4.17.1.2.1נזק הנגרם לכלי רכב בעת נהיגתו
על ידי אדם שאיננו בעל רישיון
נהיגה תקף לנהיגת כלי הרכב.
 4.17.1.2.2נזק הנובע מצביעה לקויה ותנאים
אקלימיים.
 4.17.1.2.3פעולות זדון ורשלנות פושעת.
 4.17.1.2.4נזק הנובע מפריצה או מגניבת
כלי הרכב וחלקיו ,אלא אם כלי הרכב
הועמד בחצרים סגורים ונעולים .למען
הסר ספק כלי רכב של המבוטח ו/או
עובדיו יחשב כצד ג' כלפי המוסך.
 4.17.1.3סייגים כלליים להרחבה
איילון אינה חייבת לשפות את המבוטח בגין:
 4.17.1.3.1עלות התיקון או החלפה של כל
מוצר ו/או חלק שתוקן ו/או סופק
ו/או שניתן על-ידי המבוטח ,כמו גם
עלות החזרת המוצר/החלק הפגום.
 4.17.1.3.2נזק גוף ו/או נזק רכוש הנגרם
למבוטח ו/או לכל אדם המועסק
על-ידו או הנמצא בשרותו ,תוך
כדי ועקב העסקתו ע"י המבוטח,
לרבות קבלנים וקבלני משנה
ועובדיהם.
 4.17.1.3.3נזק שנגרם עקב תיקון או שרות
שנעשו תוך חריגה מהמורשה
על-פי רישיונו של המבוטח ,ונזק
שנגרם עקב עיסוק שנעשה ללא
רישיון (רישיון לעניין סייג זה משמעו:
רישיון תקף ,מטעם משרד התחבורה,
לתפעול המוסך המבוטח על-פי המוגדר
ברישיון).
 4.17.1.3.4נזק לרכוש אשר אירע בשעת
עבודה בו וכתוצאה ישירה ממנה.
סייג זה חל רק לגבי חלק הרכוש שתוקן
או טופל.
 4.17.1.3.5חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח
כלפי ובגין קבלני משנה ועובדיהם.
למרות האמור בסייג זה יכלול הכיסוי
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הביטוחי על-פי הרחבת אחריות מוסכים
את חבותו של המבוטח בלבד העלולה
לחול בגין בעלי מקצוע חיצוניים,
המוזמנים על-ידי המבוטח לבצע בעבורו
עבודות שרות/טיפול/תיקון וכו' בתחום
המבוטח או מחוצה לו ,בתנאי שאותם
בעלי מקצוע מורשים כחוק לעסוק
באותן עבודות שהם מבצעים
בעבור המבוטח ובתנאי שתישמר
לאיילון זכות התחלוף כנגד אותם
בעלי מקצוע.
 4.17.1.3.6חבות בקשר עם נזק שנגרם
כתוצאה מפגם במוצר שיוצר
בניגוד לכל דין ו/או מהיות המוצר
בלתי מתאים לייעודו.
 4.17.1.3.7נזק שנגרם מחוץ לתחום המדינה.
 4.17.1.4הכיסוי ניתן על סמך המידע המהותי המפורט
בסעיף זה ללא מידע זה איילון לא הייתה מקבלת
סיכון זה לביטוח .אי קיום האמצעים לרבות אי
הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח עלול
לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה
של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים
 18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח:
כל מכשירי ההרמה במוסך יישמרו
4.17.1.4.1
במצב תקין וייבדקו תקופתית כנדרש
ע"י בודק מוסמך .המבוטח מתחייב
לתיקון כל פגם שיתגלה – בהקדם
האפשרי.
 4.17.1.4.2למבוטח רישיון תקף מטעם משרד
התחבורה לתפעול המוסך.
הכיסוי ,בכפוף לסייגים לחבות איילון על פי פרק זה
עד כמה שלא שונו במפורש על פי הרחבה זו.
 4.17.2אחריות המוצר – על בסיס הגשת התביעה לראשונה
בתקופת הביטוח
אם צוין במפורש ברשימה ,על אף האמור בסייג  3.3.3לפרק זה
ועל אף האמור בסעיף  2.3בעיסוקים הבלתי מבוטחים לפרק זה,
תשפה איילון את המבוטח בגין כל הסכומים אשר על המבוטח
לשלם בתור פיצויים בשל חבותו על פי החוק בגין מקרה הביטוח
המוגדר להלן ,עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן אשר יוגשו נגד
המבוטח עקב מקרה הביטוח ,לראשונה במשך תקופת הביטוח
הנקובה ברשימה.
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בנוסף ,תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות המשפט הסבירות,
לשם הגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי גבול אחריות המבטח
בהרחבה זו הינו חלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה ולא
בנוסף לו.
 4.17.2.1מקרה הביטוח
נזק שנגרם עקב פגם במוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו,
יובאו או הופצו על ידי המבוטח במהלך עסקיו ,שאירע
אחרי התאריך הקובע המצוין ברשימה – בתנאי
שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של המבוטח
בעת שאירע הנזק כאמור.
 4.17.2.2הגדרות
"חוק" -
4.17.2.2.1
א .פקודת הנזיקין (נוסח חדש).
ב .חוק האחריות למוצרים פגומים
תש"מ – .1980
"מוצר" – רכוש מוחשי ,בהתאם לרשום
4.17.2.2.2
בהצעה ,שנמסרה לאיילון ,או ברשימה
לרבות רכיבים ואריזה של מוצר המיוצר
על ידי המבוטח.
"ייצור" – כולל תיקון ,טיפול ,הרכבה וכן
4.17.2.2.3
יבוא לישראל למטרות מסחריות וכולל
שיווק בכל צורה שהיא.
"נזק" – אירוע תאונתי בתחום המדינה,
4.17.2.2.4
שגרם ל-
א .מוות ,היזק גופני ,מחלה ,פגיעה
גופנית או נפשית.
ב .נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד
שלישי לרבות אובדן גרר הנובע
מכך.
 4.17.2.3התאריך הקובע
מותנה בזה כי הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה את
המבוטח בגין כל תביעה או תביעות שיוגשו נגדו
עקב מקרה ביטוח שאירע לפני התאריך הקובע
המצוין ברשימה.
הכיסוי הביטוחי תקף אך ורק אם לאחר אותו
תאריך לא הייתה הפסקה ברציפות הביטוח.
 4.17.2.4סייגים לחבות איילון
מותנה בזה – אלא אם הוסכם בכתב אחרת
– כי הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה במישרין
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או בעקיפין או בהקשר כלשהו את חבותו של
המבוטח בגין או בקשר עם- :
 4.17.2.4.1נזק לגופו של כל אדם הנגרם תוך
כדי ועקב העסקתו על-ידי המבוטח.
 4.17.2.4.2חבות של המבוטח כלפי קבלנים
או קבלני משנה ועובדיהם ,או כלפי
כל אדם הקשור עם המבוטח בחוזה
עבודה מפורש או מכללא ,המקנה
למבוטח מעמד של מעסיק כלפיו.
 4.17.2.4.3כל אחד מן המנויים להלן :נזק
כלשהו למוצרים ו/או עלות
תיקונים או החלפה של כל אחד
מהמוצרים ,וכל הוצאה או הפסד
הכרוכים בהחזר מוצרים פגומים
על פי ההתנאה של הפסקת ייצור
והשבת מוצרים פגומים (סעיף 5
להלן).
 4.17.2.4.3.1כל חבות המוטלת
על המבוטח מכח
חוזה ואשר לא היתה
מוטלת עליו אלמלא
קיומו של החוזה.
 4.17.2.4.3.2סכום כלשהו אשר
המבוטח היה רשאי
לתבוע מגורם כלשהו
והוא מנוע לפי הסכם
שהוא צד לו .המבוטח
יחזיר לאיילון כל סכום
ויכולה
ששילמה
הייתה לגבותו בהיעדר
הסכם כזה.
 4.17.2.4.4נזק שנגרם ממוצר המשלב בתוכו /
בייצורו הנדסה גנטית.
 4.17.2.4.5נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו
וגם או בשליטתו או בהחזקתו של
המבוטח.
 4.17.2.4.6נזק שנגרם כתוצאה מפרסום
מטעה ע"י המבוטח שלא בתום לב.
 4.17.2.4.7נזק שנגרם כתוצאה מהוראות
שימוש לא נכונות או הוראות
השונות מהוראות היצרן המקורי
שהוספו ע"י המבוטח.
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4.17.2.4.8

4.17.2.4.9

4.17.2.4.10
4.17.2.4.11
4.17.2.4.12
4.17.2.4.13

4.17.2.4.14

4.17.2.4.15
4.17.2.4.16
4.17.2.4.17
4.17.2.4.18

4.17.2.4.19
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נזק שנגרם כתוצאה מפגם במוצר
שיוצר בניגוד להוראות כל דין,
דרישות תקן או הוראות שפורסמו
כדין על ידי רשות מוסמכת.
תביעה הנובעת מהיות המוצר
בלתי מתאים לייעודו .חריג זה לא
יחול על נזק שנגרם עקב פגם באותו
מוצר.
מוצר בייצור ראשוני ()prototype
או הנמצא בשלבי ייצור והרצה.
פיצוי ענישה ,קנסות ופיצויים
לדוגמא.
נזק כספי טהור ,שאינו תוצאה
ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד
שלישי שניזוק.
זיהום אויר או זיהום מים או זיהום
קרקע ,אולם למעט זיהום שהינו
תוצאה של אירוע תאונתי ובלתי צפוי
מראש .אולם אם צוין ברשימה כי
הפוליסה הורחבה לכלול אירועים
בארה"ב או בקנדה או התדיינות
בבתי משפט בארה"ב או בקנדה,
אזי יחול חריג זה על כל זיהום אויר
או זיהום מים או זיהום קרקע.
אסבסט ( )asbestosו/או צורנית
( )SILICOSISאו כל חומר אחר
אשר מכילו בכל כמות או צורה
שהיא.
כלי רכב וחלקיהם ,כלי טיס
וחלקיהם.
נזק שנגרם במישרין או בעקיפין
משימוש במוצר שיוצר ו/או נלקח
מגוף האדם.
קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים.
המשוגעת"
ה"פרה
מחלקת
( )B.S.Eאו כל מחלה אחרת השייכת
לקבוצת מחלות הקשורות במח
ספוגי BOVINE SPONGIFORM
.ENCEPALOPTAY
כל אובדן או נזק שנגרם ממחלת
הבוטוליזם לסוגיה ,אלא אם ימציא
התובע למבוטח טרם קרות מקרה

הביטוח הצהרה חתומה הפוטרת את
המבוטח מחבותו בגין נזקי בוטוליזם
שנגרמו לעדרים ,אשר לא חוסנו
במלואם כנגד מחלה זו ,בהתאם
להמלצת משרד החקלאות.
 4.17.2.4.20כל אובדן או נזק שנגרמו או
הוחמרו עקב או בקשר ל
(Polychlorinated Biphenyls
 (PCBsו/או דיוקסין ואו הימצאות
אנטיביוטיקה .לגבי אנטיביוטיקה לא
יחול חריג זה אם הוכיח המבוטח כי ניתן
מרשם וטרינר לאותה סדרת ייצור.
 4.17.2.4.21פעולות זדון
 4.17.2.4.22חבות כלשהי הקשורה או נובעת
מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה
יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות,
אשר גרמה לקרות מקרה הביטוח.
על אף האמור ,חריג זה לא יחול בגין
מקרה ביטוח ,כאשר רשלנות רבתי
כאמור תרמה בשיעור חלקי לקרות
מקרה הביטוח.
.5

הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים
נוכח המבוטח או הובא לידיעתו – כי מוצר גרם או עלול לגרום לנזק כתוצאה מפגם
כלשהו ,יפסיק המבוטח מיד את ייצורו ,מכירתו ואספקתו .על המבוטח לנקוט
באמצעים סבירים להחזיר לידיו כל מוצר פגום כזה שיצא משליטתו ולהזהיר את
הצרכנים מפני שימוש בו .הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהחזר מוצרים
כאמור יהיו על חשבון המבוטח..

.6

התאמת דמי הביטוח
דמי הביטוח עבור סעיף ביטוח אחריות המוצר חושבו על סמך מחזור שנתי משוער
בעסקו של המבוטח על פי הצהרתו בפני איילון (מחזור לצורך סעיף זה :סך התקבולים
של המבוטח הנובעים ממכירה ,אספקה או שירותים של המוצרים) .המבוטח יהיה
חייב לנהל פנקס רישום מדויק ,המכיל את כל הפרטים הנוגעים לנ"ל ,ועליו להרשות
לאיילון לבדוק בכל זמן פנקס זה .המבוטח ימציא לאיילון תוך חודש ימים או תוך כל
תקופת הביטוח את כל המידע הנדרש על ידי איילון .על סמך הנתונים הנ"ל יתואם
החישוב הסופי של דמי הביטוח בעד כל תקופת הביטוח .עודף דמי ביטוח יוחזר
למבוטח ,ויתרת חוב תשולם לאיילון ,לפי העניין ,וזאת בכפיפות לסעיף דמי
הביטוח המינימאליים ,כמצוין ברשימה.
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.7

אמצעים למניעת מקרה הביטוח
על המבוטח למלא אחר כל חובה חקוקה שנועדה להגן על הציבור מליקויי בטיחות
הנובעים מפגמים במוצרים שהמבוטח מייצר ,מוכר או משווק ,ולנקוט בכל האמצעים
הסבירים כדי להבטיח כי המוצרים אשר יוצרו ,תוקנו ,טופלו ,נמכרו או שווקו על ידו
הינם תקינים ובטוחים .כן עליו להחזיק במצב תקין את חצריו ,ציודו וכל דבר או חפץ
שבשימוש בעסקו ,ולהעסיק אך ורק עובדים מיומנים או ,אם נדרש ע"י החוק ,עובדים
מוסמכים או מורשים.

.8

שינוי בסיכון
על המבוטח להודיע לאיילון על כוונתו לייצור ,למכור או לשווק מוצרים שלא יצר ,מכר
או שיווק קודם לכן או שלא הודיע לאיילון על ייצורם ,מכירתם או שיווקם .הכיסוי לא
יחול בגין מוצרים כנ"ל אלא אם הסכימה לכך איילון מראש בכתב ,לפני קרות מקרה
הביטוח.

.9

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה כהשתתפות
עצמית אשר תחול על כל סכומי הפיצוי ו/או ההוצאות העומדים לתשלום,
לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוצאות שהוציאה איילון במהלך
הטיפול בתביעה וזאת ,אף אם לא הוטלה חבות על המבוטח ,וגם אם לא
שולמו פיצויים בגינה .ההשתתפות העצמית תחול בגין כל נפגע במקרה
של נזק גוף ובגין כל תובע במקרה של נזק לרכוש ,לפי העניין .במידה ומדובר
בהשתתפות עצמית מכוח כמה הרחבות לפרק זה ,תחול השתתפות עצמית אחת,
הגבוהה מביניהן.
סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או שער
המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני
תשלום תגמולי הביטוח.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
הכיסוי לפי פרק זה ,לרבות כל סעיף ,שבוטח על פיו ,בכפוף לסייגים ולתנאים
הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ה' – ביטוח חבות מעבידים
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
.1

אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה בגין הסכומים
אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי חוק בגין חבותו כתוצאה ממקרה
ביטוח ,שארע תוך כדי פעילותו בעיסוקיו ,כמפורט ברשימה ,בכל מקום בשטח מדינת
ישראל ,עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה ,וכן בגין הוצאות המשפט
הסבירות לשם הגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח ,ובניכוי השתתפות
עצמית כאמור בסעיף  7להלן.

.2

הגדרות למטרת הביטוח לפי פרק זה

.3
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2.1

"חוק" –

2.2

"מקרה
ביטוח" –

2.3

"שכר" –

פקודות הנזיקין (נוסח חדש) ,חוק האחריות למוצרים פגומים
תש"מ ( )1980וכל דין העשוי לחול בשטחים המוחזקים ע"י
צה"ל.
נזק או ליקוי גופני או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה
לאחד מעובדי המבוטח המתוארים ברשימה ושהוא בשרותו
הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו ,שאירעה תוך כדי
ועקב עבודתו בעיסוק המבוטח ,כמפורט ברשימה.
סך כל המשכורת ,השכר ,העמלה ,ההשתכרות וההטבות
האחרות הניתנים ע"י המבוטח לעובדים ,בתוספת ההוצאות
הנלוות ,המפורטות בטופס  126או חליפו.

סייגים לחבות איילון
איילון לא תהיה אחראית לפי פרק זה ל:
חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן או קבלן משנה ,או עובד של קבלן
3.1
או קבלן משנה כזה.
חבות כלשהי של המבוטח מכח הסכם אשר לא הייתה קיימת בהעדר
3.2
הסכם כזה.
סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.
3.3
סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא
3.4
מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו .המבוטח יחזיר לאיילון כל סכום
שתשלם איילון ויכולה הייתה לגבותו בהעדר הסכם זה.
 3.4.1סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת
התביעה ,או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום
הוראות בחוק ביטוח לאומי או בתקנותיו או מחמת שלא
הוגשה לו התביעה כלל.
 3.4.2סכום כלשהו ,בו יחויב המבוטח עקב מקרה ביטוח במסגרת
פוליסה זו ,לפצות עובד שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליו.
במקרה כזה תפצה איילון את המבוטח בגין תביעות כאלו
רק בסכום העודף מעל כל מה שעשוי היה להשתלם בהתאם

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19
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לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה  ,1995 -אילו
היה אותו עובד מבוטח על פי החוק הנ"ל.
חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון או ברעלים אורגנו-זרחניים
אחרים ובפיתיונות מורעלים בגפרת התליום או בסטריכנין ,אלא אם
השימוש בהם נעשה לפי התקנות.
חבות המוצאת מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייג  1לסייגים הכלליים
לפוליסה.
חבות הנובעת מריסוס או דישון או חיטוי ,למעט אם אלה נעשו לשימוש
עצמי בלבד
חבות כלשהי הנובעת או קשורה בצורנית או אמיינתית
( )ASBESTOIS OR SILICOSISאו כל חומר אחר אשר מכילו בכל
כמות או צורה שהיא.
חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים ,בעת
העסקתם בשטחים המוחזקים ,בכפוף לתנאי ההרחבה הרלוונטית
בפוליסה.
חבות כלשהי הנובעת מהשבתה.
חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ב-:
 3.11.1בכלי רכב כמשמעותו בפקודת ביטוח כלי רכב מנועי (סיכוני
צד שלישי) נוסח חדש תשל"ה – .1975
 3.11.2כלי שייט ו/או כלי טיס מכל סוג שהוא.
חבות כלשהי הנובעת עקב כשל חיסוני נרכש ( .)AIDSסייג זה לא
יחול במקרה שבו מבוטח נקט באמצעים סבירים למניעת הידבקות
בכשל חיסוני נרכש.
הוגדר ברשימה משקו של המבוטח כמשק בלתי פעיל ,תוגבל חבות
איילון לעובדי משק ביתו בלבד .אולם היה והמבוטח ביטח חדרי אירוח
בפרקי הרכוש – יורחב אף פרק זה כמו גם פרק ד' (צד שלישי) לכלול את
חבותו בגין העובדים המצוינים ברשימה והעובדים בחדרי האירוח.
פגיעה בשל גז ראדון.
נזקי קרינה סלולארית.
חבות בקשר עם התקנה ו/או טיפול במערכות סולריות פוטו וולטאיות,
גם אם הורחב כיסוי לכלול מערכות אלו בפרקי הרכוש בפוליסה זו.
פעולות זדון
חבות כלשהי הקשורה או נובעת מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה
יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ,אשר גרמה לקרות מקרה הביטוח.
על אף האמור ,חריג זה לא יחול בגין מקרה ביטוח ,כאשר רשלנות
רבתי כאמור תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח.
חבות בקשר לעיסוק במסחר או בניהול עסק מכל סוג שהוא( ,למעט
עיסוקו כחקלאי) אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

.4

תנאי התאמת פרמיה
4.1

4.2

.5
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אם חושבה הפרמיה על בסיס שכר משוער או על בסיס מספר העובדים,
תותאם הפרמיה לאחר תום תקופת הביטוח לפי השכר שישולם למעשה ע"י
המבוטח לעובדים הכלולים בכיסוי בפרק זה במשך תקופת הביטוח או על פי
מספר העובדים המרבי במשך תקופת הביטוח ,לפי העניין ,בכפוף לפרמיה
מינימאלית הנהוגה אצל איילון ,למעט מקרים של ביטול הפוליסה או
הביטוח לפי פרק זה ע"י איילון .אם סך כל השכר ששולם למעשה יהיה שונה
מסך כל השכר בגינו שולמה הפרמיה ,יותאם החשבון הסופי של הפרמיה
ע"י תשלום הפרש פרמיה לאיילון או החזרת הפרש פרמיה למבוטח ,כפי
שיחייב המקרה.
המבוטח מתחייב להמציא לאיילון העתקים או תצלומים של כל דיווח תקופתי
או שנתי המעיד על השכר ששולם לעובדים הכלולים במסגרת פרק זה –
כולל שכר ששולם לשוליות ו/או נוער עובד ולומד – ושדיווחים אלה יחפפו
באופן מלא ומדויק את שכר כל העובדים הכלולים במסגרת פרק זה .אם
נכללו במסגרת ביטוח זה עובדים תושבי השטחים המוחזקים ,המועסקים
ע"י המבוטח בישראל ,ימציא המבוטח לאיילון העתק הצהרתו הנפרדת לגבי
השתכרות של עובדים אלה .הדיווחים המוזכרים לעיל יוגשו לאיילון תוך  30יום
מתאריך שהוגשו לרשויות הנוגעות בדבר .כל צילום והעתק דיווח כנ"ל יאומתו
בחתימת המבוטח או רואה החשבון של המבוטח.
 4.2.1מבלי לפגוע בכל הרשום בתנאי הפוליסה ובתוספותיה ,הרי בגדר
עובדות מהותיות לעניין פרק זה ,תיחשב גם כל עובדה אשר
המבוטח מסר לאיילון בעניין משכורת ושכר ששילם לעובדיו במשך
תקופת הביטוח או מספר העובדים המרבי במשך תקופת הביטוח,
לפי העניין.
 4.2.2המבוטח ישמור על תיעוד מלא של משכורת ושכר ששילם לעובדיו,
ורישום של מס' העובדים שהעסיק במשך כל תקופת הביטוח ,ועד
לתקופה סבירה אחריה .המבוטח יאפשר לאיילון לבדוק רישומים
אלה בכל עת שימצא לנכון לעשות זאת .הפרמיה של פרק זה היא
פרמיית פיקדון ,והינה כפופה להתאמה לאחר תום תקופת הביטוח,
כאמור בתנאי  4.1לעיל.

התנאה מיוחדת לפרק ה'
מוסכם בזאת כי בכל מקרה של תביעה ,על פי פרק זה ,עקב מקרה ביטוח
אשר לדעת איילון הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה
למועד תחילת תקופת הביטוח אזי תקבל איילון על עצמה את האחריות לשפות
את המבוטח בגין מקרה הביטוח כאמור בתנאי כי:
במועד תחילת תקופת הביטוח לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה
5.1
לתביעה בגין מקרה הביטוח.
המבוטח מתחייב להסב לטובת איילון כל זכות לשיפוי העשויה לעמוד לזכותו
5.2
כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת
הביטוח.

5.3

.6

הרחבות כלליות לפרק ה'
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא הייתה
מבוטחת על ידי מבטח אחר כלשהו במשך התקופה שקדמה למועד
תחילת תקופת הביטוח על פוליסה זו.
כאשר חבות המבוטח נובעת מתאונה או מחלה שנגרמה על ידי חשיפת העובד
לסיכון מתמשך ו/או לאירוע מתמשך או לצירוף אירועים מצטברים
(להלן "גורם הנזק") ,תוך כדי ועקב עבודה בעסקו של המבוטח ,תשא איילון
בחלק יחסי של החבות ,כפי היחס שבין תקופת החשיפה של העובד לגורם
הנזק בתקופת הביטוח של פוליסה זו ,לבין תקופת החשיפה בכלל.

קבלנים וקבלני משנה
אם צוין במפורש ברשימה ושולמה תוספת פרמיה בגין הרחבה זו,
למעט אם צוין אחרת ברשימה ,איילון תשפה את המבוטח ,בגין חבותו כלפי
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם עקב עבודתם בעבורו בתחום "גדר המשק"
עקב מקרה הביטוח.
שעות העבודה
למען הסר ספק מוסכם בזאת ,כי פרק זה חל על חבות המבוטח כאמור
במקרה הביטוח בכל עת שהעובד נמצא בשרות המבוטח ,לרבות בעת
הפסקות עבודה במהלך יום העבודה ,העברה ממקום עבודה אחד למשנהו,
בדרך אל מקום העבודה וממנו ,וכן בעת פעילות אחרת של העובד הנעשית
לצורך עבודתו או בקשר אליה כל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו,
זכויותיו וצרכיו כעובד המבוטח.
הביטוח מורחב ומכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין עובדים
ומומחים זרים עבורם משלם המבוטח ו/או חברת כוח אדם ו/או אחרים למוסד
לביטוח לאומי ,ובתנאי מפורש שסך כל העובדים צוין ברשימה ,בין אם
הם קבועים ובין אם הם זמניים .הרחבה זו כפופה לסעיף ביטוח חסר.
הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת
כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו .זאת בתנאי ,כי כל המחזיק בנשק באישור
המבוטח היה בקרות מקרה הביטוח בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי
נשק על פי כל דין ,וכי נקט באמצעים סבירים לשמירתו ולשימוש בו,
בכפוף להוראות כל דין.
הכיסוי על פי פרק זה הורחב לכסות את חבותו החוקית של המבוטח כלפי
עובדיו בעת שהותם הזמנית בחו"ל במסגרת עיסוקו של המבוטח כמוגדר
בפרק ד' (צד שלישי) ובכפוף לתנאים מצטברים אלה:
 6.5.1עובדים אלו ממשיכים להיכלל ברשימת עובדי המבוטח.
 6.5.2המבוטח מקיים עבור העובדים האלו את הוראות חוק הביטוח
הלאומי ותקנותיו.
 6.5.3כל התדיינות תקוים בישראל ,בבית משפט ישראלי ולפי דיני מדינת
ישראל.

6.6

6.7

6.8
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 6.5.4איילון לא תהיה אחראית בגין פסק דין שניתן נגד המבוטח
על ידי בית משפט כלשהו שמקום מושבו מחוץ לתחום
שיפוטם של בתי משפט ישראליים (להלן פסק דין נכרי) או
עבור סכום כלשהו שהמבוטח יהיה חייב לשלמו על פי פסק
דין נכרי ,או המבוסס במישרין או בעקיפין על פסק דין נכרי
שניתן בקשר למקרה הביטוח.
 6.5.5אם צוין ברשימה כי הפוליסה הורחבה לכלול אירועים
בארה"ב ,או בקנדה ,או התדיינות בבתי משפט בארה"ב
או בקנדה ,מותנה בזאת כי לעניין הליך המתנהל בפני בתי
המשפט של ארה"ב ו/או קנדה:
פרשנות הפוליסה והתדיינות בין המבוטח לאיילון יהיו
6.5.5.1
בהתאם לדין הישראלי ובבתי משפט במדינת ישראל.
 .6.5.5.2ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני כל תביעה
או דרישה לפיצוי ,תהיינה אף מעבר לגבול האחריות,
כאשר ההוצאות המשפטיות תיבחנה בהתאם להוצאות
הנהוגות בבתי משפט בישראל ובהתאם לדין הישראלי.
 6.5.6למבוטח יש אינטרס ברכוש בו מועסקים עובדים אלו.
 6.5.7הרכוש מבוטח במסגרת אחד מפרקי הרכוש בפוליסת המבטח.
 6.5.8למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת
ממקרה ביטוח שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים.
הביטוח מורחב ומכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין עובדים שהוא
משלם עבורם ביטוח לאומי והמועסקים זמנית בהסכמתו וברשותו אצל
אחרים ,ובתנאי מפורש שהם חלק מסך כל העובדים שצוין ברשימה,
בין אם הם קבועים ובין אם הם זמניים .הרחבה זו כפופה לסעיף ביטוח
חסר.
תושבי השטחים והרשות הפלסטינאית המועסקים בשטחים ועובדים ללא
ביטוח לאומי – מוסכם בזאת כי האמור בסייג  3.9ובסייג  3.4.2שבסייגים
לפרק זה ,בהתאמה ,לא יחול על חבות המבוטח עקב העסקת עובדים תושבי
השטחים והרשות הפלסטינאית ועובדים שלא ניתן על פי חוק לבטחם
באמצעות המוסד לביטוח לאומי בתנאי שבכל מקרה כזה תחול על
המבוטח השתתפות עצמית של  20,000ש"ח וגבול האחריות בגין
נפגע אחד ובגין סה"כ הפיצויים לאירוע אחד ובמשך תקופת הביטוח
לא יעלה על  600,000ש"ח .מוסכם במפורש כי הרחבה זו אינה
חלה על תביעות המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי ביטוח וקנסות,
ובתנאי מפורש שהם חלק מסך כל העובדים שצוין ברשימה ,בין אם
הם קבועים ובין אם הם זמניים .הרחבה זו כפופה לסעיף ביטוח חסר.
מקרים מסוימים של נזקי-גוף
על אף האמור בסעיף  3.11בסייגים לפרק זה ,מורחב הכיסוי הביטוחי בפרק
זה לכלול את חבותו של המבוטח ,העלולה לחול בגין נזק גוף שנגרם למי
מעובדיו עקב השימוש ברכב מנועי שאינו בבעלות המבוטח ו/או בני

6.9

.7

משפחתו הגרים עימו .כיסוי מורחב זה יחול אך ורק בגין מקרה ביטוח
שלא קיימת לגביו – בקרותו – חובת ביטוח על פי פקודת רכב מנועי
(נוסח חדש) התשל"ה  1975ומוגבל לסך של  ₪ 400,000למקרה
ביטוח ולתקופת הביטוח.
עבודות בניה והרחבה
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בגין
עבודות בניה ,הרחבה ,שיפוץ והתקנה הנעשים בחצריו בתחום המושב וזאת
בתנאי שערכן השנתי של עבודות אלה אינו עולה על  50,000ש"ח
ובתנאי שלא קיימת פוליסה אחרת המכסה חבות זו .למען הסר ספק
מוסכם בזה כי הרחבה זו אינה חלה על חבותם הישירה של הקבלנים,
קבלני משנה ומבצעי העבודות.

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה כהשתתפות עצמית
אשר תחול על כל סכומי הפיצוי ו/או ההוצאות העומדים לתשלום ,לרבות ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,הוצאות שהוציאה איילון במהלך הטיפול בתביעתו זאת אף
אם לא הוטלה חבות על המבוטח וגם אם לא שולמו פיצויים בגינה .ההשתתפות
העצמית תחול בגין כל נפגע.
סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או שער
המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני
תשלום תגמולי הביטוח.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה ,או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ו' – ביטוח שבר מכני
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין מקרה הביטוח שייגרם
בתקופת הביטוח ,כתוצאה משבר מכני לרכוש המבוטח המתואר ברשימה ובכפוף
לתנאים המפורטים להלן ,בתנאי שהסכום ,שישולם על ידי איילון עבור כל
פריט המפורט ברשימה לא יעלה על ערכו הכספי הממשי ולא יעלה בסך
הכול על גבול אחריות המבטח .בכל מקרה לא יעלה הסכום שישולם על גובה
הנזק שנגרם למבוטח בשל מקרה הביטוח.
.1

מקרה הביטוח
נזק פתאומי ובלתי צפוי המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח הנמצא
בכתובת המצוינת ברשימה בכל מצב שהוא לרבות:
בפעולה או בתנוחה.
1.1
בתהליך של פירוק ,הרכבה או הצבה מחדש שנעשו לשם ניקוי ,תיקון ,שיפוץ
1.2
כללי ,והנובע מאחד או יותר מהסיכונים המבוטחים:
 1.2.1פגמים וליקויים בחומר ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה,
איזון לקוי ,לחצים ומאמצים בלתי רגילים ,סיכה לקויה או בלתי
מספקת.
 1.2.2זרם או מתח יתר ,בידוד חשמלי לקוי ,קצר חשמלי ,חימום יתר.
 1.2.3שגיאות ,היעדר מיומנות ,רשלנות או מעשי זדון מטעם עובדי
המבוטח ,או צד שלישי.
 1.2.4נפילה ,מכה ,התנגשות או אירועים דומים או חדירת גופים זרים.
 1.2.5התפוצצות (פרושה :התרסקות פתאומית של חלק/ים מהרכוש
המבוטח כתוצאה מלחץ פנימי של קיטור ,נוזלים ,אויר או
מהתפוצצות גזי שריפה).
 1.2.6כל סיבה אחרת ,אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין
כיסוי ביטוחי.

.2

הרכוש המבוטח
המכונות והציוד המפורטים בהצעת הביטוח וברשימה בפרק שבר מכני ,כולל הוצאות
הובלה ,הקמה ,היטלי מכס ומע"מ אם יחולו ואשר אינם ברי החזרה.

.3
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הגדרת בסיס הביטוח
בסיס הביטוח לפוליסה זו יקבע עפ"י עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש
אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת דמי הובלה ,היטלי מכס ומע"מ
(אם יחולו ואשר אינם ,כאמור ,ברי החזרה).
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי עפ"י פוליסה זו .לעניין שיפוי ראה
סעיף  4להלן – תגמולי ביטוח.

.4

תגמולי הביטוח
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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נזק הניתן לתיקון
במקרים בהם הנזק לפריט המבוטח ניתן לתיקון תשלם איילון את כל
ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הפריט תוך זמן סביר למצב
פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק .כן תשלם איילון את ההוצאות של
הפירוק ושל הקמה מחדש שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה
הרגילים לבית המלאכה והיטלים אם יחולו כאלה .אם התיקונים יבוצעו בבית
מלאכה שבבעלות המבוטח ,תשלם איילון את עלות החומרים ושכר העבודה
שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר עבודה עבור
התיקונים ,לכיסוי ההוצאות הכלליות .במקרה והעלות של החזרה למצב
פעולה תקין תגרור אחריה ליפוף חשמלי ,או החלפה של חלפים המתכלים
עקב שימושם ,ייעשה ניכוי מתאים עבור בלאי .איילון לא תשלם עבור
שינויים ,תוספות ,שיפורים ,או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת
ביצוע תיקונים המכוסים בפרק זה .המבוטח ישא על חשבונו בעלות
של תיקונים ארעיים כלשהם ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים
הסופיים המכוסים ע"י פרק זה.
אובדן מוחלט
בקרות אובדן מוחלט של פריט ,מפרטי הרכוש המבוטח ,תשפה איילון את
המבוטח עבור עלות ההחלפה של הפריט שאבד ,בפריט חדש מאותו סוג
ומאותו כושר תפוקה ,כשעלות זו כוללת דמי הובלה ,הוצאות הקמה והיטלים
(אם יחולו) ושאינם ברי החזרה .אולם ,מוסכם בזאת במפורש כי היה
וחלפו:
 3שנים מאז הפעלתו לראשונה של הציוד או ממועד שיפוצו כללי
ו/או חידושו או
 5שנים מאז הפעלתם לראשונה או ממועד שיפוצם הכללי ו/או
חידושם של גנראטור חרום ו/או ציוד חליבה
יופחת בלאי מתגמולי הביטוח בהתחשב במצבו של הרכוש המבוטח
מיד לפני קרות מקרה הביטוח.
כ"אובדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ,ייחשב המקרה בו עלות
התיקונים של הפריט על פי חישוב תגמולי הביטוח כמפורט בפסקה  4.1לעיל
עולה על – או שווה לעלות החלפתו כאמור בסעיף זה – .4.2
תגמולי הביטוח לא יכללו את עלות ההובלה או העברה של הרכוש
המבוטח או כל רכוש או עובדים מחוץ לתחום המדינה ,אלא אם הוסכם
אחרת.
תשולמנה הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף ,שעות נוספות או עבודה
בשבתות או בחגים ,עפ"י הצורך ובאישור שמאי מטעם איילון ,אולם עד
שעור של  20%מגובה הנזק.
ערכה של ניצולת הניתנת לשימוש על ידי המבוטח תופחת מהשיפוי
המגיע למבוטח.

.5

סייגים
הביטוח לפי פרק זה לא יחול על:
אובדן או נזק שיגרמו במישרין או בעקיפין עקב אחד או יותר
5.1
מהסיכונים המכוסים או הניתנים לכיסוי בפרקים א' ,ב' או ג' ,לרבות:
אש ,פעולת כיבוי אש ,ניקוי שיירים או פירוק בעקבות או במהלך
אש ,ברק ,התפוצצות כימית ,פעילות של טיסה או של חפצים ו/
או חלקים הנושרים מטיסה זו ,גניבה או ניסיון לגניבה ,התמוטטות
מבנה ,הצפה ,גשם ,ברד ,שיטפון ,הימלטות נוזלים או גזים מהכלים
או הצינורות בהם הם מאוחסנים או מוזרמים ,רעידת אדמה ,שקיעת
קרקע וסלעים ,גלישת קרקע וסלעים ,התפרצות וולקנית ,סופת
הוריקן ,צקלון ואסונות טבע דומים.
אובדן או נזק שיגרמו לרכוש המבוטח עקב שינויים ,ניסיונות ,ועומס
5.2
יתר שהופעל על הרכוש המבוטח ,שלא למטרות להן נועד.
אובדן או נזק שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח ,או
5.3
סיפק אותו או ביצע בו תיקונים בין שאחריותו של זה נובעת מכוח
חוזה או אחרת .חלק הלה על אחריותו ,תשלם איילון את דמי האובדן או
הנזק בתנאי שהמבוטח חייב יהיה להסב לאיילון את תעודת האחריות
שברשותו וכל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן ,הספק או המתקן.
אובדן או נזק שיגרמו לפריט מפריטי הרכוש המבוטח בהיותו מופעל
5.4
לראשונה אצל המבוטח ואשר טרם חלפה לגביו תקופת ההרצה
המקובלת לגבי רכוש מסוגו ,והנזק ארע בתקופת ההרצה.
אובדן או נזק שיגרמו במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מפגמים או
5.5
ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפו של פרק זה ,אלא אם
לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.
אובדן או נזק שיגרמו לאחד או יותר מהמפורטים להלן:
5.6
 5.6.1יסודות ובנייה מכל סוג שהוא ,אלא אם כן נכללו אלה במפורש
ובמפורט ברכוש המבוטח כפי שהוא מתואר ברשימה.
 5.6.2אביזרים בני חילוף כגון תבניות ,מקדחים ,מבלטים ,משוריות
וגלילים וכן רצועות ,חגורות ,חבלים ,כבלים ,שרשרות,
מצברים או סוללות חשמל ,צמיגים ,מברשות ,חומרי
הפעלה (כגון שמן סיכה ,דלק ,ממריצים) ,חומרי קירור (בין
אם נוזל ובין אם גז).
 5.6.3חומרים בלתי מתכתיים ,זולתי אלה העשויים מחומר פלסטי
קשיח.
 5.6.4תנורים וציוד אלקטרוני ,אלא אם כן נכללו במפורש ובמפורט
ברשימה.
אובדן או נזק ישיר של התבלות ,חלודה ,שיתוך (קורוזיה) ,או אבנית
5.7
של כל חלק מהרכוש המבוטח ,שיגרמו או ינבעו באורח טבעי משימוש
רגיל או מעבודה רגילה .או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית; או
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5.8
5.9

5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

5.15
.6

תנאים מיוחדים
6.1
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שיגרמו על ידי שריטות בשטחים צבועים או ממורקים .סייג זה מוגבל
לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
אובדן או נזק לחומרים במהלך יצורם או עיבודם ,לרבות אובדן שימוש
ואובדן עקיף הנובע מנזק כזה.
אובדן או נזק לפריט מפריטי הרכוש המבוטח ,כתוצאה ישירה של
המשכת הפעלתו לאחר נזק שלא תוקן או שתיקונו לא אושר ע"י
איילון.
השבתות.
מעשי זדון של המבוטח או מי מבני משפחתו הקרובה או בסיועם.
רכוש כלשהו ,כאשר המקום המבוטח איננו תפוס ו/או נטוש למעלה
מ –  60יום רצופים בתוך תקופת הביטוח.
נזק תוצאתי או נזק גרור מכל סוג שהוא אשר עלולים להיגרם למבוטח
כתוצאה מהסיכונים המבוטחים לפי פרק זה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לא תהא איילון אחראי בין השאר לנזק
בגין:
 5.13.1הפסד רווח ,ו/או אובדן שוק ,אלא אם צוין אחרת ברשימה.
 5.13.2הפסקת עבודה.
 5.13.3השהיה או עיכוב כלשהו.
 5.13.4קלקול כלשהו.
 5.13.5איסוף חוזר של סחורה.
בארות בנות  10שנים ומעלה או שחלפו יותר מ –  7שנים מאז נערך
בן שיפוץ יסודי.
 5.14.1הכיסוי הביטוחי כפוף לנספח ז' הרצוף לדף הרשימה.
 5.14.2אין בסקר שבר מכני לבארות ,היה ונעשה כזה ,בכדי לבטל או
להחליף האמור בנספח ז' – אלא ,בכדי להוסיף עליו ולהרחיבו ,אלא
אם נכתב במפורש אחרת.
רכוש המוצא מכלל כיסוי עפ"י הסייגים הכלליים לפוליסה חלק א'
סעיפים .1-4

שמירת והפעלת הרכוש המבוטח
 6.1.1על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק
את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין ,וכן לוודא שאף פריט של
הרכוש המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים של עומס יתר ,או
חריגה מעומס ומתח מקובלים.
 6.1.2כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מוסמך,
ובאם הדבר נדרש עפ"י החוק – גם בעל רישיון תקף.

6.2

6.3

6.4

.7

 6.1.3על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק ולהצטייד
בדו"ח מבחן המאשר הפעלת ציוד ,אם ובמידה ודו"ח כזה נדרש על
פי החוק.
 6.1.4על המבוטח למלא בדייקנות אחרי הוראות היצרן ,אלא אם כן
הסכימה איילון אחרת מראש.
בקורת נציגי איילון
באי כוח נציגי איילון יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח בכל עת
סבירה ועל המבוטח למסור להם את כל הפרטים והמידע הדרושים להערכת
הסיכון.
בדיקה לאחר הנזק
על המבוטח לשמור על הפריטים שניזוקו ולהמציא אותם לבאי כוח איילון או
לשמאי שימונה על ידה לבדיקה .בכל מקרה חייבת להינתן האפשרות לבאי
כוח איילון לבדוק את הנזק לפני שיעשו תיקונים כלשהם ,אלא אם כן הסכימה
איילון אחרת מראש ובכתב.
השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה מכל
תביעה העומדת לתשלום בגין כל נזק בנפרד.

ביטוח חסר
היה ובעת קרות מקרה הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ"בסיס הביטוח"
פחות מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש עפ"י סעיף
 3בסיס הביטוח ,תפחת חבות איילון בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום
הנקוב ברשימה ב"בסיס הביטוח" לבין עלות ההחלפה כנדרש בסעיף 3
"בסיס הביטוח" ,למעט אם יתברר כי הסכומים שעל פיהם בוטח הציוד פחותים
בשיעור שאינו עולה על  10%מ"בסיס הביטוח".
סעיף זה חל גם על כל פריט מפריטי רשימת הציוד המבוטח בנפרד.
מוסכם ומוצהר בזאת כי באם "בסיס הביטוח" נקבע על פי דו"ח סוקר שנשלח מטעם
איילון סעיף זה בטל ומבוטל.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה ,למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה ,או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ז' – ביטוח קלקול סחורה כתוצאה משבר מכני
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה ובתנאי שהביטוח
לפי פרק ו' (ביטוח שבר מכני) בתוקף.
אם צוין במפורש ברשימה ,פרק זה מעיד כי תמורת תשלום דמי ביטוח הנקובים
ברשימה ,אלא אם צוין אחרת ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח ע"י תשלום תגמולי
ביטוח בגין קלקול הסחורות המפורטות ברשימה (להלן "הסחורות") המאוחסנות
בחדרי קירור ,ו/או מיכלי קירור ו/או יחידות קירור המפורטים ברשימה (להלן "חדרי
קירור") כתוצאה ממקרה הביטוח (כמוגדר להלן) ,בהתאם לתנאי הפוליסה בכפוף
לחריגיה ובתנאי שהמבוטח זכאי לשיפוי במסגרת הפוליסה בגין ביטוח שבר
מכני ,בין אם השיפוי שולם בפועל אם לאו ,עקב היותו קטן מגובה סכום ההשתתפות
העצמית .גבול האחריות הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לסעיף תת ביטוח (ביטוח חסר).
.1

הגדרת מקרה הביטוח
1.1

1.2
.2

עליה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר (בשיטת אוויר
מבוקר) בחדרי הקירור כתוצאה משבר מכני בלבד למערכת הקירור,
לרבות מתקני הפקוד והבקרה במערכות הקירור והאוויר המבוקר.
בריחת גז או נוזל קירור בחדרי הקירור כתוצאה משבר מכני למערכות
הקירור.

התנאה מהותית לתקפות הביטוח:
הכיסוי ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף זה ללא מידע זה איילון
לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח .אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם
במועד קרות מקרה הביטוח עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה
מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק
חוזה הביטוח:
מערכת הקירור תצויד במערכת בקרה (להלן" :מערכת הבקרה") ובנוסף
במערכת אזעקה (להלן" :מערכת האזעקה") .על מערכת האזעקה להיות
מערכת תקינה ופעילה בעלת חיישן/ני טמפרטורה ,המתריעה על שינוי
בהרכב נוסחת האוויר ועל שינוי טמפרטורה מעל למותר ,כאשר התרעה
זו מועברת למבוטחים על ידי איתורית ו/או חייגן אוטומטי ו/או צופר ,היה
ומערכת הקירור סמוכה לבית המבוטח ונשמעת בכל תנאי מזג אוויר בביתו.
על מערכת האזעקה להיות מחוברת בנוסף ובמקביל למערכת בקרת חיישני
טמפרטורה נפרדת (כגיבוי למערכת הבקרה) ואשר תפעיל את מערכת
האזעקה גם בזמן הפסקת חשמל .הן מערכת הגיבוי והן מערכת האזעקה
יצוידו במצברים נטענים המחוברים לרשת החשמל ואשר גיל המצברים אינו
עולה על  18חודש.
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.3

סייגים לפרק ז'
איילון לא תהיה אחראית עבור:
אובדן או נזק לסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור כתוצאה מהתנוונות
3.1
טבעית ,מפגמים/תהליכים אשר החלו או היו קיימים בפרי לפני
אחסונו ,ממחלות ,ממזיקים ,מריקבון ,ומהצטמקות ,שנגרמו ,שלא
כתוצאה משינוי טמפרטורה.
אובדן או נזק לסחורה המאוחסנת בחדרי הקירור הנובע מ:
3.2
 3.2.1אחסנה לקויה ו/או אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע
לדרגת הקירור הנדרשת בזמן הנדרש.
 3.2.2התמוטטות מיכלים בהם מאוחסנת הסחורה.
 3.2.3אוורור בלתי מספיק ,כיסי אויר או חלוקה בלתי אחידה של
הטמפרטורה או האוויר המבוקר בתוככי החדר.
 3.2.4אי טיפול בסחורה (ריסוס ,טבילה ,חיטוי וכו') כמומלץ ע"י
הרשויות ,בהתאם לפרסום אחרון ברבים.
 3.2.5איסום הסחורה במועדי הבשלה לא מתאימים ו/או
בטמפרטורה לא מתאימה.
 3.2.6איסום סחורה ,ששהתה טרם האיסום בתנאים בלתי
מתאימים.
פעולה זדונית של המבוטח ,או מי מבני משפחתו.
3.3
אובדן או נזק לסחורות כתוצאה מהפסקת חשמל מהרשת.
3.4
חריג זה לא יחול אם קיים בעת קרות הנזק גנראטור רזרבי מבוטח במצב תקין
שיכול לשאת מלוא העומס ,והמופעל אוטומטית בעת הפסקת חשמל.
 3.4.1ובתנאי כי למערכת ,מצברים נטענים תקינים שגילם אינו
עולה על  18חודש ,וביכולתם להניע את הגנראטור.
 3.4.2אחת לשנה תעבור המערכת ביקורת ושפוץ אם נחוץ ,ע"י אנשי
תחזוקה מיומנים .פעולות אלו ירשמו ביומן מיוחד/מחשב.
נזק הנובע מכוונון לקוי של מערכת פקוד ובקרה ,או מאי כיול/כוונון
3.5
של אחת או יותר מהמערכות ו/או ממיקום לא נכון/לא סביר של
גששי/רגשי מערכת הבקרה ו/או ההתרעה.
כל נזק לסחורה שנובע מתיקונים זמניים של מכונות הקירור
3.6
המצוינות ברשימת המכונות ואשר נעשה ללא הסכמת איילון.
אובדן או נזק לסחורה כתוצאה מהתמוטטות/נזק למבנה בית הקירור
3.7
כולו או חלקים ממנו (מדפים).
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
3.8
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.4

חישוב השיפוי
בקרות מקרה הביטוח ,תגמולי הביטוח יחושבו כדלקמן:
נזק לסחורות המאוחסנות באוויר רגיל:
4.1
ערך השוק של הסחורות שניזוקו ביום קרות מקרה הביטוח או לפי גבול
האחריות הנקוב ברשימה ותוספותיה ,הנמוך מהשניים.
נזק לסחורות המאוחסנות באוויר מבוקר:
4.2
ערך השוק של הסחורות שניזוקו ביום קרות מקרה הביטוח או לפי גבול
האחריות הנקוב ברשימה ותוספותיה ,הנמוך מהשניים.
הוצאות מיוחדות:
4.3
הוצאות בגין פעולות שננקטו לשם מניעת או הקטנת הנזק יכללו בתגמולי
הביטוח וזאת ,באישור מוקדם של איילון.
סה"כ תגמולי הביטוח לא יעלו על גבול האחריות הנקוב ברשימה
(לסעיף זה).
ניכויים והוצאות שאינן כלולות בשיפוי:
4.4
 4.4.1תגמולי הביטוח לא יכללו הוצאות נחסכות כגון :עמלה,
הוצאות מיון ואריזה כולל הוצאות תפעול.
 4.4.2ערך הניצולת של הסחורה ינוכה מסכום תגמולי הביטוח.
 4.4.3על המבוטח לשאת בסכום ההשתתפות העצמית הנקוב
ברשימה.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ח' – ביטוח ציוד אלקטרוני
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
אם צוין במפורש ברשימה ,תשפה איילון את המבוטח בגין אובדן /או נזק פיזי
בלתי צפויים ופתאומיים ,שאינם ניתנים לכיסוי עפ"י פרק א' (להלן" :מקרה הביטוח"),
שיגרמו לרכוש המבוטח כמוגדר להלן ,והנמצא בכתובת המבוטח ,מסיבה כלשהי,
אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי.
.1

הרכוש המבוטח
1.1

1.2

1.3

.2

"ציוד אלקטרוני"
מכשירים ,מכונות וציוד אלקטרו מכני ו/או אלקטרוני ,כמצוין ברשימה ,למעט
מחשבים ניידים ,מחשבי כף-יד ,מחשבי השקיה בקרה ופיקוד בעת
היותם בחלקות עיבוד ,מסכי מגע ורובוטים למיניהם ,אלא אם צוין
במפורש אחרת ברשימה.
"אמצעי אגירת נתונים"
אמצעים חיצוניים לאגירת מידע ונתונים ,לרבות סרטים מגנטיים ,דיסקים,
דיסקטים" ,דיסק און קי".
"תוכנה"
הנמצאת בשימוש בציוד האלקטרוני שבשימוש המבוטח.

הגדרת בסיס הביטוח
בסיס הביטוח לפוליסה זו יקבע עפ"י עלות החלפה של הרכוש המבוטח ברכוש
חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת דמי הובלה ,הוצאות הקמה,
היטלי מכס ומע"מ (אם יחולו ואשר אינם ניתנים לקיזוז) .אין סכום זה מהווה בסיס
לחישוב השיפוי עפ"י פוליסה זו .לעניין שיפוי ראה סעיף  4להלן.

.3

סייגים לחבות איילון
הביטוח לפי פרק זה אינו חל על:
אובדן נזק לציוד אלקטרוני ולאמצעי אגירת נתונים שנגרמו במישרין
3.1
או בעקיפין ע"י שכחה ,העלמות ,גניבה ,או ניסיון לכך ,למעט פריצה,
כהגדרתה בפרק א' לפרקי הכיסוי הביטוחי – ביטוח רכוש המשק,
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מפגמים או
3.2
ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפו של ביטוח זה ,אלא אם
לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.
אובדן או נזק אשר נגרמו במישרין או בעקיפין ,מכשל או אי סדירות
3.3
בשרות או באספקת חשמל ,בין אם פרטית ובין אם ציבורית.
אובדן או נזק ישיר של התבלות ,בלאי ,שיתוך (קורוזיה) ,חלודה של כל
3.4
חלק מהרכוש המבוטח ,או שנגרמו או נבעו באורח טבעי ,משימוש
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3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10

3.11
3.12
3.13

3.14
102

רגיל או עבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית ,קלקול
הדרגתי ,או שנגרמו ע"י שריטות בשטחים צבועים או ממורקים .סייג
זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים וגם או
בהרחקתם ,פרט לליקויים שנוצרו כתוצאה מאובדן או נזק המכוסים על פי
פרק זה.
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקת הציוד האלקטרוני ואמצעי
אגירת הנתונים .סייג זה חל גם על חלקים שהוחלפו במסגרת פעולת
אחזקה ,או שאמורים היו להיות מוחלפים לו היה למבוטח הסכם
אחזקה מקיף.
אובדן או נזק ,שעבורם אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח ,או
שסיפק אותו ,או ביצע בו תיקונים ,בין שאחריותו של זה נובעת מכוח
החוק או מכוח חוזה או אחרת .במידה ולמבוטח אין חוזה אחזקה
מקיף ,יוחרגו אובדן או נזק ,שהיו עשויים להיות מכוסים על פי חוזה
אחזקה מקיף ,כאילו היה חוזה שכזה בידי המבוטח בעת קרות הנזק.
כפר מי ,שאחראי כדין על אחריותו ,תשלם איילון את דמי האובדן או
הנזק ,בתנאי שהמבוטח יהיה חייב להסב לטובת איילון את תעודת
האחריות שברשותו או כל זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן ,הספק ו/
או המתקן ו/או המתחזק.
לעניין סעיף זה חוזה "אחזקה מקיף" משמעו בדיקה שגרתית
ורגילה של הציוד והחלפת חלקים ורכיבים מתכלים ,על מנת להקטין
את האפשרות של כשל ציוד (אחזקה מונעת) ,ולהבטיח ,שאובדן
והפרעות פונקציונאליות ,המתרחשים במהלך עבודה רגילה וללא
השפעה חיצונית כלשהי (אחזקה מתקנת) ,יתוקנו ויוחלפו כנדרש.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
אובדן או נזק לאחד או יותר מאלו :נורות ,שפופרות ,סרטים.
כל הוצאה הנובעת מאחד או יותר מאלו :ליקויים בתכנית ,בניקוב,
במיון ,בהקמה ,וכן משינויים מהחלפה או מביטול של רשומות
וקבצים.
כל אובדן או נזק שיגרמו על ידי מחיקת מידע.
אובדן או נזק שיגרמו ע"י פגיעה חלקית או מלאה במידע או בתוכנה
עקב "וירוסים".
אירוע שהתרחש מחוץ לחצרים ,אלא אם ובתנאי כי ציוד שכזה חייב להיות
בהגדרתו ,בתכונותיו ובמבנהו מיועד להפעלה תוך טלטול מחוץ לחצרים .חריג
זה לא יחול אם הציוד נייד או הנישא כנ"ל הינו בתוך מבנה או בכלי רכב סגור,
מוגן במערכת אזעקה המופעלת כל עת שהמבנה/שכלי הרכב אינו
מאויש ,והנשמעת ע"י המבוטח בכל עת ובכל תנאי מזגי אויר ,ו/או
הציוד נמצא צמוד למבוטח ובהשגחתו בכל עת.
אובדן או נזק מסיבה כלשהי בעת שהציוד מורכב או נישא בכלי טיס
או בכלי שייט.

.4

תגמולי הביטוח
4.1

4.2

.5

תגמולי הביטוח במקרה של החלפה:
תגמולי הביטוח לגבי החלפת הרכוש המבוטח יהיו מחיר ההחלפה של הרכוש
המבוטח ברכוש מאותו סוג ,מאותו מין ובעל אותו כושר תפוקה או כושר
תפעול אך לא משופר ממנו.
תגמולי הביטוח במקרה של תיקון:
במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון תשלם איילון את כל ההוצאות
שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הפריט תוך זמן סביר למצב פעולה
כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק .כן תשלם איילון את ההוצאות של הפירוק
וההרכבה מחדש שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים
לבית המלאכה אם יחולו כאלה.
במקרה ועלות של החזרה למצב פעולה תקין תגרור אחריה ליפוף
חשמלי ,או החלפה של חלפים המתבלים עקב שימושם ,יעשה ניכוי
מתאים עבור בלאי .איילון לא תשלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים
או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים המכוסים על פי
ביטוח זה .אם פריט של הרכוש המבוטח הושמד כליל (להלן אובדן מוחלט)
תשלם איילון את ערכו הממשי הכספי של הפריט כפי שהיה סמוך לפני קרות
הנזק ,בתנאי שערכו של הפריט לא יעלה על סכום הביטוח ובכפוף
לתנאי סעיף זה וסעיף  4.1לעיל ,ובניכוי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה.

הוצאות שיחזור מידע
איילון תפצה את המבוטח עבור הוצאות שיחזור המידע האגור באמצעים לאגירת
נתונים אשר אבד או ניזוק כתוצאה מקרות מקרה ביטוח לאמצעי אגירה הנ"ל,
ובתנאי ששחזור כזה יבוצע בפועל תוך  3חודשים מיום קרות מקרה הביטוח
או תוך תקופה ארוכה יותר בהסכמת איילון .גבול אחריות המבטח יהיה
 20,000ש"ח או כמצוין בדף הרשימה.

.6

הוצאות תפעול נוספות
איילון תשפה את המבוטח עבור הוצאות תפעול נוספות הכרחיות (הוצאות שבלעדיהן
לא יתאפשר המשך תפעול עסקו של המבוטח) שהוצאו בפועל במשך תקופת גמולה
אשר לא תעלה על  20יום ואשר נבעו משימוש באמצעים תחליפיים כתוצאה
ממקרה ביטוח לרכוש המבוטח לפי פרק זה.
סכום השיפוי היומי לפי סעיף זה יהיה  .₪ 800סה"כ השיפוי לכל תקופת
הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח המופיע ברשימה.
סכום הביטוח נקבע על פי ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת
תחליפית בעלת ביצועים דומים למערכת המבוטחת לפי פרק זה.
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סכום הביטוח מחושב על פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת מערכת
תחליפית במשך יום אחד ,מוכפלת במספר הימים בה מופעלת המערכת המבוטחת
במשך שנה.
חריגים מיוחדים לסעיף זה:
6.1
 6.1.1הגבלות כלשהן שהוטלו על ידי רשות ציבורית כזו.
 6.1.2שיפורים ,שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת תיקון או
החלפת הרכוש המבוטח אשר ניזוק או נהרס.
השיפוי
6.2
 6.2.1כמועד תחילת השיפוי יחשב מועד תחילת השימוש במערכת
החליפית.
 6.2.2בכל תביעה ישא המבוטח בהשתתפות העצמית שהינה
שלושת ימי העבודה הראשונים מתוך תקופת הגמולה
בפועל.
 6.2.3בכל תביעה תשלם איילון לכל יום מתקופת הגמולה את ההוצאות
היומיות הנוספות בפועל שנשא בהן המבוטח או את סכום השיפוי
היומי ,כפי שצוין בפוליסה ,הנמוך מבין שניהם.
 6.2.4תקופת גמולה – התקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח
עקב נזק המכוסה לפי פוליסה זו ,למעט התקופה המוסכמת,
המצוינת ברשימה ,עבורה לא משולמים תגמולי הביטוח.
תקופת הגמולה מסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה
תקופה הנקובה בפוליסה כתקופת הגמולה.
.7

תנאים מיוחדים כלליים לפרק זה:
7.1

7.2

7.3
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תגמולי הביטוח אשר יחושבו לפי פרק זה יכללו את עלות השחזור ,ההובלה או
ההעברה של הרכוש המבוטח או כל רכוש או עובדים מחוץ לתחום המדינה.
סכום השיפוי המרבי עבור הרחבה זאת יהיה  10%מגבול האחריות
לפרק זה הנקוב ברשימה.
תשולמנה הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף ,שעות נוספות או עבודה
בשבתות או חגים .סכום השיפוי המרבי עבור הרחבה זאת יהיה 10%
מגבול האחריות לפרק זה הנקוב ברשימה.
אמצעים להקלת הסיכון:
 7.3.1על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להחזיק
את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין .לצורך זה עליו לקבוע נהלי
עבודה תקינים במגמה לשמור על הרכוש המבוטח ,ולהקפיד על
מילויים.
 7.3.2על המבוטח לוודא שאף פריט של הרכוש המבוטח לא יהיה נתון
במתכוון לתנאי של חריגה מעומס או מתח מקובלים.
 7.3.3על המבוטח למלא בדייקנות אחר הוראות היצרן.
 7.3.4כל פריט של הרכוש המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מיומן.

7.4

.8

 7.3.5המבוטח ישא על חשבונו בעלות של תיקונים ארעיים
כלשהם ,אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים
המכוסים ע"י פרק זה.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.
היה ובוטח ציוד כלשהו בביטוח זה ,חייב המבוטח לבטח את כל הציוד
הדומה לו .לא ביטח המבוטח את כל הציוד הדומה ,כפוף סעיף זה
לסעיף ביטוח חסר להלן.

ביטוח חסר
היה בעת קרות מקרה הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כבסיס הביטוח נמוך
מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בסעיף מס' 2
"בסיס הביטוח" ,תפחת חבות איילון בשיעור יחסי כיחס בין הסכום הנקוב
ברשימה כ"בסיס הביטוח" לבין עלות ההחלפה ,כמצוין בסעיף מס' .2
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.

.9

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל תביעה העומדת
לתשלום.
תגמולי הביטוח שישולמו על פי חלק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בחלק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי חלק זה בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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פרק ט' – כל הסיכונים – כספים
הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה
אם צוין במפורש ברשימה ובכפוף לתנאים המפורטים והמוגדרים להלן:
תשפה איילון את המבוטח מפני אבדן או נזק מאירוע בלתי צפוי לכספים המבוטחים
בעת הימצאותם בחצרי המבוטח בתחום המדינה ובעת העברתם לכל מקום בתחום
המדינה (להלן" :מקרה הביטוח") ,תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.
.1

הגדרות
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

"שעות עבודה" :השעות שבהן עסקו של המבוטח תפוס בפועל לצורך
ניהול עסקיו ,וכן בזמן הימצאו של כל אחד מעובדיו,
שברשותם הכספים המבוטחים בחצרי-העסק.
מזומנים ,שטרות ,המחאות ,המחאות דואר ,בטחונות,
"כספים":
תלושי תשלום ,שטרי חוב ,שטרי חליפין ,ניירות-ערך,
בולי-חשבון ודואר ,שוברי תשלום של כרטיסי אשראי ,וכן
אגרות מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי.
גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח ,ובתנאי
"פריצה":
מפורש ,שהחדירה לחצרים בוצעה באלימות
ובכוח ,ונשארו סימנים המעידים על שימוש
באלימות או בכוח במקום החדירה או היציאה.
מטבעות ,מדליות ,שטרי-כסף ,תלושי קניה ,תלושי שי
"מזומנים":
ותלושי דלק.
"חצרי המבוטח" :חצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול עסקיו.

.2

לאחר קרות מקרה הביטוח מתחייב המבוטח לנקוט בכל האמצעים הסבירים
כדי לצמצם את האובדן או הנזק ,לרבות הודעה בכתב למושכי/עושי שטרות,
המחאות ומסמכים סחירים מכל מין וסוג (להלן" :השטרות") ,במידה שניתן
לזהותם ,וכן במידת הצורך ,פרסום ברבים כפי שתדרוש זאת איילון.

.3

הבהרות
3.1
3.2

.4

למניעת ספק :המחאות ריקות (שלא צוין בהן הסכום) לא תחשבנה
לכספים לעניין פוליסה זו.
סכומי הביטוח הנקובים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי
ביטוח חסר.

חריגים
איילון לא תהיה אחראית ל:
חוסר שנגרם על-ידי טעות ,מחדל או השמטה ,או חוסר בלתי מוסבר.
4.1
אובדן או נזק מתוך כלי-רכב שאינו תחת השגחה.
4.2
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Dummy Text

אובדן או נזק תוצאתי ( )CONSEQUENTIAL LOSSמכל סוג
4.3
שהוא.
תרמית או מעילה באמון מצד עובד המבוטח ,למעט עובד המשמש
4.4
כשליח להעברת כספים אצל המבוטח השולח ידו בכספים ובורח עמם.
אובדן או נזק עקב בלאי ,עש ,כנימה ,חרקים ,התבלות הדרגתית
4.5
כלשהי או תנאי אקלים.
כל נזק הנובע מירידת ערך או שינוי שער החליפין.
4.6
כל נזק שנגרם ע"י טעות ,מחדל או השמטה או העלמות כספים שלא
4.7
ניתן להסבירה ולהוכיח את סיבתה בצורה סבירה.
אמצעי תשלום אלקטרוני כלשהו.
4.8
זיוף חלקי או מלא של המחאות או כל אמצעי תשלום אחר.
4.9
 4.10אובדן או נזק המסויגים בסייגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה.
.5

תנאים מיוחדים
5.1
5.2

5.3

סכום השיפוי לכספים מחוץ לשעות העבודה מוגבל ל –  15%מגבול
האחריות הנקוב ברשימה ,אלא אם היו בתוך כספת נעולה.
בעת הימצאות כספי המבוטח בבית מגוריו של המבוטח או של כל
אחד משותפיו ,מנהליו או עובדיו – מוגבל השיפוי ל –  15%מגבול
האחריות המצוין ברשימה.
הכיסוי ניתן על סמך המידע המהותי המפורט בסעיף זה ללא מידע
זה איילון לא הייתה מקבלת סיכון זה לביטוח.
אי קיום האמצעים לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח
עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי
הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.
מחוץ לשעות העבודה ,המפתחות לכל הכספות שבהן מוחזקים הכספים
המבוטחים יילקחו מבית העסק ע"י המבוטח או כל אדם ,המורשה לכך על ידו,
ויוחזקו על ידם במקום מבטחים עד לפתיחת בית העסק החדש.
 5.3.1הכיסוי לפי סעיף  5.2לעיל (בתי מגורים) מותנה בהימצא בדירה אדם
שגילו לפחות  17שנה ,או לחילופין באחסון הכספים בכספת
נעולה.
 3.2..5הכיסוי הביטוחי לכספים בהעברה מותנה בכך שההעברה
תבוצע על ידי אדם המועסק בבית העסק וכי גילו לא יפחת
מ –  17שנים תמימות.
 3.3..5על המבוטח לנהל ספרי חשבונות וספרי קופה.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח
הנקוב ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח ,בניכוי ההשתתפות
העצמית הנקובה ברשימה או בפרק זה עבור כל מקרה ביטוח.
הכיסוי לפי פרק זה הינו בכפוף לסייגים ולתנאים הכלליים של פוליסה זו.
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חלק ד'  -תנאים כלליים
המתייחסים לפרקי ביטוח הרכוש בלבד
למעט פרקים ב' ,ב' 1ו ג' ,ג' 2בחלק ג' לפוליסה זו
(ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת הדירה ובלבד שמשמשים למגורים בלבד)
במידה והורחב כיסוי פרק ב'  2ופרק ג'  3ליח' אירוח – יחול סעיפים אלו
בהתאמה:
.1

חישוב השיפוי
אם צוין במפורש אחרת ברשימה או בפוליסה ,יחושב השיפוי כאמור בסעיף
זה,
איילון תוכל ,על פי שיקול דעתה ,לבחור באחת או יותר מדרכי השיפוי
1.1
האלה:
 1.1.1תשלום ערך האובדן או הנזק ,כאמור בסעיף קטן  1.2דלקמן.
 1.1.2תיקון הרכוש שניזוק והבאתו למצב הדומה למצבו ערב
קרות מקרה הביטוח.
 1.1.3החלפת הרכוש שניזוק או אבד או חלקים ממנו בפרטים
מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו.
תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו וישולמו לפי
1.2
שווי הרכוש שאבד או ניזוק ,כפי שהיה בעת קרות האובדן או הנזק,
למעט אם צוין במפורש אחרת ,אולם לא יותר מסכום הביטוח של רכוש
זה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף ביטוח חסר של פוליסה
זו.
מובהר בזאת כי הסכומים המופיעים בצד פרטי הרכוש ברשימה
1.3
הינם סכומי ביטוח (או גבולות האחריות) המרביים בלבד ,וכי שיעור
השיפוי על פי פוליסה זו אינו מוסכם ,ועל המבוטח להוכיח לאיילון
באופן סביר את סכום נזקו ,היקפו ושיעורו.
למען הסר ספק מובהר כי כל הערכה שהוגשה לאיילון לגבי שווי
1.4
הרכוש המבוטח ,בין שהוזמנה על ידי המבוטח ובין שהוזמנה על ידי
איילון ,לא תהווה שיפוי מוסכם כמשמעו בסעיף (56ד') לחוק חוזה
הביטוח ואיילון תהא אחראית לשפות את המבוטח רק בסכום שוויו
הממשי של הפריט הניזוק ביום קרות מקרה הביטוח ועד תקרת גבול
אחריות המבטח הנקוב ברשימה.

.2

השבת סכום הביטוח לקדמותו (למעט כיסוי על בסיס גבול אחריות לתקופה)
.2.1
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לאחר קרות מקרה הביטוח יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות
המבטח בגובה האובדן או הנזק.

2.2

2.3

.3

על פי בקשת המבוטח בכתב ובכפוף לשיקול דעת איילון ולהסכמתה
מראש ובכתב ולהתחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח ,יושבו
סכומי הביטוח של פרקי ביטוח הרכוש לקדמותם ממועד קרות מקרה הביטוח,
למעט סכומים לגביהם נקבע ,כי הינם על בסיס נזק ראשון או אשר
נקבע לגביהם כי חבות המבטח בגינם מוגבלת לתקופת הביטוח.
לאחר תשלומי תגמולי הביטוח ישלם המבוטח את דמי הביטוח
תמורת השבת סכום הביטוח לקדמותו וזאת מתאריך קרות מקרה
הביטוח ועד תום תקופת הביטוח .לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח
לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו יילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח
ששילמה איילון בפועל.

זכויות איילון לניצולת
בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח ע"י פוליסה זו ,רשאית איילון:
להיכנס לבנין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
3.1
להחזיק כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו בדרך
3.2
אחרת לכל מטרה סבירה ,או למכור כל רכוש כזה או לעשות בו כראות עיניו.
אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות איילון או
3.3
יפריע או ימנע את איילון משימוש בסמכויותיה הניתנות בזה ,תוקטן חבותה
של איילון בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981 -
(להלן" :החוק").
המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת איילון רכוש כלשהו,
3.4
בין אם איילון כבר קיבלה אותה לרשותה או לא.
אין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד איילון משום הכרה באחריותה לגבי
3.5
התביעה ,כולה או חלקה.

.4

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
4.1

4.2

4.3
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בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים
המבוטחים לפיה ,יהא המבוטח זכאי לקבל מאיילון מקדמה או התחייבות
כספית שתאפשר לו לכונן את הנזק ,זאת על חשבון הכספים המגיעים
מאיילון לפי תנאי פוליסה זו.
שילמה איילון מקדמה על חשבון תגמולי הביטוח ,תנוכה מקדמה זו
מהסכום הסופי שישולם למבוטח .חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת
המקדמה ששולמה למדד המחירים לצרכן או לשער המט"ח המוסכם ,מיום
תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.
תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך  30יום מהיום
שנמסרה לאיילון תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים לתביעה
בנפרד מיתר התגמולים.

.5

ביטוח חסר
.5.1

5.2

5.3
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ביטוח חסר לפרק א'
באם ביטח המבוטח את אחד הענפים החקלאיים ,המפורטים בהצעת הביטוח,
על בסיס גבול אחריות ,יחושב ביטוח חסר לגבי הענף הנבחר בשיעור
יחסי שהוא כיחס שבין יחידות הביטוח של הענף לבין יחידות הביטוח
שבוטחו בפועל .לצורך סעיף זה ,יחידת ביטוח פירושה :יחידת שטח
או יחידת נפח או כמות ,לפי העניין.
ביטוח חסר לפרקי פוליסה האחרים ו/או לסעיפי פרק א' אשר בוטחו
על בסיס "סכום ביטוח".
היה בשעת קרות מקרה הביטוח סכום הביטוח פחות משוויו של
הרכוש המבוטח ,תפחת חבות איילון בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין
סכום הביטוח לבין שווי הרכוש המבוטח בשעת כריתת חוזה הביטוח.
כל סעיף וסעיף של הרכוש המבוטח יהיה כפוף לתנאי זה בנפרד.
סעיף זה לא יחול על תגמולי ביטוח אשר נקבע לגביהם כי הינם על
בסיס "גבול אחריות" או המשולמים על בסיס "נזק ראשון".

חלק ד'  -תנאים כלליים
המתייחסים לפרקי ביטוח החבויות בלבד
.1

חובת הודעה על הליכים
1.1

1.2

.2

טיפול בתביעות
2.1

2.2

2.3

.3

הכירה איילון בחבותה על פי הפוליסה ,תהיה רשאית לפי שיקול
דעתה ,ליטול לידיה ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה,
לרבות יישובה של כל תביעה בגין כל מקרה ביטוח ובלבד שהודיעה על
כך בכתב למבוטח  30יום מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו ,וכן
תשא איילון בכל ההוצאות המשפטיות הסבירות הכרוכות בכך .בנוסף,
רשאית איילון לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ודמי
נזק .בכפוף לסעיף  68לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -לאיילון יהיה
שיקול דעת בנוגע לניהול הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ,כאשר
איילון מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור על
האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.
על המבוטח לשתף פעולה עם איילון ו/או בא – כוחה בכל דרך
שיתבקש ,לרבות מסירת כל המידע שיש לו ,חתימה על ייפוי כוח,
תצהירים ,וכל מסמך רלוונטי אחר הדרוש לשם ניהול הגנה או תביעה,
והתייצבות בבית המשפט למתן עדות.
איילון תוכל להיכנס באמצעות כל גורם המורשה מטעמה לכל המקומות
המבוטחים שבהם אירע מקרה הביטוח בכל זמן מתקבל על הדעת למטרות
חקירה או בדיקה לכל מטרה הקשורה בו ,והמבוטח ישתף פעולה בהתאם
לנדרש .איילון תעשה כמיטב יכולתה לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא
לפגוע בשמו הטוב.

תשלום גבול האחריות
3.1
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המבוטח יודיע לאיילון ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על
הליכי חקירה משטרתית או אחרת או על חקירת סיבות מוות או כל חקירה
אחרת המתנהלת או עומדת להתנהל נגדו ,בקשר עם כל מקרה ביטוח,
העלול להוות עילה לתביעה על פי פוליסה זו.
באם המבוטח הינו תאגיד ,תיחשב ידיעה של המבוטח על ההליכים דלעיל
מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל
המבוטח.

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר עם כל תביעה או תביעות
כלפי המבוטח ,רשאית איילון לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול אחריותה
למקרה הביטוח ,בהפחתת כל סכום אשר המבוטח חייב לאיילון לפי
פוליסה זו ובניכוי כל סכום שכבר שולם בתור תגמולי ביטוח .חישוב
הניכוי ייעשה תוך הצמדת הסכום ששולם למדד מיום התשלום
החלקי ועד ליום תשלום גבול האחריות.

3.2

.4

לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות בתוספת לכך ,תהא איילון
פטורה מכל אחריות נוספת בגין אותו מקרה ביטוח .אם תחליט איילון לשלם
את גבול האחריות למקרה הביטוח ,לאחר שהחלו הליכים משפטיים
כלשהם ,תשא איילון במלוא ההוצאות המשפטיות הסבירות מעל
לגבול האחריות.

אחריות צולבת
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם אחד או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי
הפוליסה ,על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד,
לרבות תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים
האחרים .זאת בכפוף לכך ,שגבול אחריות המבטח לשפות את כל יחידי
המבוטח יחדיו ,לא יעלה על גבול אחריות המבטח למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח ,כנקוב ברשימה.

.5

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בעצמו בתשלום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה,
בכל תביעה העומדת לתשלום .ההשתתפות העצמית ,שיחויב בה המבוטח,
תחול אף על הוצאות המשפט הסבירות ,ותשולם קודם לתשלום מאיילון
למבוטח.
ההשתתפות העצמית תחול אף אם התביעה נגד המבוטח נדחתה ,נמחקה
או נסתיימה בפשרה.
סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או שער
המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת
הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני
תשלום תגמולי הביטוח.

.6

איסור הודאה ()ADMISSION
שום הודאה ,הצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא יעשו ולא יינתנו ע"י
המבוטח או מטעמו בלי הסכמתה מראש ובכתב של איילון .הנ"ל אינו חל על מסירת
פרטי תאונה במשטרה או אצל כל גורם שהוחלט עליו על פי דין ולא על מתן עדות
במשפט פלילי.
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חלק ה'  -תנאים כלליים לפוליסה
למעט לפרק ב' (מבנה דירת המגורים) ו ב' ( 1סכום ביטוח נוסף בבית משותף),
ולמעט לפרק ג' (תכולת דירת למגורים) ,ג' ( 1אחריות צד ג' לדירת מגורים) ,ג' 2
(הרחבות כיסוי לתכולת דירת למגורים).
פוליסה זו וכל מסמך אחר המצורף אליה יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה
להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה ,תהיה להם אותה משמעות
מיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.
.1

דין וסעיף שיפוט
פוליסה זו כפופה לדין הישראלי ,ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט
בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה.

.2

גילוי ושינוי בעניין מהותי
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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הציגה איילון 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.
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב לאיילון על כל
השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי
שנתבקש ,ועל סמך הנחתה של איילון שהמבוטח גילה לה את כל העובדות
המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
נודע למבוטח שחל שינוי מהותי (להלן" :החמרת הסיכון") ,עליו להודיע על כך
מיד לאיילון בכתב" .שינוי מהותי" פירושו כל אחד מאלה:
 2.3.1שינוי בעניין מהותי ,ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת
החוזה ,ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה.
 2.3.2שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח ,בנושא שצוין בה
במפורש כעניין מהותי.
 2.3.3כל מידע המגלה ,שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה,
ויש בכך כדי להחמיר את סיכון איילון החמרה של ממש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במהלך תקופת הביטוח של פוליסה זו חייב
המבוטח להביא לידיעת איילון כל דו"ח ביקורת שנעשה ע"י רשות הכבאות
הנוגע בצורה כלשהי לנכס המבוטח ,ואשר הובא לידיעתו .מובהר בזאת כי
אי קיום חובת הודעה כאמור ,תיחשב כמניעת מידע מהותי מאיילון
ביחס להחמרה בסיכון.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח ,כאמור
בס"ק  2.1לעיל ,או לא גילה לאיילון שינוי מהותי בנסיבות המהוות החמרת
הסיכון המבוטח ,כאמור בס"ק  2.3ו/או  2.4לעיל  -יחולו ההוראות הבאות:

2.6
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 2.5.1איילון רשאית ,תוך  30ימים מהיום שנודע לה על כך ,וכל עוד לא קרה
מקרה הביטוח ,לבטל את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.
 2.5.2ביטלה איילון את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה ,תחזיר למבוטח את
דמי הביטוח ,ששולמו לה בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח,
בניכוי הוצאותיה ,זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה .לא ביטלה
איילון את החוזה ,רואים אותה כמסכימה להמשך קיומו.
 2.5.3קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין
איילון חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא
כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי המצב
לאמיתו ,לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והיא פטורה כליל בכל אחת
מאלה:
 2.5.3.1התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה
לאיילון על החמרת הסיכון נעשו בכוונת מרמה.
 2.5.3.2מבטח 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 איילון.
עובדות מהותיות לצורך ביטוח זה ,ייחשבו ,בין היתר:
 2.6.1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר
ששימש בסיס לפוליסה זו.
 2.6.2תיאור ו/או שינוי בעיסוקו ,מקצועו ומשלח ידו של המבוטח.
 2.6.3תיאור הרכוש המבוטח ,תנאי החזקתו ומיקומו.
 2.6.4זהות הבעלים ו/או המחזיקים ברכוש המבוטח.
 2.6.5תיאור השימוש ברכוש המבוטח.
 2.6.6התנאים ואמצעי בטיחות שקיימים בחצרי המבוטח וכל שינוי בהם..
 2.6.7נזקים שאירעו לרכוש המבוטח תוך  3השנים האחרונות כתוצאה
מסיכונים הכלולים בביטוח זה.
 2.6.8תביעות נזיקין שהוגשו בעבר נגד המבוטח בגין חבות.
 2.6.9כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.
 2.6.10כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.
 2.6.11שינוי בשיטות הייצור.
 2.6.12שינוי במוצרים.
 2.6.13פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח ,לרבות ביטול ביטוח של
המבוטח בעבר ,אי חידושו על ידי מבטח כלשהו ,דחיית הצעת
הביטוח של המבוטח בעבר או התנאתה בתנאים מיוחדים.

2.7

.3

הצמדת סכומי הביטוח
3.1

3.2

3.3

.4

סכומי הביטוח ,גבולות אחריות וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם
לשינויים בין מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם מידי פעם מטעם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה – או במדד אחר המתפרסם כאמור ושהצדדים
הסכימו עליו ,שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד
שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.
הצמדת גבולות האחריות בפרק צד שלישי – פרק ד' ובפרק ה' חבות
מעבידים
גבולות האחריות וסכומי ההשתתפות העצמית ישתנו בהתאם ליחס שבין
המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם
סמוך לפני תשלום תביעה על פי פוליסה זו.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח שלא על פי סעיף
 3.1לעיל ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה
דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהיה המדד או שער המט"ח
המוסכם ,שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.

אמצעים להקלת הסיכון
4.1

4.2
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איילון לא תהא זכאית לתרופות האמורות בסעיף  2.5לעיל בכל אחת מאלה,
אלא אם התשובה שלא היתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:
 2.7.1איילון ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת
החוזה או שאיילון גרמה לכך שהתשובה לא היתה מלאה וכנה;
 2.7.2העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא היתה מלאה וכנה חדלה
להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו,
על חבות המבטח או על היקפה.

המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי שאיילון
תודיע למבוטח בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך זמן סביר
שייקבע לכך בהודעתה ,או כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
בהתאם למקרה .המבוטח חייב לוודא בחירת עובדים ואנשים הכפופים לו
כעובדים ואנשים מהימנים ולנקוט אמצעי זהירות לשם מניעת תאונות ולקיים
ולעקוב אחר ביצוע כל דין .כן עליו לנקוט באמצעים נאותים לאחזקה נאותה
של המקום המבוטח ,דרכי הגישה ,המתקנים וכל ציוד שבו .עם גילוי סיכון
שהוא ,יעשה המבוטח את הצעדים הדרושים לסילוקו .במקרה ומבנה שהוא
מבוטח בפוליסה ישופץ או יתוקן במשך יותר מחודש ימים ,חייב המבוטח
להודיע על כך לאיילון.
אין איילון חייבת בתגמולי ביטוח בגין נזק ,שהמבוטח יכול היה למנוע
או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים
סבירים או אמצעים שאיילון הורתה לו לנקוט.

.5

שמירה על תנאי בטיחות
על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע את מקרה הביטוח.

.6

ביטוח כפל
6.1

6.2
.7

הארכת הביטוח
7.1
7.2

7.3

.8

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של
המבוטח ושל איילון אשר תינתן במפורש למטרה זו.
מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו וכי
הארכת הביטוח תיעשה אך ורק בדרך של הסכמת איילון בכתב ,כאמור,
ולא בכל דרך אחרת ,אף אם הציע המבוטח לאיילון בצורה ובמועד כלשהם,
להאריכו.
הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש הפוליסה תהווה ההצעה
לביטוח חלק בלתי נפרד אף מהפוליסה החדשה .הייתה פוליסה זאת
חידוש של פוליסה קודמת יראו את ההצעה לביטוח המקורי כחלק
בלתי נפרד ממנה.

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
8.1
8.2
8.3

8.4
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בוטחו אחריות או נכס לטובת המבוטח בפני סיכון אחד אצל יותר
ממבטח לתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטחים
בכתב ,תוך זמן סביר מעת שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו
על כך.
בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחדו לחוד.

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לאיילון בקשר לפוליסה זו
ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו ברשימה;
לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים לאיילון וכן
המסים וההיטלים ,הכול לפי הנקוב ברשימה;
לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח לאיילון במועדו ,ישא
הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א –  ,1961והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או בשער
המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,בין המדד או שער המט"ח המוסכם,
לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלום לבין המדד
או שער המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני יום
התשלום בפועל;
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שאיילון
דרשה בכתב לשלמו ,רשאית איילון להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח
יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני
כן ,ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת,
רשאית איילון לבטל את הביטוח אם הודיעה למוטב בכתב על הפיגור

8.5

.9

ביטול הביטוח
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
.10

האמור ,והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום
שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה ,כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק
את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד הביטול האמור ,וכן את
הוצאות איילון.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח,
לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח בכתב לאיילון בדואר רשום 21
יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה תשאיר איילון לעצמה
דמי ביטוח מחושבים לפי  10%מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש
או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ,ובנוסף לזה תוספת כוללת
של  10%מדמי הביטוח השנתיים ,והיתרה תוחזר למבוטח.
מבלי לגרוע מזכויות איילון על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
איילון רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתה ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח
בדואר רשום לפחות  30ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה
כזה יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם לאיילון בעד התקופה
שלאחר ביטול הביטוח.
החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים  9.1ו  9.2 -לעיל ייעשה תוך 30
ימים מיום ביטול הפוליסה .סכום ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד,
או בשער המט"ח המוסכם ,מהמדד או משער המט"ח המוסכם ,שפורסם
לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד או שער המט"ח המוסכם,
שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח.
אם איילון תבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת ,והעילה
לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את איילון ,תשלם
איילון למבוטח את הסכום שהייתה דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח
ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
התשלום ייעשה תוך  30יום מיום ביטול הפוליסה.
ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה
הביטוח שאירע קודם למועד הביטול כאמור.

תביעה לתגמולי ביטוח
בהיוודע על קרות אירוע העלול להוות מקרה ביטוח על פי פוליסה זו מתחייב
המבוטח:
 10.1להודיע לאיילון על כך מיד ללא דיחוי מעת שנודע לו על כך.
 10.2להגיש כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה בכתב;
 10.3למסור לאיילון ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הדרושים לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לאיילון ,ככל
שיוכל להשיגם;
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איילון ,מיד לאחר שקיבלה הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח ,תעשה את הדרוש
לבירור חבותה;
.11

הכשלת בירור החבות
11.1

11.2

11.3

11.4
.12

תגמולי הביטוח
12.1

12.2
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לא קוימה חובת שיתוף הפעולה של המבוטח לפי סעיף  10לעיל ,
וקיומה היה מאפשר לאיילון להקטין את חבותה ,אין היא חייבת
בתגמולי הביטוח אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו קוימה
החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחד מאלה:
 11.1.1החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.
 11.1.2אי קיומה או איחורה לא מנע מאיילון את בירור חבותה ולא הכביד על
הבירור.
עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מאיילון את בירור
חבותה או להכביד עליה ,אין איילון חייבת בתגמולי ביטוח אלא אם כן
הייתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
הופרה חובה לפי סעיף זה או שהמבוטח מסר לאיילון עובדות כוזבות,
או שהעלים ממנה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבותה,
והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטורה איילון מחבותה.
נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח מתוך כוונה לגרום לנזק – פטורה
איילון מחבותה.

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי הפוליסה בגין נזק לרכוש המבוטח
יחושבו בהתאם לאמור בבסיס השיפוי בכל פרק במועדים המפורטים להלן
(להלן" :מועדי החישוב"); בהיעדר הוראה אחרת ,יחושבו תגמולי הביטוח לפי
שווי הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח ,אולם לא יותר מסכום הביטוח או
גבול האחריות בגין רכוש זה.
 12.1.1מועד החישוב לעניין תגמולי ביטוח בגין רכוש שהמבוטח תיקן או
חילף בפועל הינם מועדי הביצוע בפועל על ידי המבוטח של התיקון
או החילוף.
 12.1.2מועד החישוב לעניין תגמולי ביטוח בגין נזק שאופיו עתידי הינם
המועדים בהם סבל המבוטח מהפסד בפועל .בכל מקרה שבו יסוכם
בין המבוטח לבין איילון להקדים את תשלום תגמולי הביטוח ,הם
יחושבו על יסוד חישוב מהוון המשקף ערך נוכחי למועד חישוב
השיפוי.
 12.1.3מועד החישוב לעניין תגמולי ביטוח ,בגין רכוש שהמבוטח אינו חייב
לתקן או לחלף או לא תיקן או חילף בפועל ,יהיה מועד קרות מקרה
הביטוח.
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם
סמוך לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך למועד תשלומם
בפועל לידי המבוטח.

12.3

.13

לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה ביטוח התשמ"א
–  1981מתום  30יום מהיום בו הוגשו כל מסמכי התביעה לתגמולי
ביטוח.

תקופת ההתיישנות
 13.1תביעה לתגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקים ד' ו – ה' (צד ג'
ואחריות מעבידים) ,אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת התובע (הצד
השלישי) נגד המבוטח.
 13.2תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על פי שאר פרקי
הפוליסה (למעט ב' ואו ג') היא שלוש שנים מיום קרות מקרה
הביטוח.

.14

שיפוט
 14.1כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו
אך ורק באחד מבתי המשפט בישראל ועל פי דיני ישראל בלבד.
 14.2בגין חבויות המבוטח המכוסות על פי פוליסה זו ,איילון לא תהיה
חייבת לשלם תגמולי ביטוח בעד כל סכום שהמבוטח יהיה מחויב
לשלם לפי פסק דין שינתן נגדו ע"י בית משפט שמקום מושבו מחוץ
לתחום שיפוט של בתי משפט ישראליים (להלן "פסק דין זר") או
בעד כל סכום שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין של בית
משפט ישראלי הנותן תוקף לפסק דין זר או שמבוסס במישרין או
בעקיפין על פסק דין זר שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח .אם יהיה
המבוטח חייב בתשלום פיצויים לפי פסק דין שניתן נגדו על ידי בית
משפט ישראלי ,ובית משפט זה אימץ לצורך מתן פסק הדין אמות
מידה הנהוגות מחוץ לישראל ,לא תהיה איילון חייבת לשלם תגמולי
ביטוח בגין הסכום העודף על גובה הפיצויים שהיו נפסקים כנגד
המבוטח ,לו היה בית המשפט מאמץ ,לצורך מתן פסק הדין ,אמות
מידה הנהוגות בישראל.

.15

הודעה למשטרה
על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים ,לדעתו ,ממעשה
זדון ,פריצה  /שוד או גניבה וכן לעשות כמיטב יכולתו לגילוי המעורבים באותם מעשים.

.16

תחלוף (סוברוגציה)
16.1

16.2
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הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי,
שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו לאיילון מששילמה למבוטח תגמולי
ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה;
איילון אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זה באופן שיפגע
בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים
שקיבל מאיילון;

16.3

16.4

.17

השתתפות עצמית
17.1

17.2

17.3

17.4

.18

בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,ינוכה מתגמולי הביטוח
סכום של השתתפות עצמית הקבוע ברשימה בעד כל תביעה או כל
תובע ,לפי העניין;
אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז
מסכום הביטוח ,יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל
פרק מפרקי הפוליסה;
מוסכם בזאת כי באירוע נזק המשלב כיסוי על ידי מספר פרקים ו/
או כיסויים אשר בוטחו בפוליסה זו והזכאים לתגמול על פי פוליסה
זו ,אזי ינוכה מתגמולי הביטוח סכום השתתפות עצמית אחד ו/או
שיעור השתתפות אחד מהקבוע ברשימה ,הגבוה מביניהם ,למעט
לגבי רעידת אדמה ו/או פגעי טבע אחרים ,בהם ישא המבוטח
בהשתתפות העצמית הנקובה ברשימה בגין סיכונים אלה.
סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או
שער המט"ח המוסכם ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת
תקופת הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם
לאחרונה לפני תשלום תגמולי הביטוח.

הודעות
18.1

18.2

120

קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לאיילון
לפי סעיף זה ,עליו להעבירו לאיילון; עשה פשרה ,ויתור או פעולה
אחרת הפוגעת בזכות שעברה לאיילון ,עליו לפצותה בשל כך;
הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או
יחס של מעביד ועובד שביניהם.

הודעה של המבוטח לאיילון תישלח לאיילון בכתב לפי אחד המענים הבאים:
 18.1.1מען משרד איילון ,כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר
בישראל שעליו תודיע איילון ,בכתב ,למבוטח ,מזמן לזמן;
 18.1.2משרדו של סוכן הביטוח הרשום בפוליסה – לפי מענו ,כמפורט בה
או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיעו סוכן הביטוח הנזכר או
איילון ,בכתב ,למבוטח מזמן לזמן;
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המבוטח על פי דין למתן הודעת ביטול
באמצעים נוספים אחרים כי שייקבעו בהתאם להסדר התחיקתי.
הודעה של איילון למבוטח תשלח בכתב לפי מענו המצוין ברשימה או כל מען
אחר שעליו יודיע המבוטח ,בכתב לאיילון ,מזמן לזמן.
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