מידע לקראת כריתת חוזה ביטוח
"הכל בה" לביטוח הקיבוץ המופרט/מתחדש ו/או מושב שיתופי
(מהדורה )2018
מועמד לביטוח נכבד,
להלן הסבר תמציתי ,לגבי הכיסויים העיקריים הניתנים לרכישה באמצעות פוליסת "הכל בה" לביטוח הקיבוץ המופרט/
מתחדש ו/או מושב שיתופי.
מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר ביטוח " 2015-1-12צירוף לביטוח".
הפוליסה כוללת פרקים ,כיסויים והרחבים הניתנים לרכישה ,בהתאם לבחירתך.
הפרקים ,הכיסויים וההרחבים אשר יכללו בפוליסת הביטוח אשר תוצא עבורך יהיו אלה שיתבקשו ויפורטו בבקשה לביטוח
ו/או בטופס ההצעה אשר יועברו אלינו על ידך.
אנא עיין במידע המהותי ובדוק כי כל הכיסויים תואמים לרצונותיך ולצרכיך ,כפי שביקשת ,וכן ,לאחר קבלת הפוליסה ,כי כל
הפרקים אשר התבקשו על ידך נכללו בה.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה ,וכן תנאים וחריגים ספציפיים
אשר חלים על כל פרק בנפרד  -למידע מפורט בעניין זה ,הנך מופנה לפוליסה המלאה.
לנוחותך ,ניתן לבקש מסוכן הביטוח את תנאי הפוליסה המלאים ,ובנוסף ניתן לעיין בה גם באתר חברתנו בכתובת
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אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך.
תשומת ליבך ,כי יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך
אחרת.
אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של תביעה או נזק.

להלן פירוט עיקרי הכיסוי בפוליסה:
פרק א  -ביטוח הרכוש המשקי/קיבוצי
ביטוח מפני נזק פיזי ,תאונתי ,מקרי ובלתי צפוי ,שאירע בתקופת הביטוח לנכסי דניידי ונכסי דלא ניידי שבבעלות המבוטח
ו/או בחזקתו ו/או באחריותו  ,ואשר נכללו ברשימה ונמצאים בתחום המשק (אלא אם סוכם אחרת) ,מפני הסיכונים
המבוטחים בפרק זה ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם .
בנוסף ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה לכלול כיסוי בגין נזק הנגרם למטעים /פרדסים וכרמים בשיטות
העיבוד השונות ,על פריים וציודם ,גידולי שדה ,נזק לבעלי חיים ,כיסוי תכולת מתבנים ו/או מערומי תבן וכוורות.
עוד ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לכלול כיסוי מפני נזק עקב רעידת אדמה ונזקי טבע (למעט גידולי שדה ו/או עצים על
פריים) ונזקים נוספים כמפורט בפרק זה בכפוף לפרמיה נוספת אשר תיקבע על ידי המבטח.
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פרק ב'  -ביטוח מבנה דירת מגורים
ביטוח מפני אובדן או נזק פיזי שנגרמו למבנה דירות המגורים המבוטחות הנקובות ברשימה בתקופת הביטוח כתוצאה
מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפרק זה ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
פרק ב' – 1ביטוח סכום נוסף בבית משותף
ביטוח מפני נזק שנגרם לדירה בבית משותף ,אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח ,בתקופת הביטוח
כתוצאה מסיכון רעידת אדמה כאמור שאינו קטן מ  70%מסכום ביטוח הדירה ,כנקוב בדף הרשימה ,ובהתאם לתנאי פרק
זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם .
פרק ב' – 2ביטוח מבנה יחידת אירוח
ביטוח מפני אובדן או נזק פיזי שנגרמו למבנה יחידות האירוח הכפרי (צימרים) המבוטחות הנקובות ברשימה בתקופת
הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפרק ב' (ביטוח מבנה דירת מגורים) ,ובהתאם לתנאי פרק זה
ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
פרק ג' – ביטוח תכולת דירת מגורים
ביטוח מפני אובדן או נזק פיזי שנגרמו לתכולת דירות המגורים המבוטחות הנקובות ברשימה בתקופת הביטוח כתוצאה
מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפרק זה ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
פרק ג' – 1ביטוח אחריות כלפי צד ג' לדירת מגורים
פרק זה מכסה את חבות המבוטח או בני משפחתו ,לרבות עובדי משק ביתו ,לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין [נוסח
חדש] ,בכפוף לגבולות האחריות הנקובים בדף הרשימה של הפוליסה ,בשל אירוע תאונתי שהתרחש בגבולות הגאוגרפיים
הנקובים בפוליסה ,ואשר גם ל"נזק" כהגדרתו בפרק זה ,ובכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
פרק ג'  – 3ביטוח תכולה יחידת אירוח
ביטוח מפני אובדן או נזק פיזי שנגרמו לתכולת יחידות האירוח הכפרי (צימרים) המבוטחות הנקובות ברשימה בתקופת
הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
סיכוני מים ונוזלים אחרים
הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים (נזקי צנרת בדירות המגורים וביחידות האירוח) ,תכלול אבדן או נזק ,שהתגלו
לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו לדירת המגורים ו/או ליחידות האירוח ו/או לתכולותיהן (ככול שנרכש כיסוי
לביטוח התכולה) ,לפי העניין ,כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה
של דירת המגורים ,יחידת האירוע או של נכס אחר בבית משותף ,ובכפוף לתנאי הפוליסה.
קיימות  2אפשרויות לרכישת ההרחבה:
 .1עם רכישת הביטוח ,לבחור כי תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב שבהסדר מטעם החברה המבטחת.
 .2עם רכישת הביטוח ,לבחור כי תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב לבחירת המבוטח.
לתשומת ליבך ,בחירתך באפשרות  1לעיל ,מקנה לך זכות להרחבות הבאות:
א .הרחבה לכיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים (נזקי צרת בדירה) – מתן שירותי חרום בדירה.
הינך זכאי לקבל במסגרת הרחבה זו את שירותי החירום הבאים:
"תקלות אינסטלציה" – במערכות מים קרים וחמים ,דוודים ,מתקני הסקה.
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 .1באירוע של דליפת מים ,כאשר הצינור הדולף חיצוני (חשוף) ,יבוצע תיקון להפסקת הנזילה.
 .2באירוע של דליפת מים ,כאשר הצינור הדולף נסתר או פנימי ,ינותק הקטע הפגוע ממערכת המים בדירה (וזאת אם
לא נדרשת ,לצורך התיקון ,פתיחת קירות או ריצוף).
 .3באירוע של דליפת מים מדוד מים חמים או ממתקני הסקה ,ינותק דוד המים החמים ,או המתקן הפגוע ,ממערכת
המים בדירה.
 .4השירות לא יכלול תיקון מכשיר שעניינו שטיפה במים (מדיח כלים ,מכונת כביסה וכיוצ"ב).
שירותי החירום:
 יינתנו  24שעות ביממה כל ימות השבוע ,למעט ערב יום הכיפורים משעה  14:00ובמהלך יום הכיפורים עצמו ,עד
שעתיים לאחר הצום.
 שירותי החירום יינתנו בתוך  120דקות מרגע קליטת ההודעה במוקד מבצע השירות .הדירות יינתן בדירת המבוטח.
 אם שירות החירום יחייב החלפת חלפים ,יחויב המבוטח במחירם של החלפים בהתאם למחירון הנהוג אצל מבצע
השירות.
 יבוצעו באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים/מיומנים ,לפי העניין ,שיישלחו לצורך מתן השירות.
ב .הרחבה לכיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים (נזקי צנרת בדירה) – איטום לקוי –
ההרחבה מעניקה טיפול בנזקי רטיבות שנגרמו לדירה כתוצאה מאיטום לקוי או חסר בדירה.
גבול אחריות מירבי לנזק כתוצאה מאירוע אחד – ₪ 15,000
בהתאם לבחירתך באפשרות  1לעניין כיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים (נזקי צנרת בדירה) ,הכיסוי וההרחבות למתן שירותי
חירום בדירה ואיטום לקוי ,יינתנו באמצעות מוקד "איילון" ,אשר עומד לרשותך  24שעות ביממה בטלפון  *5043או בטלפון
 073-2088196ובכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה והרחבותיה.
פרק ד' – ביטוח אחריות כלפי צד ג' ,משק חקלאי
כיסוי המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי לנזקי גוף ו/או נזק פיזי לרכוש מוחשי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
תשכ"ח ,1968-בשל מקרה ביטוח ,שאירע בתקופת הביטוח ,הנקובה ברשימה ,תוך כדי פעילותו בעסקו כמפורט ברשימה.
בנוסף ,ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו ,להגנה בפני תביעה
לפיצוי בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה ,ובכפוף לתנאי פרק זה והפוליסה וחריגיהם.
פרק ה' – ביטוח חבות מעבידים
חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש( תשכ"ח –  1968וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם –  , 1980כלפי
עובדיו ,בשל מקרה ביטוח ,כהגדרתו בפוליסה ,שייגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,תוך כדי ועקב עבודתם
בעסק המבוטח המפורט ברשימה ,בנוסף ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת
בשל חבותו ,להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח ,וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה ,.ובכפוף לתנאי פרק
זה והפוליסה וחריגיהם
פרק ו' -ביטוח שבר מכני
כיסוי מפני נזק פתאומי ובלתי צפוי המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח הנמצא בכתובת המצוינת ברשימה עקב
"מקרה ביטוח" כהגדרתו בפרק זה ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
פרק ז' – ביטוח קלקול סחורה משבר מכני
כיסוי בגין קלקול הסחורות המפורטות ברשימה המאוחסנות בחדרי קירור ,ו/או מיכלי קירור ו/או יחידות קירור המפורטים
ברשימה כתוצאה ממקרה הביטוח כהגדרתו בפרק זה ,ובתנאי שהמבוטח זכאי היה לשיפוי במסגרת הכיסוי על פי פרק ו'
ביטוח שבר מכני בפוליסה זאת ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
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פרק ח' – ביטוח ציוד אלקטרוני
כיסוי בגין אובדן /או נזק פיזי בלתי צפויים ופתאומיים ,שאינם ניתנים לכיסוי עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש המשקי/קיבוצי),
שיגרמו לציוד האלקטרוני אשר יתבקש לביטוח ויפורט בדף הרשימה ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
פרק ט' – ביטוח כל הסיכונים כספים
כיסוי בגין אבדן או נזק מאירוע בלתי צפוי לכספים (בקשר עם עיסוקו החקלאי של המבוטח) המבוטחים בעת הימצאותם
בחצרי המבוטח בתחום המדינה ובעת העברתם לכל מקום בתחום המדינה תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,ובהתאם
לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
פרק י' – ביטוח רכוש בהעברה
כיסוי בגין אובדן או נזק פיזי ,מקרי ובלתי צפוי למטען המבוטח ,שייגרמו לו בעת העברתו על גבי מוביל כלשהו בתחום
המשק ובתחום המדינה בתקופת הביטוח ,לרבות בעת טעינה ופריקה ישירה של המטען המבוטח מהכלי המוביל ,תוך
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ,ובהתאם לתנאי פרק זה ופוליסת הביטוח וחריגיהם.
אמצעי ותנאי התשלום:
מזומן ,המחאות ,הוראת קבע וכרטיסי אשראי.
דמי הביטוח ניתנים לתשלום באפשרויות הבאות:
א .בתשלום אחד בתוך  30יום מיום תחילת הביטוח (ללא תוספת של דמי אשראי).
ב .באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע ב 10-תשלומים חודשיים ,שווים ,רצופים וצמודים למדד ,כאשר התשלום
הראשון יפרע לא יאוחר מ 10-ימים מיום תחילת הביטוח ,ובתוספת דמי אשראי בשיעור של  2.2%על הסך לתשלום
במזומן (המהווים ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור של  .)6%במקרה של תקופת ביטוח קצרה משנה ,יעודכן מס'
התשלומים כך שהתשלום האחרון יפרע לפחות  21יום לפני תום תקופת הביטוח והתשלום האחרון בגין תוספת
לפוליסה שתבוצע במהלך תקופת הביטוח יצורף או יופחת מיתרת התשלומים שנותרו על פי הפוליסה המקורית
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת הביטוח עבורך.
לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.
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