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בית משותף  -ביטוח מקיף לוועדי בתים
)מהדורת (2021

מבוא
פוליסה זו היא חוזה בין
איילון חברה לביטוח בע"מ
)להלן" :איילון" או "המבטח"(
לבין
המבוטח ששמו נקוב ברשימה ,המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנה
)להלן" :המבוטח"(
הואיל והמבוטח ,כאמור לעיל ,פנה באמצעות נציגות הבית המשותף אל
המבטח בהצעת הביטוח ,ובהסתמך על המידע שנמסר למבטח בבקשה
לביטוח או בהצעת הביטוח ,ובמסמכים נלווים שהוגשו לו ,והמהווים חלק בלתי
נפרד מפוליסה זו ,בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין אם הוגשו בנפרד ,הסכים
המבטח ,תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח ,לשלם תגמולי
ביטוח בגין מקרה ביטוח ,כהגדרתו בכל פרק לפוליסה זו ,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.
מובהר בזאת כי ,הכיסוי הביטוחי לפי כל אחד מפרקי פוליסה זו ו/או חלק מפרק
מפרקי הפוליסה ו/או כיסויים נוספים המצוינים בה ,יכנסו לתוקפם אך ורק אם
נרשם במפורש ברשימה כי הכיסוי הביטוחי לגביהם תקף או כלול.
הבהרה :הכותרות המופיעות בפוליסה זו משמשות אך ורק לצורך נוחות
והפניה ואין לראותן כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים
ובסעיפים עצמם.
פוליסה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.
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בית משותף  -בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית
שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות.
לעניין הכיסוי על פי פרק א'  -ביטוח הרכוש המשותף ופרק ד' –
ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין הרכוש המשותף ,המונח "בית
משותף" לא יחול ביחס למתחמים משותפים לבתים צמודי קרקע,
ווילות וקוטג'ים לרבות שערים ,גדרות ודרכים השייכים אליהם ,וזאת
גם אם הוגדרו כבית משותף בפנקסי המקרקעין ו/או ברשומות
הרשות המקומית הרלבנטית.
המבוטח – בעלי הדירות בבית המשותף באמצעות נציגות בעלי
הדירות בבית המשותף או כל יישות משפטית אחרת המשמשת
כנציגות הבית המשותף ואשר שמה צוין ברשימה.
לעניין הרחבות ") 5.2.1הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית המשותף"(
ו") 19.2.10 -הרחבה לביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין מבנה הדירות
המבוטחות על פי סעיף ") 5.2.1הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית
המשותף"( ,המבוטח יהיה דייר הבית המשותף ,אשר שמו נכלל
בהצעת הביטוח ו/או ברשימה.
דייר הבית המשותף  -בעל דירה או חוכר לדורות או שוכר דירה בבית
המשותף;
בני משפחה  -בן זוגו ,ילדיו ,הוריו או קרובים אחרים של המבוטח
המתגוררים עמו דרך קבע בדירה.
דירה  -המבנה של הדירה או הבית הנזכרים ברשימה וששימושם
העיקרי למגורים ,לרבות מרפסות ,צנרת )לרבות צנרת גז( ,מיתקני
ביוב ואינסטלציה ,מיתקני הסקה ,מערכות מיזוג אוויר ,דוודים,
מערכות סולריות לחימום מים ,מיתקני טלפון וחשמל השייכים
לדירה ,שערים ,גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים
הקבועים של הדירה או המחוברים 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(;
הרכוש המשותף – כל חלקי הרכוש המשותף במבנה הבית המשותף,
המצוין ברשימה ,כאמור בחוק המקרקעין ,התשכ"ט –  ,1969לרבות
גגות ,קירות חיצוניים ,מדרגות ,מקלטים ,מתקני ביוב ואינסטלציה,
מתקני הסקה למים ,צלחות לויין ,מעליות ,משאבות וגנראטורים,
המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם ,שערים ,גדרות
ודרכים השייכים למבנה הרכוש המשותף ,למעט:
ערך קרקע.
1.6.1
החלקים הרשומים כדירות.
1.6.2
חלקים מסוימים שהוצמדו לדירות.
1.6.3
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חלקי מבנה המשמשים לעסק בלבד ,למעט אם צוין
1.6.4
במפורש אחרת ברשימה.
מערכות סולאריות )פוטו – וולטאיות או אחרות( להפקה,
1.6.5
ייצור ומכירת חשמל ו/או להן.
בריכות שחייה ומערכות עיסוי )ג'קוזי( ,למעט אם צוין
1.6.6
במפורש אחרת ברשימה.
מרזבים.
1.6.7
חניון תת קרקעי ,למעט אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
1.6.8
דירה שאינה תפוסה – דירה הפנויה למעלה מ 60-ימים רצופים או
שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ 60-ימים רצופים;
מבנה הבית המשותף שאינו תפוס  -מבנה הפנוי מעל ל 30 -ימים
רצופים ו/או מבנה אשר פונה מדייריו ,בין בהחלטת הדיירים ובין אם על
פי הסכם או החלטת צד ג' או על ידי רשות מוסמכת.
עובד משק בית – עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה
המבוטחת.
הרשימה – דפי הרשימה המצורפים לפוליסה זו ומהווים חלק בלתי
נפרד ממנה ,בהם מפורטים פרטי הרכוש המבוטח ותיאורו ,סכומי
הביטוח ,וגבולות האחריות ,דמי הביטוח ,תקופת הביטוח ,פרקי
ההרחבות הכלולים בביטוח ,התנאות מוסכמות ,שיעורים וסכומים של
השתתפות עצמית ופרטים נוספים הנוגעים למבוטח ולפוליסה.
גבול גאוגרפי  -שטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון
ולהארכת תוקפן של תקנות לשעת חירום )יהודה והשומרון  -שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית( התשס"ז  ,2007 -אלא אם צוין אחרת.

פרק א'  -ביטוח רכוש הבית המשותף
הכיסוי לפרק זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
.2

מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המשותף בתקופת הביטוח
כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:
אש ,ברק ,רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;
2.1
התפוצצות או התלקחות ,אך למעט התפוצצות של כלי קיבול ,מיכלים
2.2
ומכשירים הפועלים בלחץ או בתת לחץ;
רוח שמהירותה עולה על  30קשר ,לרבות גשם שירד באותה עת ,שלג
2.3
או ברד ,אך לא:
כאשר הנזק נגרם לגדרות ולשערים;
2.3.1
דליפת מי גשם מבעד לקירות ו/או מבעד לתקרה וגם/או
2.3.2
ספיגתם בהם;
נפילת כלי טיס ,נפילת חפצים מכלי טיס ,רעד על קולי הנגרם מכלי
2.4
טיס;
מגע או התנגשות של כלי רכב ברכוש המשותף ,אך לא כאשר כלי
2.5
הרכב נהוג בידי המבוטח או בן משפחתו;
גניבה ,שוד ,פריצה ,נזקי זדון ,הצתה או ניסיון לבצעם ,אך לא:
2.6
כאשר הם נעשו בידי המבוטח ו/או בני משפחתו ו/או
2.6.1
בהסכמתם.
כאשר הם נעשו בידי מי מדיירי הבית המשותף ו/או ברשותו
2.6.2
או בהסכמתו;
כאשר מבנה הבית המשותף אינו תפוס;
2.6.3
התקהלות אסורה והתפרעות;
2.7
רעידת אדמה ,לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה ,ובלבד
2.8
שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה ,בדרך האמורה בתקנה
5א' לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות
ותכולתן( ,תשמ"ו . 1986 -לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה
מסיכון זה ,רעידות אדמה שאירעו במשך  72שעות רצופות אחרי
התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה ,ייחשבו כאירוע אחד.
שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה 2.8
2.9
לעיל;

.3

חריגים לפרק א'
פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק ל -ו/או אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או
יותר מהגורמים האלה:
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מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים;
מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מהפכה;
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 כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב.
אבדן או נזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמתקנים חשמליים
כתוצאה מיתר מתח ,עומס יתר ,קצר ,קשת חשמלית וחימום עצמי.
אבדן או נזק הנגרם ע"י קלקול מכני או כתוצאה משבר מכני וכן פגמים
וליקויים בחומר ,בתכנון ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה לקויה,
איזון לקוי ,לחצים ומאמצים בלתי רגילים בהפעלה .סיכה ו/או שימון
ו/או קירור לקויים או בלתי מספיקים ,חימום יתר ,התפוצצות ,קפיאה
של נוזל קירור או של נוזל אחר ,חדירה של גוף זר.
אבדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו בשל ו/או בקשר עם מערכות פוטו
– וולטאיות או אחרות להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ו/או להן.
אובדן או נזק לחלקי מבנה ורכוש אחר בהם נעשה שימוש מסחרי ,אלא
אם צוין אחרת ברשימה ,ובהתאם לסעיף ") 5.1.1שטחים מסחריים
במבנה הבית המשותף"( בפרק ההרחבות להלן.
אובדן או נזק לתכולת חדרי כושר ,אלא אם צויין אחרת ברשימה,
ובהתאם לסעיף ") 5.2.2תכולת חדרי כושר"( בפרק ההרחבות להלן.
אבדן או נזק ל וכן אבדן או נזק הנובע במישרין או בעקיפין מבריכות
שחייה ו/או מתקני עיסוי )ג'קוזי( או נזק לבריכות השחייה ו/או למתקני
העיסוי )ג'קוזי( עצמם מכל סיבה שהיא ,אלא אם צוין אחרת ברשימה,
ובהתאם לסעיף ") 5.1.7בריכות שחייה ו/או מתקני עיסוי )ג'קוזי("(
בפרק ההרחבות להלן.
אבדן או נזק לחניון תת קרקעי ו/או לחניון התת קרקעי עצמו מכל סיבה
שהיא ,אלא אם צויין אחרת ברשימה ,ובהתאם לסעיף ") 5.2.6חניון תת
קרקעי"( בפרק ההרחבות להלן.
נזקי נוזלים מכל סוג ,לרבות אובדן או נזק אשר נגרם לרכוש המבוטח
כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או נוזלים אחרים מתוך מתקני
האינסטלציה וההסקה ,התבקעות ,סתימה או עליה על גדותיהם של
דוודים  ,צנרת ,התבלות ,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ,לצנרת
ולמתקני האינסטלציה עצמם ,לרבות עלות הנוזלים עצמה אלא אם
צויין אחרת ברשימה ,ובהתאם לתנאי "פרק ב' – סיכוני מים ונוזלים
אחרים" להלן.
אבדן או נזק למכשירי הרמה מסוג מכפיל חניה או מתקן חניה רובוטית
ו/או להם ,אלא אם צוין אחרת ברשימה ,ובהתאם לסעיפים 5.2.3
)"מכפילי חניה"( ו") 5.2.4 -חניה רובוטית"( בפרק ההרחבות להלן.
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אבדן או נזק לציוד אלקטרוני וכן למערכות מיגון )לרבות מערכות גילוי
אש ,אזעקה וכדו'( הכלולות ברכוש המשותף ,אלא אם צוין אחרת
ברשימה ,ובהתאם לסעיף ") 5.2.5ביטוח ציוד אלקטרוני"( בפרק
ההרחבות להלן.
אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ,שנגרם או נבע ממעשה
בזדון של המבוטח ו/או בסיועו.
אובדן או נזק הנובע במישרין ו/או בעקיפין ו/או בקשר עם ביצוע עבודות
בניה ,שיפור ,תחזוקה ושיפוץ מכל סוג ,לרבות ומבלי גרוע מכלליות
האמור ,עבודות חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה )תמ"א (38
מכל סוג.
אובדן או נזק למתקני איסוף אשפה ,לרבות :פחים ,עגלות ומכולות
אשפה ,פחים ועגלות למיחזור ומתקנים לגריסת אשפה.
אובדן או נזק ל -ו/או הנובע ישירות או בעקיפין ממרזבים.
אובדן או נזק למתקנים ו/או רכוש שנמסר לשימוש המבטח על ידי
הרשות המקומית.
זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,אך סייג זה לא יחול בגין זיהום
שנגרם עקב סיכון המכוסה מפורשות בפוליסה ,או בגין נזק מסיכון
המכוסה מפורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי
האבדן או הנזק לרכוש המשותף ,ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח
הנקוב ברשימה כסכום ביטוח הרכוש המשותף ,והכל בכפוף לסעיף
") 29.2הצמדת סכומי הביטוח"(.
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  4.1גם:
הוצאות אדריכלים ומומחים
4.3.1
הוצאות שכר טרחת אדריכלים ,יועצים ,מהנדסים וקבלנים,
והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונו ,שיפוצו או בנייתו
של הרכוש המבוטח או של חלק ממנו ,בתנאי שניתנה
מראש הסכמת איילון בכתב לסוג ההוצאה האמורה ועד עד
לסכום שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח הרכוש המשותף
או לגבול האחריות המפורט ברשימה בגין סיכון זה.
הוצאות פינוי הריסות
4.3.2
הוצאות לשם פינוי הריסות ,ניקוי הרכוש המבוטח ,סיודו
וחיבורו מחדש לרשתות החשמל ,הטלפון ,המים והביוב ,עד
לסכום שאינו עולה על  10%מסכום ביטוח הרכוש המשותף.

.5

הרחבות לפרק א'
איילון תפצה את המבוטח עבור הנזקים הבאים שנגרמו על ידי "מקרה ביטוח"
כהגדרתו לעיל:
 .1אין בהרחבות המפורטות להלן ,כדי לשפות את המבוטח או לפצותו
מעבר לסכומי הביטוח המצוינים ברשימה ,בהתייחס לכל סעיף וסעיף.
 .2כל הרחבה שלהלן ,כפופה ,עד כמה שלא שונתה במפורש ,לכל תנאי
הפוליסה ולסייגיה.

5.1

הרחבות ללא תוספת פרמיה
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
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שטחים מסחריים במבנה הבית המשותף
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי על אף האמור בחריג  3.9לעיל ,אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,אזי הביטוח על פי פרק זה
מורחב לכסות נזק לשטח מסחרי במבנה הבית המשותף המצוין
ברשימה ובלבד שסכום ביטוח השטח המסחרי נכלל במסגרת סכום
ביטוח הרכוש המשותף המבוטח.
למען הסר ספק מודגש ,כי לא יכוסה כל נזק בקשר עם תכולת השטח
המסחרי.
הוצאות נוספות שונות
ההוצאות הנוספות לתיקון או לכינון של כל חלק מהרכוש המבוטח
שניזוק ,הנובעות מדרישות כל חוק ,ו/או עקב דרישת הרשויות
המוסמכות )אך למעט דרישות מיגון אש( ובתנאי שלא נדרשו על ידם
לפני קרות מקרה הביטוח .גבול האחריות לעניין הרחבה זאת לא
יעלה על סך של  10%מסכום ביטוח הרכוש המשותף.
צמחיית גינה של הבית המשותף:
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק
לצמחייה בגינה של הבית המשותף לרבות מדשאה ,מסלעה ,עצים,
ושיחים השתולים בה ,הנמצאים בחצרי המבוטח בכתובת הרשומה
עקב "מקרה ביטוח" אך למעט בגין הסיכונים המנויים בסעיפים .2.3
ו 2.8 -לעיל )רעידת אדמה ונזקי טבע(.
גבול אחריות המבטח לפי הרחבה זו לא יעלה  5%מסכום ביטוח
של הרכוש המשותף ולא יותר מ ₪ 1,000,000 -עבור כל המקרים
שהמבטח ישלם עבורם במשך כל תקופת הביטוח.
תכולת הבית המשותף )לרבות תכולה המאוחסנת במחסנים
ציבוריים ומועדוני הדיירים(
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק
לתכולה בבעלות משותפת של כל יחידי המבוטח בעת היותה בתחום
הבית המשותף ,לרבות תכולת כאמור המאוחסנת במחסנים ציבוריים
ו/או הנמצאת ומשמשת את מועדון הדיירים בבית המשותף ,ואשר
נגרם עקב מקרה ביטוח מכוסה.

5.1.5

5.1.6
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מודגש ,כי הכיסוי לא יחול ביחס לרכוש פרטי של יחידי המבוטח או
מי מהם.
כמו כן מודגש כי הכיסוי על פי הרחבה זאת הינו לגבי מחסנים
ציבוריים ו/או מועדון דיירים לשימוש פרטי של הדיירים בלבד ,וללא
שימוש מסחרי כלשהו.
תנאים מיוחדים בקשר עם רכוש המבוטח על פי הרחבה זאת
ואמצעים להקלת הסיכון:
 5.1.4.1מוצהר ומוסכם בזאת ,כי הכיסוי בגין רכוש כאמור הינו בגין
רכוש ציבורי בבעלות ובשימוש המבוטח .לא יינתן כיסוי
בגין רכוש כאמור כאשר נעשה בו שימוש מסחרי כלשהו
בבית המשותף ו/או במחסנים הציבוריים ו/או במועדון
הדיירים.
 5.1.4.2על המבוטח להקפיד כי המחסנים הציבוריים ומועדון
הדיירים יהיו סגורים ונעולים בכל עת ,למעט כאשר נעשה
בהם שימוש על ידי מי מיחידי המבוטח ו/או בני משפחתו
ו/או בידי בני אדם המתגוררים בבית המשותף ברשות
המבוטח.
 5.1.4.3סכום הביטוח לעניין סעיף זה לא יעלה על סך של 250,000
ש"ח .
עבודות שיפוץ ותחזוקה
תוקף הביטוח על פי פרק זה לא יפגע עקב ביצוע עבודות אחזקה
וגם/או תיקונים ושיפוצים קלים ברכוש המבוטח ,הנערכים באופן
שוטף מעת לעת לצורך תחזוקה שוטפת של הרכוש המבוטח ,ובלבד
שמדובר בעבודות שאינן כרוכות באש גלויה ,רעד ו/או החלשת משען
וכי ערכה של עבודה אחת כאמור אינה עולה על .₪ 250,000
שבר שמשות ומראות
מוסכם ומוצהר בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זאת יורחב לכלול נזק
שבר שמשות ומראות ,לשמשות ומראות המותקנות באופן קבוע
בחלקים המשותפים של מבנה הבית המשותף.
 5.1.6.1לעניין הרחבה זאת " :שבר" משמעו  -שבר פולש העובר דרך
כל עובי השמשה או המראה משני צידיה.
 5.1.6.2הכיסוי על פי הרחבה זו כולל את עלות התיקון או ההחלפה
של השמשה או המראה שניזוקה .אם השמשה מהווה חלון או
פתח חיצוני של המבנה אזי יכלול הכיסוי גם הוצאות שהוצאו
לאיטום זמני של הפתח עד להשלמת תיקון השמשה.
 5.1.6.3הכיסוי על פי הרחבה זו לא יכלול:
 5.1.6.3.1שריטות ,השחתה או כל נזק אחר שאינו שבר
כהגדרתו בסעיף  5.1.6.1לעיל.
 5.1.6.3.2שבר שנגרם בזדון על ידי המבוטח ו/או מי מדיירי
הבית המשותף.

5.1.7

5.2

הרחבות בתוספת פרמיה
5.2.1
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 5.1.6.3.3נזק למסגרות ,שיבוצים ,ציפויים ,עיטורים
וכתובות מכל סוג שהוא.
 5.1.6.3.4הוצאות העברה ,הובלה או החלפת מסגרות.
סכום הביטוח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  ₪ 500,000למקרה
ועבור כל הנזקים שהמבטח ישלם עבורם במשך תקופת הביטוח.
בריכות שחייה ו/או מתקני עיסוי )ג'קוזי(
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי על אף האמור בסעיף  1.6.6לעיל ,אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,אזי הביטוח על פי פרק
זה מורחב לכסות נזק לבריכות שחיה ו/או מתקני עיסוי )ג'קוזי(
המהווים חלק מרכוש הבית המשותף ,והנכללים במסגרת סכום
הביטוח הרכוש המשותף ברשימה.
הרחבה זו אינה מכסה:
 5.1.7.1אובדן או נזק למשאבות ,מנועים ,מתקני הסקה ומתקנים
הכלולים בחדר המכונות של בריכת השחייה ו/או מתקני
העיסוי/ג'קוזי ,ו/או אובדן או נזק אשר נבע מהם.
 5.1.7.2נזקי נוזלים מכל סוג ,לרבות אובדן או נזק אשר נגרם
לבריכת השחייה ו/או מתקני העיסוי ו/או תכולתם כתוצאה
מהימלטות או דליפה של מים או נוזלים אחרים ,לרבות
עלות הנוזלים עצמם.

הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית המשותף
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת ,אזי תורחב הפוליסה לכסות אובדן
או נזק למבנה הדירות בבית המשותף ,בהתאם לתנאים הבאים:
 5.2.1.1מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת
הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:
א .אש ,ברק ,רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא
תופעה קבועה;
התפוצצות או התלקחות;
ב.
רוח שמהירותה עולה על  30קשר ,לרבות גשם שירד
ג.
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
ד.
הנגרם מכלי טיס;
ה .מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;
פעולות זדון ,למעט:
ו.
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פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה;
.1
פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני
.2
משפחתו ,או בהסכמתם;
פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים
.3
בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
גניבה ,שוד ,פריצה ,או ניסיון לבצעם ,למעט כאשר
ז.
הדירה אינה תפוסה;
ח .התקהלות אסורה והתפרעות;
ט .רעידת אדמה ,לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת
אדמה ,ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון
זה ,בדרך האמורה בתקנה 5א' לתקנות הפיקוח על
עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(,
תשמ"ו  .1986 -לעניין השתתפות עצמית בנזק
כתוצאה מסיכון זה ,רעידות אדמה שאירעו במשך 72
שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה
ראשונה ,ייחשבו כאירוע אחד.
שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי
י.
כאמור בפסקה ט' לעיל.
מבוטח רשאי ,בשלב הצעת הביטוח ,בהודעה מפורשת
שתתועד אצל המבטח ותיכתב ברשימה ,לוותר על הכיסוי
המנוי בסעיף ז לעיל.
 5.2.1.2סיכונים לא מכוסים
פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או
יותר מהגורמים האלה:
 5.2.1.2.1מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים;
 5.2.1.2.2מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות צבאית או
עממית ,מהפכה;
 5.2.1.2.3קרינה מייננת ,זיהום רדיואקטיבי ,תהליכים
גרעיניים ,חומר גרעיני או פסולת גרעינית;
 5.2.1.2.4תפיסה ,הפקעה ,החרמה ,השמדה או הריסה של
רכוש בידי הממשלה ,הצבא ,רשות מקומית ,או
אדם הפועל על פי דין.
יתר החריגים בסעיף " ,3חריגים לפרק א'" לעיל לא יחולו
בגין הכיסוי על פי הרחבה זאת.
 5.2.1.3חישוב הפיצוי
 5.2.1.3.1תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה
יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לדירה,
ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב
ברשימה כסכום ביטוח הדירה ,והכל בכפוף לסעיף
") 29.2הצמדת סכומי הביטוח"(.

5.2.2
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 5.2.1.3.2תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המבוטח,
ככל האפשר ,למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה
מקרה הביטוח.
 5.2.1.3.3תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו,
בכפוף לאמור בסעיף קטן  ,5.2.1.3.1גם:
הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים,
א.
שמאים ,יועצי בנייה ,מהנדסים וקבלנים,
והוצאות משפטיות ,שהוצאו לשם תיקונה,
שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של
חלק ממנה ,בתנאי שניתנה הודעה מראש
למבטח;
הוצאות לשם פינוי הריסות ,ניקוי הדירה,
ב.
סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל,
הטלפון ,המים ,הגז והביוב;
פיצוי על אבדן הכנסות משכר דירה של
ג.
הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים
למבוטח ולבני משפחתו ,כל עוד אין הדירה
מתאימה למגורים על פי קביעת מהנדס
רישוי ,כמשמעותו בחוק המהנדסים
והאדריכלים ,התשי"ח) 1958-להלן – חוק
המהנדסים והאדריכלים(; הפיצוי לפי
פסקה זו יחושב על פי שכר דירה מקובל
בעבור דירה דומה לדירה המבוטחת
בפוליסה זו ,לתקופה מרבית של 12
חדשים ,החל ביום קרות מקרה הביטוח ,או
בסכום מרבי שלא יעלה על  15%מסכום
ביטוח הדירה ,לפי הנמוך מבין השניים,
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 חליפי אכן
הוצא בפועל.
 5.2.1.4אי-תחולת ביטוח חסר
סעיף  60לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א) 1981-להלן – חוק
חוזה הביטוח( ,לא יחול על הכיסוי על פי הרחבה זאת.
תכולת חדרי כושר
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת ,אזי תורחב הפוליסה לכסות
אובדן או נזק לתכולת חדר הכושר במבנה הבית המשותף ,שבבעלות
ובשימוש יחידי המבוטח ,אשר נגרם עקב מקרה ביטוח מכוסה ,וזאת
עד לסכום הביטוח המפורט ברשימה.

מודגש כי הכיסוי על פי סעיף זה הינו בכפוף לכך שלא נעשה שימוש
מסחרי כלשהו בחדר הכושר.
 5.2.2.1כיסוי לנזקי גניבה ,שוד ,פריצה ,נזקי זדון או ניסיון לבצעם
לתכולת חדר הכושר
הכיסוי על פי הרחבה זאת מורחב לשפות את המבוטח בגין
גניבה או נזק לתכולת חדר הכושר אשר נגרמו בתקופת
הביטוח על ידי פריצה לתוכו או ניסיון לכך עד לתקרת סכום
הביטוח הנקוב ברשימה.
 5.2.2.1.1הגדרת פריצה
לצורך הרחבה זו יכלול המונח " פריצה" את
האירועים הבאים:
א .כניסה ממשית לחדר הכושר ויציאה מתוכו
ובתנאי שהכניסה או היציאה בוצעו תוך
השארת סימנים המעידים על שימוש
באלימות ובכוח.
שימוש במפתחות חדר הכושר שהושגו
ב.
שלא כדין.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כניסה לחדר
הכושר בלא קיום סימנים ממשיים המעידים
על שימוש באלימות ובכוח ,גם כאשר הכניסה
נעשתה שלא בדרך הכניסה הרגילה והמקובלת,
לא תיחשב כפריצה לצורך ביטוח זה.
 5.2.2.1.2הגדרת שוד
לצורך פוליסה זו ,שוד משמעו חדירה לחדר הכושר
המבוטח וגניבת רכוש ,שנעשו על ידי שימוש
באלימות או איום באלימות כלפי מיחידי המבוטח
ו/או בני משפחתו ו/או בידי בני אדם המתגוררים
בבית המשותף ברשות המבוטח.
 5.2.2.2סייגים להרחבה:
הרחבה זו אינה מכסה אבדן או נזק:
 5.2.2.2.1שיגרמו ע"י מי מיחידי המבוטח
ו/או בני משפחתו ו/או בידי בני אדם
המתגוררים בבית המשותף ברשות
המבוטח ו/או מי מעובדיהם של הנ"ל
ו/או בשיתוף פעולה איתם.
 5.2.2.2.2כאשר מבנה הבית המשותף אינו
תפוס.
 5.2.2.2.3לרכוש המבוטח בעת הימצאו מחוץ
לחדר הכושר ,לרבות בחצר מבנה
הבית המשותף.
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אמצעים להקלת הסיכון:
אמצעים להקלת הסיכון המבטח הוא בביצוע /
קיום  /תחזוקה  /הפעלת אמצעי מיגון/הבטיחות
תקינים וכשרים להרחבה זאת ,כדלקמן:
 5.2.2.3.1כל המפתחות והעתקי המפתחות של
פתחי חדר הכושר ושל כל מערכות
האזעקה – יורחקו מהמקום המבוטח
בלילה ובכל זמן אחר בו לא מתקיימת
פעילות במקום המבוטח.
 5.2.2.3.2בחדר הכושר מותקנת מערכת
אזעקה תקינה אשר הותקנה ע"י
חברה ,שעיסוקה בכך.
מערכת האזעקה תהיה מבוקרת
.1
ומוחזקת במצב פעולה תקין ע"י
חברה המוסמכת לכך במשך
תקופת הביטוח של פוליסה
זו ,והיא תנוסה ותופעל בכל
עת שחדר הכושר יהיה סגור או
שלא תהיה בו פעילות.
כל קלקול או פגם במערכת
האזעקה יתוקנו מיד.
בכל מקרה של תקלה במערכת
.2
האזעקה יש להציב שמירה
במקום עד ביצוע התיקון והחזרת
המערכת לתקינות מלאה.

מכפילי חניה
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,אזי תורחב הפוליסה לכסות אובדן או נזק למכפילי חניה.
תנאים מיוחדים בקשר עם רכוש המבוטח על פי הרחבה זאת
ואמצעים להקלת הסיכון:
 5.2.3.1תחזוקת מכפילי החנייה והטיפול בו ייעשה באמצעות
החברה אשר התקינה את אותו ו/או חברה המורשית על
ידי יצרן המתקן לתת שירות שוטף למתקנים המיוצרים על
ידו.
 5.2.3.2על מתקן/ני מכפילי החנייה לעבור בדיקת תקינות
ובטיחות על ידי בודק מוסמך בהתאם להוראות הדין ,ובכל
מקרה אחת ל 12 -חודשים לפחות .ממצאי הבדיקה יטופלו
בהקדם.
על המבוטח להחזיק ולהמציא למבטח ,על פי דרישת המבטח ,את
העתק מסמך הבדיקה והאסמכתאות לתיקון הליקויים.

5.2.4
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חריגים לכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את אובדן או נזק למתקן/ני מכפילי חנייה ואשר
נגרם:
 5.2.3.3כתוצאה ממתקן כאמור או שלא יוצר על פי התקן הישראלי
והותקן על ידי חברה בעלת רישיון תקף מאת הרשות
המוסמכת להתקנת מתקן מהסוג המבוטח.
 5.2.3.4מתקן או מכשיר הרמה המהווה חלק ממנו שלא נבדק על
ידי מכון התקנים וקיבל את אישורו.
 5.2.3.5מתקן כאמור שלא עבר בדיקה תקופתית על ידי בודק
מוסמך בהתאם להוראות הדין.
 5.2.3.6כתוצאה מהפעלת המתקן על ידי מי שאינו נושא רישיון
נהיגה כחוק; ואם אינו נושא רישיון נהיגה כאמור ,על ידי מי
שגילו פחות מ 18 -שנים.
למען הסר ספק ,מודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מתחולת
חריגים  3.6ו 3.7 -ביחס למכפילי החנייה כאמור.
חניה רובוטית
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,אזי תורחב הפוליסה לכסות אובדן או נזק למתקני חניה
רובוטית.
תנאים מיוחדים בקשר עם רכוש המבוטח על פי הרחבה זאת
ואמצעים להקלת הסיכון:
 5.2.4.1תחזוקת מתקן החניה הרובוטית והטיפול בו ייעשה
באמצעות החברה אשר התקינה את אותו ו/או חברה
המורשית על ידי יצרן המתקן לתת שירות שוטף למתקנים
המיוצרים על ידו.
 5.2.4.2על מתקן החניה הרובוטית לעבור בדיקת תקינות ובטיחות
על ידי בודק מוסמך בהתאם להוראות הדין ,ובכל מקרה
אחת ל 12 -חודשים לפחות .ממצאי הבדיקה יטופלו
בהקדם.
על המבוטח להחזיק ולהמציא למבטח ,על פי דרישת המבטח ,את
העתק מסמך הבדיקה והאסמכתאות לתיקון הליקויים.
חריגים לכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את אובדן או נזק למתקן החניה הרובוטית ואשר
נגרם:
 5.2.4.3כתוצאה ממתקן כאמור או שלא יוצר על פי התקן הישראלי
והותקן על ידי חברה בעלת רישיון תקף מאת הרשות
המוסמכת להתקנת מתקן מהסוג המבוטח.
 5.2.4.2מתקן או מכשיר הרמה המהווה חלק ממנו שלא נבדק על
ידי מכון התקנים וקיבל את אישורו.

5.2.5
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 5.2.4.5מתקן כאמור שלא עבר בדיקה תקופתית על ידי בודק
מוסמך בהתאם להוראות הדין.
 5.2.4.6כתוצאה מהפעלת המתקן על ידי מי שאינו נושא רישיון
נהיגה כחוק; ואם אינו נושא רישיון נהיגה כאמור ,על ידי מי
שגילו פחות מ 18 -שנים.
למען הסר ספק ,מודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מתחולת
חריגים  3.6ו 3.7 -ביחס למתקני החניה הרובוטית כאמור.
ביטוח ציוד אלקטרוני
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת ,אזי תורחב הפוליסה לכסות אובדן
או נזק לציוד אלקטרוני המותקן על גבי הרכוש המשותף ,ובכלל זאת
מצלמות המותקנות ברכוש המשותף ,ואשר נגרם עקב מקרה ביטוח
מכוסה ,וזאת עד לסכום הביטוח המפורט ברשימה.
הכיסוי על פי הרחבה זאת מורחב לשפות את המבוטח בגין פריצה ו/או
נזק בזדון לציוד כאמור או ניסיון לכך עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב
ברשימה ,וזאת תוך השארת סימנים המעידים על שימוש באלימות
ובכוח.
סייגים להרחבה:
הרחבה זו אינה מכסה אבדן או נזק:
 5.2.5.1שיגרמו ע"י מי מיחידי המבוטח ו/או בני משפחתו ו/או בידי
בני אדם המתגוררים בבית המשותף ברשות המבוטח ו/או
מי מעובדיהם של הנ"ל ו/או בשיתוף פעולה איתם.
 5.2.5.2כאשר מבנה הבית המשותף אינו תפוס.
חניון תת קרקעי
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי על אף האמור בחריג  3.12לעיל ,אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי תורחב הפוליסה לכסות אובדן או נזק מ :או ל חניון תת קרקעי
המהווה חלק ממבנה הבית המשותף והינו בבעלות ובשימוש של
יחידי המבוטח ,אשר נגרם עקב מקרה ביטוח מכוסה ,ובלבד שסכום
ביטוח החניון התת קרקעי נכלל במסגרת סכום ביטוח הרכוש
המשותף המבוטח.
אמצעים להקלת הסיכון המבטח על פי הרחבה זאת הוא בביצוע /
קיום  /תחזוקה  /הפעלת אמצעי מיגון  /הבטיחות תקינים וכשרים
להרחבה זאת ,כדלקמן:
 5.2.6.1בכל אחת מקומות החניון הותקנו  2עמדות כיבוי אש
הכוללות :גלגלון מים כולל זרנוק ,ברז הידרנט  2צול ,ו2 -
מטפי כיבוי אש  6ק"ג.
 5.2.6.2במידה והחניון אטום ללא פתחי אוויר ,מותקנים ומופעלים בו
מפוחים וכן גלאי  COלבדיקת פחמן חד חמצני.

 5.2.6.3בחניון מותקנת ופועלת מערכת ספרינקלרים.
 5.2.6.4עמדות כיבוי האש ,אמצעי הכיבוי והגילוי ומערכות אלה
ייבדקו מעת לעת כנדרש על פי התקן ,ולפחות אחת ל24 -
חודשים .אישור על תקינותם ותקפותם יימצא בידי המבוטח,
ויומצא למבטח על פי דרישה.
.6

ביטוח חסר
היה ובעת קרות מקרה הביטוח על פי פרק א' יפחת סכום הביטוח משוויו של
הרכוש המבוטח על פי פרק זה אזי תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא
כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הרכוש בשעת קרות מקרה הביטוח .כל
פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד.
תנאי זה אינו חל לגבי סעיפים שלגביהם צוין במפורש כי הם על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר ,וכן איננו חל על הכיסוי על פי הרחבה 5.2.1
)"הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית המשותף"(.
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פרק ב'  -סיכוני מים ונוזלים אחרים
הכיסוי לפרק זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
.7

הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים לרכוש המשותף
7.1

7.2
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סעיף הכיסוי
נוספה לפוליסה ,על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,ובתמורה
לפרמיה נוספת ,הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים ,תכלול
ההרחבה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח
ושנגרמו לרכוש המבוטח על פי פרק א' לעיל ,כתוצאה מהימלטות או
מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה
המהווים חלק מהרכוש 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.
ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר
מבנה הבית המשותף אינו תפוס.
"מבנה הבית המשותף שאינו תפוס" מבנה הפנוי מעל ל 30 -ימים
רצופים ו/או מבנה אשר פונה מדייריו ,בין בהחלטת הדיירים ובין אם
על פי הסכם או החלטת צד ג' או על ידי רשות מוסמכת.
אופן הטיפול והתיקון של נזקי מים ונוזלים אחרים לרכוש הבית
המשותף המבוטח
המבוטח רשאי לבחור מראש בעת עריכת הביטוח את אופן
7.2.1
הטיפול ותיקון הנזק בקרות מקרה ביטוח ,על פי אחת משתי
האפשרויות הבאות ,שתצוין ברשימה:
א .טיפול ותיקון הנזק באמצעות נותן שירות לבחירת
המבוטח )שרברב פרטי(.
טיפול ותיקון הנזק באמצעות נותן שירות מטעם
ב.
חברת הביטוח.
טיפול ותיקון נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות נותן
7.2.2
שירות לבחירת המבוטח
אם בחר המבוטח בכיסוי המקנה לו טיפול ותיקון נזקי מים
ונוזלים אחרים ברכוש המשותף באמצעות שרברב לפי
בחירתו – תגמולי הביטוח ישולמו אך ורק לאחר בדיקת הנזק
על ידי נציג המבטח טרם ביצוע התיקון ובכפוף לאישורו.
מבוטח הנזקק לתיקון נזקי מים ,כאמור בכיסוי זה ,יפנה
טלפונית למוקד התביעות של המבטח ויודיע על קרות
מקרה הביטוח לראשונה עם גילויו ,יזדהה בשמו ,ימסור
את כתובתו ,מספר הפוליסה שלו ,תיאור התקלה ומיקומה
ברכוש המשותף המבוטח ,ויפעל בהתאם להנחיות
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של מוקד התביעות .התיקון כפוף לתשלום השתתפות
העצמית על ידי המבוטח ,כנקוב ברשימה.
טיפול ותיקון נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות נותן
שירות שבהסדר
אם בחר המבוטח בכיסוי המקנה לו טיפול ותיקון נזקי
מים ונוזלים אחרים באמצעות נותן שירות שבהסדר ,יחולו
התנאים שלהלן:
 7.2.3.1הגדרות
לעניין הרחבה זו:
מקבל השירות :נציגות בעלי הדירות בבית
המשותף אשר שמה צוין
ברשימה.
ספק השירות אותו בחר מקבל
נותן השירות:
השרות מתוך ספקי השרות
שבהסדר עם החברה ו/או קבלני
משנה המבצעים את השירות,
ואשר פורטו ברשימה לפוליסה
זאת.
מוקד טלפוני של נותן השירות
מוקד:
אשר פרטיו מצוינים בדף
הרשימה המוקד פועל  7ימים
בשבוע 24 ,שעות ביממה,
למעט ערב יום הכיפורים
מהשעה  14:00עד שעתיים
לאחר תום הצום.
בימים א'-ה' שהם ימי חול בין
שעות עבודה
השעות  ,08:00-17:00בערב
רגילות :
שבת וערבי חג בין השעות
.08:00-12:00
"שירותי תיקון" ו"שירותי חירום" – עפ"י הרחבה
זאת יינתנו אך ורק באמצעות נותן השירות .מקבל
השירות לא יקבל החזר כספי בגין עבודות שבוצעו
באמצעות בעלי מקצוע פרטיים.
 7.2.3.2שירותי תיקון
נותן השירות יספק את שירותי התיקון הבאים
במענה לקריאות שיתקבלו בשעות העבודה
הרגילות.

7.2.3.2.1

7.2.3.2.2
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תקלה במערכת הצנרת של הרכוש
המשותף
א .תיקון נזק במערכות הצנרת,
הדלוחין ,הקולחין ,והביוב של
הרכוש המשותף כולל השבת
המצב לדומה ככל האפשר לפני
קרות האירוע.
ב .פתיחת סתימות במערכות
הדלוחין ,הקולחין ,והביוב של
הרכוש המשותף אשר לא ניתן
היה לשחררן באמצעות שירותי
החירום כמפורט בסעיף 7.2.3.2.3
"שירותי חרום" להלן כולל שימוש
בביובית.
ג .איתור נזילות בצנרת באמצעות
שימוש במערכת תרמית לגילוי
נזילות בשטחים הציבוריים ובתוך
הדירות.
ד .השירות לא יכלול תיקון נזק
הקשור ו/או הנובע ממתקנים
ו/או מכשירים כגון :משאבות,
מנועים ,תנורי הסקה ,מעליות,
מתקני מיזוג ,משאבות לחץ
מים ,מערכות השקיה ,צנרת
ו/או מתקני ו/או מערכת כיבוי
אש.
ה .השירות לא יכלול תיקון נזק
הקשור ו/או הנובע מבריכות
שחיה ומערכות עיסוי )ג'קוזי(
לרבות הצנרת ,חדרי המכונות
של הבריכה/ג'קוזי והבריכה/
ג'קוזי עצמם ,למעט צנרת
ההזנה אשר מובילה לחדר
המכונות.
תקלה במערכת החשמל של הרכוש
המשותף
א .במקרה של תקלת חשמל הגורמת
להפסקת חשמל ברכוש משותף,
החשמל
במערכת
ומקורה
המשותפת יכלול השירות את
איתור מקור התקלה ,תיקונה
והשבת מערכת החשמל לפעילות.

7.2.3.2.3
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ב .השירות לא יכלול תיקון מכשיר
חשמלי כלשהו לרבות מעליות,
אינטרקום ,משאבות ,בריכות
שחיה ,מערכות עיסוי ,אזעקות,
גופי תאורה וכדומה.
ג .השירות לא יכלול טיפול במתקנים
שהאחריות לטיפול בהם מוטלת
על חברת החשמל.
שירותי חירום
במקרה של נזקי מים ונוזלים אחרים
לאחר שעות העבודה הרגילות  ,יהיה
מקבל השירות זכאי את השירותים
הבאים:
א .שירותי חרום צנרת – לאחר
שעות העבודה הרגילות
 .1באירוע של דליפת מים מצינור
חיצוני חשוף ,יבוצע תיקון זמני
להפסקת הנזילה.
 .2באירוע של דליפת מים
כאשר הצינור הוא נסתר
בתוך קיר או רצפה או פיר –
ינותק הקטע הפגוע ממערכת
המים של המבנה )במידה
ולא נדרשת לצורך התיקון
פתיחת קירות או ריצוף(.
במקביל יבוצע מעקף זמני
על מנת לאפשר אספקת
מים סדירה לדירות.
 .3פתיחת סתימות במערכת
הדלוחין ,הקולחין והביוב
באמצעות "קפיץ" ידני ו/או
מוטות בלבד.
ב .חשמל – שירות  24שעות
ביממה
 .1במקרה של תקלת חשמל
הגורמת להפסקת חשמל
ברכוש המשותף ומקורה
במערכת החשמל המשותפת,
יכלול השירות את איתור
מקור התקלה ,בידודו והשבת
מערכת החשמל לפעילות

7.2.3.2.4
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לדירות ולחלקי הרכוש
המשותף שאינם קשורים
לרכיב שגרם לתקלה.
 .2השירות לא יכלול תיקון
מכשיר חשמלי כלשהו.
 .3השירות לא יכלול טיפול
במתקנים שהאחריות לטיפול
בהם מוטלת על חברת
החשמל.
ג .פריצת דלתות – שירות 24
שעות ביממה
במקרה של נעילת דלתות של
הרכוש המשותף ,תבוצע פתיחת
המנעול ע"י מפתח מתאים
או פריצת הדלת באישור נציג
מנציגות בית המשותף .השירות
כולל טיפול של פתיחה או
פריצה בלבד ואינו כולל תיקון או
החלפה של המנעול או המנגנון
או התיקון בגין פגיעה במשקוף
הדלת שיגרמו עקב הפריצה.
השתתפות עצמית
א .בכל מקרה של קבלת שירות
על פי הרחבה זו ,ישלם מקבל
השירות השתתפות עצמית
כמפורט ברשימה.
ב .בגין ביקור בלבד של נציג מטעם
נותן השירות בדירת המבוטח,
במידה וזה לא התבקש על ידי
מקבל השירות לבצע את השירות
בסיום הבדיקה ,או שבהתאם
לתוצאות הבדיקה הנזק אינו
מכוסה במסגרת הרחבה זו,
ישלם מקבל השירות השתתפות
עצמית לביקור כמפורט במפרט.
ג .במידה ויידרש שירות תיקון
בעקבות שירות החירום ,תשולם
השתתפות העצמית עבור שירות
התיקון בלבד.

7.2.3.2.5
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כללי
א .השירותים יינתנו באמצעות
בעלי מקצוע מוסמכים ומיומנים
ורלוונטים לסוג השירות ,שישלחו
על ידי נותן השירות לצורך מתן
השירותים.
ב .נותן השירות יקפיד על תקשורת
זמינה עם מקבל השירות.
ג .שירותי החירום יינתנו בכל רחבי
הארץ תוך  120דקות מקבלת
הקריאה במוקד.
ד .שירותי התיקון יינתנו בכל רחבי
מדינת ישראל .קריאות שיתקבלו
עד השעה  12:00בימים א-ה'
שאינם חג או ערב חג יטופלו בו
ביום וקריאות שיתקבלו לאחר
מכן יטופלו ביום העבודה העוקב.
ה .שירותי החירום יינתנו  24שעות
ביממה ,בכל ימות השנה ,למעט
ערב יום הכיפורים משעה 14:00
ובמהלך יום הכיפורים עצמו,
עד שעתיים לאחר הצום .בימי
העבודה יינתן השרות בין השעות
 17:00עד  08:00למחרת .בסופי
שבוע ובחגים יינתן השרות בין
השעות  09:00ביום שישי או
בערב החג עד  08:00למחרת סוף
השבוע או החג.בכל מקרה של
נזק יש לפנות ישירות למוקד.
ו .תיקון שיבוצע עצמאית לא יתקבל
בגינו כל החזר כספי.
ז .הכיסוי אינו ניתן לנזקים כתוצאה
מחדירת מי גשמים ,בעיות איטום
ומרזבים.
ח .הכיסוי אינו ניתן לנזקי צד ג'
ולרכושם הפרטי של הדיירים.
ט .בגין קריאת סרק לנזק שאינו
בכיסוי ,תשלם נציגות הבית
המשותף השתתפות עצמית
כמפורט ברשימה.

7.2.4
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הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים לרכוש המשותף ולמבנה הדירות בבית
המשותף
8.1
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י .במידה והצנרת משותפת למספר
כניסות/בניינים ,על כולם להיות
מבוטחים על מנת שהנזק יהיה
בכיסוי.
יא .בגין מתן השירותים ו/או טיב
השירותים תינתן אחריות של נותן
השירות לנזק שתוקן במקור על
ידי נותן השירות וזאת לתקופה
של  12חודשים מיום מתן
השירותים לראשונה .במסגרת
האחריות יבצע נותן השירות
תיקון חוזר של מקור נזק חוזר
ללא גביית השתתפות עצמית
נוספת ממקבל השירות.
יב .תוקף הכיסוי על פי הרחבה זו
הינו לתקופה המצוינת ברשימה
והוא יבוטל קודם למועד המצוין
ברשימה במקרה של פקיעתה
של הפוליסה ו /או במקרה של
ביטולו או של פקיעתו של הכיסוי
על פי הרחבה זו.
נזקי מים לרכוש המבוטח
על אף האמור בסעיף ) 7.2.3.2.1ד( ,הכיסוי על פי פרק זה
כולל כיסוי בגין נזק נילווה שנגרם לרכוש הבית המשותף
המבוטח כהמשך לנזק התאונתי לצנרת מבנה הבית
המשותף.

סעיף הכיסוי
היה והורחב הכיסוי על פי פרק א' ,לכלול כיסוי למבנה הדירות בבית
המשותף ,על פי הרחבה  5.2.1לעיל )להלן" :כיסוי למבנה הדירות"
ו"הדירה המבוטחת" או "הדירות המבוטחות" בהתאמה( ,על פי
בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח ,ובתמורה לפרמיה נוספת ,יורחב
הכיסוי על פי פרק זה לכלול כיסוי בגין אבדן או נזק שהתגלו לראשונה
במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו לרכוש המשותף המבוטח ו/או
למבנה הדירות בבית המשותף 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.

8.2
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לעניין נזק למבנה הדירה שמקורו בנכס אחר בבית המשותף ,מוגבל
היקף הכיסוי למקרה אחד בתקופת הביטוח.
ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר
הדירה אינה תפוסה .לעניין זה" ,דירה שאינה תפוסה"  -דירה הפנויה
למעלה מ –  60ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר
למעלה מ –  60ימים רצופים.
לעניין הכיסוי על פי הרחבה זאת לרכוש המשותף ,ביטוח סיכון
מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר מבנה הבית
המשותף אינו תפוס.
"מבנה הבית המשותף שאינו תפוס" מבנה הפנוי מעל ל 30 -ימים
רצופים ו/או מבנה אשר פונה מדייריו ,בין בהחלטת הדיירים ובין אם
על פי הסכם או החלטת צד ג' או על ידי רשות מוסמכת.
אופן הטיפול והתיקון של נזקי מים ונוזלים אחרים לרכוש הבית
המשותף המבוטח והדירות המבוטחות
אם בחר המבוטח בכיסוי המקנה לו טיפול ותיקון נזקי מים ונוזלים
אחרים ברכוש המשותף ו/או בדירה המבוטחת על פי הרחבה זאת,
הטיפול והתיקון יתבצעו באמצעות שרברב לפי בחירתו )שרברב
פרטי(.
תגמולי הביטוח ישולמו אך ורק לאחר בדיקת הנזק על ידי נציג המבטח
טרם ביצוע התיקון ובכפוף לאישורו.
מבוטח הנזקק לתיקון נזקי מים ,כאמור בכיסוי זה ,יפנה טלפונית
למוקד התביעות של המבטח ויודיע על קרות מקרה הביטוח
לראשונה עם גילויו ,יזדהה בשמו ,ימסור את כתובתו ,מספר
הפוליסה שלו ,תיאור התקלה ומיקומה ברכוש המשותף המבוטח
ו/או בדירה המבוטחת ,ויפעל בהתאם להנחיות של מוקד התביעות.
התיקון כפוף לתשלום השתתפות העצמית על ידי המבוטח ,כנקוב
ברשימה.

חריג בריכות שחייה ומתקני עיסוי )ג'קוזי(
במידה ומצוין במפורש ברשימה כיסוי לבריכת שחיה ומתקני עיסוי )ג'קוזי(
הכלולים ברכוש המשותף ,והמבוטחים על פי הרחבה  5.1.7בפוליסה ו/או
כיסוי לבריכת השחייה בדירות המבוטחות על פי הרחבה  5.2.1בפוליסה,
הכיסוי לסיכוני מים מחריג כל אבדן או נזק לחדר הסקה ו/או לחדר מכונות
של הבריכה ומתקני העיסוי )ג'קוזי( וכל האביזרים הקשורים לחדר המכונות
של שלהם )מערכות חשמל ,מערכות מים ,משאבות ,פילטרים ,מערכות
העשרה ,מרככי מלח וכדומה( וכל נזק שנגרם עקב צנרת הבריכה ו/או צנרת
מתקן העיסוי )ג'קוזי( ,אינו מכוסה על פי הרחבה זו.
למען הסר ספק ,צנרת המוליכה נוזלים מחדר ההסקה ו/או לחדר מכונות
לבריכה וממנה ,ומחדר ההסקה ו/או מכונות לדירה או לבריכת השחייה
הציבורית וממנה ,כן מכוסה ,בכפוף להשתתפות העצמית כמצוין ברשימה.
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פרק ג' –
ביטוח שבר מכני למתקני הבית המשותף
הכיסוי לפרק זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
אם צוין במפורש ברשימה ,ישפה המבטח את המבוטח בגין מקרה הביטוח
שייגרם בתקופת הביטוח ,כתוצאה משבר מכני למתקני הבית המשותף
המבוטחים ,ובכפוף לתנאים המפורטים להלן ,בתנאי שהסכום ,שישולם על ידי
המבטח 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.
.10

הגדרות לפרק ג'
הגדרות נוספות לפרק זה:
 10.1מתקני הבית המשותף המבוטחים
מעליות ,מתקני הסקה משותפים ,מתקני מיזוג אויר ,גנרטור,
משאבות ,וכן מכונות וציוד המתוארים ברשימה ,אשר בבעלות
המבוטח ו/או בשימוש ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו כפי
שפורטו בטופס הצעת הביטוח ובפרק ביטוח שבר מכני ברשימה,
והמהווים חלק מהרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף  1.61.6לעיל ,כולל
הוצאות הובלה ,הקמה והיטלי מכס.
 10.2מקרה הביטוח
נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי ,שיצריך תיקון או החלפה של מתקני
הבית המשותף המבוטחים ,הנמצאים בכתובת המבוטחת ,בכל מצב
שהוא ,לרבות בפעולה או בתנוחה ,בתהליך של פירוק ,הרכבה או
הצבה מחדש ,שנעשו לשם ניקוי ,תיקון ,שיפוץ כללי ,והנובע מ:
 10.2.1פגמים וליקויים בחומר ,בהקמה ובהרכבה ,רעידות ,התאמה
לקויה ,איזון לקוי ,לחצים או מאמצים בלתי רגילים ,סיכה
לקויה או בלתי מספקת ,זרם או מתח יתר ,בידוד חשמלי
לקוי ,קצר חשמלי ,חימום יתר.
 10.2.2שגיאות ,היעדר מיומנות ,רשלנות או מעשי זדון מטעם עובדי
המבוטח או צד שלישי.
 10.2.3נפילה ,מכה ,התנגשות ו/או אירועים דומים ,ו/או חדירת
גופים זרים.
 10.2.4התפוצצות )פרושה :התרסקות פתאומית של חלק ממתקני
הבית המשותף המבוטחים כתוצאה מלחץ פנימי של קיטור,
נוזלים ,אוויר או מהתפוצצות גזי שריפה(.
 10.2.5כל סיבה אחרת ,אלא אם כן נקבע בפרק זה ו/או בתנאים
הכלליים לפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי.
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סכום הביטוח
סכום הביטוח לפרק זה ,ייקבע ,על פי עלות החלפה של מתקני הבית המשותף
המבוטחים ברכוש חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה .עלות זו כוללת
דמי הובלה ,הוצאות הקמה ,היטלי מכס ומע"מ )אם יחולו(.
אין סכום זה מהווה בסיס לחישוב השיפוי עפ"י פרק זה .חישוב השיפוי ייעשה
בהתאם לתנאי סעיף ") 12חישוב השיפוי  /תגמולי הביטוח על פי פרק ג'"(
להלן.

.12

חישוב השיפוי  /תגמולי הביטוח על פי פרק ג'
12.1

12.2

12.3
27

נזק הניתן לתיקון
במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון ,ישלם המבטח את
כל ההוצאות ,שתהיינה הכרחיות ,כדי להחזיר את הפריט בתוך זמן
סביר למצב פעולה ,כפי שהיה מצבו מיד לפני קרות הנזק ,ללא ניכוי
בלאי בגין חלקים שהוחלפו .בנוסף ,ישלם המבטח את ההוצאות של
הפירוק ושל ההקמה מחדש ,שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ,וכן את
דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה והיטלים ,אם יחולו כאלה ואינם
ברי החזרה .אם התיקונים יבוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח,
ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר העבודה ,שהוצאו לשם ביצוע
התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה עבור התיקונים,
לכיסוי ההוצאות הכלליות .למרות האמור לעיל ,במקרה והעלות של
החזרה למצב פעולה תקין תגרור אחריה החלפה של ליפוף חשמלי,
או של חלפים המתבלים עקב שימושם ,ייעשה ניכוי מתאים עבור
בלאי .המבטח לא ישלם עבור שינויים ,תוספות ,שיפורים ,או
שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים המכוסים בפרק
זה .המבוטח יישא על חשבונו בעלות תיקונים ארעיים כלשהם ,אלא
אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים ע"י פרק זה.
אובדן מוחלט
במידה ופריט של הרכוש ,הושמד כליל )להלן "אובדן מוחלט"( ,ישלם
המבטח את ערכו הממשי הכספי של הפריט ,כפי שהיה סמוך לפני
קרות מקרה הביטוח ,בתוספת הוצאות הובלה הקמה והיטלי מכס.
ערך כספי ממשי זה יחושב באמצעות ניכוי בלאי מתאים מערכו
של הפריט כחדש ,ביום קרות מקרה הביטוח .ערכה של הניצולת
הניתנת לשימוש על ידי המבוטח יופחת מהשיפוי שעל המבטח
לשלם .כ"אובדן מוחלט" של הפריט מפריטי מתקני הבית המשותף
המבוטחים ,ייחשב המקרה בו עלות התיקונים של הפריט על פי חישוב
השיפוי ,כמפורט בפסקה  12.1לעיל עולה על – או שווה לערך הממשי
של הפריט מיד לפני קרות מקרה הביטוח.
תגמולי הביטוח לא יכללו את עלות ההובלה או ההעברה של מתקני
הבית המשותף המבוטחים או כל רכוש או עובדים מחוץ לגבול
הגאוגרפי.

12.4
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לא תשולמנה כל הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף ,שעות נוספות
או עבודה בשבתות או בחגים.
פריט בפרק זה ,משמעו :פריט הנזכר ברשימה ו/או ברשימת
המכונות ו/או הציוד המצורפים לפוליסה ברשימת הפריטים
המבוטחים ו/או פריט המצוין בדוח הסקר שנערך אצל המבוטח,
כפריט המיועד לביטוח על פי פרק זה.

סייגים לפרק ג'
הביטוח לפי פרק זה לא יחול בגין אובדן או נזק:
 13.1שיגרמו במישרין או בעקיפין עקב:
 13.1.1הסיכונים המכוסים או הניתנים לכיסוי על פי פרק א' ופרק ב'
של פוליסה זו.
 13.1.2גניבה או ניסיון גניבה.
 13.1.3התמוטטות מבנים.
 13.1.4גלישה או שקיעה ,של קרקע ו/או סלעים.
 13.1.5התפוצצות כימית.
 13.2שיגרמו למתקן המבוטח עקב שינויים ,ניסיונות ועומס יתר ,שהופעל
על מתקני הבית המשותף המבוטחים ,שלא למטרות להן נועד.
 13.3שעבורם אחראי כדין מי שייצר את המתקן המבוטח ,או סיפק אותו או
ביצע בו תיקונים – בין שאחריותו של זה נובעת מכוח חוזה או אחרת.
חלק הלה על אחריותו ,ישלם המבטח את דמי האובדן או הנזק ,בתנאי
שהמבוטח חייב יהיה להסב למבטח את תעודת האחריות שברשותו,
יחד עם כל זכות חוזית שתעמוד לו כלפי היצרן ,הספק ו/או המתקן.
 13.4שייגרמו לפריט מפריטי מתקני הבית המשותף המבוטחים ,בהיותו
מופעל לראשונה אצל המבוטח ,בטרם חלפה לגביו תקופת ההרצה
המקובלת לגבי רכוש מסוגו ,והנזק ארע בתקופת ההרצה.
 13.5שיגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו
קיימים במועד תחילת תוקפו של פרק זה ,אלא אם לא היו ידועים
למבוטח באותו מועד.
 13.6שיגרמו לאחד או יותר מהמפורט להלן:
 13.6.1יסודות ובניה מכל סוג שהוא ,אלא אם כן נכללו אלה במפורש
ובמפורט ברכוש המבוטח ,כפי שהוא מתואר ברשימה.
 13.6.2אביזרים ברי 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 כנוזל
ובין אם כגז(.
 13.6.3חומרים בלתי מתכתיים ,זולת אלה העשויים מחומר פלסטי
קשיח.
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13.7

13.8

13.9
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תנאים מיוחדים לפרק ג'
14.1

14.2
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 13.6.4תנורים וציוד אלקטרוני ,אלא אם נכללו במפורש ומפורטים
ברשימה.
ישיר של התבלות ,חלודה ,שיתוך )קורוזיה( או אבנית של כל חלק
ממתקני הבית המשותף המבוטחים ,שיגרמו או ינבעו באורח טבעי
כתוצאה משימוש רגיל או מעבודה רגילה ,או שסיבתם נעוצה בהרעה
הדרגתית ,או שיגרמו על ידי שריטות בשטחים צבועים או ממורקים.
סייג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלו.
לפריט מפריטי מתקני הבית המשותף המבוטחים ,כתוצאה ישירה
של המשך הפעלתו לאחר נזק ,שלא תוקן או שתיקונו לא אושר ע"י
המבטח.
לרכוש כלשהו ,כאשר מבנה הבית המשותף אינו תפוס.
 13.10נזק כלשהו ל :או עקב מערכות סולריות )פוטו – וולטאיות או
אחרות( להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,אלא אם צוין במפורש
אחרת ברשימה.
 13.11אבדן תוצאתי או נזק נגרר מכל סוג שהוא ,העלולים להיגרם
למבוטח ,כתוצאה מהסיכונים המבוטחים לפי פרק זה .מבלי
לפגוע בכלליות האמור לא יהא המבטח אחראי בין השאר
לנזק בגין:
 13.11.1אובדן תוצאתי מכל סוג ותיאור
 13.11.2השהיה או עיכוב כלשהו.
 13.11.3ירידת ערך מכל סיבה שהיא.

שמירת והפעלת מתקני הבית המשותף המבוטחים ,אמצעי מיגון
ואמצעים אחרים להקלת הסיכון:
 14.1.1על המבוטח לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת
להחזיק את מתקני הבית המשותף המבוטחים במצב
פעולה תקין ,ולוודא שאף פריט של מתקני הבית המשותף
המבוטחים ,לא יהא נתון במכוון ,לתנאים של עומס יתר ,או
בחריגה מעומס ומתח מקובלים.
 14.1.2על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת בחוק,
ולהצטייד בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד ,אם ובמידה
ודו"ח כזה נדרש על פי החוק.
 14.1.3על המבוטח למלא בדייקנות אחרי הוראות היצרן ,אלא אם כן
הסכים המבטח אחרת מראש.
ביקורת נציגי המבטח
באי כוח ונציגי המבטח יהיו רשאים לבקר ולבדוק את מתקני הבית
המשותף המבוטחים בכל עת סבירה ועל המבוטח למסור להם את כל
הפרטים והמידע הדרושים להערכת הסיכון.

14.3
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בדיקה לאחר הנזק
על המבוטח לשמור על הפריטים שניזוקו ,ולהמציא אותם לבאי כוח
המבטח או לשמאי שימונה על ידו לבדיקה .בכל מקרה חייבת להינתן
האפשרות לבאי כוח המבטח לבדוק את הנזק ,לפני שיעשו תיקונים
כלשהם ,אלא אם כן הסכים המבטח אחרת מראש.

ביטוח חסר
היה בעת קרות מקרה הביטוח ,הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח לגבי
פרק זה ,קטן מסכום העלות והחלפה של מתקני הבית המשותף המבוטחים
ברכוש חדש ,יוקטנו תגמולי הביטוח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סכום
הביטוח הנקוב ברשימה לגבי פרק זה לבין עלות ההחלפה הנ"ל.
סעיף זה חל על כל מתקן מהמתקנים המבוטחים על פי פרק זה.

.16

השתתפות עצמית
בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק זה ,ינוכה מתגמולי הביטוח סכום
ההשתתפות העצמית הקבוע ברשימה בעד כל מקרה ביטוח על פי פרק זה.

30

פרק ד' –
ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין הרכוש המשותף
הכיסוי לפרק זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
.17

מקרה ביטוח
הגדרות נוספות למטרת פרק זה:
 17.1מקרה הביטוח :אירוע תאונתי פתאומי בלתי-צפוי ,שאירע בתקופת
הביטוח ,וגרם ל:
 17.1.1נזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי
גופני ,נפשי או שכלי לצד שלישי.
 17.1.2נזק פיזי לרכוש מוחשי של צד שלישי.
 17.2הרחבה מיוחדת :מקרה הביטוח יורחב לכלול את דיירי הבניין כצד
שלישי בעקבות נזק גוף ו/או רכוש שאירעו להם בגין
הרכוש המשותף.
מקרה ביטוח או סדרת מקרי-ביטוח הנובעים
 17.3נזק:
ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.
דיני מדינת ישראל.
 17.4דין:
לרבות הרשימה ,הצעת הביטוח וכל נספח או
 17.5הפוליסה:
תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה.
הסכום הנקוב ברשימה בו ישא המבוטח מתוך
 17.6השתתפות
עצמית:
סכום השיפוי וההוצאות שישולמו ע"י איילון עקב
נזק ,המכוסה לפי פרק זה לגבי כל מקרה ביטוח
בנפרד.

.18

סייגים לחבות איילון על פי פרק ד'
מותנה בזאת – אלא אם הוסכם בכתב אחרת – כי פרק זה איננו מכסה את
המבוטח בגין או בקשר עם:
 18.1נזק לעובד
 18.1.1נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל
המבוטח.
 18.1.2תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין נזק לעובד שעל המבוטח
מוטלת חובה לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח
לאומי ו/או לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ,והמבוטח לא
עשה כן
סייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אדם ,שאינו נכלל ברשימות
השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו חב בתשלום דמי
ביטוח לאומי בגינו ,אשר ייחשב לצד שלישי לצורך פרק זה,
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6
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וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסת
חבות מעבידים.
נזק בקשר לכלי תחבורה וכלים מנועיים שונים
 18.2.1חבות שחובה לבטחה על-פי כל דין בגין כלי-רכב מנועי,
לרבות מי שיש לו פטור מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח
רכב מנועי ,וכן חבות של גופים ומוסדות הפטורים מחובת
ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.
 18.2.2חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי.
 18.2.3חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי ,בגין נזק שנגרם
לרכוש צד שלישי.
 18.2.4נזק הנובע משימוש ברכבת ,כלי טיס )לרבות רחפנים( וכלי
שיט מנועי.
 18.2.4חבות הנובעת משימוש באופניים חשמליים ,קורקינט
ממונע ,סגווי ואוברבורד.
חבות המוצר ,אחריות מקצועית
חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח ,והנובעת מ:
 18.3.1מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו ,או
שווקו על ידי המבוטח או בקשר עימו ,או כל איש שבשירותו,
לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.
 18.3.2אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשרותו,
למעט אחריותו של המבוטח )שאינו ספק שירותים רפואיים(
הנובעת מטיפול רפואי שניתן ו/או הוזמן על ידו או באמצעותו,
המהווה עזרה ראשונה בעת חרום.
זיהום
זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,למעט זיהום שהינו תוצאה
של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש.
נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו
 18.5.1נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או
בחזקתו של המבוטח והניתן לכיסוי תחת פוליסה לביטוח
רכוש של המבוטח .סייג זה לא יחול על כל נזק גרר ,וכן לא
יחול על רכוש פרטי של דיירי הבניין ,כמפורט בהרחבה
 19.1.4להלן.
 18.5.2נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח ,או כל איש בשירותו פועלים
או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח ,בתנאי שהנזק נגרם
במישרין ע"י הפעולה האמורה.
חבות חוזית
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו
אלמלא קיומו של החוזה.

18.7
18.8
18.9

18.10
18.11
18.12

18.13

18.14

18.15
18.16
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נזק קרינה ושדות אלקטרומגנטים
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים.
תשלומים עונשיים
פיצויי ענישה ,קנסות ופיצויים לדוגמא.
אמיינתית ) (silicosisאו אזבסט )(asbesos
חבות בגין אמיינתית ) (silicosisאו אזבסט ) (asbesosאו כל חומר
אשר מיכלו בכל כמות או צורה שהיא.
נזק שנגרם מחוץ לגבול הגאוגרפי
נזק שנגרם מחוץ לגבול הטריטוריאלי.
אחריות נושאי משרה
נזק המכוסה או ניתן לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
נזק פיננסי
נזק כספי טהור ,שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי
שניזוק.
חבות בקשר עם מתקנים שונים בבית המשותף
 18.13.1חבות הנובעת במישרין או בעקיפין מבריכות שחייה ,לרבות
מתקני עיסוי )ג'קוזי( ,חדרי כושר ,חניון תת קרקעי ,חניון
רובוטי ו/או מכפילי חניה ,אלא אם צויין אחרת ברשימה.
 18.13.2חבות מכל סוג שהוא שנגרמו בשל מערכות פוטו – וולטאיות
או אחרות להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,ו/או להן.
 18.13.3חבות בקשר עם מתקני אשפה ו/או פחי אשפה ו/או רכוש
אחר בבעלות העירייה ,הרשות המקומית ו/או כל רשות
אחרת ,והמוצב בתחום הבית המשותף ,בין אם משמש אותו
ו/או את דייריו ובין אם לאו.
 18.13.4חבות בקשר עם שטח פרטי פתוח )שפ"פ( ,אלא אם נכתב
ברשימה אחרת
 18.13.5חבות בקשר עם מתקני שעשועים של הבית המשותף ,אלא
אם נכתב ברשימה אחרת.
חבות בקשר עם עבודות שונות
חבות בקשר עם ביצוע עבודות בניה ,שיפור ,תחזוקה ושיפוץ מכל סוג,
לרבות ומבלי גרוע מכלליות האמור ,עבודות חיזוק מבנים קיימים בפני
רעידות אדמה )תמ"א  (38מכל סוג.
חבות בקשר עם שימוש בכלי נשק
חבות בקשר עם שימוש בכלי נשק
חבות בקשר עם בעלי חיים
חבות בקשר בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות ,כלב מסוכן או
מגזע מסוכן ,כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג
–.2002
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הרחבות לפרק ד'
הכיסוי על פי הרחבה כלשהי מבין ההרחבות שלהלן הינו בתוקף אך ורק אם
צוינה ההרחבה במפורש ברשימה תמורת פרמיה מתאימה בגינה ,אלא אם
צוין במפורש אחרת ,ובכפוף לכל תנאי הפוליסה ,סייגיה והוראותיה ,לרבות
הסייגים הכלליים לפוליסה וסייגי פרק זה ,אלא אם שונו במפורש על ידי
הרשום בהרחבה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין באי רכישת הרחב /ים
כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים.
הביטוח על פי סעיף זה מורחב לשפות את המבוטח בהתאם להרחבים
המפורטים להלן ,וזאת מעל להשתתפות העצמית הנקובה ברשימה .גבולות
האחריות הרשומים בהרחבות המפורטות להלן ,כלולים בגבול האחריות של
פרק זה הנקוב ברשימה ,ואינם מוסיפים עליו.
בהרחבות בהן צוין במפורש תת גבול אחריות ברשימה ,הנמוך מגבול
האחריות לפרק זה ,לא יעלה גבול אחריות המבטח על תת גבול האחריות
הנקוב ברשימה להרחבות אלו.
לגבי כל הרחב תשלם המבטחת הוצאות משפט ,וזאת אף מעבר לגבול
האחריות המצוין ברשימה להרחבה הרלוונטית או לפרק זה ,לפי העניין

 19.1הרחבות ללא תוספת פרמיה
19.1.1

19.1.2

19.1.3
19.1.4

19.1.5

19.1.6
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פרק זה מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות ו/
או תרנים ו/או שלטים בחצרי המבוטח ,פרט לציוד המותקן ע"י
חברות תקשורת וטלפוניה .למען הסר ספק מודגש ,כי אין בהרחבה
זאת כדי לגרוע מחריג  18.7בעניין נזק הנובע מקרינה ו/או שדות
אלקטרומגנטים ,ואשר חבות בגינם איננה מכוסה על פי פוליסה זאת.
כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי
לצורך פרק זה ,בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של
המבוטח.
על אף האמור בסייג  18.1לעיל ,רכוש השייך לעובדי המבוטח ,ייחשב
כרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.
הגדרת "מקרה הביטוח" בפרק ההגדרות לפרק זה לעיל תורחב לכלול
את דיירי הבניין כצד שלישי בעקבות נזקי גוף או רכוש ,שאירעו להם
בגין הרכוש המשותף.
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על
פי פרק זה ,על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ,למעט קבלני משנה,
הפועלים מטעמו ,כאילו הוצא פרק זה על שמו בלבד על תנאיו ,סייגיו
והוראותיו ,כשהוא נפרד ובלתי תלוי בקיומם של המבטחים האחרים,
אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחד ,לא
תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד
שלישי בגין פעולות של קבלני משנה.

 19.1.7תוקף הביטוח על פי פרק זה לא יפגע עקב ביצוע עבודות אחזקה
וגם/או תיקונים ושיפוצים קלים ברכוש המבוטח ,הנערכים באופן
שוטף מעת לעת לצורך תחזוקה שוטפת של הרכוש המבוטח ,ובלבד
שמדובר בעבודות שאינן כרוכות באש גלויה ,רעד ו/או החלשת משען
וכי ערכה של עבודה אחת כאמור אינה עולה על .₪ 250,000
למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבות  19.1.6ו 19.1.7 -לעיל אינן
מעניקות כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה.
 19.1.8הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות את אחריותו השילוחית של
המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל
מטעמו ,וזאת בגין ענייניו של המבוטח.
 19.1.9מוסכם ומוצהר בזאת ,כי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את
חבות המבוטח בקשר עם מקרה ביטוח שיארע בגין שימוש בחדר
אירועים בבית המשותף ,ובלבד שהשימוש כאמור נעשה על ידי מי
מדיירי הבית המשותף ועבור דיירי הבית המשותף ו/או אורחיהם בלבד,
וזאת עד לתת גבול האחריות המפורט להלן בגין הרחבה זאת ,ובכפוף
להשתתפות העצמית המפורטת ברשימה.
מוסכם ומוצהר ,כי איילון לא תכסה את חבות המבוטח בגין ו/או בקשר עם
שימוש בחדר האירועים למטרות מסחר ו/או פעילות עיסקית כלשהי.
 19.2הרחבות בתוספת פרמיה
19.2.1

19.2.2
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הרחבה לשטח מסחרי בבניין
מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת ,אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב
לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח
אשר יארע בשטחים המסחריים המשותפים של הבית המשותף.
הרחבה עבור חניון תת קרקעי
על אף האמור בחריג  18.13.1לעיל ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח בקשר
עם חניון תת קרקעי במבנה הבית המשותף המצוין ברשימה )ללא
שימוש מסחרי( ,וזאת עד לתת גבול האחריות המפורט ברשימה,
ובכפוף להשתתפות העצמית המפורטת ברשימה.

אמצעי להקלת סיכון המבטח הוא בביצוע/קיום/תחזוקה/הפעלת אמצעי
מיגון/הבטיחות תקינים וכשרים להרחבה זו כדלקמן:
 19.2.2.1קיימים ספרינקלרים כולל אישור בדיקה תקופתית
לתקינות המערכת אשר תיערך לפחות אחת ל24 -
חודשים
 19.2.2.2קיימים גלאי  .C.Oאו פתחי החלפת אוויר.
 19.2.2.3קיימות עמדות כיבוי אש.
 19.2.2.4קיימת תאורת חירום.

19.2.3

19.2.4
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הרחבה לחבות בגין חדר הכושר של הבית המשותף :
על אף האמור בחריג  18.13.1לעיל ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח בקשר
עם פעילות חדר הכושר במבנה הבית המשותף המצוין ברשימה
והמשמש לרווחת דיירי הבית המשותף וזאת עד לתת גבול האחריות
המפורט להלן בגין הרחבה זאת ,ובכפוף להשתתפות העצמית
המפורטת ברשימה.
מודגש כי הכיסוי הינו בגין חבות המבוטח כלפי דיירי הבית המשותף
וכן כלפי מי שהורשה על ידי דייר הבית המשותף לעשות שימוש
בחדר הכושר.
המתאמנים מהווים צד ג' אחד כלפי השני ,בקשר עם פעילותם
בחדר הכושר.
חריגים לחבות איילון על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את חבות המבוטח בגין ו/או בקשר עם :
 19.2.3.1שימוש מסחרי כלשהו בחדר הכושר.
 19.2.3.2מתאמן שהינו מתחת לגיל .14
אמצעים להקלת הסיכון על פי הרחבה זאת:
על המבוטח להקפיד כי:
 19.2.3.3אימון קטינים ייעשה באמצעות על ידי מדריך כושר בעל
הכשרה מתאימה וכמתחייב בתקנות מכוני כושר )רישוי
ופיקוח( )אימון קטינים במכון כושר( ,התשס"ה.2005-
כמו כן יוצב בחדר הכושר שלט שנוסחו יהיה "לידיעתך:
החוק מחייב נוכחות מדריך לאימון קטינים בעת אימון
קטינים בחדר הכושר".
 19.2.3.4בחדר הכושר יימצא תמיד תיק עזרה ראשונה מאובזר.
 19.2.3.5בחדר הכושר יוצב מכשיר החייאה – דפיברילטור ,וכן
שילוט מתאים בגין מיקומו ואופן הפעלתו של המכשיר.
נציגות ועד הבית ו/או הפועל מטעמה ידאג לתקינות
מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית,
באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
 19.2.3.6המעברים בין המכשירים יהיו פנויים ממכשולים.
 19.2.3.7יוצב שלט לפיו "חדר הכושר הינו חדר כושר פרטי
והשימוש במתקניו הינו עבור דיירי הבית המשותף ו/או
מורשים מטעמם בלבד".
הרחבה לחבות בגין בריכת שחיה של הבית המשותף
על אף האמור בחריג  18.13.1לעיל ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,

19.2.5

37

אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח בקשר
עם פעילות בריכת שחייה במבנה הבית המשותף המצוין ברשימה
)לרבות מתקני עיסוי )ג'קוזי( המופעלים במסגרתה )להלן יקראו
יחד" :הבריכה" או "בריכת השחייה"( ,והמשמשת לרווחת דיירי הבית
המשותף ,וזאת עד לתת גבול האחריות המפורט להלן בגין הרחבה
זאת ,ובכפוף להשתתפות העצמית המפורטת ברשימה.
חריגים לחבות איילון על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את חבות המבוטח בגין ו/או בקשר עם :
 19.2.4.1בריכת שחיה שהינה בבעלות פרטית ו/או בחזקתו
הפרטית של מי מדיירי הבית המשותף.
 19.2.4.2שימוש מסחרי כלשהו בבריכת השחייה ו/או מתקניה ,בין
על ידי נציגות הבית המשותף ובין על ידי מי מדיירי הבית
המשותף ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
לחבות כלשהי בקשר עם שיעורי שחיה בתשלום ושלא
בתשלום.
 19.2.4.3חבות הנובעת מהפרת הוראות הדין לרבות כל חוק
ותקנה הנוגעים לבריכות שחיה
 19.2.4.4כניסה לבריכה של ילד שגילו פחות מ  10-שנים ללא
השגחת מבוגר.
 19.2.4.5היעדר מציל מורשה כחוק ,ובעל תעודת מציל בתוקף,
כאשר כמות המתרחצים עולה על  20איש.
 19.2.4.6בריכה אשר הכניסה אליה אינה מגודרת ושער הכניסה
אינו סגור ונעול באופן שתמנע כניסת אנשים זרים ללא
רשות המבוטח או מחוץ לשעות הפעילות.
 19.2.4.7העדר כיסוי הולם לבריכה אשר אינה בשימוש שוטף או
אינה מאוישת או כאשר היא ריקה ממים .
אמצעים להקלת הסיכון לכיסוי על פי הרחבה זאת:
אמצעי להקלת סיכון המבטח על פי הרחבה זאת הינו כי בידי המבוטח
חוזה התקשרות עם חברת אחזקה בעלת רישיון לטיפול בבריכות,
בהתאם לו נערכות מעת לעת ביקורות ותחזוקה של בריכת השחייה.
הרחבת חבות בגין שפ"פ )שטח פרטי פתוח(
על אף האמור בחריג  18.13.4לעיל ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח בקשר
עם מקרה ביטוח שיארע בשטח הפרטי הפתוח )שפ"פ( שבבעלות
המבוטח ,וזאת עד לתת גבול האחריות המפורט להלן בגין הרחבה
זאת ,ובכפוף להשתתפות העצמית המפורטת ברשימה.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת ,כי הכיסוי על פי הרחבה זאת
הינה בגין חבות המבוטח בלבד למקרה הביטוח ,כאמור .הרחבה זאת
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לא תכסה חבות כל אדם או גוף אחר אשר הינם בעלים משותפים,
יחד עם המבוטח ,של השפ"פ כאמור.
הרחבה לחבות בגין מתקני שעשועים של הבית המשותף
על אף האמור בחריג  ,18.13.5מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח
בקשר עם מתקני שעשועים ,המותקנים באופן קבוע בחצרי הבית
המשותף והמשמשים לרווחת דיירי הבית המשותף וזאת עד לתת
גבול האחריות המפורט להלן בגין הרחבה זאת ,ובכפוף להשתתפות
העצמית המפורטת ברשימה.
חריגים לחבות איילון על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את חבות המבוטח בגין ו/או בקשר עם :
 19.2.6.1העדר שילוט המתריע מפני שימוש לא נכון או מסוכן
 19.2.6.2מתקנים שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי 1498
על כל חלקיו.
 19.2.6.3שימוש בטרמפולינה מכל סוג שהוא.
 19.2.6.4אי השגחה של הורה או מבוגר בעת שימוש של ילד שגילו
פחות מ.5 -
 19.2.6.5שימוש במתקנים באופן מסחרי ו/או לצורך אימון
ספורטיבי
אמצעים להקלת הסיכון על פי הרחבה זאת:
בדיקת תקינות המתקנים אחת ל 18 -חודשים באמצעות בודק
מוסמך.
הרחבה לחבות בגין מכשירי הרמה מסוג מכפילי חניה השייכים
לבית המשותף
על אף האמור בחריג  18.13.1לעיל ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח בקשר
עם מקרה ביטוח שיארע עקב השימוש במכשיר הרמה מסוג מכפיל
חניה המשמש את כלל דיירי הבית המשותף ,ואינו בבעלות פרטית
של מי מהם או מוצמד למי מהדירות בבית המשותף ,וזאת עד לתת
גבול האחריות המפורט להלן בגין הרחבה זאת ,ובכפוף להשתתפות
העצמית המפורטת ברשימה.
חריגים לחבות איילון על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את חבות המבוטח בגין ו/או בקשר עם
 19.2.7.1מכשיר הרמה שלא יוצר על פי התקן הישראלי והותקן
על ידי חברה בעלת רישיון תקף מאת הרשות המוסמכת
להתקנת מכשיר הרמה מהסוג המבוטח.
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 19.2.7.2מכשיר הרמה שלא נבדק על ידי מכון התקנים וקיבל את
אישורו.
 19.2.7.3מכשיר הרמה שלא עבר בדיקה תקופתית על ידי בודק
מוסמך בהתאם להוראות הדין.
 19.2.7.4נזק גוף ו/או נזק רכוש כתוצאה מהפעלת מכפיל חניה
על ידי מי שאינו נושא רישיון נהיגה כחוק; ואם אינו נושא
רישיון נהיגה כאמור ,על ידי מי שגילו פחות מ 18 -שנים.
תנאים מיוחדים בקשר עם רכוש המבוטח על פי הרחבה זאת
ואמצעים להקלת הסיכון:
 19.2.7.5תחזוקת מכפילי החנייה והטיפול בו ייעשה באמצעות
החברה אשר התקינה את אותו ו/או חברה המורשית על
ידי יצרן המתקן לתת שירות שוטף למתקנים המיוצרים
על ידו.
 19.2.7.6על מתקן/ני מכפילי החנייה לעבור בדיקת תקינות
ובטיחות על ידי בודק מוסמך בהתאם להוראות הדין,
ובכל מקרה אחת ל 12 -חודשים לפחות .ממצאי הבדיקה
יטופלו בהקדם.
על המבוטח להחזיק ולהמציא למבטח ,על פי דרישת המבטח ,את
העתק מסמך הבדיקה והאסמכתאות לתיקון הליקויים.
הרחבה לחבות בגין חניה רובוטית השייכת לבית המשותף
על אף האמור בחריג  18.13.1לעיל ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אם צוין
ברשימה במפורש כי הרחבה זו בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת,
אזי הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את חבות המבוטח בקשר
עם מקרה ביטוח שיארע עקב השימוש בחניון רובוטי המשמש את
כלל דיירי הבית המשותף ,וזאת עד לתת גבול האחריות המפורט
להלן בגין הרחבה זאת ,ובכפוף להשתתפות העצמית המפורטת
ברשימה.
חריגים לחבות איילון על פי הרחבה זאת:
איילון לא תכסה את חבות המבוטח בגין ו/או בקשר עם
 19.2.8.1חניון רובוטי שלא יוצר על פי התקן הישראלי והותקן על
ידי חברה בעלת רישיון תקף מאת הרשות המוסמכת
להתקנת חניון מהסוג המבוטח.
 19.2.8.2מתקן חניה רובוטית שלא נבדק על ידי מכון התקנים
וקיבל את אישורו.
 19.2.8.2מתקן חניה רובוטית שלא עבר בדיקה תקופתית על ידי
בודק מוסמך בהתאם להוראות הדין.
 19.2.8.4נזק גוף ו/או נזק רכוש כתוצאה מהפעלת מכפיל חניה
על ידי מי שאינו נושא רישיון נהיגה כחוק; ואם אינו נושא
רישיון נהיגה כאמור ,על ידי מי שגילו פחות מ 18 -שנים.

תנאים מיוחדים בקשר עם רכוש המבוטח על פי הרחבה זאת
ואמצעים להקלת הסיכון:
 19.2.8.5תחזוקת מתקן החניה הרובוטית והטיפול בו ייעשה
באמצעות החברה אשר התקינה את אותו ו/או חברה
המורשית על ידי יצרן המתקן לתת שירות שוטף
למתקנים המיוצרים על ידו.
 19.2.8.6על מתקן החניה הרובוטית לעבור בדיקת תקינות
ובטיחות על ידי בודק מוסמך בהתאם להוראות הדין,
ובכל מקרה אחת ל 12 -חודשים לפחות .ממצאי הבדיקה
יטופלו בהקדם.
על המבוטח להחזיק ולהמציא למבטח ,על פי דרישת המבטח ,את
העתק מסמך הבדיקה והאסמכתאות לתיקון הליקויים.
 19.2.9הרחבה לביטוח חבות אישית לחברי ועד הבית:
מוצהר מוסכם בזה כי אם צוין ברשימה במפורש כי הרחבה זו
בתוקף ,ובתמורה לפרמיה נוספת ,אזי הכיסוי על פרק זה מורחב
לכסות את חבותם האישית של חברי ועד הבית שהוסמכו כחוק ,כלפי
צד שלישי בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה ,וזאת עד לתת
גבול האחריות המפורט להלן בגין הרחבה זאת ,ובכפוף להשתתפות
העצמית המפורטת ברשימה.
הכיסוי כולל תביעות שתוגשנה נגד חברי ועד הבית עקב מעשה או
מחדל המהווים הפרת חובה  /טעות /השמטה /הצהרה לא מדוייקת
או מטעה /רשלנות או הזנחה שנעשו תוך כדי ועקב עיסוקם כחברי
ועד הבית ,ואשר גרמו למקרה ביטוח המבוטח בפרק זה.
סייגים להרחבה זו :
הכיסוי על פי הרחבה זאת לא יחול בגין או בקשר עם:
 19.2.9.1אי השגת ביטוח ו/או אי השגת ביטוח הולם.
 19.2.9.2חבות שעילתה אי יושר הנתבע עצמו.
 19.2.9.3דוחות כספיים שלא אושרו על ידי אסיפת הדיירים
הכללית.
 19.2.9.4חריגה מתקציב שלא אושרה על ידי אסיפת הדיירים
הכללית.
 19.2.9.5חריגה מסמכות ביודעין.
 19.2.9.6הפרת סודיות  ,הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות.
 19.2.9.7הפרת זכויות קניין.
 19.2.8.8החלטות ועד הבית בנושא תמ"א 38
 19.2.10הרחבה לביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין מבנה הדירות המבוטחות
על פי סעיף ") 5.2.1הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית המשותף"(
במידה והורחבה הפוליסה לכלול כיסוי למבנה הדירות בבית המשותף
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)על פי סעיף  5.2.1בפוליסה( ,תורחב הפוליסה לכלול כיסוי לחבות
בעל הדירה או הדייר ,בהתאם לתנאים הבאים:
 19.2.10.1מקרה הביטוח
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
ברשימה בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת
ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת
תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון – שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית( ,התשס"ז ,2007-וגרם ל-
א .מוות ,מחלה ,פגיעה ,ליקוי גופני ,לקוי נפשי או
ליקוי שכלי;
נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.
ב.
 19.2.10.2חריגים לחבות כלפי צד שלישי
המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום
שיושת עליו או שנשא בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה:
א .חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח
יחסי עובד-מעביד;
נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד
ב.
משק ביתו של המבוטח;
חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן
ג.
ישיר למקצועו או לעיסוקו של המבוטח ,אלא אם כן
צוין כיסוי לפעילות זו במפורש ברשימה;
אחריותו המקצועית של המבוטח או אחריות
ד.
הנובעת ממוצרים המיוצרים ,מטופלים ,משווקים
או מתוחזקים בידי המבוטח במסגרת פעילות
עסקית כלשהי;
ה .רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות
דרכים ,התשל"ה ,1975-מנוף ,מכשיר הרמה ,כלי
טיס ,כלי שיט ,כלי ממונע המשמש לנסיעה;
שימוש בכלי נשק;
ו.
בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות ,כלב מסוכן
ז.
או מגזע מסוכן ,כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח
על כלבים ,התשס"ג;2002-
ח .שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון,
ג'קוזי או סאונה חיצוניים למבנה הדירה ,אלא אם
כן צוין אחרת ברשימה;
ט .ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע ומשך
העבודות עולה על שבועיים ימים מיום תחילת
העבודה בפועל;
תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית משפט מחוץ
י.
לגבול הגאוגרפי.
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הסייגים האמורים בסעיף " ,18סייגים לחבות איילון
על פי פרק ד'" ,לא יחולו בקשר עם הכיסוי על פי
הרחבה זאת.
 19.2.10.3גבול האחריות
גבול האחריות על פי הרחבה זאת יהיה כמפורט בדף
הרשימה.
 19.2.10.4נציגות בעלי הדירות בבית המשותף תודיע לכל אחד
מבעלי הדירות בבית המשותף על קיומו של כיסוי זה,
אשר נרכש על ידה.
.20

טיפול בתביעות
20.1

20.2

20.3
20.4

.21

המבטח רשאי ,ולפי דרישת צד שלישי – חייב ,לשלם לצד השלישי את
תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב
למבוטח כאמור בסעיף קטן  20.2המבוטח לא התנגד כאמור באותו
הסעיף .ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם
כלפי צד שלישי.
דרש צד שלישי מהמבטח דתגמולי ביטוח כאמור בסעיף קטן ,20.1
יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך  7ימי עסקים מיום הדרישה על
הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלום
הפיצוי בתוך  30ימים ,ישלם המבטח לצד השלישי את תגמולי הביטוח
שהוא חייב למבוטח ,אם היא חייב בתשלומם.
המבטח רשאי 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 רשאי 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,
הגבוה מבניהן.
המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור
על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.

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

.22

אי-תחולת ביטוח חסר
סעיף  60לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.
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פרק ה' – ביטוח חבות מעבידים
הכיסוי לפרק זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה
המבטח ישפה את המבוטח על פי פרק זה בסכומים שהמבוטח יהיה חייב
לשלם על פי חוק ,כפיצויים לעובדי הבית המשותף )להלן" :עובדי המבוטח"(
בגין מקרה הביטוח שארע בתקופת הביטוח בבית המשותף המתואר ברשימה,
ובכפוף לתנאים ,החריגים וגבולות האחריות המפורטים להלן:
.23

הגדרות נוספות לפרק ה'
הגדרות נוספות לפרק זה:
פקודת הנזיקין )נוסח חדש(
 23.1חוק:
חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם.1980-
היזק גופני ,נפשי ,שכלי או מוות ,כתוצאה
 23.2מקרה ביטוח:
מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי
המבוטח ,שהוא בשירותו של המבוטח -בין
אם בשכר ובין אם לא -שאירעו תוך כדי ועקב
עבודתו/ם עבור המבוטח ברכוש המשותף
בתקופת הביטוח.
מודגש ,כי לעניין פרק זה ,עובדי הבית המשותף הינם העובדים
המועסקים על ידי נציגות ועד הבית בשטחים הציבוריים בלבד .לא
יכוסו על פי פרק זה עובדי המבוטח ,המועסקים על ידי בעלי הדירות
ו/או הדיירים בדירותיה הפרטיות.
 23.3השתתפות עצמית :הכיסוי יהיה ללא השתתפות עצמית.

.24

סייגים לחבות איילון על פי פרק ה'
איילון לא תהיה אחראית ל:
 24.1חבות חוזית
כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת
עליו ,אלמלא קיומו של החוזה
 24.2ביטוח לאומי
 24.2.1סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח
לאומי .סייג זה לא יחול לגבי תביעות כאלה ,אם עילתן נובעת
ממחדל שחדל המעביד בתום לב ובהסתמכו על חוות דעת
משפטית ,שהומצאה לו ,בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח
לאומי בגין אותם עובדים.
 24.2.2סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגין עילת
התביעה או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום
הוראה או הוראות בחוק הביטוח הלאומי או בתקנותיו או
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מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל .אולם הנ"ל לא יחול
אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת התביעה נעשו
בתום לב מצד המבוטח ,ובהסתמך על חוות דעת משפטית,
שהומצאה לו ,בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין
אותם עובדים או בדבר הגשת התביעה.
 24.3פיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי ביטוח לאומי
סכום כלשהו ,בו יחויב המבוטח ,עקב מקרה ביטוח במסגרת פרק זה,
לפצות עובד ,שאין חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח לאומי
לגביו או שהמוסד לביטוח לאומי לא יכיר בו כתאונת עבודה .במקרים
אלו יפצה המבטח את המבוטח בגין תביעות כאלה רק בסכום העודף
על מה שעשוי היה להשתלם ,ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק
הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה.1995 -
 24.4צורנית )סיליקוזיס(
חבות כלשהי הנובעת מ ,או הקשורה בצורנית או באמיינתית
).(ASBESTOSIS OR CILICOSIS
 24.5כלי רכב מנועי ותאונות דרכים
חבות כלשהי ,שעשויה לחול על המבוטח עקב שימוש ברכב מנועי,
בהתאם להגדרת "שימוש ברכב מנועי" בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים ,התשל"ה  1975 -על כל תיקוניו.
 24.6תאונה או מחלה שארעה שלא תוך כדי ועקב העבודה בקשר עם
נציגות הבית המשותף
היזק גופני ,נפשי ,שכלי או מוות כתוצאה ממחלה אשר ארעה לא תוך
כדי ועקב העבודה בקשר עם נציגות הבית המשותף.
 24.7נזק שנגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי
נזק שנגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
 24.8חבות בקשר עם מתקנים שונים בבית המשותף
 24.8.1חבות מכל סוג שהוא שנגרמה בשל מערכות פוטו –
וולטאיות או אחרות להפקה ,ייצור ומכירת חשמל ,ו/או להן.
 24.8.2חבות הנובעת במישרין או בעקיפין מבריכות שחייה לרבות
מתקני עיסוי )ג'קוזי( ,חדרי כושר וחניון תת קרקעי ,אלא אם
צויין אחרת ברשימה.
 24.9חבות בקשר עם עבודות שונות
חבות בקשר עם ביצוע עבודות בניה ,שיפור ,תחזוקה ושיפוץ מכל סוג,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,עבודות חיזוק מבנים קיימים
בפני רעידות אדמה )תמ"א  (38מכל סוג.
 24.10נזק קרינה ושדות אלקטרומגנטים
נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים.
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.25

הרחבות לפרק ה'
25.1

25.2

25.3

25.4

24.5

.26

טיפול בתביעות
26.1

26.2
45

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות עובדים המועסקים על ידי
המבוטח על פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת ע"י אחרים,
ו/או אשר והמבוטח אינו משלם את שכרם ,בתנאי מפורש ,שגם אם
ביטוח לאומי לא חייב בפיצויים ביחס לעובדים אלה ,יופחת מכל פיצוי
אשר על איילון יהיה לשלם לעובדים אלה ,בהתאם לתנאי הפוליסה,
סכום השווה לפיצוי שהיה משתלם ע"י הביטוח הלאומי )או היוונו(,
אילו היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי
עובדיו בגין מקרה ביטוח שאירע עקב אחזקת כלי נשק על ידו או על
ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו באישור המבוטח ,בתנאי כי כל המחזיק
בנשק היה בזמן האירוע בעל רשיון בר תוקף לנשיאת כלי נשק.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח בגין מקרה
ביטוח שארע לעובדים המבוטחים בעת ביצוע עבודות אחזקה וגם/או
תיקונים ושיפוצים קלים ברכוש המבוטח ,הנערכים באופן שוטף מעת
לעת לצורך תחזוקה שוטפת של הרכוש המבוטח ,ובלבד שמדובר
בעבודות שאינן כרוכות באש גלויה ,רעד ו/או החלשת משען וכי ערכה
של עבודה אחת כאמור אינה עולה על .₪ 250,000
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה והמבוטח ייחשב למעבידם,
בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך על ידי המבוטח
או לטובתו .לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק
אירועים שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם עבור נציגות הבית המשותף.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח על פי הדין
כלפי עובד שהינו תושב השטחים המוחזקים המועסק על ידי המבוטח.
למען הסר ספק ,סייג  24.2לעיל יחול גם בגין מקרה ביטוח שאירע
לעובדים אלה.
בניגוד להגדרת "חוק" רק במקרים בהם ייקבע על ידי בית משפט
ישראלי כי על נסיבות האירוע לא יחול הדין הישראלי ,הביטוח על פי
הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדים אלה
וזאת אך ורק על פי הדין החל בשטחים המוחזקים.

המבטח רשאי ,ולפי דרישת צד שלישי – חייב ,לשלם לצד השלישי את
תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב
למבוטח כאמור בסעיף קטן  , 26.2והמבוטח 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  ,26.1יודיע
המבטח למבוטח בכתב בתוך  7ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה

26.3

26.4
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כאמור וכי אם לא יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך
 30ימים ,ישלם המבטח לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב
למבוטח ,אם היא חייב בתשלומם.
המבטח רשאי 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 רשאי 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
הגבוה מבניהן.
המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח ,במאמץ לשמור
על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.

כיסוי הוצאות משפט
במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה ,יישא המבטח,
בהוצאות משפט סבירות שבהן על המבוטח לשאת בשל חבותו ,אף מעבר
לגבול האחריות לפי פרק זה.
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הרחבה מיוחדת לפרקים ד' ו -ה'  -הגנה בהליכים פליליים
והליכים מנהליים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים
פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי
פרקים ד' )ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין הרכוש המשותף( ו -ה' )ביטוח חבות
מעבידים( בפוליסה זו ,באופן ובהיקף כדלקמן:
איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין
לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים או הליכים מנהליים ,שיוגשו נגד מי
מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,איילון ,על חשבונה ,תעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו
עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על
הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או הליכים מנהליים
ותישא גם בהוצאות הערעור.
מינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים,
בשלב הערעור כאמור ,מותנים בקבלת חוות דעת מאת עורך הדין ,כי יש בסיס
ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמידה לרשותו איילון,
רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה תשפה איילון את
המבוטח בהתאם לשכר טרחת עו"ד שהייתה איילון משלמת לעו"ד שמונה על
ידה בתוספת הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ,ששולמו על
ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לתת גבול אחריות איילון להרחבה זו.
איילון תשלם את הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/או
הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או המנהליים או הערעור ,הכל לפי
העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
 28.1.1.1הליכים פליליים או הליכים מנהליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית ,לרבות חקירת
סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה,
נגד המבוטח או מי מעובדיו.
 28.1.1.2הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים )כולל ערעור(:
שכר טרחה סביר ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים,
שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם
לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים
או הליכים מנהליים ,כולל ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,עיצום,
פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.
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סייגים לעניין הרחבה זו:
איילון לא תהיה חייבת להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום
כלשהו במקרים הבאים:
 28.1.1.3ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג
מפורשות בפוליסה.
 28.1.1.4ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו
פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח מתוך כוונה לגרום למקרה
הביטוח.
 28.1.1.5ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או
קבלני משנה של המבוטח.
תת גבול אחריות איילון על פי הרחבה זו לא יעלה על  ₪ 100,000למקרה
ביטוח ו ₪ 200,000 -לתקופת הביטוח.
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תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
 29.1דרכי הפיצוי
המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:
 29.1.1תשלום ערך האבדן או הנזק במזומן;
 29.1.2תיקון הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק והבאתם למצב הדומה למצבם
ערב קרות האבדן או הנזק;
 29.1.3החלפת הרכוש המבוטח או פריטים ממנו בפריטים מאותו סוג ואיכות
של אלו שאבדו או ניזוקו.
 29.2הצמדת סכומי הביטוח
 29.2.1סכומי הביטוח הקבועים 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 א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי תשומה בבנייה
למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – מדד
תשומות הבנייה( ,שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין
מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.
 29.2.2אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת
המבוטח ,וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למדד תשומות
הבנייה ,תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי
ההצמדה שפורטו לעיל ,והבסיס להגדלה יהיה המדד או מדד תשומות
הבנייה ,לפי העניין ,שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף
ההגדלה.
 29.3הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
 29.3.1תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו
בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה
הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח ,למעט
תגמולי ביטוח לפי פרק א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד תשומות
הבנייה ,שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין מדד
תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.
 29.3.2לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת
"הפרשי הצמדת וריבית" שבסעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א) 1961-להלן – חוק פסיקת ריבית( ,מתום  30ימים מיום
מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו; אין בהוראה זו
כדי לגרוע מסמכות של בית המשפט לפי החוק האמור;
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 29.4ערך כינון
29.4.1

29.4.2

29.4.3

29.4.4

29.4.5

29.4.6

29.4.7

בקרות מקרה ביטוח לרכוש המשותף המבוטח על פי פרק א'
ו/או למבנה הדירות בבית המשותף המבוטחות על פי הרחבה 5.2.1
)"הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית המשותף"( יהיו תגמולי הביטוח,
לפי ערך הכינון של הרכוש המשותף או מבנה הדירות המבוטחים
כמפורט לעיל ,אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד בידי
המבטח וצוין ברשימה 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 מתוך הרכוש המבוטח ,לא יעלו תגמולי
הביטוח המשולמים בשל אבדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו
ברשימה;
לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מתוך הרכוש המבוטח ,אך נקבע
ברשימה כי תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינון ,ישולמו תגמולי הביטוח
בעד אבדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון;
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 הרכוש המשותף ו/או מבנה הדירות
המבוטחות תוך  12חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי
התכולה המבוטחת על פי ההרחבות לפרק א' – 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
ברשימה לגבי הרכוש המשותף ,הדירה  ,או הפריט ,לפי העניין.

 29.5תביעה לתגמולי ביטוח
 29.5.1קרה מקרה ביטוח ,יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו
הדבר;
 29.5.2תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תתועד אצל המבטח; אין
באמור כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב;
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 29.5.3על 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;
 29.5.4המבטח ,מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח,
יעשה את הדרוש לבירור חבותו;
 29.5.5תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.
 29.6הודעה למשטרה בפעולת זדון ,פריצה ,שוד או גניבה
על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו
מפעולת זדון ,פריצה ,שוד או גניבה.
 29.7מציאת רכוש
 29.7.1נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו,
יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן
ניזוק הרכוש שהוחזר;
 29.7.2נמצא 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  30ימים מיום הודעת המבטח או
המבוטח ,לפי העניין ,כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא בתמורה
להחזרת תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה.
 29.8מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
 29.8.1בקרות מקרה ביטוח 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 פוליסה זו;
 29.8.2שילם 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;
 29.8.3תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מהיום
שהגיש המבוטח תביעה בהתאם לסעיף  29.5לתשלום תגמולי
הביטוח ,והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
 29.9החזרת סכומי הביטוח לקדמותם
לאחר תשלום תגמולי הביטוח למבוטח בשל מקרה ביטוח המבוטח על פי
פרקים א' )ביטוח הרכוש המשותף( ,ג' )ביטוח שבר מכני למתקני הבית
המשותף( והרחבה ) 19.2.10הרחבה לביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין מבנה
הדירות המבוטחות על פי סעיף ") 5.2.1הרחבה לביטוח מבנה הדירות בבית
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המשותף"( ,ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה 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.
 29.10השתתפות עצמית
 29.10.1בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ,ינוכה מתגמולי הביטוח
סכום ההשתתפות עצמית הקבוע ברשימה בנפרד לגבי כל פרק
מפרקי הפוליסה;
 29.10.2על אף האמור בסעיף  29.10.1לעיל ,בקרות מקרה ביטוח המכוסה
לפי פרק א' )ביטוח הרכוש המשותף( ופרק ב' )סיכונים מים ונוזלים
אחרים( ,יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית ,שלא
יעלה על הגבוה מבין הסכומים הקבועים ברשימה לפרקים אלה.
מובהר כי ביחס לכיסוי על פי הפרקים האחרים בפוליסה זאת,
ההשתתפות העצמית אשר תחול הינה ההשתתפות העצמית
הקבועה ביחס לכל אחד מהם ,והיא תחול בנפרד וללא תלות
בהשתתפויות העצמיות האחרות בפוליסה.
 29.10.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים  29.10.1ו 29.10.2-לעיל,
בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי הרחבות ) 5.2.1הרחבה לביטוח
מבנה הדירות בבית המשותף( ו) 19.2.10 -הרחבה לביטוח אחריות
כלפי צד ג' בגין מבנה הדירות המבוטחות על פי סעיף ") 5.2.1הרחבה
לביטוח מבנה הדירות בבית המשותף"( לפוליסה זו ,יחויב המבוטח
בסכום אחד של השתתפות עצמית ,שלא יעלה על הגבוה מבין
הסכומים הקבועים ברשימה לפרקים אלה .מובהר כי ביחס לכיסוי
על פי הפרקים האחרים בפוליסה זאת ,ההשתתפות העצמית
אשר תחול הינה ההשתתפות העצמית הקבועה ביחס לכל אחד
מהם ,והיא תחול בנפרד וללא תלות בהשתתפויות העצמיות
האחרות בפוליסה.
 29.11תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
 29.11.1דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר
לפוליסה זו ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו ברשימה;
 29.11.2לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הם סך כל התשלומים שרשאי מבטח
לגבות ממבוטח ,הכול לפי הנקוב ברשימה;
 29.11.3לא 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;
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 29.11.4לא 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
היתה 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;
 29.11.5אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק
את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את
הוצאות המבטח.
 29.12גילוי ושינוי בענין מהותי
 29.12.1פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח למבטח ,בכתב
או בכל דרך אחרת שתועדה בידי המבטח ,על כל השאלות שנשאל
בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה ,ועל סמך הנחתו של המבטח
שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור,
לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח
לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים
שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי
פוליסה זו;
 29.12.2ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח בכתב או
בכל דרך אחרת שתועדה אצל המבטח ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור
גם ענינים אלה:
 29.12.2.1לגבי 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;
 29.12.2.2לגבי הרכוש המשותף וחבות בגינו :מען הבית המשותף,
ערך מבנה הבית המשותף ,סוג המבנה ,חומר הבניה,
אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא ,גיל המבנה ,גודל המבנה,
מספר יחידות הדיור ,מערכות המבנה ,תוספות ושינויים
מיוחדים ; וכן התקשרות עם יזם ו/או קבלן ו/או כל גוף
אחר לביצוע עבודות חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
)תמ"א  (38לבניין המשותף;
 29.12.2.3לגבי הדירה ,הרכוש המשותף וחבויות בגינם :נזקים
שאירעו בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים
המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחים
קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או מבנה
הבית המשותף בשלוש השנים האחרונות.
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 29.12.3לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בעניינים
מהותיים ,או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי ,או לא
נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי
פוליסה זו ,יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף
זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין;
 29.12.4המבוטח 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 הפוליסה או להקטין את
היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.
 29.13ביטול הפוליסה
29.13.1

29.13.2

29.13.3

29.13.4

29.13.5

המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה 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 המבטח 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 הפוליסה כאמור בסעיף קטן א או הודיע
מבטח על ביטול פוליסה כאמור בסעיף קטן ב ,יחזיר המבטח למבוטח
בהקדם ,ולא יאוחר מ 14-ימים 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;
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 מועד 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.

 29.14ביטוח כפל
 29.14.1אם בוטחו הדירה או הרכוש המשותף בפני הסיכונים הכלולים
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;
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 29.14.2בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא
הסכום ,ובינם לבין עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי ביטוח לפי
היחס שבין סכומי הביטוח או גבולות האחריות ,לפי העניין.
 29.15תחלוף
29.15.1

29.15.2

29.15.3

29.15.4

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;
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.

 29.16התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו תהיה בהתאם
לתקופה שנקבעה בחוק חוזה הביטוח.
 29.17נזק 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.
 29.18הודעות
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 29.18.1הודעה של המבוטח או של המוטב ,למבטח ,תימסר למבטח בכתב
לאחד מאלה:
 .1מען משרדו של המבטח ,כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען
אחר בישראל שעליו יודיע המבטח ,למבוטח או למוטב ,מזמן
לזמן;
 .2משרדו של סוכן הביטוח ,הרשום בפוליסה – לפי מענו ,כמפורט
בה ,או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר
או המבטח ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
 29.18.2הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח יכול שתימסר בדרך
אחרת מהאמור בסעיף קטן  ,29.18.1שהמבטח יודיע עליה למבוטח
או למוטב מזמן לזמן.

סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה
30.1

מלחמה וטרור
אבדן או נזק או חבות מכל סוג שהוא שנגרמו על ידי ו/או הקשורים בקשר
כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מהאירועים הבאים :מלחמה,
פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם
הוכרזה או בין אם לא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה וטרור ,מרד,
התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,החרמה ,שלטון צבאי או
שלטון שתפסוהו באופן 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.
"טרור" כאמור לעיל משמעו  -שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות
שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או
אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
לעניין טרור כהגדרתו לעיל ,בגבול הגאוגרפי ,רק אישור מפורש של משטרת
ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים ,כמוגדר בחוק
מס רכוש וקרן פיצויים  1961 -על כל תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין
על ידי אחת מפעולות אלו ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה.

 30.2סיכונים גרעיניים
אבדן או נזק או חבות מכל סוג שהוא שנגרמו על ידי ו/או הנובעים ו/או הקשורים
בקשר כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מהגורמים הבאים ,אף אם
גורם או גורמים אלה אינם הסיבה היחידה או הבלעדית לאבדן או הנזק :חומר
גרעיני כלשהו ) ,(Any Nuclear Materialתגובה גרעינית כלשהי ,קרינה
גרעינית או מייננת או זיהום רדיואקטיבי ,וזאת אף אם האבדן או הנזק נגרם או
נתרם כתוצאה מגורמים אחרים ו/או נוספים.
 30.3נזק שנגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי
אובדן או נזק או חבות בקשר עם מקרה ביטוח שנגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי.
 30.4פל קל
אובדן או נזק או חבות הנובעים מהתמוטטות של הרכוש המשותף אשר נבנה
בשיטת הפל-קל.
תנאי כללי
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 תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם
מופיעים.
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