Dummy Text

2020

פוליסה לביטוח סחורות בהעברה
)מהדורת איילון (2020
מבוא
.1

פוליסה זו היא חוזה בין איילון חברה לביטוח בע״מ )להלן :״איילון״ או ״המבטח״(
לבין המבוטח ששמו ומהות עיסוקו מפורטים ברשימה ,המצורפת לפוליסה זו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

.2

הואיל והמבוטח ,כאמור לעיל ,פנה אל איילון בהצעת הביטוח ,ובהסתמך
על המידע שנמסר לאיילון בהצעת הביטוח ,ובמסמכים הנלווים שהוגשו לה,
והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין
אם הוגשו בנפרד ,הסכימה איילון ,תמורת התחייבות המבוטח לתשלום
דמי ביטוח ,לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח ,ובלבד שיארע בתחום
הטריטוריאלי המצוין בפוליסה ,תוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ועקב
הסיכונים המכוסים בפוליסה זו .זאת ,בכפיפות לגבולות אחריות המבטח,
להשתתפות העצמית ,לתנאים ,לחריגים ולהתנאות ,הכלולים בה ,או
מצורפים לה ,או שיצורפו לה על ידי תוספת ו/או נספח.
*

בכל מקום בו מצוין ״המבוטח״ בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר
כאחד.

הגדרות

1

.1

המבוטח -

כרשום ברשימה.

.2

המבטח -

איילון חברה לביטוח בע״מ.

.3

הרשימה או המפרט -

המסמך המצורף לפוליסה ,והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנה והנושא כותרת ״הרשימה״.

.4

הצעת הביטוח -

המסמך ,שהוגש ע״י המבוטח לאיילון ,הכולל
מידע חיתומי ,והמשמש בסיס לקבלת המבוטח
לביטוח על ידי איילון ,וזאת בין אם נעשה לצורך
פוליסה זו ובין אם לצורך אילו שקדמו לה.

.5

הפוליסה -

לרבות הרשימה ,הצעת הביטוח וכל נספח או
תוספת לפוליסה ,כפי שצורפו אליה על ידי
איילון.

.6

השתתפות עצמית -

הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח,
ושינוכה מסך תגמולי הביטוח ,בהתאם
למפורט ברשימה.

.7

הרכוש המבוטח –

הרכוש ו/או הסחורות המפורטות ברשימה.

.8

מקרה ביטוח -

אובדן או נזק ,שיגרמו בתקופת הביטוח לרכוש
המבוטח בעת היותו מועבר בהובלה ישירה
מחצרי מקום המוצא או בסמוך אליהם ועד
חצרי מקום היעד או בסמוך אליהם ,בתחום
הטריטוריאלי ,בכלי רכב מנועי ,כתוצאה
מהסיכונים הבאים:

.9

התחום הטריטוריאלי  -שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
״שטחים מוחזקים״ לצורך פוליסה זו הינם
שטח  Cוכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי
בסיסים ו/או עמדות צה״ל המצויים בשטח .B

אש ,ברק ,התפוצצות ,התהפכות או התנגשות
של כלי הרכב נושא הסחורה ,וכן נזקי מים ,כולל
ממי גשם ,בתנאי שהעברה בוצעה בכלי רכב
בעל תא מטען סגור סגירה מסיבית .למניעת
ספק מובהר בזאת ,כי העברה פנימית בשטח
חצרי המבוטח לא תיחשב כהעברה לצורך
פוליסה זו.

למען הסר ספק ,שטח  Aלא נכלל ב ״גבולות
הטריטוריאליים״ לצורך פוליסה זו.
על אף האמור ,פוליסה זו תחול גם בתחומי
האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה
השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה
הירדנית ההאשמית ,התשנ״ה.1995-
.10

מדד –

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופרות(
או כל גוף שיבוא במקומה ,או כל מדד אחר
המצוין ברשימה.

.11

העסק –

בית העסק המשמש למטרת עסקו של
המבוטח ,כמתואר ברשימה והנמצא בכתובת
המצוינת ברשימה.

.12

העברה -

העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום
בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי בשטח
הטריטוריאלי ,כולל בזמן טעינתו ופריקתו
הישירים על ומכלי הרכב המוביל.
למניעת ספק מובהר כזה כי:
א .העברה לעניין פוליסה זו מתחילה בעת
טעינה ישירה של המטען על הרכב המוביל

2

ומסתיימת עם פריקת המטען מהרכב
המוביל.
ב .העברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא
תחשב כהעברה לעניין פוליסה זו.
ג .השארת רכב לחניית לילה ,בין אם בשטח
העסק ובין אם לא ,לאחר הטענתו ,על
מנת להתחיל בנסיעה בבוקר ,לא תיחשב
לחניה אגב הובלה.
.13

פריצה -

גניבת רכוש המבוטח או חלק ממנו מתוך כלי
הרכב המוביל ,שבוצעה לאחר חדירה באלימות
ובכוח לתוך אותו כלי רכב ,ובתנאי מפורש
כי נשארו סימנים המעידים על שימוש
באלימות או בכוח במקום החדירה .למען
הסר ספק ,גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם
הרכוש המבוטח תחשב לעניין זה כפריצה,
אך גניבת כלי רכב שהושארו ללא השגחה
כאשר המפתח בפנים לא תחשב כפריצה ולא
תכוסה בפוליסה זאת.

.14

שוד -

חדירה לכלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח
וגניבת רכוש ממנו ,שנעשו על ידי שימוש
באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח או
מי מעובדיו.

הבהרה
מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת פוליסה זו ,הינו אך ורק בגין
נזק פיזי לרכוש מוחשי .למניעת ספק מובהר בזאת כי מידע ממוחשב ,תוכנה
או מאגרי נתונים מכל סוג שהוא לא ייחשבו כרכוש מוחשי לעניין פוליסה זו.
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הרחבות
פריצה )תכוסה רק בתוספת פרמיה ,למעט אם נרשם אחרת ברשימה(

.1

אם צוין ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ,ותמורת פרמיה נוספת ,מורחב
הביטוח לכסות מקרה ביטוח ,שנגרם לרכוש המבוטח כתוצאה מ:
א( פריצה לכלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי גניבת רכוש מתוך חלקים של כלי הרכב ,שאינם ניתנים לנעילה,
לא תיחשב כפריצה לצורך הרחבה זו ולא תכוסה על פי סעיף זה.
ב( גניבת הרכוש המבוטח כתוצאה משוד.
ג( גניבת כלי הרכב בו הועבר הרכוש המבוטח ,ואשר לא נמצא בתקופה
שעד ל 29-יום ממועד גניבתו .מובהר כי נזק כתוצאה מגניבת כלי הרכב
שהושאר ללא השגחה כאשר המפתח בפנים לא תכוסה על פי סעיף זה.
כיסוי זה יהיה בתוקף אך ורק בכפוף לכל התנאים המצטברים דלקמן:
א( הפריצה או השוד אירעו בשעות היום.
המונח ״שעות היום״ משמעו החל מזריחת החמה ועד שקיעתה.
ב( כלי הרכב בו מועבר הרכוש המבוטח יהיה בעל תא מטען סגור ונעול
ומוגן במערכת אזעקה נפחית תקינה ,המופעלת כל אימת ,שהרכב
אינו מאויש.
תא המטען סגור – משמעו כל מקום ברכב בו נמצאת הסחורה
והסגור סגירה מסיבית.
ג( אמצעי מיגון ואמצעים להקלת הסיכון
על המבוטח להקפיד כי כלי הרכב בו מועבר הרכוש עומד בכל התנאות
המיגון של חברת הביטוח באמצעותה הינו מבוטח ,בביטוח רכב) ,או
בהתנאות שוות ערך לכך במידה והרכב אינו מבוטח בביטוח ״מקיף״.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אי ביצוע הנ״ל עלול לגרום לביטול
הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה או להפחתה משמעותית בתגמולי
הביטוח בקרות מקרה הביטוח.
פריקה וטעינה

.2

מקרה ביטוח ,שייגרם לסחורות המבוטחות בעת הימצאותן בכלי הרכב או לידו
בעת הטענתן עליו או בעת פריקתן ממנו.
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נזק כתוצאה מעצירת פתע

.3

עצירת פתע של הרכב המוביל אשר הייתה הכרחית לשם מניעת תאונת
דרכים ,וזאת בתנאי מפורש שהרכוש המבוטח היה מוחזק או קשור או מעוגן
היטב על ואל כלי הרכב המוביל בכל האמצעים המקובלים או המחייבים ע״פ
דין הענף התובלה לסוג כזה של מטען ואשר נועדו למנוע מקרה כזה של נפילה.
נזק כתוצאה מנפילה מקרית

.4

נזק לרכוש המבוטח מנפילה מקרית של הרכוש ,כולו או מקצתו תוך כדי נסיעה
מתוך כלי הרכב המוביל ,וזאת בתנאי מפורש שהרכוש המבוטח היה מוחזק או
קשור או מעוגן היטב על ואל כלי הרכב המוביל ,בכל האמצעים המקובלים או
המחייבים ע״פ דין בענף התובלה לסוג כזה של מטען ואשר נועדו למנוע מקרה
כזה של נפילה.
הגנה על שם המותג

.5

היה ובעקבות נזק מכוסה לרכוש המבוטח ,המבוטח יטען שלשם הגנת שמו
ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי יש להשמיד את הסחורות
שניזוקו באופן חלקי וטענה זו תאושר ע״י השמאי המטפל ,אזי השיפוי עבור
הסחורות שניזוקו יחושב על בסיס אובדן כללי .לאיילון שמורה הזכות להחליט על
אי השמדת המלאי ובמקרה כזה תהא איילון זכאית לקבל לרשותה את המלאי
הניזוק ולעשות בו שימוש כראות עיניה לרבות מסירתו לאחרים או שיווקו ובלבד
שאיילון מתחייבת לנקוט באמצעים הדרושים שימנעו זיהוי המותג.
אחריות איילון ע״פ הרחבה זו לא תעלה על  25%מגבול האחריות בפרק זה
או על  ₪ 50,000לפי הנמוך מבין השניים ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לביטוח חסר.
ביטוח חסר
הכיסוי בגין אובדן או נזק בגין פוליסה זו הינו על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר .תגמולי הביטוח המרביים ששולמו במשך כל תקופת
הביטוח לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.
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סייגים לחבות איילון
הביטוח לפי פוליסה זו אינו מכסה אובדן או נזק שייגרם:
לנכסים המפורטים דלקמן:

.1

א .ניירות ערך ,ערבויות ,מסמכים סחירים מכל סוג ,מכתבי אשראי ,בולים
או מטבעות ,שוברי תשלום ,תלושי שי ותלושים בעלי ערך כספי.
ב .כספים ,דהיינו :מזומנים מכל סוג שהוא ,כרטיסי חיוג טלפוני ,מדליונים,
מטבעות ,המחאות ,שטרות ,שטרי התחייבות ,שוברי התחייבות של
כרטיסי אשראי ,ניירות ערך ,המחאות דואר ,בולי דואר ,בולי חשבון או
בולי הכנסה ,אגרות סחירות מכל סוג שהוא – הכול רכושו של המבוטח
או שנמסר לנאמנותו.
ג .לחומרים מסוכנים ,לרבות חומרי נפץ ,חומרים דליקים ,גז או חומרים
החשופים לסכנת התפוצצות בעת טלטולם ,ו/או אובדן או נזק לסחורות
המבוטחות בהעברה ,שיגרם כתוצאה מהחומרים הנ״ל.
ד .ליצירות אמנות ,כסף ,שטרות ,מטבעות ,מסמכים ,אבנים יקרות
ותכשיטים.
ה .לבעלי חיים.
ו .סיגריות ,מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים ,אלא אם צוין הדבר ברשימה.
.2

על ידי תסיסה עצמית או התלקחות עצמית של הסחורות המועברות
המבוטחות.

.3

כאשר כלי הרכב אינו מתאים או אינו מיועד להובלת הסחורות המבוטחות,
או כאשר כלי הרכב מוטען מעל המותר על פי רישיון הרכב.

.4

כאשר כלי הרכב נהוג בידי אדם ,שאינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב
כזה ,או כאשר הנהג הינו תחת השפעת סמים.

.5

כאשר הרכב המוביל נמצא בבדיקה ,ניסוי או מבחן.

.6

לאחר שהסחורה עם כלי הרכב או בלעדיו ,ננטשה על ידי המוביל.

.7

במהלך שימוש ברכב שלא למטרות בית העסק.

.8

לשבר חרסינה ,זכוכית וקרמיקה.

.9

ע״י או כתוצאה מנזילה מכל מיכל העשוי מחומר שביר.

.10

לסחורה ו/או רכוש ,המאוחסנים דרך קבע ברכב.

.11

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא לרבות ירידת ערך .כמו כן לא יכוסו נזקים מעבר
לשוויו הממשי של הרכוש המבוטח ותוספת ערך כינון לא תחול על הכיסוי לפי
פרק זה.

.12

כל נזק הנובע מתרמית או מעילה באמון מצד כל שותף ,מנהל או עובד של
המבוטח ו/או בעזרתם ו/או תוך קשירת קשר עמם.
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.13

אבדן או נזק הנגרם למטען עקב שינוי טמפרטורה ו/או אי פעולה ו/או פעולה
בלתי תקינה של מערכות קירור ,אוורור ,חימום ,או ערבול בכלי הרכב.

.14

הנגרם במישרין או בעקיפין על ידי מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי
איבה או פעילות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא הוכרזה(,
מלחמת אזרחים ,מרי ,מרד ,מרידה ,מהפכה ,הפיכה צבאית התקוממות
צבאית או עממית ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי,
משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים
לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור ,פעולת מחבלים,
פעולת מסתננים ,טרור ,החרמה  ,הפקעה  ,תפישה  ,השחתה או גרימת נזק
לרכוש בפקודת השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

.15

הנגרם במישרין או בעקיפין על ידי פעולות חבלה וטרור .לצורך סייג זה ״טרור״
משמעו פעולה ,לרבות שימוש בכוח ו/או באלימות ו/או באיום בשימוש בכוח
או באלימות ,ע״י כל אדם או קבוצת בני אדם ,בין אם פועלים בעצמם או בשם
או מטעם או בקשר עם כל ארגון או ממשלה ,המבוצעת למטרות או ממניעים
פוליטיים ,לרבות כוונה להשפיע על כל ממשל ו/או להפחיד את הציבור או
חלק ממנו.

.16

הנגרם במישרין או בעקיפין על ידי חומר גרעיני כלשהו ,קרינה מייננת או
זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ,מבעירת
דלק גרעיני .למטרת סעיף זה בלבד ,בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע
גרעיני המכלכל עצמו.

.17

אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,שנגרם בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

.18

הביטוח לפי הפוליסה אינו מכסה אובדן או נזק המכוסה בביטוח ימי ,פרט
לסכום עודף כלשהו שלמעלה מסכום הביטוח לפי הפוליסה או הפוליסות
לביטוח ימי .היה והכיסוי על פי ביטוח ימי כאמור ,יתבטל עקב ביטוח זה ,תהיה
איילון אחראית לאובדן או נזק על פי תנאי פוליסה זו .למען הסר ספק אין
אחריות איילון לפי סעיף זה חלה על נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.

.19

ביטוח זה אינו מכסה נזק שנגרם במישרין או בעקיפין מזיהום ,למעט אם
נגרם נזק לרכוש המבוטח בשל זיהום ,שהינו תוצאה של אירוע תאונתי פתאומי
ובלתי צפוי מראש ,מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פי הפוליסה.

.20

נזק ו/או אובדן ושנגרם על ידי מעשה זדון של המבוטח או הפועלים מטעמו
ו/או בסיועם.

.21

נזק ו/או אובדן שנגרם עקב רשלנות רבתי של המבוטח ו/או הפועלים מטעמו
שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ,אשר גרמה להתרחשות
מקרה הביטוח.
לעניין זה ,רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של
מבוטח סביר.
על אף האמור ,חריג זה לא יחול בגין מקרה ביטוח ,כאשר רשלנות רבתי
כאמור תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח.

.22
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רעידת אדמה ונזקי טבע ,אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

אמצעים להקלת הסיכון
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14בפרק תנאים כלליים המתייחסים לכל
פרקי פוליסה )״אמצעים להקלת הסיכון״( על המבוטח להקפיד כי המטען
היה מוחזק ,קשור או מעוגן היטב על ואל הכלי המוביל ,בכל האמצעים
המקובלים על פי דין בענף התובלה לסוג המטען ואשר נועדו למנוע נפילה
או נזק כאמור ,וכן כי אריזת הרכוש המבוטח תיעשה בהתאם למקובל בקשר
עם סחורות אלה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אי ביצוע הנ״ל עלול לגרום לביטול הכיסוי
הביטוחי על פי פרק זה או להפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח בקרות
מקרה הביטוח.
תנאים כלליים לפוליסה
פוליסה זו ,הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה ,יקראו כחוזה אחד ,וכל
מילה או ביטוי ,שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של
הרשימה ,תהיה להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם מופיעים.
דין וסעיף שיפוט

.1

פוליסה זו כפופה לדין הישראלי ,ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות
שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה.
גילוי ושינוי בעניין מהותי

.2

א( 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.
ב( 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.
ג( נודע למבוטח שחל שינוי מהותי )להלן :״החמרת הסיכון״( ,עליו להודיע על
כך מיד לאיילון בכתב.
״שינוי מהותי״ פירושו כל אחד מאלה:
) (1שינוי בעניין מהותי ,ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה,
ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה.
) (2שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח ,בנושא שצוין בה במפורש
כעניין מהותי.
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) (3כל מידע המגלה ,שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה ,ויש
בכך כדי להחמיר את סיכון איילון החמרה של ממש.
ד( עובדות מהותיות לצורך ביטוח זה ,ייחשבו ,בין היתר:
) (1עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר ששימש
בסיס לפוליסה זו.
) (2תיאור ו/או שינוי בעיסוקו ,מקצועו ומשלח ידו של המבוטח.
) (3תיאור הרכוש המבוטח ,תנאי החזקתו ומיקומו.
) (4זהות הבעלים וגם או המחזיקים ברכוש המבוטח.
) (5תיאור השימוש ברכוש המבוטח.
) (6אמצעי בטיחות שקיימים בחצרי המבוטח.
) (7נזקים שאירעו לרכוש המבוטח תוך  3השנים האחרונות כתוצאה
מסיכונים הכלולים בביטוח זה.
) (8כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.
) (9כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.
) (10שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח.
) (11תיאור כלי הרכב עליו מובל הרכוש המבוטח ואמצעי המיגון הקיימים
בו.
) (12פרטים 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.
) (13הסכם ,שעל-פיו ויתר המבוטח על זכותו לפיצוי או שיפוי כלפי אדם
שלישי ,בשל נזק שנגרם למבוטח עקב מקרה ביטוח ,שפוליסה זו
אמורה לחול עליו.
ה( מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5להלן )״ביטול הביטוח״( המבטח יהיה זכאי
לבטל את הפוליסה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ו/או לכל תרופה
אחרת בהתאם להוראות סעיפים  8-6לחוק חוזה הביטוח תשמ״א -
1981בהתייחס לחובת הגילוי ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן
ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי.
ביטוח כפל

.3

בוטח נכס או חבות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,על המבוטח להודיע על כך לאיילון בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח
הכפל או לאחר שנודע לו עליו ,והמבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין
עצמם לפי היחס שבין גבולות האחריות בפוליסות שנערכו לכיסוי סיכון זה.
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תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים

.4

א( תשלום במזומן  -אם לא סוכם אחרת בין המבטח למבוטח ,דמי הביטוח
וסכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ,ישולמו
במלואם בש״ח תוך  28ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח.
ב( תשלום לשיעורין  -אם סוכם בין המבטח למבוטח על תשלום לשיעורין,
דמי הביטוח בתוספת דמי אשראי ישולמו בהתאם למפורט ברשימה .דמי
האשראי יחושבו על בסיס ריבית שנתית כנקוב ברשימה וישולמו במהלך
תקופת הביטוח בתשלומים חודשיים ,שווים ורצופים שמספרם אינו עולה
על מספר חודשי הביטוח ובלבד שהתשלום האחרון ישולם לא יאוחר מ 21
ימים לפני תום תקופת הביטוח.
ג( דמי הביטוח ודמי האשראי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסם
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ד( במידה ויבוצע שינוי במספר תשלומי דמי הביטוח ו/או במועדם ,יעודכנו דמי
האשראי בהתאם לשינוי ויבוצע חיוב או השבה ,לפי העניין ,בסמוך לפירעון
מלוא דמי הביטוח.
ה( לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש
מהמבוטח בכתב לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי הביטוח
יתבטל כעבור  21ימים נוספים וזאת אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני
כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח וזאת אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור
והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור בתוך  15ימים מהיום שנמסרה לו
ההודעה האמורה.
ו( לא שולמו דמי הביטוח במועדם ,יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה
כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ״א  1961-וכן ריבית
צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף  1לחוק האמור לעניין ההגדרה ״הפרשי
הצמדה וריבית״.
ז( אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק
את הסכום שבפיגור ,המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכן את
הוצאות המבטח ,הקשורות בגביית החוב שבפיגור.
ח( ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה
ביטוח שארע קודם לביטול הביטוח.
ביטול הביטוח

.5

א( המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח,
לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח לאיילון בדואר רשום
לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה תשאיר איילון
לעצמה את דמי הביטוח הנהוגים אצלה לתקופה קצרה עבור הזמן בו
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היה הביטוח בתוקף בשיעור של  10%ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש
או חלקו ,בו הייתה הפוליסה בתוקף ,בתוספת שיעור של  10%מדמי
הביטוח ,שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח.
על אף האמור לעיל ,היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי
ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח
רק לאחר מתן הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה
בכפוף למתן הודעה כאמור ,לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה
באותו אישור או בסעיף השיעבוד.
ב( מבלי לגרוע בזכויות 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 תשלח למבוטח
בדואר רשום לפחות  21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה
כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לאיילון בעד התקופה
שלאחר ביטול הביטוח.
אם איילון ביטלה את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת ,והעילה
לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח,
תשלם איילון למבוטח את הסכום שהיתה דורשת ממבוטח דומה לאותו
סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח
המוסכמת.
תביעה לתגמולי ביטוח

.6

א( קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך לאיילון מיד לאחר שנודע
לו ,ועל המוטב להודיע לאיילון מיד לאחר שנודע לו ,על קרות המקרה ועל
זכותו לתגמולי ביטוח עקב מקרה הביטוח.
ב( אירע מקרה הביטוח עקב מעשה פלילי או חשד למעשה פלילי ,על
המבוטח להודיע מיד למשטרה ,ולהמציא לאיילון אישור על כך.
ג( כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על גבי טופס
תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו לאיילון ,ויצורפו אליו כל המסמכים
הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח וגובה האבדן ,הנזק או החבות,
לפי העניין .למען הסר ספק מוצהר בזאת כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח
תחשב כתביעה שנמסרה לאיילון רק אם ולאחר שנמסרו לאיילון כל המידע
וכל המסמכים הנזכרים בטופס התביעה הנהוג אצל איילון.
ד( בנוסף ,יעביר המבוטח לאיילון מיד עם קבלתם ,כל הזמנה לדין ,הודעה
על דיון ,צו ,הליך כלשהו או מכתב בקשר עם תביעה לתגמולי ביטוח עקב
מקרה הביטוח.
ה( על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור המידע והמסמכים הדרושים
לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לאיילון ,ככל שיוכל
להשיגם.
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ו( אין איילון חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או
להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים שאיילון
הורתה לו לנקוט.
מקרה ביטוח שנגרם בכוונה
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נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון ,פטורה איילון מחבותה.
זכות הקיזוז

.8

איילון רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ,בקרות מקרה
הביטוח ,כל סכום שהמבוטח חייב לאיילון ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו
ובין אחרת .במקרה של אובדן כללי )טוטאלי( לרכוש המבוטח המכוסה על
פי פוליסה זו ,רשאית איילון לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לה ,גם אם
טרם הגיע מועד תשלומם.
הצמדת סכומי ביטוח וההשתתפות העצמית

.9

א( סכומי הביטוח או גבול אחריות המבטח ,סכום ההשתתפות העצמית
ותגמולי הביטוח ,המפורטים ברשימה יהיו צמודים למדד ,בין המדד
שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך
לפני קרות מקרה הביטוח.
ב( אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,שלא על פי
סעיף קטן א’ לעיל ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי
הצמדה דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהיה המדד הידוע
במועד תחילת תוקף ההגדלה.
ג( היו הסכומים נקובים במטבע חוץ יהיו סכומי הביטוח צמודים לשינויים
שחלו במטבע זה מיום תחילת הביטוח ועד יום תשלום תגמולי הביטוח.
.10

תחלוף
א( הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי
שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו לאיילון מששילמה למוטב תגמולי
ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה.
ב( 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.
ג( 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.
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ד( 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.
.11

קביעת מוטב זולת המבוטח
א( המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם כן ניתנה לו
לכך מראש הסכמת איילון בכתב ,והוא הדין לגבי קביעה בלתי חוזרת של
המבוטח של מוטב זולתו.
ב( נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין איילון למבוטח הפיצוי
המגיע לו ,תחייב קביעה זו גם את המוטב.

.12

הודעות
א( הודעה של המבוטח תינתן לאיילון לפי כתובת משרדה ,כמצוין בפוליסה או
כל כתובת אחרת בישראל עליה תודיע איילון בכתב ,למבוטח ולמוטב ,מזמן
לזמן.
ב( הודעה של איילון למבוטח תשלח לפי מענו המצוין ברשימה או למענו
האחרון הידוע לאיילון ,כפי שנמסר בכתב מטעם המבוטח .אין באמור לעיל
כדי לגרוע מזכותו של המבוטח למתן הודעת ביטול באמצעים נוספים
אחרים בהתאם להסדר התחיקתי בנושא זה.
הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתוך  72שעות ממועד מסירתה למשלוח
בדואר בבית הדואר.

.13

שיתוף פעולה
על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור לאיילון ,תוך זמן סביר לאחר
שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות איילון ,ואם אין
ברשותו ,עליו לעזור לאיילון ,ככל שיוכל ,להשיגם.
א( לא קוימה חובה לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר להקטין
חבותה של איילון ,אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהייתה
חייבת בה אילו קוימה החובה .הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה
) (1החובה לא קוימה ,או קוימה באיחור ,מסיבות מוצדקות.
) (2אי קיומה או איחורה לא מנע מאיילון את בירור חבותה ולא הכביד על
הבירור.
ב( 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.
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ג( הופרה חובה לפי סעיף זה ,או שהמבוטח או המוטב מסרו לאיילון עובדות
כוזבות ,או שהעלימו ממנה עובדות בנוגע לחבותה ,והדבר נעשה בכוונת
מרמה -פטורה איילון מחבותה.

.14

אמצעים להקלת הסיכון
א( על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת הביטוח ו/או
ברשימה ו/או בפוליסה ,להפעילם ולהחזיקם במצב תקין במהלך תקופת
הביטוח ,ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש )להלן :״נקיטת אמצעי מיגון״(.
ב( כמו כן על המבוטח לנקוט בכל אמצעי אחר להקלת הסיכון כמפורט
בהצעת הביטוח ו/או ברשימה ו/או בפוליסה )להלן :״נקיטת אמצעי
להקלת הסיכון״( ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור יוודא המבוטח בחירת
עובדים ואנשים הכפופים לו כעובדים ואנשים מהימנים ולנקוט אמצעי
זהירות לשם מניעת תאונות ולקיים ולעקוב אחר ביצוע כל דין.
ג( על המבוטח חלה חובה להודיע לאיילון מיד ובכתב על אי נקיטת אמצעי
מיגון או על אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכון
ד( מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ) 5״ביטול הביטוח״( לעיל ,איילון תהיה
זכאית לבטל את הפוליסה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ו/או לכל
תרופה אחרת ,לרבות הפחתה משמעותית או שלילה של תגמולי
הביטוח בקרות מקרה הביטוח ,בהתאם להוראות סעיפים  19-17ו21 -
לחוק חוזה הביטוח תשמ״א  1981-ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא
במקומן ו/או בנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי.

.15

תחום טריטוריאלי
התחום הטריטוריאלי הינו כמוגדר בפרק ההגדרות הכללי לפוליסה זו ,עד כמה
שלא שונה במפורש.

.16

הארכת תקופת הביטוח
א( כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבוטח
ושל איילון ,אשר תינתן במפורש למטרה זו.
ב( 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.
ג( 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.

.17

השתתפות עצמית
המבוטח ישא בעצמו בתשלום ההשתתפות העצמית המופיע ברשימה,
בכל תביעה העומדת לתשלום.
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.18

תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח ,הן מול איילון והן בפנייה
לערכאות ,היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.19

המועד לתשלום תגמולי ביטוח
א( תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי איילון המידע וכל
המסמכים ,הפרטים והראיות שנדרשו על ידה לשם ברור חבותה .תגמולי
ביטוח ,שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך  30יום מהיום שבו
נמסרה התביעה לאיילון ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
ב( על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,תשכ״א –  ,1961מיום מסירת התביעה לאיילון ,וריבית
בשיעור  4%מתום  30יום כאמור.

.20

חישוב השיפוי
אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה או בפוליסה ,יחושב השיפוי כאמור
בסעיף זה.
א .איילון תוכל ,על פי שיקול דעתה ,לבחור באחת או יותר מדרכי השיפוי האלה:
) (1תשלום ערך האובדן או הנזק ,כאמור בסעיף קטן ב’ דלקמן.
) (2תיקון הרכוש שניזוק והבאתו למצב הדומה למצבו ערב קרות מקרה
הביטוח
) (3החלפת הרכוש שניזוק או אבד או חלקים ממנו בפרטים מאותו סוג
ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו.
ב .תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי
הרכוש שאבד או ניזוק ,כפי שהיה בעת קרות האובדן או הנזק ,למעט אם
צוין במפורש אחרת ,אולם לא יותר מגבול האחריות המצוין בדף הרשימה
של הפוליסה.
) (1לעניין סעיף קטן זה ,יראו את שווי הרכוש שאבד או ניזוק ״כפי שהיה
בעת קרות מקרה הביטוח״ כדלקמן :לגבי מלאי חומרי גלם – לפי ערך
רכישה מחדש ביום הנזק.
) (2לגבי מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים – לפי ערך
עלות ביום הנזק
) (3לגבי כל רכוש אחר – לפי ״ערך שיפוי״ דהיינו על פי הערך ריאלי של
הרכוש(חדש בניכוי בלאי ו/או פחת) ביום הנזק.
מודגש כי לא יכוסו נזקים מעבר לשוויו הממשי של הרכוש המבוטח ותוספת
ערך כינון לא תחול על הכיסוי לפי פרק זה.
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.21

השבת סכום הביטוח לקדמותו
א( בכפוף לשיקול דעת איילון ,לאחר קרות אובדן או נזק המכוסים בפוליסה
זו ,יוחזרו גבולות אחריות המבטח בפוליסה זאת בגובה האובדן או הנזק,
אלא אם ביקש המבוטח אחרת.
ההשבה לקדמות תהיה כפופה לתשלום פרמיה נוספת ,אשר תחושב
יחסית לתקופה שנותרה החל ממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתום
תקופת הביטוח ,כדלקמן:
= פרמיה נוספת
 – Aדמי הביטוח השנתיים בגין פרק הכיסוי על פיו ניתן השיפוי לאובדן או
הנזק
 – Bסכום תגמולי הביטוח ללא ניכוי ההשתתפות העצמית
 – Cסכום הביטוח המלא בפרק הכיסוי על פיו ניתן השיפוי לאובדן או הנזק
לפני קרות מקרה הביטוח
 – Dמספר הימים שנותרו עד לתום תקופת הביטוח.
ב( לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח
ו/או גבול אחריות לקדמותו יילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילמה
איילון בפועל.
ג( מובהר כי ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא תעלה על השבה אחת
בלבד של מלוא גבול האחריות )גם אם נערכו בדרך של מספר הגדלות
מצטברות אשר סכומם המצטבר מהווה את גבול האחריות המקורי של
הפוליסה במועד חידוש הביטוח לתקופת הביטוח הרלבנטית(.

.22

זכויות איילון לניצולת
בקרות אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח ע״י פוליסה זו ,רשאית איילון:
א( להיכנס לבנין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק.
ב( להחזיק כל רכוש כזה ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו או לטפל בו
בדרך אחרת לכל מטרה סבירה ,או למכור כל רכוש כזה או לעשות בו כראות
עיניה.
ג( אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו לא ימלא את דרישות איילון
או יפריע או ימנע את איילון משימוש בסמכויותיה הניתנות בזה ,תוקטן
חבותה של איילון בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ״א 1981 -
)להלן :״החוק״(.
ד( המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת איילון רכוש כלשהו,
בין אם איילון כבר קיבלה אותו לרשותה או לא.
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ה( אין בנקיטת הצעדים המפורטים לעיל מצד איילון משום הכרה באחריותה
לגבי התביעה ,כולה או חלקה.
.23

מקדמה
א( בקרות נזק לרכוש המבוטח לפי פוליסה זו כתוצאה מאחד הסיכונים
המבוטחים לפיה ,יהא המבוטח זכאי לקבל מאיילון מקדמה או התחייבות
כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים
שיגיעו מאיילון לפי תנאי פוליסה זו.
ב( מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם למבוטח .חישוב
הניכוי ייעשה תוך הצמדת סכום המקדמה ששולמה למדד המחירים
לצרכן מיום תשלום המקדמה ועד ליום התשלום הסופי.
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הרחבת ביטוח אחריות המוביל
נספח לפוליסה לביטוח סחורות בהעברה )מהדורת איילון (2020
על נספח זה יחולו תנאי הפוליסה לביטוח סחורות בהעברה )מהדורת איילון
) (2020להלן :״הפוליסה״( ,אלא אם צוין בו במפורש אחרת.
מבוא
הואיל והמבוטח ,כאמור לעיל ,פנה אל איילון חברה לביטוח בע״מ )להלן :״איילון״
או ״המבטח״( בהצעת הביטוח ,ובהסתמך על המידע שנמסר לאיילון בהצעת
הביטוח ,ובמסמכים נלווים שהוגשו לה ,והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו,
בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין אם הוגשו בנפרד ,הסכימה איילון ,תמורת
התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח ,לשפות את המבוטח ,בכפוף לתנאי
הרחבה זו וסייגיה ועד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה בגין הסכומים
אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי חוק ,בשל חבות המבוטח
כלפי צד שלישי בגין:
נזק תוצאתי ישיר שנגרם לצד שלישי ,כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש
המבוטח עקב מקרה ביטוח ,שאירע בתקופת הביטוח תוך כדי העברתו על
ידי המבוטח ,בכל מקום בתחום הטריטוריאלי.
בנוסף ,תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שיעשו
בהסכמת המבטח לשם הגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח וזאת אף
מעבר לגבול האחריות בפוליסה.
זאת ,בכפיפות לגבולות אחריות המבטח ,להשתתפות העצמית ,לתנאים,
לחריגים ולהתנאות ,הכלולים בהרחבה זאת ,או מצורפים לה.
הגדרות
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התחום הטריטוריאלי :

כהגדרתו בפוליסה לביטוח סחורות בהעברה
)מהדורת איילון (2020

חוק:

חוק השומרים תשכ״ז –  1967פקודת הנזיקין )נוסח
חדש(

מקרה ביטוח:

כהגדרתו בפוליסה לביטוח סחורות בהעברה
)מהדורת איילון  (2020ושבגינו זכאי המבוטח לשיפוי
על פי הפוליסה ביטוח סחורות בהעברה )מהדורת
איילון  ,(2020ואשר לא הוחרגה בפוליסה לביטוח
סחורות במעבר ,כאמור לעיל ו/או על פי תנאי
הרחבה זאת.

לעניין הרחבה זאת ״מקרה ביטוח״ ייחשב
כ״מקרה ביטוח״ יחיד או סדרת מקרי ביטוח
הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.
המטען ו/או הרכוש
המבוטח:

המטען ו/או הרכוש ו/או הסחורות המפורטות
ברשימה ואשר הינם בבעלותו של צד שלישי ו/או
מיועדים לצד שלישי ,ולמעט במפורש רכוש /או
סחורות בבעלותו של המבוטח ,בני ביתו ו/או כל
אדם שבשרותו ו/או המיועדים ישירות או בעקיפין
לבעלותו ו/או לשימושו של המבוטח בני ביתו או
כל אדם שבשרותו.

נזק:

נזק תוצאתי ישיר שנגרם לצד שלישי כתוצאה
ממעשה או מחדל רשלני ,טעות או השמטה מצד
המבוטח ו/או הפועלים מטעמו שנעשו בתום לב,
ואשר בעקבותיהם נגרם מקרה הביטוח.

סייגים לחבות המבטח
מותנה בזה -אלא אם הוסכם אחרת בכתב ,כי זו אינה מכסה את המבוטח
בגין או בקשר עם:
 .1חבות בגין ובקשר עם נזקים למטענים ו/או מקרי ביטוח אשר הוחרגו
בפרק ״סייגים לחבות איילון״ בפוליסה לביטוח סחורות בהעברה
)מהדורת איילון (2020
 .2נזק שנגרם בקשר עם מטענים שלהלן:
א .מטענים המוחרגים על פי סעיף  1לפרק ״סייגים לחבות איילון״
בפוליסה לביטוח סחורות בהעברה )מהדורת איילון (2020
ב .תוצרת חקלאית ,ביצים ,מוצרי מזון לרבות מזון בקירור
ג .זכוכית ,קרמיקה/חרסינה
ד .טלפונים ניידים
 .3חבות בגין ובקשר עם נזק או מקרה ביטוח על ידי מעשה זדון של המבוטח
או הפועלים מטעמו ו/או בסיועם
 .4חבות בגין ובקשר עם רשלנות רבתי של המבוטח ו/או הפועלים מטעמו
שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ,אשר גרמה להתרחשות
מקרה הביטוח.
לעניין זה ,רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות
של מבוטח סביר.
על אף האמור ,חריג זה לא יחול בגין מקרה ביטוח ,כאשר רשלנות רבתי
כאמור תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח.
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 .5א .חבות בקשר עם רכוש ו/או סחורות בבעלותו של המבוטח ,בני ביתו
ו/או כל אדם שבשרותו ו/או המיועדים ישירות או בעקיפין לבעלותו
ו/או לשימושו של המבוטח בני ביתו או כל אדם שבשרותו.
ב .נזק או הפסד תוצאתי שיגרמו למבוטח עצמו.
 .6חבות בגין נזק לרכוש המבוטח שיגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
 .7אחריות בגין נזק לרכוש המבוטח שיגרם כתוצאה מהובלתו בכלי רכב
שאינו תקין או גם שאינו מתאים להובלת המטען או גם שהוטען מעל
למותר על פי כל דין.
 .8הנזק הפיזי לרכוש בגין מקרה ביטוח המכוסה או ניתן לכיסוי על פי פוליסת
סחורה בהעברה של המבוטח או בהעדר פוליסה כנ״ל עפ״י הסיכונים
המכוסים בפוליסת לביטוח סחורות בהעברה )מהדורת איילון .(2020
למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת כי מיצוי גבול האחריות בפוליסת
ביטוח סחורה בהעברה של המבוטח ,ונזק פיזי מעל לגבול האחריות בפוליסה
זאת ייחשב כנזק ״המכוסה או ניתן לכיסוי״ והמוחרג על פי סעיף זה.
 .9היזק גופני ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני נפשי או שכלי.
 .10אחריות או התחייבות שהמבוטח קיבל או יקבל על עצמו עפ״י הסכם,
אלא אם האחריות או ההתחייבות הזו הייתה מוטלת עליו גם בהיעדר הסכם
זה.
 .11נזק כספי טהור ,שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי
שניזוק.
 .12פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
אמצעים להקלת הסיכון
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14בפרק תנאים כלליים המתייחסים לכל
פרקי הפוליסה לביטוח סחורות בהעברה )מהדורת איילון ) (2020״אמצעים
להקלת הסיכון״( מוצהר ומוסכם בזאת כי הביטוח נערך על סמך הצהרתו
והתחייבותו של המבוטח לפיה:
 .1המבוטח ינהל ספרים ורישום המטענים המובלים ,כולל פירוט נזקים/
חוסרים בזמן קבלת המטען.
 .2המטען יהיה ארוז/קשור כהלכה ,לפי הצורך הנובע מסוג הרכוש המובל,
תנאי מזג אויר ובהתאם לדרישות ענף ההובלה לרכוש מהסוג המובל.
 .3ההובלה תבוצע ביבשה בלבד.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אי ביצוע הנ״ל עלול לגרום לביטול הכיסוי
הביטוחי על פי פרק זה או להפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח בקרות
מקרה הביטוח.
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תנאים כללים להרחבה
תביעה לתגמולי ביטוח

.1

א( קרה מקרה הביטוח ,על המבוטח להודיע על כך לאיילון מיד לאחר שנודע
לו ,ועל המוטב להודיע לאיילון מיד לאחר שנודע לו ,על קרות המקרה ועל
זכותו לתגמולי ביטוח עקב מקרה הביטוח.
ב( ארע מקרה הביטוח עקב מעשה פלילי או חשד למעשה פלילי ,על
המבוטח להודיע מיד למשטרה ,ולהמציא לאיילון אישור על כך.
ג( כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הרחבה זאת תוגש על גבי טופס
תביעה ,שיומצא למבוטח על פי בקשתו לאיילון ,ויצורפו אליו כל המסמכים
הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח וגובה הנזק או החבות ,לפי
העניין .למען הסר ספק מוצהר בזאת כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח
תחשב כתביעה שנמסרה לאיילון רק אם ולאחר שנמסרו לאיילון כל המידע
וכל המסמכים הנזכרים בטופס התביעה הנהוג אצל איילון.
ד( בנוסף ,יעביר המבוטח לאיילון מיד עם קבלתם ,כל הזמנה לדין ,הודעה
על דיון ,צו ,הליך כלשהו או מכתב בקשר עם תביעה לתגמולי ביטוח עקב
מקרה הביטוח.
ה( על המבוטח או על המוטב ,לפי העניין ,למסור המידע והמסמכים הדרושים
לבירור החבות והיקפה ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לאיילון ,ככל שיוכל
להשיגם.
ו( אין איילון חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או
להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים שאיילון
הורתה לו לנקוט.
הכשלה של בירור החבות

.2

א( לא קויימה חובה לפי סעיף  2במועדה ,וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין
חבותו ,אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו
קויימה החובה;
ב( הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
.i

החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;

 .iiאי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על
הבירור.
ג( עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח
את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא
במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
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מרמה בתביעת תגמולים

.3

הופרה חובה לפי סעיף  1או שנעשה דבר כאמור בסעיף )2ג( או שהמבוטח
או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע
למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה -
פטור המבטח מחובתו.
טיפול בתביעות

.4

א( הכירה איילון בחבותה על פי הרחבה זאת ,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 ביטוח ,התשמ״א  ,1981 -לאיילון
יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה.
ב( 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.
ג( 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 מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור
על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב..
תשלום גבול האחריות

.5

א( 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 הרחבה זאת 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.
לסכום זה יתווספו הוצאת משפט סבירות שהוצאו לשם הגנה בפני תביעה
כאמור ,כאשר אחריות החברה להוצאות אלו תהיה ביחס שבין גבול
האחריות המכוסה לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה.
ב( לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות בתוספת לכך ,תהא
איילון פטורה מכל אחריות נוספת בגין אותו מקרה ביטוח.
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השתתפות עצמית

.6

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 ,על הוצאות שהוציאה איילון במהלך
הטיפול בתביעה וזאת ,אף אם לא הוטלה חבות על המבוטח ולא שולמו פיצויים
בגינה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,המבוטח ישא בסכום ההשתתפות העצמית
עם המצאת דרישת המבטח לתשלום כנגד הוצאותיו ,גם אם נדחתה התביעה
נגדו ,נמחקה או נסתיימה בפשרה.
ההשתתפות העצמית תחול בגין כל מקרה ביטוח .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 ההשתתפות העצמית.
איסור הודאה )(ADMISSION

.7

שום הודאה ,הצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהם לא יעשו ולא יינתנו
ע״י המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו 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.
שיפוט

.8

א( פרשנות הכיסוי על פי הרחבה זאת תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד.
ב( כל חילוקי דעות או תביעות על פי הרחבה זאת זו או בקשר אליה יתבררו
אך ורק באחד מבתי המשפט בישראל ועל פי הדין בישראל.
ג( איילון לא תהיה חייבת לשלם תגמולי ביטוח בעד כל סכום שהמבוטח
יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין ,שיינתן 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 ישראל.
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תקופת ההתיישנות

.9

אין התביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי
נגד המבוטח.
הוראה זאת מחליפה את הוראה  18בפרק תנאים כללים לביטוח סחורות
בהעברה )מהדורת איילון (2020
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