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נספח תנאי הרחבה למערכות סולריות* להפקת חשמל
(למשקים חקלאיים – ענף )360
)כפוף לפוליסת "הכול בה" לביטוח "חבר מושב" או "הכול בה לביטוח מושב /אגודה מהדורת ( 2018
הכיסוי למערכות הנ"ל יהיה בכפוף לתנאי פוליסת "הכול-בה לביטוח חבר מושב" או "הכול בה לביטוח
מושב/אגודה" הנהוגה ב"איילון" ,בהתאמה לכל תנאיה וחריגיה )להלן" :הפוליסה"( ,בהתאם לאמור בנספח
זה ובכפוף לתנאים מצטברים אלה:
.1

.2
.3

הכיסוי למערכות אלה מהווה הרחבה לכיסוי הביטוחי על פי פוליסת רכוש המשק של איילון.
ובתנאי שהסככות  /מבנים  /גגות )למעט מבני מגורים ו/או מתבנים( ,שעליהן מותקנות המערכות
בוטחו אף הן )בערכי כינון( ובתחום גדר המשק שבוטח.
הכיסוי יהיה בכפוף לתנאי הפוליסה ולאמור בנספח זה.
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי הכיסוי יחול על מערכות המותקנות על גבי גגות או משטחים
מוגבהים בלבד ולא על גבי קרקע ו/או מתקנים קרקעיים )או צמודי קרקע(.

סכום ביטוח ליח' משק לא יעלה על  ₪ 1,200,000בהתאם לתנאי כיסוי "אש" ,נ .טבע  ,ר .אדמה.
סכום הביטוח לא יכלול את הוצאות מימון רכישת והקמת המערכות המבוטחות מכוח נספח זה.
במידה והסככות ו/או הרכוש עליו מותקנות המערכות טרם בוטחו בכיסוי רעידת אדמה אזי יש להוסיף דמי ביטוח
בהתאמה ,לשטח הסככות וסכומי הביטוח של כל המבנה ו/או הסככות  /הגגות שעליהן מותקנות המערכות
כמכלול ויחידה אחת .אין להפריד את סכומי הביטוח בין רכוש שעליו מותקנות מערכות לבין סכום הביטוח
בגין המערכות הסולריות )כיסוי ר .אדמה יבוא כהרחבה לסיכוני ה "אש"( .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא
תבוטחנה מערכות אלה בנפרד מביטוח הרכוש עליו הן מותקנות.
הרחבת פריצה:
הרחבת כיסוי "פריצה" יינתן על סמך התחייבות המבוטח לקיומם של האמצעים להקלת הסיכון המפורטים
להלן ,והמשקפים מפרט ההגנות המינימאליות ,בקשר עם סיכון.
כמו כן ,על המבוטח להקפיד ולקיים את האמצעים להקלת הסיכון אשר ייקבעו בהתאם לדו"ח הסוקר שבדק
את המערכת ויובא לידיעת המבוטח ,או למערכות מיגון אותן אישרה איילון בכתב טרם הוצאת סוקר )להלן:
"אמצעים להקלת הסיכון"( ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל )במידה ולא סוכם אחרת( :
.1
.2

ממירי מתח למערכות אלו ו/או "פאנלים"  /קולטי אנרגית אור ,יבוטחו רק לאחר שהסתיימה התקנתם
על גבי הגגות/הסככות/המבנים הרלוונטיים.
המערכת הסולרית בוטחה בכיסוי "אש" ב"איילון" בכפוף לקיום התנאות המיגון ,כאמור לעיל.

גבול האחריות לפריצה:
כיסוי הפריצה )בכפוף לקיום המיגון בפועל( יהיה מוגבל עד לגבול האחריות הנקוב ברשימה למקרה ביטוח
ולתקופת הביטוח ,כחלק מגבול האחריות הכולל ברשימה לביטוח לכיסוי "פריצה" ורק לפוליסות הכוללות
כיסוי פריצה לכלל הרכוש המבוטח .אין האמור בא להרחיב תנאי כיסוי פריצה לשאר רכוש המשק.
השתתפות עצמית:
במקרה ביטוח בקשר עם מערכות סולריות תהא השתתפות עצמית "כפולה" מזו הנהוגה ו/או הנקובה
בתנאי ההשתתפות העצמית המפורטות ברשימה לביטוח רכוש המשק**
)למעט ה .עצמית לרעידת אדמה(.
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Dummy Text

סייג חבות כלפי צד ג'  /סייג חבות מעבידים:
למען הסר ספק כיסוי זה אינו כולל כל חבות בקשר עם אספקת חשמל ו/או השלכותיה ו/או לנזקים הנובעים
מאספקת החשמל על כל הנובע מכך .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לא יכוסו סיכונים של הפרעות בשידור/
תקשורת אלחוטית/סלולארית והפרעות עקב השראה אלקטרומגנטית למערכות מחשב.
הבהרות:
.1
.2
.3
.4
.5

הכיסוי על פי הרחבה זאת ייכנס לתוקפו רק לאחר שאושר בכתב על ידי איילון .כמו כן ,אין באמור לעיל
משום התחייבות להרחבת הכיסוי האמור למשק זה או אחר.
כיסוי גניבה "פשוטה" לרכוש המשק ,גם אם נרכש ונרשם ברשימה ,אינו כולל כיסוי מסוג זה למערכות
ו/או לחלקים מהן.
לא ניתן להרחיב את הכיסוי בגין "אובדן הכנסה" ו/או כיסויים נוספים לרכוש אשר אינם נקובים בתנאי
פרק א' לפוליסה.
אין באמור בנספח זה ,כדי לגרוע ו/או להוסיף על תנאי הפוליסה ו/או הנחיות החיתום לרכוש משקי /
חקלאי.
אישורי ביטוח ו/או שעבודים יוצאו בהתאמה לתנאים אלו בלבד,

במידה ונדרש שעבוד יש לציין את פרוט הרכוש המשועבד והמשעבד )ולא כסעיף "כללי"(.
* מערכות פוטו וולטאיות או אחרות המנצלות אנרגיית שמש להפקת חשמל.
נספח "אמצעים מינימליים להקלת הסיכון" מפני "פריצה" וברקים:
הכיסוי על פי הרחבה זאת ניתן על בסיס 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:
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

.8

כל הממירים יחוברו לשלדה באמצעות ברגים נגזרים בקוטר של  11מ"מ לפחות או ברגי אלן תואמים
קטומי ראש.
על הממירים תגן מערכת אזעקת קרן/נפח מסוג גלאי  .D.Tאנטי  MASKאו כבל פיקוד משורשר רב גידי
 12/2.2מסוג  ,NONCהנותן חיווי על קצר/נתק ,המחובר למערכת האזעקה ,כמתואר בסעיף  5להלן.
הקולטים יוגנו באמצעות כבל פיקוד כמפורט בסעיף  2לעיל  ,או מערכת קרניים א.א אקטיבי דו קרן,
המחוברת למערכת האזעקה ,המגנה על כל היקף הקולטים ,כמתואר בסעיף  ,.2שתחולק למס' אזורי
פיקוד )לפחות .(10
כל הקולטים הקיצוניים יחוברו לגג /לשלדה ,כמתואר בסעיף  1לעיל.
רכזת מערכת האזעקה מסוג קצר/נתק .המערכת תמוגן ע"י גלאי  .D.Tאנטי ) MASKאלון – אנא תרגם
לעברית דרישות אלה( המערכת תחובר )?( הן למנורת קוג'ק ,ל 2 -צופרים חזקים )שאחד מהם מוסלק(
והן ל 3 -מנויי טלפון ,כאשר לפחות  2מהם סלולריים .כל המכשירים יהיו תקינים ופעילים בכל עת.
הרכזת תוזן מרשת החשמל ותכלול סוללה פנימית נטענת בקיבול  7אמפר שעה לפחות ותכלול סוללת
גיבוי נפרדת בעלת קיבולת  48שעות ,ללא הספקת חשמל .המערכת תכלול התראה על ירידת מתח
מצבר.
המערכת תהיה דרוכה במשך כל שעות היום ותיבדק תקינותה לפחות פעם ביום.
במידה והמשק כולו מוגן בהגנה קרקעית של גלאי א.א .אקטיבי דו קרן ,יוצבו הגלאים האחד בגובה  1.2מ'
והשני בגובה  0.7מ' ויחוברו למערכת האזעקה כמתואר בסעיף .5
לחילופין ,תוצב מערכת מצלמות המופעלות בעת תזוזה  .מערכת זו תחובר לצג מחשב ולרכזת האזעקות,
כמתואר בסעיף .5
במידה ותבחר אחת האפשרויות המתוארות בסעיף  7לעיל ,ניתן לוותר על סעיפים  2,3לעיל.
הממירים ולוח הפיקוד ,יהיו מוגנים בפני פגיעת ברק.

מודגש ,כי אי קיום האמצעים הנ"ל ,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.
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