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מבוטח/ת נכבד/ה!

הנ: מתבקש/ת לקרוא פולי9ה זו בתשומת לב א6 מצאת פרט הדורש תיקו0, יש 

להחזיר את הפולי9ה לידי 9וכ0-הביטוח בהקד6 האפשרי!

פולי9ה זו היא חוזה

בי0: הפניק9 חברה לביטוח בע״מ (להל0 ”הפניק9”)

לבי0: המבוטח ששמו נקוב ברשימה (להל0 ”המבוטח”)

לפיו מ1כימה הפניק1, לשל0 למבוטח תגמולי ביטוח, בשל מקרי ביטוח שאירעו 

בתקופת הביטוח,בגבולות 1כומי הביטוח, תמורת דמי הביטוח.

חלק  המהווה  ברשימה  נקובי0  הביטוח  ו1כומי  תקופת-הביטוח,  דמי-הביטוח, 

בלתי נפרד מפולי1ה זו.

הפולי1ה נו1חה בלשו: זכר. בכל מקו0 בו צוי: לשו: זכר יש להתייח1 כאילו צוי: ג0 לשו: נקבה בהתא0 לעניי:.
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הבית שלי - פולי-ה לביטוח דירה ותכולתה

הגדרות לכל פרקי הפולי-ה

של בני משפחה1 אחרי#  קרובי#  או  הוריה#  ילדיה#,  המבוטח,  של  זוג  ב4/בת 
המבוטח, המתגוררי# עמו דר7 קבע בדירה.

בית הרשו# כבית משות> בפנק:י המקרקעי4 וכ4 בית שאינו רשו# בית משות27
כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות.

המבנה של הדירה או הבית הנזכרי# ברשימה וששימוש# העיקרי דירה3
ביוב  מתקני  גז),  צנרת  (לרבות  צנרת  מרפ:ות,  לרבות  למגורי#, 
ואינ:טלציה, מתקני-ה:קה, מערכות מיזוג אויר, דוודי#, מערכות 
:ולריות לחימו# מי#, מתקני טלפו4 וחשמל השייכי# לדירה, שערי#, 
גדרות ודרכי# מרוצפות השייכי# לדירה וכל החלקי# הקבועי# של 
הדירה או המחוברי# אליה חיבור של קבע; וא# הדירה מצויה בבית 
משות> - ג# לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשות> של הבית 

המשות> וכ4 הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מח:4);

דירה שאינה 4
תפו-ה

דירה הפנויה למעלה מ-60 ימי# רצופי# או שבפועל לא התגוררו 
בה באופ4 :דיר למעלה מ-60 ימי# רצופי#;

עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת.עובד משק בית5
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פרק א’– ביטוח הדירה (מבנה)

הביטוח לפי פרק זה תק0 רק א- צוי+ הדבר במפורש ברשימה.

נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח מקרה הביטוח1 או  מקרה הביטוח הוא אבד+ 
כתוצאה מאחד או יותר מה:יכוני- המפורטי- להל+:

אש, ברק, רע- וכ+ עש+ שהוא תופעה יוצאת דופ+ ולא תופעה קבועה. א

התפוצצות או התלקחות.ב

רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גש- שירד באותה עת, ג
או  או תקרה  לקירות  מבעד  גש-  מי  דליפת  ולמעט  ברד,  או  שלג 

:פיגת- בה-;

נפילת כלי-טי:, נפילת חפצי- מכלי-טי:, רעד על-קולי הנגר- ד
מכלי-טי:.

מגע או התנגשות של כלי-רכב בדירה.ה

פעולות זדו+. למעט:ו

פעולות זדו+ שנעשו בדירה שאינה תפו:ה;1

או 2 משפחתו,  בני  או  המבוטח  בידי  שנעשו  זדו+  פעולות 
בה:כמת-;

ברשות 3 בדירה  המתגוררי-  אד-  בני  בידי  שנעשו  זדו+  פעולות 
המבוטח או בה:כמתו;

אינה ז הדירה  כאשר  למעט  ני:יו+ לבצע-.  או  פריצה  שוד,  גניבה, 
תפו:ה;

התקהלות א:ורה והתפרעות.ח

ובלבד ט אדמה,  מרעידת  כתוצאה  צונאמי  לרבות  אדמה.  רעידת 
נ:פח  זה, בחתימתו על  :יכו+  כנגד  כי:וי  ויתר על  לא  שהמבוטח 

נפרד (נ:פח רעידת אדמה) והדבר צוי+ ברשימה של הפולי:ה.

לעני+ השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מ:יכו+ זה, המבוטח יישא 
בכל אירוע בהשתתפות עצמית של 10%, או בשיעור אחר א- צוי+ 
 Eברשימה, מ:כו- הביטוח של פרק זה. רעידות אדמה שאירעו במש
ראשונה  אדמה  רעידת  של  התרחשותה  אחרי  רצופות  שעות   72

יחשבו כאירוע אחד.

שיטפו+ או הצפה ממקור-מי- חיצוני למעט צונאמי כאמור בפ:קה י
ט'.
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הרחבת ,יכוני מי  ונוזלי  אחרי יא

על פי בקשת המבוטח ובה,כמת הפניק, שתצוי2 ברשימה, תכלול 
הפולי,ה את ההרחבה להל2: 

הביטוח 1 תקופת  במהל9  לראשונה  שהתגלו  נזק  או  אבד2 
או  מי   של  מדליפה  או  מהימלטות  כתוצאה  לדירה,  ושנגרמו 
נוזל אחר מתו9 התקני האינ,טלציה והה,קה של הדירה  כל 
או של נכ, אחר בבית המשות>, לרבות התבקעות, ,תימה או 
עלייה על גדותיה  של דוודי  וצנרת א9 לא עלות המי , ולא 
ולמתקני  לצנרת  לדוודי ,  שנגרמו  וחלודה  קורוזיה  התבלות, 
בבית  אחר  בנכ,  שמקורו  נזק  לעני2  עצמ :  האינ,טלציה 

המשות>, יוגבל היק> הכי,וי למקרה אחד בתקופת הביטוח. 

זה 2 פרק  פי  מכו,ה על  אינו  ונוזלי  אחרי   מי   ,יכוני  ביטוח 
כאשר הדירה אינה תפו,ה.

בחירת אופ2 תיקו2 הנזק:3

(א) א  בחר המבוטח בכי,וי המקנה לו את בחירת מבצע תיקו2 
הנזק – תגמולי הביטוח ישולמו א9 ורק לאחר בדיקת הנזק 

על ידי נציג הפניק, טר  ביצוע התיקו2 ובכפו> לאישורו.

(ב) א  בחר המבוטח בכי,וי המקנה לו תיקו2 הנזק באמצעות 
מטע   השרות  כתב  תנאי  יחולו   – מו,כ   תיקו2  מבצע 

מבצע התיקו2 כמפורט ב,עי> 5 להל2.

,יכוני) לא 2

מכו,י)

יותר  פרק זה אינו מכ,ה אבד2 או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או 
מהגורמי  האלה:

מלחמה, פעולת אויב, פיגועי  חבלניי .א

מלחמת אזרחי , מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.ב

קרינה מייננת, זיהו  רדיואקטיבי, תהליכי  גרעיניי , חומר גרעיני ג
או פ,ולת גרעינית.

ידי ד על  רכוש  של  הרי,ה  או  השמדה  החרמה,  הפקעה,  תפי,ה, 
הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אד  הפועל על-פי די2.

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי אחישוב הפיצוי3
שווי האובד2 או הנזק לדירה, ואול  לא ישול  יותר מ,כו  הביטוח 
הנקוב במפרט כ,כו  ביטוח הדירה, והכל בכפו> לאמור ב,עי> 
2 הצמדת ,כומי הביטוח שבתנאי  הכלליי  לכל פרקי הפולי,ה 

להל2.

האפשר, ב ככל  המבוטח  את  שיביא  באופ2  יחושבו  הביטוח  תגמולי 
למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.
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תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו, בכפו! לאמור ב$עי! ג
קט: (א) ג7:

הוצאות בשל שירותי7 שנתנו אדריכלי7, שמאי7, יועצי בנייה, 1
מהנד$י7 וקבלני7 , והוצאות משפטיות, שהוצאו לש7 תיקונה, 
שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי 

שניתנה הודעה מראש למבטח;.

הוצאות לש7 פינוי הרי$ות, ניקוי הדירה, $יודה וחיבורה מחדש 2
לרשתות החשמל, הטלפו:, המי7 הגז והביוב;

פיצוי על אובד: הכנ$ות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר 3
דירה לצור@ מגורי7 למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אי: הדירה 
כמשמעותו  רישוי,  מהנד$  קביעת  פי  על  למגורי7  מתאימה 
חוק  (להל:-   1958  – התשי”ח  והאדריכלי7,  המהנד$י7  בחוק 
על  יחושב  זו  פי$קה  לפי  הפיצוי  והאדריכלי7);  המהנד$י7 
המבוטחת  לדירה  דומה  דירה  בעבור  מקובל  דירה  שכר  פי 
בפולי$ה זו, לתקופה מרבית של 12 חודשי7, החל ביו7 קרות 
מ$כו7   15% יעלה על  שלא  מרבי  ב$כו7  או  הביטוח,  מקרה 
הפיצוי  א7  א!  וזאת  השניי7,  מבי:  הנמו@  לפי  הדירה,  ביטוח 
הוצאות  בשל  תשלו7  הדירה;  ביטוח  $כו7  על  עולה  הכולל 
שכר דירה לפי פ$קה זו מותנה בהוכחה $בירה ששכר הדירה 

למקו7 מגורי7 חליפי אכ: הוצא בפועל.

אי תחולת 4
ביטוח ח/ר

$עי! 60 לחוק חוזה הביטוח, התשמ“א – 1981 (להל: –חוק חוזה 
הביטוח) לא יחול על פרק זה

טיפול בנזקי 5
מי9 לדירה 

(מבנה) – כתב 
שרות

א7 בחר המבוטח בכי$וי לפיו יהיה זכאי לקבלת שירות טיפול בנזקי 
מי7 לדירה (מבנה), יחולו תנאי כתב השירות להל::

השירות בתוק! רק א7 צוי: ברשימה.

השירות יבוצע מטע7 הפניק$ – הפניק$ אחראית כלפי המבוטח 
לביצוע התיקוני7 ואיכות7. 

הגדרותא

וכ: מי שמתגורר בדירה באופ: קבוע 1 מקבל השירות: המבוטח 
מטעמו.

מבצע השירות: כמפורט ברשימה של הפולי$ה.2

כתב שירות: פירוט תנאי מת: השירות כמצוי: להל:.3



9
הפניק, חברה לביטוח בע"מ  300203001 מהדורת אוקטובר 2015 

הבית שלי - פולי,ה לביטוח דירה ותכולתה

טיפול בתביעות בקשר לנזקי מי' בדירהב

לכל 1 הכלליי#  הפיצוי, לתנאי#  דרכי   1 ב2עי0  האמור  פי  על 
הנזקי#  תיקוני  כל  את  השירות  מבצע  יבצע  הפולי2ה,  פרקי 
לדירה בתקופת הביטוח, המכו2י# תנאי פרק א’  נגרמו  אשר 
מי#”  ”נזקי  1יא‘ להל>  ב2עי0  כאמור  (מבנה)  הדירה”  ”ביטוח 
ובכפו0 ל2ייגי# לפיה# הפניק2 ונות> השרות אינ# אחראי# ל:

(1) עלות המי# שדלפו, או נמלטו מתוA צנרת, דוודי# והתקני 
אינ2טלציה וה2קה.

ולמתקני  לצנרת  לדוודי#,  שנגרמו  וחלודה  קורוזיה  בלאי,   (2)
האינ2טלציה.

גניבה, פריצה  זדו>,  – פעולות  אינה תפו2ה  (3) כאשר הדירה 
יא’  ונוזלי# אחרי# כהגדרת# ב2עי0  מי#  2יכוני  וכ>  ושוד 

לעיל. 

בכל מקרה של נזק מי# יפעל מקבל השירות כאמור ב2עי0 ו‘ 2
הזמנת שירות של כתב השירות.

בכל מקרה של תיקו> נזק מי# על פי תנאי כתב שירות זה, ישל# 3
כמפורט  עצמית  השתתפות  דמי  השירות  למבצע  המבוטח 
השירות  מבצע  מחירו>  השירות על-פי  מחיר  את  או  ברשימה 

החל באותה עת, הנמוA מביניה#.

תנאי' כלליי'ג

מו2מכי# 1 מקצוע  בעלי  באמצעות  יבוצע  המי#,  נזקי  תיקו> 
ומיומני# לפי העני>, שיישלחו לצורA מת> השרות.

המצוינת 2 לתקופה  הינו  זה  שירות  כתב  פי  על  הכי2וי  תוק0 
ברשימה והוא יבוטל קוד# למועד המצוי> ברשימה במקרה של 
פקיעתה של הפולי2ה וג# או במקרה של ביטולו או של פקיעתו 

של הכי2וי על פי כתב שירות זה.

השירותי# יינתנו בפרי2ה ארצית בכל מקו# בישראל.3

של 4 השירות  מוקד  אל  פנה  שהמבוטח   ,Aבכ מותנה  הכי2וי 
קיבל  לא  א#  ממנו.  השירות  את  לקבל  כדי  השירות  מבצע 
פנייתו  לאחר  השירות  ממבצע  השירות  את  השירות  מקבל 
אליו וזאת למרות שהתקיימו כל התנאי# לקבלת השירות על 
פי תנאי כתב שירות זה, תדאג הפניק2 למת> השירות למקבל 

השיר על ידי גור# מו2מA אחר.

יהיה פטור מתשלו# השתתפות עצמית 5 תיקו> חוזר: המבוטח 
נו2פת במקרה של תיקו> חוזר, תוA 12 חודשי# ממועד התיקו> 
הנזק  בגור#  הינה  לנזק  ה2יבה  של  מקורה  כאשר  הקוד#, 
הקוד# או שהתיקו> החוזר מתייח2 לחלקי# או לעבודה שבוצעו 

בתיקו> הקוד#.
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הזמנת שירותד

כתב  תנאי  פי  על  בכי+וי  כאמור  מי.  נזקי  הנזקק לתיקו1  מבוטח 
שרות זה, יפנה טלפונית למוקד מבצע השירות, יזדהה בשמו, ימ+ור 
את כתובתו ומ+פר הפולי+ה שלו יתאר את התקלה, כולל מיקומה 
המדויק בדירה. מוקד מבצע השירות פועל 24 שעות ביממה כל ימות 
השנה, בערב יו.  הכיפורי. עד שעה -14.00 ואינו פועל במהל> יו. 
הכיפורי. עצמו, עד שעתיי. לאחר הצו.. מ+פר הטלפו1 של מוקד 

מבצע השרות הינו כמפורט בד@ הרשימה.

הרחבות לפרק א’ הדירה (מבנה)

הרחבה מ6’ 1 1
– ביטוח 6כו7 

נו6; בבית 
משות; – 6יכו> 

רעידת אדמה 
בלבד.

הרחבה זו תחול א@ ורק א7 צוינה ברשימה

מקרה הביטוחא

מקרה הביטוח הוא נזק שנגר. לדירה בבית משות@, אשר נמצאת 
בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מ+יכו1 רעידת 
מ+כו.   70% מ-  קט1  שאינו  בשיעור  ט’,   1 ב+עי@  כאמור  אדמה 
מקרקעי1,  שמאי  קביעת  פי  ועל  ברשימה,  הנקוב  הדירה  ביטוח 
כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעי1, התש+”א – 2001, או מהנד+ רישוי, 
כמשמעו בחוק המהנד+י. והאדריכלי., לפי העניי1, או א. בעקבות 

הנזק שנגר. כאמור נית1 צו הרי+ה לבית המשות@.

חישוב הפיצויב

למבוטח 1 שיגיעו  הביטוח  הביטוח, תגמולי  מקרה  קרות  לאחר 
על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי +כו. הביטוח הנו+@ שצוי1 
ברשימה, והכול בכפו@ לאמור ב+עי@ 2 הצמדת +כומי הביטוח 

שבתנאי. הכלליי. לכל פרקי הפולי+ה.

בשיעור של 100% לפחות מ+כו. 2 יהיה  הנו+@  הביטוח  +כו. 
ביטוח הדירה הנקוב ברשימה של הפולי+ה.

אי תחולת ביטוח ח+ר3

+עי@ 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על הרחבה זו.
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הרחבה מ$’ 2 2
– ביטוח $כו*

 נו1$ בבית 
משות1 – כי$וי 

מורחב

הכי$וי על פי הרחבה זו יחול רק א* צוינה ברשימה

מקרה הביטוחא

או 1 בבעלות  נמצאת  אשר  משות-,  בבית  לדירה  שנגר1  נזק 
בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מ:יכו9 מבוטח כמפורט 
ברשימת ה:יכוני1 בפרק א’ ביטוח הדירה בשיעור שאינו קט9 
מ- 70% מ:כו1 ביטוח הדירה, הנקוב במפרט, ועל פי קביעת 
שמאי מקרקעי9, כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעי9, התש:”א – 
2001, או מהנד: רישוי, כמשמעו בחוק המהנד:י1 והאדריכלי1, 
לפי העניי9, או א1 בעקבות הנזק שנגר1 כאמור נית9 צו הרי:ה 

לבית המשות-.

של 2 המשותפי1  לחלקי1  פי:י  נזק  או  אובד9  נגר1  שבו  אירוע 
לדירה  ישיר  נזק  נגר1  לא  א1  (ג1  המבוטחת  הדירה  מבנה 
ה:יכוני1  ברשימת  כמפורט  מבוטח  :יכו9  עקב  המבוטחת), 
בפרק א’ ביטוח הדירה, אשר כתוצאה ממנו תימנע מהמבוטח 
נקיטת  אי  המבוטחת, עקב  בדירה  השימוש   יכולת  או  הגישה 
פעולות לקימו1 או לשיקו1 החלקי1 המשותפי1 הנובעות מ-:

1.הנ:יבות המנויות ב:עי- 4 א’ ו-ב’ שלהל9;

2. בשל העדר יכולת מימו9 ע”י ועד הבית או הדיירי1 האחרי1 
בבית המשות-, כל אחד על פי חלקו היח:י: ובלבד שהנ:יבות 

הוכחו ע”י המבוטח.

$כו* הביטוחב

מ:כו1      לפחות   100% של  בשיעור  יהיה  הנו:-  הביטוח  :כו1 
ביטוח הדירה הנקוב ברשימה של הפולי:ה.

חישוב הפיצוי בנזק שנגר* עקב רעידת אדמה ג

לאחר קרות מקרה ביטוח הנובע מרעידת אדמה, תגמולי הביטוח 
שיגיעו למבוטח על פי הרחבה זו יחושבו וישולמו לפי :כו1 הביטוח 
”הצמדת   2 ב:עי-  לאמור  בכפו-  והכול  ברשימה,  שצוי9  הנו:- 

:כומי הביטוח” שבתנאי1 הכלליי1 של הפולי:ה.

חישוב הכי$וי בנזקי* שאינ* עקב רעידת אדמה ד

למעט  המבוטחי1  מה:יכוני1  הנובע  ביטוח  מקרה  קרות  לאחר 
זו  הרחבה  פי  על  למבוטח  שיגיעו  הביטוח  תגמולי  אדמה,  רעידת 
לאמור  כפו-  ברשימה,  שצוי9  הנו:-  ה:כו1  לפי  וישולמו  יחושבו 
ב:עי- 3 ”הצמדת :כומי הביטוח” שבתנאי1 הכלליי1 של הפולי:ה, 

ובכפו- לתנאי1 הבאי1:

בניה 1 היתר  היה לקבל  יכול  ולא  קיבל  כי: לא  הוכיח  המבוטח 
כדי9 ו/או את כל האישורי1 הנדרשי1 על פי די9 על מנת להקי1 
אחרת  או  חוקית  מניעה  קיימת  או  הדירה.  מבנה  את  מחדש 

מלהקי1 מחדש באופ9 :ביר את מבנה הדירה. בתנאי ש:
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מניעה  של  קיומה  או  הנ“ל  והאישורי,  ההיתר  קבלת  אי   .(1)
תלויות  שאינ4  מ5יבות  הינ,  כאמור,  אחרת  או  חוקית 

במבוטח ולמבוטח אי4 כל שליטה בה4.

הדירה  מבנה  את  מחדש  להקי,  המבוטח  של  יכולתו  אי   (2)
מקרה  קרות  מיו,  רצופי,  חודשי,   6 לפחות  נמשכת 

הביטוח.

א, מהנד5 אזרחי רשו, יקבע שנית4 לבנות את הדירה מחדש 2
חודשי,   6 בתו@  הדירה  בכינו4  יתחיל  והמבוטח  מקו,  באותו 
מיו, קרות מקרה הביטוח, אול, לא ימשי@ בכינו4 בשל מניעה 
שליטה  כל  לו  שאי4  או  בו  אינה תלויה  אשר  אחרת  או  חוקית 
בה, והמניעה תמש@ תימש@ 6 חודשי, רצופי, לפחות – יהיה 

המבוטח זכאי לפיצוי על פי הרחבה זו.

יחול על ה לא  הביטוח  חוזה  60 לחוק   C5עי ביטוח ח5ר  אי תחולת 
הרחבה זו.

הרחבה מ&’ 3 3
בריכת שחיה 

ומבני עזר

ביטוח בריכה ומבני עזר בחצר של בתי3 פרטיי3

 Cא, הדירה המבוטחת מהווה בית פרטי, דהיינו, אינה בבית משות
לכ5ות  כדי  מורחב  זה  פרק  לפי  הביטוח  לעיל,  בהגדרות  כמצוי4 
שאינ,  אחרי,,  עזר  ולמבני  שחיה  לבריכת  חלקי  או  מלא  נזק 
חלק קבוע מהדירה או המחוברי, אליה בחיבור של קבע, מערכת 
השקיה, עצי,, שיחי,, מדשאות וצמחי, שנגר, על-ידי אש, ברק, 
וכ4 כתוצאה מרעידת אדמה, א,  או התלקחות בלבד  התפוצצות 

5יכו4 זה נכלל בפרק זה.

הנקוב  ל5כו,  מוגבלת  זה,  כי5וי  לפי  הפניק5,  של  אחריותה 
ברשימה לגבי בריכת השחיה ומבני העזר או ל-5% מ5כו, ביטוח 

הדירה, הגבוה מבי4 השניי,.

מובהר במפורש כי הכי5וי על פי הרחבה זו אינו כולל נזקי, הנובעי, 
במישרי4 או בעקיפי4 מ: 

שטפו4 או הצפה ממקור מי, חיצוניא

התבקעות מבנה הבריכה ו/או שקיעת קרקעב

גש,, שלג או ברדג

התבקעות או 5תימה של צנרת בריכת השחיה (בי4 א, צנרת עילית ד
ובי4 א, צנרת תת קרקעית) ומערכת האינ5טלציה והניקוז שלה או 
עלייה על גדותיה, של מתקני הבריכה. יובהר כי חריג זה לא יחול 
על צנרת המוליכה נוזלי, מחדר הה5קה/מכונות לבריכה וממנה, 

ומחדר הה5קה/מכונות לדירה וממנה.

והתקני ה הבריכה  צנרת  מתו@  נמלטו  או  שדלפו  המי,  עלות 
האינ5טלציה שלה.

נזק שנגר, כתוצאה מפעולות זדו4ו
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פרק ב’ – ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”מקי#”

הביטוח לפי פרק זה תק0 רק א- צוי+ הדבר במפורש ברשימה.

הנמצאי- התכולה1 וחפ7  דבר  כל   - משמעה  ”תכולה”  זו  פולי>ה  לעני+ 
והינ- בבעלות-, בחזקת- או באחריות- של המבוטח או  בדירה, 

בני משפחתו ולמעט:

כלי רכב מנועיי-, קרוואני-, נגררי-, כלי שיט וכלי טי>;א

 בעלי חיי-;ב

ניירות ערA, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מלווה;ג

חוזי-, מ>מכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומ>מכי- למיניה-;ד

ואבני- ה יהלומי-  גלמי,  במצב  כשה-  יקרה,  מתכת  או  כ>0  זהב, 
יקרות שאינ- חלק מתכשיט;

כלי נשק, תחמושת וחומרי נפ7;ו

כתבי יד, תכניות, שרטוטי-, תרשימי-, מדגמי-, דפו>י תבניות;ז

פנק>י חשבונות ו>פרי ע>ק אחרי-;ח

ציוד ומלאי המשמשי- לע>ק בלבד, אלא א- צוי+ אחרת במפרט;ט

ושטרות י חוב  שטרי  דואר,  המחאות  נו>עי-,  המחאות  שיקי-, 
למיניה-, כרטי>י נ>יעה, טי>ה והפלגה, כרטי>י אשראי וכרטי>י 

הגרלה.

דברי- או חפצי- הנמצאי- בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על יא
דרכי- מרוצפות שה- חלק מהדירה ובתנאי שאי+ מטבע- להימצא 
מחו7 לדירה; כי>וי לפי >עי0 זה בעד דברי- או חפצי- שמטבע- 

להימצא מחו7 דירה יוגבל ל- 2% מ>כו- ביטוח התכולה;

הגבלת 2
אחריותה של 
הפניק; לגבי 
פריטי תכולה 

מ;ויימי> 

צוינו ברשימה במפורש >כומי ביטוח מיוחדי- לגבי פריטי  א- לא 
התכולה המנויי- להל+, יהיו תגמולי הביטוח בעד אבד+ או נזק לגבי 

כל אחד מה- עד ל>כומי- אלה; 

כ>0 מזומ+ או תלושי קניה - עד 0.5 אחוזי- מ>כו- ביטוח התכולה;א

כלי כ>0 - עד 10 אחוזי- מ>כו- ביטוח התכולה;ב

ערA ג בעלי  ואו>פי-  עתיקות  אמנות,  יצירות  תמונות,  פ>לי-, 
הי>טורי, מדעי או אמנותי - עד 10 אחוזי- מ>כו- ביטוח התכולה;
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שטיחי+ - עד 10 אחוזי+ מ,כו+ ביטוח התכולה;ד

פרוות - עד 10 אחוזי+ מ,כו+ ביטוח התכולה;ה

או,9 בולי+ - עד 5 אחוזי+ מ,כו+ ביטוח התכולה;ו

או,9 מטבעות - עד 5 אחוזי+ מ,כו+ ביטוח התכולה;ז

תכשיטי+ וכלי זהב - עד 10 אחוזי+ מ,כו+ ביטוח התכולה; ח

שעוני יד - עד 10% מ,כו+ ביטוח התכולהט

על ,כומי הפריטי+ האמורי+ בפ,קאות א’ עד ט’, א+ ה+ במ,גרת 
הגבול הנקוב בכל אחד מה+, לא יחול ,עי9 60 לחוק חוזה הביטוח;

מקרה הביטוח הוא אבד@ או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח מקרה הביטוח3
כתוצאה מאחד או יותר ה,יכוני+ המפורטי+ להל@:

אש, ברק, רע+ וכ@ עש@ שהוא תופעה יוצאת דופ@ ולא תופעה קבועה;א

התפוצצות או התלקחות;ב

רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גש+ שירד באותה  עת, ג
או  או לתקרה  מי גש+ מבעד לקירות  או ברד, למעט דליפת  שלג 

,פיגת+ בה+;

הנגר+ ד קולי  על  רעד  טי,,  מכלי  חפצי+  נפילת  טי,,  כלי  נפילת 
מכלי טי,;

מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה,ה

פעולות זדו@, למעט -ו

פעולות זדו@ שנעשו בעת שהדירה אינה תפו,ה;1

או 2 משפחתו,  בני  או  המבוטח  בידי  שנעשו  זדו@  פעולות 
בה,כמת+;

ברשות 3 בדירה  המתגוררי+  אד+  בני  בידי  שנעשו  זדו@  פעולות 
המבוטח או בה,כמתו;

גניבה, שוד, פריצה או ני,יו@ לבצע+, למעט:ז

כאשר הדירה אינה תפו,ה;1

תכולת ע,ק כאשר הדירה אינה משמשת למגורי+ בלבד;2
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א! בוצעו בידי  אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אד! 3
המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בה4כמתו;

תכולה הנמצאת במרפ4ת פתוחה בקומת גג או בקומת קרקע 4
ושאי9 מטבעה להימצא מחו8 לדירה; 

התקהלות א4ורה והתפרעות;ח

ובלבד  ט אדמה,  מרעידת  כתוצאה  צונאמי  לרבות  אדמה,  רעידת 
נ4פח  זה, בחתימתו על  4יכו9  כנגד  כי4וי  ויתר על  לא  שהמבוטח 

נפרד (נ4פח רעידת אדמה) והדבר צוי9 ברשימה של הפולי4ה.

לעניי9 השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מ4יכו9 זה, המבוטח יישא 
בכל אירוע בהשתתפות עצמית בשיעור של 10%, או בשיעור אחר 

א! צוי9 ברשימה, מ4כו! הביטוח של פרק זה.

רעידות אדמה שאירעו  במשD 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה 
של רעידת אדמה ראשונה ייחשבו כאירוע אחד.

שטפו9 או הצפה ממקור מי! חיצוני למעט צונאמי כאמור בפי4קה י
ט';

מפורשת שתתועד  בהודעה  הביטוח,  רשאי, בשלב הצעת  מבוטח 
אצל המבטח ותיכתב ברשימה, לוותר על הכי9וי המנוי בפי9קה ז' 
או על פריטי תכולה כאמור ב9עיפי? 2 ח' (תכשיטי? וכלי זהב) ו- 2 

ט' (שעוני?) כול? או חלק?.

הרחבת 4יכוני מי! ונוזלי! אחרי!יא

על פי בקשת המבוטח ובה4כמת המבטח שתצוי9 ברשימה, תכלול 
הפולי4ה את ההרחבה להל9:

אבד9 או נזק שהתגלו לראשונה במהלD תקופת הביטוח ושנגרמו 1
לתכולה, כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מי! או כל נוזל 
אחר מתוD התקני האינ4טלציה הה4קה של הדירה או של נכ4 
אחר בבית המשותG, לרבות התבקעות, 4תימה או עלייה על 
ולא התבלות,  וצנרת אD לא עלות המי!,  גדותיה! של דודי! 
קורוזיה וחלודה שנגרמו לדודי!, לצנרת ולמתקני האינ4טלציה 
יוגבל   ,Gבבית המשות אחר  בנכ4  נזק שמקורו  לעניי9  עצמ!: 

היקG הכי4וי למקרה אחד בתקופת הביטוח.

זה 2 פרק  פי  מכו4ה על  אינו  ונוזלי! אחרי!  מי!  4יכוני  ביטוח 
כאשר הדירה אינה תפו4ה.

9יכוני? לא 4
מכו9י?

יותר  פרק זה אינו מכ4ה אבד9 או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או 
מהגורמי! האלה:

מלחמה, פעולת אויב, פיגועי! חבלניי!.א

מלחמת אזרחי!, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.ב
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קרינה מייננת, זיהו* רדיואקטיבי, תהליכי* גרעיניי*, חומר גרעיני ג
או פ6ולת גרעינית.

ידי ד על  רכוש  של  הרי6ה  או  השמדה  החרמה,  הפקעה,  תפי6ה, 
הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אד* הפועל על-פי די9.

כי+וי לחלק 5
מהתכולה 

מחו1 לדירה

בגדי*, חפצי* אישיי* ותכשיטי* של המבוטח ובני משפחתו, יהיו א
מכו6י* בהיות* מחו> לדירה, כנגד ה6יכוני* הכלולי* בפרק זה, 
גניבה, א= לא בעת הימצא* ברכב כלשהו, או בעת  למעט 6יכו9 

הימצא* בחו> לאר>.

הפיצוי לפי 6עי? זה מוגבל ל-5 אחוזי* מ6כו* ביטוח התכולה.ב

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי  חישוב הפיצוי6
שווי האבד9 או הנזק, ואול* לא ישול* יותר מ6כו* הביטוח הנקוב 
 2 ב6עי?  לאמור  בכפו?  והכול  התכולה  ביטוח  כ6כו*  במפרט 
הפולי6ה,  פרקי  הכלליי* לכל  הביטוח שבתנאי*  6כומי  הצמדת 
להל9: תגמולי הביטוח בשל אבד9 או נזק לכמה פריטי* לא יעלו על 

ה6כו* הנקוב במפרט, א* נקוב, כ6כו* הביטוח של הפריטי*.

תגמולי הביטוח יחושבו באופ0 שיביאו את המבוטח, ככל האפשר, א
למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

ולחפצי8 אישיי8 של עובדי ב נזק לבגדי8  יכלול ג8 אבד0 או  הפיצוי 
משק ביתו של המבוטח בעת הימצא8 בדירה ב:כו8 שלא יעלה על 

5% מ:כו8 הביטוח לגבי התכולה.

כי*וי ”כל-7
ה*יכוני+” 

לתכשיטי+ עד 
10% מ*כו+ 

ביטוח התכולה

א8 צוי0 ברשימה כי התכשיטי8 המכו:י8 על פי פרק זה מבוטחי8 
מפני ”כל ה:יכוני8”, אזי הביטוח על פי פרק זה יכ:ה תכשיטי8, 
וכ0 בעת הימצא8 באופ0  השייכי8 למבוטח, בעת הימצא8 בדירה 

ארעי מחו< לדירה, בתחומי מדינת ישראל והשטחי8 המוחזקי8.

הביטוח לפי :עיA זה כפוA לתנאי פרק ה’ - ביטוח ”כל-ה:יכוני8” 
לתכשיטי8 ודברי ערB להל0.

אחריותה של הפניק: לפי :עיA זה במשB כל תקופת הביטוח, לא 
תעלה על 10% מ:כו8 הביטוח של תכולת הדירה.  

היה בשעת כריתת חוזה הביטוח, :כו8 ביטוח התכולה נמוB משווי ביטוח ח*ר8
התכולה ב-15% לפחות, תפחת חבות המבטח בשיעור יח:י שהוא 
כיח: שבי0 :כו8 הביטוח לבי0 שווי התכולה בעת כריתת החוזה; כל 
פריט שנקבע לו במפרט :כו8 ביטוח נפרד, כפוA לתנאי זה בנפרד; 
הוראות :עיA זה לא יחולו על גבולות האחריות שנקבעו בפולי:ה או 
במקרה שבו :כו8 ביטוח התכולה נקבע בידי המבטח או מי מטעמו.
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פרק ג’ – הרחבה לביטוח תכולת הדירה לפי תנאי כל ה'יכוני"

הביטוח לפי פרק זה תק5 רק א3 צוי1 הדבר במפורש ברשימה, והינו בכפיפות לקביעת 
:כומי הביטוח לפי :קר הערכה של כל תכולת הדירה.

חיצונית מקרה הביטוח1 מ:יבה  הנובע  מתמש;,  ובלתי  פתאומי  צפוי  בלתי  אירוע 
בדירה  המצאה  בעת  הדירה  לתכולת  חלקי  או  מלא  נזק  הגור3 

ובתנאי שאותו נזק אינו מוצא מכלל ביטוח ב:ייגי3 להל1.

'ייגי" - 2
מקרי" ונזקי" 
שאינ" כלולי" 

בביטוח

הפניק' לא תהיה אחראית, לפי פרק זה, בעבור נזק מלא, או חלקי, 
שנגר" במישרי@, או בעקיפי@, על-ידי, או באמצעות, או כתוצאה מ: 

מעילה באמו@, מרמה, אי יושר, הונאה.א

חיי" ב בעלי  ע”י  כר'ו"  או  נגי'ה  תולעי", מכר'מי", שריטה  עש, 
גורמי"  או  חלודה  לחות,  הדרגתית,  השחתה  מכר'מי",  ע”י  ו/או 

אטמו'פריי" או אקלימיי".

התבלות וג" או השחתה הדרגתית, פחת, בלאי, לחות, חלודה, או ג
גורמי" אטמו'פריי" או אקלימיי".

מוצרי ד או  רהיטי"  שעוני",  של:  בציפוי  פגיעה   ,Dקילו שריטות, 
 Eכדי תהלי Eחשמל ביתיי", או ציפויי" כלשה" וכ@ נזק שנגר" בתו

של ניקוי או חידוש.

משטחי-שיש ה כיורי",  א'לות,  זכוכיות,  של:  'דקי")  (כולל  שבר 
וקרמיקה ודומיה" למעט שבר המכו'ה על פי 'עיD ו’ של פרק ד’ 

הרחבות מיוחדות.

העלמות או חו'ר של רכוש וכל נזק אחר שאי@ אפשרות ליח' אותו ו
לתאונה מ'וימת.

קלקול מכל 'וג שהוא וג" או הפ'קת פעולה מכל 'יבה שהיא, של ז
נגינה,  כלי  מ'רטות,  מצלמות,  שעוני",  לרבות:  שהוא,  רכוש  כל 
ציוד אלקטרוני ביתי ומוצרי חשמל ביתיי", למעט נזק שנגר" באופ@ 

ישיר על-ידי אש או ברק.

נזק ח כדי   Eתו נגר"  כ@,  א"  אלא  מצלמה,  לעדשות  שהוא  נזק  כל 
למצלמה עצמה.

אבדה או שבר של משקפי" וג" או של עדשות מגע.ט

בתהליE י הנמצאת  תכולה  של  חשמל  מהפ'קת  כתוצאה  קלקול 
בישול, בהקפאה או בקירור.

תהליכי ניקוי, חידוש, תיקו@ או צביעה.יא

פגיעה של מזיקי" בצמחי".יב
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פגיעה במיתר של כלי-נגינה.יג

במקרה יד המבוטחי4  ה8יכוני4  במ8גרת  המוחרג  שהוא  מקרה  כל 
הביטוח של פרק ב’ ”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”מקי>”, לעיל.

או טו י’, להל<,  ו’ עד  ד’,  לפי פרקי4  הנית< לביטוח  כל מקרה שהוא 
הכלול ב8ייגי4 לאות4 פרקי4.

תנאי4 נו8פי4 3
לכי8וי על פי 

פרק ג’

מבלי לגרוע מכל תנאי ו8ייגי פרק זה, הביטוח לפי פרק זה כפו> 
לתנאי4 ול8ייגי4 הבאי4:

פרק ב’ ”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”מקי>”, לעיל. א

8עי> 1 הגדרת תכולה.1

תכולה 2 פריטי  לגבי  הפניק8  של  אחריותה  הגבלת   2 8עי> 
מ8ויימי4.

8עי> 4 8יכוני4 לא מכו8י3.4

8עי> 5 כי8וי לחלק מהתכולה מחוD לדירה.4

8עי> 6 חישוב הפיצוי5

8עי> 8 ביטוח ח8ר.6

– ב  ”Iער ודברי-  תכשיטי4  לגבי  ”כל-ה8יכוני4”  ”ביטוח  ה’  פרק 
8עי> 4.

כי8וי ”כל-4
ה8יכוני4” 

לתכשיטי4 עד 
10% מ8כו4 

ביטוח התכולה 

מ$כו!   10% ל$(  עד  תכשיטי!,  מכ$ה  זה  פרק  פי  על  הביטוח 
ביטוח התכולה, השייכי! למבוטח, מפני ”כל ה$יכוני!” כהגדרת! 
בפרק ה’ להל=, בעת הימצא! בדירה וכ= בעת הימצא! באופ= ארעי 

מחוA לדירה, בתחומי מדינת ישראל והשטחי! המוחזקי!. 

הביטוח לפי $עיC זה כפוC לתנאי פרק ה’ - ביטוח ”כל-ה$יכוני!” 
לתכשיטי! ודברי ער( להל=.
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פרק ד’ – הרחבות מיוחדות לכי.וי עפ”י פרק ב’ או פרק ג’

הביטוח לפי פרק זה הינו מפני מקרה ביטוח או הוצאה בשל מקרה בטוח, כהגדרתו ב$עי! 
1 לפרק בי ”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”מקי!”, לעיל (ג9 א9 התכולה מבוטחת לפי 

תנאי פרק ג’) ובכפו! ל$ייגי9 המפורטי9 בפרק ב’ תכולה.

הרחבות 1
מיוחדות

בגדי7 וחפצי7 אישיי7 של אורחי המבוטח, בעת הימצא7 בדירהא

המבוטח,  המבוטח  לאורחי  השייכי9  אישיי9  וחפצי9  בגדי9 
מבוטחי9 בגי? נזק כתוצאה ממקרה הביטוח, למעט שבר ואבידה, 

בעת הימצא9 בדירה.

אחריותה של הפניק. לפי כי.וי זה מוגבלת ל-5% מ.כו7 ביטוח 
התכולה.

תכולה מחוB לדלת הדירהב

תכולת הדירה, למעט: כ$! מזומ?, ציוד אלקטרוני ביתי, תכשיטי9 
ודברי-ערB מכל $וג שהוא, מכו$ה ג9 בעת הימצאה מחוA לדירה 
מבני9  שאות9  בתנאי  זאת  עזר,  בניי?  מח$?,  שירותי9,  מבנה  ב: 
בנויי9 מ: לבני9 או בלוקי9, או בטו? וכל פתחיה9 נעולי9. הביטוח 

לפי כי$וי זה אינו מכ$ה מפני $יכו? גניבה.

אחריותה של הפניק$ לפי כי$וי זה מוגבלת ל-5% מ$כו9 ביטוח 
התכולה.

שיחזור מ.מכי7ג

המבוטח  על-ידי  בפועל  הוצאו  אשר  והכרחיות  $בירות  הוצאות 
וג9 או מ$מכי9 אישיי9  או בני משפחתו, לשחזור תעודות אישיות 

בעקבות מקרה ביטוח.

 Cהער) המידע   Cער את  מכ.ה  אינו  זה  כי.וי  לפי  הביטוח 
האינפורמטיבי) אחריותה של הפניק. לפי כי.וי זה מוגבלת ל-1% 

מ.כו7 ביטוח התכולה.

חבות המבוטח כדיירד

א9 המבוטח מתגורר בדירה, שתכולתה מבוטחת לפי פרק ב’ או ג’, 
בשכירות בלתי-מוגנת, וזיקתו לדירה (המבנה) אינה מבוטחת בכל 
פולי$ה שהיא, תשפה הפניק$ את המבוטח בגי? אחריותו כדייר בשל 
נזק לדירה, שנגר9 במישרי? על-ידי מקרה ביטוח כמוגדר בפרק א’ 
ביטוח הדירה (מבנה) ובכפיפות ל$ייגי9 של פרק א’ ביטוח הדירה.

הביטוח לפי כי.וי זה אינו מכ.ה מפני .יכוF רעידת אדמה. 

אחריותה של הפניק. לפי כי.וי זה מוגבלת ל-10% מ.כו7 ביטוח 
התכולה.
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ביטוח שבר מתאונה לציוד אלקטרוני ביתיה

ביטוח תכולת הדירה מכ3ה נזק מלא או חלקי שנגר( על-ידי שבר 
הנובע מתאונה לציוד אלקטרוני ביתי אשר פורט במפורש ברשימה 

וג( או בהערכה.

הביטוח לפי כי3וי זה מוגבל למכשירי( נייחי( בלבד, בעת הימצא( 
בדירה ואינו כולל: מכשירי קומפקט די3ק ניידי(, מחשבי( ניידי(, 
ווידאו, אביזרי( כגו> שלט או עכבר, אמצעי אגירת מידע  מצלמות 
לראשי(  שנגר(  נזק  בה(,  האגור  המידע  לרבות  שהוא,  3וג  מכל 
מגנטיי( בלבד ולשפופרות קר> קטודיות בהימצא> מחו= למכשיר. 
לגבי מקר> עילי, וכ> לגבי מ3כי פל3מה ומ3כי LCD בגודל ”55 ומעלה 
צוי>  א(  אלא  לפריט,   ₪  10,000  C3ל הפניק3  אחריות  מוגבלת 
במפורש אחרת. הפניק5 אינה אחראית לפי כי5וי זה לנזקי פחת או 
בלאי, קלקולי8 מכניי8, או אלקטרוניי8, או חשמליי8, ולנזקי קצר 

חשמלי או מתח גבוה.

ביטוח שבר מתאונה של שמשות, כיורי8, מראות וכו’.ו

ביטוח תכולת הדירה מכ3ה נזק מלא או חלקי, שנגר( על-ידי שבר 
כמפורט  המבוטח  לרכוש  הרכוש,  של  עוביו  לכל  העובר  תאונתי 

להל>:

קבועות 1 וזכוכיות  מראות  בדלתות,  במבנה,  קבועות  זכוכיות 
ברהיטי(.

ובחדרי 2 במטבח  ומשטחי-שיש  א3לות  כיורי(,  אמבטיות, 
האמבטיה והשירותי(.

שיבוצי8,  מ5גרות,  כולל:  אינו  זה  כי5וי  לפי  המבוטח  הרכוש 
מחזיקי8, זכוכית מעוטרת או מצופה ופריטי8 5דוקי8 או לקויי8. 

אחריותה של הפניק5 לפי כי5וי זה מוגבלת ל-5% מ5כו8 ביטוח 
התכולה למקרה אחד ובמשB כל תקופת הביטוח.
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פרק ה’ – ביטוח ”כל ה3יכוני+” לתכשיטי+ ודברי-ער"

הביטוח לפי פרק זה תק/ רק א, צוי* הדבר במפורש ברשימה

נזק מלא או חלקי לרכוש המבוטח (כהגדרתו להל*), שנגר, עקב מקרה הביטוח1
אירוע בלתי צפוי, פתאומי ובלתי מתמש= הנובע מ>יבה חיצונית, 
בעת הימצא הרכוש בדירה המבוטחת, או באופ* ארעי מחוצה לה 

בשטח מדינת ישראל והשטחי, המוחזקי,.

ב>ייגי, להל*,  ביטוח  מוצא מכלל  אינו  נזק  מפורש שאותו  בתנאי 
אינו נכלל במקרה הביטוח לפי פרק ב’ ”ביטוח תכולת הדירה לפי 

תנאי ”מקי/” ואינו נכלל ב>ייגיו.

את >כומי הביטוח בעבור פריטי, המבוטחי, לפי פרק זה יש לכלול 
ב>כו, הביטוח לתכולת הדירה. 

אחריותה של הפניק3 לגבי כל פריט ופריט מוגבלת לער" השוק של 
הפריט ביו+ קרות מקרה הביטוח או ל3כו+ הנקוב לגביו ברשימה 

או בהערכה, ובהתייח> לער= השוק ביו, קרות מקרה הביטוח.

הרכוש 2
המבוטח

כל פריט השיי= למבוטח או לאחד מבני משפחתו, אשר נקבע לגביו 
ברשימה שהוא מבוטח לפי פרק זה ואשר ערכו ותיאורו מפורטי, 

בהערכה והוא נכלל באחד או יותר מ>וגי רכוש המפורטי, להל*:

תכשיטי, ופריטי-זהב.א

שעוני,ב

פרוותג

מצלמות מ>רטות וכלי נגינהד

מדליות מטבעות ובולי,ה

תמונות וחפצי אומנותו

3ייגי+ - 3
מקרי+ ונזקי+ 
שאינ+ כלולי+ 

בביטוח לפי 
פרק ה‘

הפניק3 לא תהיה אחראית לפי פרק זה בעבור:

נזק מלא או חלקי שנגר+ במישריC או בעקיפיC על-ידי, או באמצעות, א
או כתוצאה מ:

מעילה באמוC, מרמה, אי-יושר, הונאה.1

בעלי 2 ע“י  כר3ו+  או  נגי3ה  שריטה  מכר3מי+,  תולעי+,  עש, 
חיי+ ו/או ע“י מכר3מי+, השחתה הדרגתית, לחות, חלודה או 

גורמי+ אטמו3פריי+ או אקלימיי+.
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נזק 3 למעט  בלאי,  פחת,  הדרגתית,  השחתה  או  וג7  התבלות 
מלא, או חלקי, שנגרמו לכל פריט שהוא, כתוצאה מהתרופפות 
למיכל  או  לתושבת  למחזיק,  לצבתית,  לתפ;:,  שנגרמה 

כלשה7.

תהליכי ניקוי, חידוש, תיקו: או צביעה.4

;יבה 5 מכל  פעולה  הפ;קת  או  וג7  שהוא  ;וג  מכל  קלקולי7 
שנגר7  נזק  למעט  נגינה,  וכלי  מ;רטות  מצלמות,  של  שהיא 

באופ: ישיר על-ידי ברק.

נזק מלא או חלקי שנגר7 ל:ב

רכוש המשמש את המבוטח למטרות ע;ק או מקצוע.1

רכוש הנמצא מחוB לשטח מדינת ישראל והשטחי7 המוחזקי7, 2
אלא א7 כ: צוי: אחרת ברשימה.

רכוש המושאל לאחרי7 וכל רכוש שלא היה ברשות המבוטח 3
בעת קרות מקרה הביטוח.

אד7 4 השגחת  ללא  רכב  בכלי  הימצאו  בעת  שהוא  רכוש  כל 
מבוגר.

עדשות מצלמה אלא א7 כ:, נגר7 תוC כדי נזק למצלמה עצמה.5

ציפוי או מעטה חיצוני של מצלמות, מ;רטות וכלי נגינה.6

מיתר של כלי נגינה.7

מדליות, מטבעות, בולי7, תמונות וחפצי אמנות בעת הימצא7 8
מחוB לדירה.

כלי נגינה באולמות-שמחה לרבות בדי;קוטקי7 ובמועדוני9.7

אבני7 יקרות ואבני-ח: אשר אינ: משובצות בתכשיט.10

או ג לזכוכיותיה#  ונזק  לשעוני#  פנימי)  קלקול  (לרבות  פנימי  נזק 
לציפוייה#.

פרקי ד לכל  ב7ייגי#  הכלול  ביטוח  מכלל  המוצא  שהוא  נזק  כל 
הפולי7ה.

כל אירוע המוחרג במ7גרת ”7יכוני# לא מכו7י#“ כמפורט בפרק ה
ב‘ ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי מקי>.
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הגבלת 4
אחריותה של 
הפניק/ לגבי 
פריטי רכוש 

מ/וימי5

אחריותה של הפניק3 לגבי כל פריט אשר מהווה חלק ממערכת, או א
מ3דרה, או מזוג פריטי7 - מוגבלת לער5 החומרי היח3י של הפריט 

במערכת, או ב3דרה, או בזוג הפריטי7, לפי העניי;.

בנו3< לאמור ב3עי< (א) לעיל, אחריותה של הפניק3 לגבי בולי7 ב
ומטבעות מוגבלת כדלקמ;:

השוטפי7, 1 השוק  מחירי   - ישראליי7  ובולי7  מדליות מטבעות 
או  בהערכה  לגביה7  שנקבעו  הביטוח  מ3כומי  יותר  לא  א5 

ברשימה.

מערכ7 2  75%  - אחרות  מארצות  ובולי7  מטבעות  מדליות 
לא  א5  גיבונ3,  3טנלי  קטלוג  של  האחרונה  במהדורה  הנקוב 

יותר מ3כומי הביטוח שנקבעו לגביה7 בהערכה או ברשימה.
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פרק ו’ – ביטוח אופניי"

הביטוח לפי פרק זה תק/ רק א, צוי* הדבר במפורש ברשימה

נזק מלא או חלקי לאופני, (שפרטיה, נקובי, ברשימה) השייכי, מקרה הביטוח1
שהיו  בעת  תאונה  על-ידי  נגר,  אשר  משפחתו,  או לבני  למבוטח 
לה  מחוצה  או  בדירה,  משפחתו  בני  או  המבוטח  של  בשימוש, 
לפי  ב5ייגי"  ביטוח  מכלל  מוצא  אינו  נזק  שאותו  מפורש  ובתנאי 

5עי= 2 להל>.

5ייגי" – 2
מקרי" ונזקי" 
שאינ" כלולי" 

בביטוח לפי 
פרק ו’

הפניק= לא תהיה אחראית לפי פרק זה בעבור נזק מלא או חלקי א
שנגר,:

לאופניי" שאינ" שייכי" למבוטח או לבני משפחתו.1

בעת שימוש למטרות מרו@, תחרות או השכרה.2

בעת שימוש בשעת חשכה מבלי שפעלה התאורה של האופניי".3

לאופניי" שיש לה" מנוע עזר.4

לצמיגי" או לאבובי" בלבד.5

מחו@ לשטח מדינת ישראל והשטחי" המוחזקי".6

התבלות וג" או השחתה הדרגתית, פחת ובלאי, או קלקולי" מכל ב
5וג שהוא.

גניבת חלקי" של האופניי".ג

לא  ”5יכוני"   4 5עי=  פי  על  ביטוח  מכלל  המוצא  שהוא  נזק  כל 
מכו5י"” של פרק ב’ תכולה.

אמצעי" 3
להקלת ה5יכו>

פלדה  בכבל  או  בשרשרת  קשירת"  מחייב  האופניי"  גניבת  כי5וי 
ונעילת" במנעול פלדה לגו= מ5יבי המעוג> בבטו> לקרקע או לקיר 
בטו>. האמור לא יחול על גניבת אופני" שהיו בעת האירוע במח5> 

שפתחיו 5גורי" ונעולי".

והפעלת, המלאה של  ולהקפיד על התקנת,  לוודא  על המבוטח 
אמצעי המיגו* להקלת ה=יכו* כמפורט לעיל.

במקרה של אי נקיטת האמצעי, האמורי,, תהא הפניק= רשאית 
לבטל את הפולי=ה או להקטי* את חבותה, הכול בכפו/ להוראות 

החוק. 
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אחריות כלפי 4
צד שלישי 

בגי1 שימוש 
באופניי4

א6 נכלל בפולי4ה ביטוח לפי פרק ז’ 1. אחריות כלפי צד שלישי 
של  החוק  פי  על  לאחריותו  כי4וי  זו  הרחבה  פי  על  הכי4וי  יכלול 

המבוטח, כלפי צד שלישי בגי9 שימוש באופניי6.

 1 ז’  הינה בכפיפות לתנאי פרק  זה  פי 4עי>  אחריות המבטח על 
להל9 ובמ4גרת גבולות האחריות המצויני6 במפרט לגבי פרק זה.

7ייגי4 5
לגבי ביטוח 

אחריות כלפי 
צד שלישי 

בגי1 שימוש 
באופניי4

צד  כלפי  אחריות  ז’1.  בפרק  המפורטי6  מה4ייגי6  לגרוע  מבלי 
שלישי, הביטוח לפי הרחבה זו אינו מכ4ה חבות כלשהי בגי9:

שימוש באופניי6 שאינ6 שייכי6 למבוטח או לבני משפחתוא

בעת שימוש באופניי6 למטרות מרו<, תחרות או השכרהב

בעת שימוש בשעת חשכה מבלי שפעלה התאורה של האופניי6 או ג
בהעדר אמצעי תאורה המותק9 על האופניי6 בעת השימוש כאמור.

שימוש באופניי6 שיש לה6 מנוע עזר לרבות מנוע חשמליד

בעת שימוש מחו< לשטח מדינת ישראל והשטחי6 המוחזקי6. ה
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פרק ז’ – ביטוח חבויות

פרק ז’ 1 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הביטוח לפי פרק זה תק/ רק א, צוי* במפורש ברשימה.

מקרה הביטוח הוא חובת המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי מקרה הביטוח1
משק ביתו, לשל, לצד שלישי על פי פקודת הנזיקי* (נו:ח חדש), 
תאונתי  אירוע  בשל  ברשימה  הנקובי,  האחריות  לגבולות  בכפו/ 
שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב”איזור” כהגדרתו בחוק לתיקו* 
ולהארכת תוקפ* של תקנות שעת חירו, (יהודה והשומרו* – שיפוט 

בעבירות ועזרה משפטית), התש:”ז וגר, ל-

מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שכלי;1

נזק או אובד* לרכוש צד שלישי.2

טיפול 2
בתביעות

המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי – חייב, לשל, לצד השלישי א
 Aאת תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כ
בכתב למבוטח כאמור ב:עי/ קט* (ב), והמבוטח לא התנגד כאמור 
מבוטח  כלפי  לטעו*  יכול  שהמבטח  טענה  ואול,  ה:עי/;  באותו 

תעמוד לו ג, כלפי צד שלישי.

(א), ב ביטוח כאמור ב:עי/ קט*  דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי 
יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוA 7 ימי ע:קי, מיו, הדרישה על 
הדרישה כאמור וכי א, לא יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלו, 
תגמולי  את  השלישי  לצד  המבטח  ישל,  ימי,,   30  Aבתו הפיצוי 

הביטוח שהוא חייב למבוטח, א, הוא חייב בתשלומ,.

המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בש, המבוטח את ההגנה ג
של כל תביעה והמבוטח יית* למבטח לפי בקשתו, עזרה הנחוצה 

למבטח לצורA יישוב תביעה של צד שלישי.

ממקרה ד הנובעות  המבוטח  נגד  תביעות  או  תביעה  של  במקרה 
או  אחד  למקור  ליח:,  שאפשר  מקרי,  מ:דרת  או  אחד  ביטוח 
יהיה המבטח  ל:יבה אחת, והמכו:י, לפי פרק זה של הפולי:ה, 
רשאי לשל, למבוטח את מלוא :כו, הביטוח לפי פרק זה, ולאחר 
התביעות  או  התביעה  מניהול  פטור  המבטח  יהיה  כזה  תשלו, 
 ,Aהאמורות ולא תחול על המבטח שו, אחריות נו:פת בקשר לכ
חוE מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות :בירות שהוצאו 

בקשר לתביעות האמורות.

כי>וי הוצאות 3
משפט

יישא  זה,  פרק  לפי  ביטוח  תגמולי  לתשלו,  תביעה  של  במקרה 
המבטח בהוצאות משפט :בירות שבה* על המבוטח לשאת בשל 

חובתו, א/ מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה.
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חריגי( לחבות 4
כלפי צד 

שלישי

יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל 2כו( שיושת  המבטח לא 

עליו או שנשא בו א( עילתו נובעת מאחד מאלה:

חבות כלפי מוע(קי. שיש ביניה. ובי- המבוטח יח(י עובד-מעביד.א

של ב ביתו  משק  עובד  או  המבוטח  של  משפחתו  לבני  שנגר.  נזק 
המבוטח.

חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופ- ישיר למקצועו ג
או לעי(וקו של המבוטח, אלא א. כ- צוי- כי(וי לפעילות זו במפורש 

במפרט.

ממוצרי. ד הנובעת  אחריות  או  המבוטח  של  המקצועית  אחריותו 
המיוצרי., מטופלי., משווקי. או מתוחזקי. בידי המבוטח במ(גרת 

פעילות ע(קית כלשהי.

– ה רכב כהגדרתו בחוק הפיצויי. לנפגעי תאונת דרכי., התשל”ה 
1975, מנו?, מכשיר הרמה (למעט מעלית לנו(עי.), כלי טי(, כלי 

שיט, כלי ממונע המשמש לנ(יעה.

שימוש בכלי נשק.ו

בעלי חיי. שאינ. חיות מחמד ביתיות, כלב מ(וכ- או מגזע מ(וכ-, ז
כהגדרת. בחוק לה(דרת הפיקוח על כלבי., התש(”ג – 2002.

(אונה ח או  ג’קוזי  (ינו-,  מערכת  הכוללת  שחיה  בבריכת  שימוש 
חיצוניי. למבנה הדירה, אלא א. כ- צוי- אחרת במפרט.

על ט עולה  העבודות   Fומש מקצוע  בעל  בידי  בדירה  עבודות  ביצוע 
שבועיי. ימי. מיו. תחילת העבודה בפועל.

תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית המשפט מחוG לגבולות מדינת י
ישראל.

אי תחולת 5
ביטוח ח2ר

(עי? 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.
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פרק ז’ 2 ביטוח חבות המעבידי0 כלפי עובדי משק הבית

הביטוח לפי פרק זה תק/ רק א, צוי* במפורש ברשימה.

בשטח מקרה הביטוח1 הביטוח,  בתקופת  ייגרמו  אשר  לגו/,  נזק  או  מחלה  מוות, 
מדינת ישראל והשטחי, המוחזקי,, לעובד מעובדי משק ביתו של 
משק  בעבודות  הישיר  בשרותו  הע:קתו  ועקב  כדי  תו>  המבוטח, 
יחייבו  ואשר  המבוטחת,  בדירה  מתגורר  אינו  א,  א/  בדירה  בית 
חדש)  (נו:ח  הנזיקי*  פקודת  על-פי  פיצויי,  לשל,  המבוטח  את 

תשכ”ח-1968.

הנקוב  האחריות  גבול  מעל  א/  המבוטח,  את  הפניק:  תשפה  כ* 
ברשימה לעניי* זה, בגי* כל ההוצאות ה:בירות להגנה מפני תביעה 
על  שהושת  האחריות  :כו,  היה  הביטוח.  מקרה  בגי*  משפטית 
המבוטח גבוה מגבול האחריות על פי הפולי:ה יהא המבטח אחראי 
כיח:  היח:י  ב:כו,  ורק  א>  הוצאותיו  בגי*  המבוטח  את  לשפות 
בי* גבול האחריות על פי הפולי:ה ובי* :כו, האחריות שהושת על 

המבוטח.

גבולות 2
האחריות

אחריותה של הפניק> בגי; ביטוח חבות המעבידי0 לא תעלה על:

לעובד א ביטוח  מקרה  בגי;  אחריות  כגבול  ברשימה  הנקוב  ה>כו0 
אחד.

או ב אחד,  בטוח  למקרה  אחריות  כגבול  ברשימה  הנקוב  ה>כו0 
ל>דרת מקרי בטוח, הנובעי0 ממקור אחד או מ>יבה מקורית אחת 

ולכל תקופת הביטוח.

>ייגי0 - מקרי0 3
ונזקי0 שאינ0 

כלולי0 בביטוח 
חבות המעבידי0 

כלפי עובדי 
משק הבית

ביטוח חבות המעבידי0 אינו מכ>ה כל חבות שהיא בגי;:

לביטוח א המו>ד  על-ידי  מהמבוטח  ייתבע  אשר  שהוא  >כו0  כל 
לאומי.

כל >כו0 שהוא אשר שול0 על-ידי המו>ד לביטוח לאומי בגי; מוות, ב
מחלה, או פגיעה גופנית, או כל >כו0 שהוא שהיה משתל0 על-ידי 
המו>ד לביטוח לאומי אB לא שול0 בגלל אי-קיו0 הוראה מהוראות 
למו>ד לביטוח  תביעה  אי-הגשת  בגלל  או  הלאומי,  הביטוח  חוק 

לאומי.

חבות כלשהיא בגי; נער המוע>ק בניגוד להוראה או הוראות החוקי0 ג
או התקנות בדבר הע>קת נוער, או שלא בהתא0 לה;.

רכב מנועי.ד

שימוש בכלי שיט וכל טי>.ה
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ביטוח 1ו מקרה  בגי-  המבוטח  על  לחול  שעשויה  כלשהי  חבות 
שמקורו או 9יבתו נובעי8 במישרי- או בעקיפי- ו/או שהינו קשור 
בדר; כלשהי באזב9ט או בחומרי8 כלשה8 המכילי8 אזב9ט 
הושפע  או  נובע  הביטוח  שמקרה  ובלבד  וכמות  צורה  בכל 

מתכונותיו המ9וכנות של האזב9ט.

חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח בגי- מחלת הצורנית 2
(SILLICOSIS) ומבלי לגרוע מהאמור ג8 חבות כלשהי שעשויה 
לחול על המבוטח בגי- מקרה ביטוח שמקורו או 9יבתו נובעי8 
בצור-  כלשהי  בדר;  קשור  שהינו  ו/או  בעקיפי-  או  במישרי- 
צורה  בכל  צור-  המכילי8  כלשה8  בחומרי8  או  (9יליציו8) 
מתכונותיו  הושפע  או  נובע  הביטוח  שמקרה  ובלבד  וכמות 

המ9וכנות של צור-.

כל ה9כ8 או חוזה המטיל על המבוטח או על בני משפחתו אחריות ז
אשר לא הייתה חלה בהעדר ה9כ8 או חוזה כזה.

כל 9כו8 שהוא אשר המבוטח, או אחד מבני משפחתו, רשאי לתבוע ח
מכל גור8 שהוא, והוא מנוע מכ; לפי ה9כ8 או חוזה שהוא צד לו.

לא  ט ב-”)יכוני#  הכלולה  ביטוח  מכלל  המוצאת  שהיא  חבות  כל 
מכו)י#” כמפורט בפרק ב’ ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי מקי3.
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פרק ח’ – ביטוח רכוש בכ)פת בנק

הביטוח לפי פרק זה תק0 רק א- צוי* הדבר במפורש.

או חלקי, שנגר0 לרכוש המבוטח בעת הימצאו מקרה הביטוח1 נזק תאונתי מלא 
בכ8פת הבנק הנמצאת בשטח מדינת ישראל והשטחי0 המוחזקי0 

ובתנאי מפורש שאותו נזק אינו מוצא מכלל ביטוח ב8ייגי0 להל:.

הרכוש 2
המבוטח

תכולת כ8פת הרשומה על שמו של המבוטח הנמצאת בבנק כנקוב 
לעיל וברשימה ובכלל זה תכשיטי0 אשר תיאור0 וערכ0 מפורטי0 

בהערכה.

2ייגי0 – 3
מקרי0 ונזקי0 
שאינ0 כלולי0 

בביטוח לפי 
פרק ח’

הפניק2 לא תהיה אחראית לפי פרק זה בעבור נזק מלא, או חלקי, א
שנגר0 במישרי@, או בעקיפי@, על-ידי, או באמצעות, או כתוצאה מ:

העלמות בלתי מו2ברת של הרכוש, או חו2ר או אבדה, שלא 1
נית@ ליח02 לנזק פיזי תאונתי.

א0 2 אלא  ברשימה,  המצוינת  הכ2פת  של  במפתח  שימוש 
המפתח הושג באמצעות אלימות פיזית, מרמה או גניבה.

גניבה שאינה פריצה בכוח ובאלימות.3

שבר, פחת, בלאי, השחתה הדרגתית, השחתה עקב אי הפעלה, 4
עש, חרקי0, תולעי0, מכר2מי0, לחות, עובש, החלדה, גורמי0 

אקלימיי0 בעלי השפעה הדרגתית.

פג0 הנובע מטבעו של הרכוש המבוטח.5

האגור במ2מכי0, מפות, תכניות, 2רטי הקלטה, ב מידע  ערכו של 
וצילו0 וכל נזק הנובע מאבד@ ערD כזה.

פרק ג לפי  ”כל-ה2יכוני0”  מ2וג  בביטוח  המבוטח  שהוא  רכוש  כל 
אחר של פולי2ה זו או לפי כל פולי2ה אחרת.

כל אירוע המוחרג במ2גרת ”2יכוני0 לא מכו2י0” כמפורט בפרק ד
.Fב’ ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי מקי
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פרק ט’ – ביטוח (יכוני טרור

הביטוח לפי פרק זה תק0 רק א- צוי* הדבר במפורש.

2 מקרה הביטוח1 ב8עי0  (כהגדרתו  טרור  מעשה  על-ידי  חלקי  או  מלא  פיזי  נזק 
להל*) בשטח מדינת ישראל כפי שהיה ביו- 4.6.1967, אשר נגר- 
ג-  או  (מבנה)”  הדירה  ”ביטוח  א’  פרק  לפי  בוטחה  א-  דירה,  ל: 
הדירה  ”ביטוח תכולת  ב’  פרק  לפי  בוטחה,  א-  הדירה,  לתכולת 
ג’ ”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי  לפי תנאי ”מקי0” או לפי פרק 

”כל-ה8יכוני-”.

הגדרת מעשה 2
טרור

חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי פולי8ה זו שבוצעה 
למטרות  באלימות  שימוש  כולל  פוליטיות,  למטרות  באלימות 
הפחדת הציבור או חלק ממנו, על ידי איש או אנשי- בי* א- פועלי- 
בש- או בקשר ע- ארגו* כלשהו ובי* א- לא, וכולל מעשי- שנעשו 

על מנת לקד- את ההתקוממות הידועה בש- ”אינתיפאדה”.

הגבלת 3
אחריותה של 
הפניק( לפי 

פרק זה

ההפרש  ל(כו;  מוגבלת  זה  פרק  על-פי  הפניק(  של  אחריותה 
שבי= (כו; הביטוח של הרכוש המבוטח, לפי פרקי; א’ עד ג’, לבי= 
(כו; הפיצוי לו זכאי המבוטח מכוח חוק מ( רכוש וקר= פיצויי;, 
לא  הפניק(  רכוש”).  מ(  ”חוק  (להל=:  ותקנותיו  התשכ”א-1961 
זכאי לקבלו מכוח חוק מ(  תהיה אחראית לכל (כו; שהמבוטח 
רכוש אשר לא שול; למבוטח על-ידי מ( רכוש וקר= פיצויי; עקב 
הוגשה  שלא  מחמת  או  מ( רכוש,  חוק  מהוראות  הוראה  אי-קיו; 
יפחתו תגמולי  לא  בכל מקרה  פיצויי;.  וקר=  למ( רכוש  התביעה 
הביטוח על-פי פרק זה מ(כו; השווה ל-10% מה(כו; אשר שול; 

בפועל בגי= נזקי טרור על-ידי מ( רכוש וקר= פיצויי;.

(ייגי; – 4
מקרי; ונזקי; 
שאינ; כלולי; 

בביטוח לפי 
פרק ט’

הפניק( לא תהיה אחראית לפי פרק זה בעבור נזק מלא או חלקי: 

כתוצאה א או  באמצעות,  או  ידי,  על  בעקיפי=  או  במישרי=  שנגר; 
מפריצה, או גניבה, או שוד על-ידי בני אד; הנוטלי; בה= חלק אשר 

נגר; ל: בולי;, כ(J מזומ=, יצירות אומנות ופ(לי;.

שהינו שבר זכוכית או שמשות, א; נגר; הנזק לה= בלבד.ב

כמפורט ג מכו(י;”,  לא  ”(יכוני;  במ(גרת  ביטוח  מכלל  המוצא 
בפרק ב’ ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי מקיJ, למעט נזקי טרור 

המבוטחי; לפי פרק זה.

תנאי מיוחד - 5
חובת ההוכחה

בכל תביעה לתגמולי-ביטוח על-פי פרק זה, מוטלת על המבוטח 
חובת הוכחה, כי לרכוש המבוטח אכ* נגר- נזק מלא או חלקי על-
ידי טרור להוכחת תביעתו יציג המבוטח להפניק8 אישור בכתב של 
המשטרה או משרד הביטחו*, או אישור בכתב של מנהל מ8 רכוש 

וקר* פיצויי-.
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פרק י’ – כי(ויי" מיוחדי"

כל 4עי1 מ4עיפי הכי4וי הרשומי- מטה תק1, רק א- צוי+ הדבר במפורש ברשימה.

ביטוח דירה 1
שאינה תפו(ה

הביטוח לפי פרקי- א’ עד ד’ מכ4ה נזקי פריצה, שוד, פעולות זדו+ 
והימלטות או דליפה של מי-, ג- בתקופה שבה הדירה אינה תפו4ה, 
למעט נזק מלא או חלקי לכ(; מזומ:, תכשיטי" פרוות, פריטי זהב 

ודברי-ער? אחרי".

אחריותה של הפניק( לפי (עי; זה מותנית בביצוע וקיו" כל הנדרש 
להל::

ע- א ש4וכמו  המיגו+  אמצעי  כל  של  ופעולת-  תקינות-  קיומ-, 
המבוטח.

יהיו ב המפ4קי- הראשיי- של מערכות המי-, החשמל והגז בדירה 
4גורי-.

אד- ג או  המבוטח  על-ידי  בשבועיי-  פע-  לפחות  תבוקר  הדירה 
מטעמו שגילו עולה על 17 שנה.

ביטוח פעילות 2
ע(קית בדירה

לפי  ביטוח תכולת הדירה  ב’  לפי פרק  בוטחה תכולת הדירה  א- 
תנאי ”מקי1”, או לפי פרק ג’ ”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”כל- 
בדירה,  הנמצא  לע4ק  כי4וי  התכולה  ביטוח  יכלול  ה4יכוני-”, 
לפי   - מרפאה  מכו+־יופי,  מ4פרה,  משרד,  מאלה:  אחד  המהווה 

המפורט בהצעת הביטוח וברשימה ובכפו1 לאמור להל+:

ביטוח תכולת הדירה יכלול ג- מערכת מחשב, ריהוט וציוד ע4קי 
(להל+:  למכירה  או  בלקוחות,  לטיפול  המשמש  מלאי  וכ+  ומשרדי 
ביטוח  נכלל ב4כו-  וזאת בתנאי מפורש ששווייה  תכולה ע4קית) 

התכולה.

לעני: כי(וי התכולה הע(קית מו(כ" בזה כי:

ב’ א פרק  תנאי  לפי  הוא  זה  (עי;  פי  על  הע(קית  התכולה  ביטוח 
”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”מקי;” (ג" א" שאר תכולת הדירה 

מבוטחת לפי תנאי פרק ג’).

הביטוח לפי (עי; זה אינו מכ(ה נזקי גניבה של התכולה הע(קית.ב

ביטוח  מוגבלת ל-10% מ(כו"  אחריותה של הפניק( לגבי מלאי 
התכולה אלא א" צוי: אחרת ברשימה.

פרק ד’ - הרחבות מיוחדות לפרק ב’ או לפרק ג’ אינו חל על ביטוח 
והרחבה  ביתי  אלקטרוני  לציוד  הרחבה  למעט  ע(קית  תכולה 

לשחזור מ(מכי" כאמור להל:.

ה’ ג  1 4עי1  תנאי  לפי  ביתי,  לציוד אלקטרוני  ביטוח שבר מתאונה 
לפרק ד’ ”הרחבות מיוחדות לפרק ב’ או לפרק ג” כולל ג- מחשב 

ומדפ4ת המשמשי- לע4ק.
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שחזור מ(מכי הע(ק - ביטוח התכולה כולל ג+ כי(וי לנזק מלא ד
מחשב)  רשומות  (לרבות  שהוא  (וג  מכל  ע(ק  למ(מכי  חלקי  או 
וכ; הוצאות (בירות והכרחיות אשר הוצאו בפועל על-ידי המבוטח 
ב’,  פרק  תנאי  לפי  המכו(ה  ביטוח  מקרה  בעקבות  לשחזור+, 
”ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי ”מקי<”(ג+ א+ שאר תכולת הדירה 

מבוטחת לפי תנאי פרק ג’).

מו1כ0 בזה במפורש, כי:

(הער3 1 המידע  ער3  את  מכ1ה  אינו  זה  1עי9  לפי  הביטוח 
האינפורמטיבי).

מ1כו0 2 ל-5%  מוגבלת  זה  1עי9  לפי  הפניק1  של  אחריותה 
ביטוח התכולה.

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, לפי תנאי פרק ז’ 1, מכ(ה ה
ג+ את אחריותו של המבוטח כלפי הציבור בשל אות+ חלקי הדירה 

המשמשי+ לע(ק.

מובהר בזה במפורש, כי הביטוח לפי 1עי9 זה אינו מכ1ה אחריות 
מקצועית או כל חבות שהיא בקשר ע0, או כתוצאה של מוצרי0 
לישראל  הובאו  או  הורכבו  טופלו,  תוקנו,  1ופקו,  נמכרו,  שיוצרו, 

על-ידי המבוטח או בקשר עמו או על-ידי כל אד0 מטעמו.

ביטוח חבות המעבידי+ לפי תנאי פרק ז’ 2, מכ(ה את חבותו של ו
הנמצא  בע(ק  על-ידו,  המוע(קי+  עובדי+   3 עד  כלפי  המבוטח 
בדירה, בעבודות פקידות, מכירה וניקיו; בלבד, בכפו9 ל1ייגי0 של 

פרק ז’ 2 (בטוח חבות מעבידי0).

ביטוח למחזיק אקדח ברישיוG ”קליבר”3

הגדרותא

המבוטח: מי שפרטיו נקובי+ ברשימה כמבוטח לפי כי(וי זה, 1
אשר בעת קרות מקרה הביטוח החזיק באקדח פרטי ברישיו; 

בר תוק< (להל; ”האקדח המבוטח לפי כי(וי זה”).

כדור 2 פליטת  בשל  תאונתי  אירוע  בגי;  חבות  הביטוח:  מקרה 
בלתי מכוונת מאקדח המוחזק על ידי המבוטח, שארע בתקופת 

הביטוח ובשטח מדינת ישראל והשטחי+ המוחזקי+ וגר+ ל:

א. היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, 
למעט לבני משפחה כהגדרת+ בפולי(ה.

או באחריותו  היזק לרכוש, למעט רכוש בבעלות המבוטח  ב. 
וג+ או של בני משפחה כהגדרת+ בפולי(ה.

ג. השתתפות עצמית: ה(כו+ שבו ישא המבוטח מתוE תגמולי 
הביטוח וההוצאות ליישוב תביעות והוצאות משפטיות אשר 

ישולמו על-ידי הפניק( לפי כי(וי זה.
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הוראות ב כל  אחר  למלא  המבוטח  על   - בטיחות  תנאי  שמירת 
החוק החלות על אחזקה, שמירה ושימוש בכלי-נשק, לרבות אלו 
5בירי4  אמצעי4  לנקוט  עליו  וכ7  נשק  לנשיאת  ברשיו7  המופיעות 

למניעת מקרה הביטוח.

כי6וי הוצאות הגנה במשפט פלילי בשל השימוש באקדח המבוטח ג
הנכלל בכי6וי זה.

בהליכי4 1 הגנה  לניהול  עור>-די7  טרחת  שכר   - שכר-טרחה 
משפטיי4 פליליי4, הקבוע בכללי לשכת עורכי הדי7 (התערי= 
מינימלי של שכר  או בכללי תערי=  המינימלי) תשכ”ח-1985, 

טרחת עורכי-די7 כפי שיתוק7 מעת לעת.

ביול 2 אגרות,  שכר-טרחה,   - ערעור)  (כולל  הגנה  הוצאות 
מ5מכי4, העתקות פרטיכלי4, שכר-עדי4 ושכר-מומחי4 כפי 
שייקבע על- ידי בית-המשפט או בהתא4 לקבוע ב5דרי הדי7 
הפלילי אB למעט כל קנ6, פיצוי או תשלו@ המוטלי@ בגזר-די?.

הכי6וי:3

א. הפניק5 תמנה למבוטח לפי כי5וי זה עור>-די7 אשר יג7 עליו 
שאירע  ביטוח  מקרה  בשל  נגדו  שיוגשו  פליליי4  בהליכי4 

בתקופת הביטוח למעט עבירות שיש לגביה? ברירת קנ6.

לעיל,  לאמור  בהתא4  עור>-די7  הפניק5  העמידה  לא  א4  ב. 
במקרה  בחירתו.  על-פי  לעור>-די7  לפנות  המבוטח  רשאי 
כזה, תשפה הפניק5 את המבוטח בתשלו4 שכר-הטרחה 
אB לא יותר  והוצאות ההגנה אשר שולמו על-ידי המבוטח, 

.₪ 6,000 B6מ

כמו כ7, תממ7 הפניק5 הוצאות ייצוג משפטי להגשת ערעור 
לערכאת ערעור אחת נו5פת. תנאי מוקד4 למימו7 הערעור 
יהווה קבלת חוות דעת מאת עור>-הדי7 אשר הופיע בערכאה 
עליה מבוקש הערעור, כי יש ב5י5 ענייני ו5יכוי 5וב להצלחת 
ובלבד שהפיצוי הכולל בגי? הערעור לא יעלה על  הערעור, 

B6 6,000 ₪ ביו@ קרות מקרה הביטוח.

התנאות4

בית-די7,  כתבי  דרישתה  לפי  להפניק5  ימ5ור  המבוטח  א. 
וכל  פ5קי-די7  החלטות,  מומחי4,  חוות-דעת  פרטיכל, 
מ5מ> אחר המצוי בידיו או בידי עור>-הדי7 הקשור להליכי4 
יורה לעור>-הדי7 להעמיד כל מ5מ>  המשפטיי4. המבוטח 

הנזכר ב5עי= זה לרשות הפניק5 ע4 דרישתה.

ב. הפניק5 תשל4 את שכר-הטרחה ואת הוצאות ההגנה בתו4 
ההליכי4 המשפטיי4 או הערעור, לפי העניי7.

ג. הודעה בכתב תינת7 לפניק5, מיד לאחר קרות מקרה הביטוח 
ולא פחות מ 30- יו4 לפני מועד הדיו7 שנקבע.

המבוטח ישא בהשתתפות עצמית ב5> 1,000 ₪ בגי7 הוצאות 5
הגנה משפטית בשל השימוש באקדח.
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ביטוח ”כל־ה/יכוני*” לאקדח.ד

מקרה הביטוח 1

נזק מלא או חלקי לאקדח המבוטח לפי -עי, זה שייגר& על- ידי 
תאונה שאינה מוצאת מכלל ביטוח ב-ייגי& המיוחדי& לביטוח 

”כל-ה-יכוני&” לאקדח כדלקמ;.

יהיה שווי התיקו; או שוויו של האקדח, לפי ער< שיפוי, 2 הפיצוי 
בעת קרות מקרה הביטוח א= לא יותר מ/= - 8,000 ₪.

ונזקי* שאינ* כלולי* בביטוח ”כל-ה/יכוני*” 3 /ייגי*-מקרי* 
לאקדח.

הפניק/ לא תהיה אחראית בעבור נזק מלא או חלקי שנגר*:

שימוש  לרבות  מקצוע  או  עי/וק  לצורכי  המשמש  לאקדח  א. 
למטרות שמירה או אבטחה.

השחתה  מ:  כתוצאה  או  על-ידי,   Fבעקיפי או   Fבמישרי ב. 
הדרגתית, לחות, חלודה, גורמי* אטמו/פריי* או אקלימיי*, 

קלקול מכל /וג שהוא, תהלי= של ניקוי, תיקוF או חידוש.

השתתפות עצמית - המבוטח יישא בהשתתפות עצמית ב-< 4
200 ₪ מכל נזק לאקדח המכו-ה מפני ”כל ה-יכוני&” על פי 

-עי, זה.

חובת הודעה למשטרה5

על המבוטח להודיע למשטרה על כל מקרה של נזק מלא או 
חלקי הנובע ממעשה זדוF, פריצה, גניבה או שוד של האקדח.

/יכוני* לא 4
מבוטחי*

המוחרג  כלשהו  לאירוע  זה  פרק  פי  על  אחראית  אינה  הפניק- 
ביטוח תכולת  ב’  בפרק  מכו-י&” כמפורט  לא  ”-יכוני&  במ-גרת 

הדירה לפי תנאי מקי,.
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פרק יא’ – תאונות אישיות

הכי3וי לפי פרק זה בתוק/ א. ורק א+ צוי( במפורש ברשימה 

א א+ צוי( במפורש ברשימה, תמורת התחייבות המבוטח כלפי המבטח 4עי2 הביטוח1.
לשל+ את דמי הביטוח הנקובי+ ברשימה ולהמציא אמצעי תשלו+ 
שנית( לגבות מה+ את דמי הביטוח, ישל+ המבטח למבוטח או לבאי 
ביטוח  ברשימה, תגמולי  נקוב  למוטבי+, ששמ+  או  החוקיי+  כוחו 
שהתאונה  ובלבד  זה,  בפרק  כהגדרתו  הביטוח,  למקרה  בהתא+ 
זאת,  הביטוח.  בתקופת  קרתה  הביטוח  מקרה  אירע  שבעקבותיה 
בגבולות 4כומי הביטוח המפורטי> ברשימה או בפולי4ה ועד גבול 

אחריות המבטח ובכפיפות לתנאי פרק זה. 

ב ובכפו2 1.1תוק2 פרק זה2. זה,  פרק  בהתא> לתנאי  ורק  א?  נקבעת  המבטח  חבות 
החוקי+,  פירושו:  התחיקתי  הה3דר  התחיקתי.  הה4דר  להוראות 
לרבות  הביטוח,  על  המפקח  והוראות  החוזרי+  הצווי+,  התקנות, 
החוקי+ שהוזכרו בפולי3ה ובפרק זה, כפי שיחולו מעת לעת, אשר 

י3דירו את התנאי+ החלי+ על המבוטח והמבטח, בפולי3ה זו.

תחילת 1.2 כיו+  ברשימה  הקבוע  מהיו+  החל  ייכנ3 לתוק/  זה  פרק 
וקבלת  הביטוח  דמי  לתשלו+  התחייבות  לקבלת  בכפו/  הביטוח 
אמצעי תשלו+ שנית( לגבות מה+ את דמי הביטוח, ובכפו/ לאמור 

בפרק זה על 3עיפיו הקטני+. 

הצהרת 1.3 הכוללת  הצעה  לרבות  בכתב,  ביטוח  הצעת  התקבלה 
בריאות, יחולו התנאי+ כדלהל(:

1.3.1. תנאי הכי3וי הביטוחי ייקבעו בהתא+ לקבוע בהצעת הביטוח 
לא  הביטוח,  הצעת  את  דחה  המבטח  א+  ואול+  האמורה, 
יהיה תוק2 לפרק זה ולא יחול כי4וי ביטוחי, כאמור ב3עי/ 
1.4.3 להל(, או א+ הציע המבטח הצעה נגדית לכי3וי ביטוחי, 
יחול הכי3וי הביטוחי בהתא+ להצעתו הנגדית של המבטח, 

כאמור ב3עי/ 1.4.4 להל(;

1.3.2. שולמו למבטח כ3פי+ על חשבו( דמי הביטוח, לפני שהמבטח 
קבלת  תיחשב  לא  לביטוח,  המועמד  קבלת  על  החליט 
ה3כי+  לא  הביטוח.  לעריכת  המבטח  כה3כמת  הכ3פי+ 
המבטח לעריכת הביטוח, ישיב את הכ3פי+ ששולמו לו על 

חשבו( דמי הביטוח בצירו/ הפרשי הצמדה וריבית כדי(.

1.3.3. דחיית ההצעה לביטוח כולה או חלקה: המבטח יהא רשאי, 
ימי+  שישי+  1.4.5 להל(, עד  ב3עי/  כאמור  המועדי+  בתו. 
מהמועד הרלוונטי, לפי העניי(, להודיע למבוטח על אי קבלתו 
לכי3וי מלא או לחלק מהכי3ויי+ הביטוחיי+, כמפורט בהצעה 
לביטוח, ובתנאי שלאחר מועד הודעה זו לא ייגבו מהמבוטח 
דמי ביטוח נו3פי+. המבוטח יוכל לבחור להמשי. את הביטוח 
בפרק זה לגבי חלק מהכי3ויי+ הביטוחיי+ או לבטלו ובמקרה 
ייגבו דמי ביטוח נו3פי+ והמבטח יחזיר למבוטח את  זה לא 
נכנ3 לא  זה  ופרק  במידה  במלוא+,  ששולמו  הביטוח  דמי 
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שנרכשו.  הביטוחיי'  לכי-ויי'  בהתא'  בחלקו,  או  לתוק3, 
יתוו-פו  כאמור,  חלק',  או  כול'  המוחזרי',  הביטוח  לדמי 

הפרשי הצמדה וריבית כדי8.

1.3.4. הצעה נגדית לכי-וי ביטוחי מטע( המבטח: המבטח רשאי, תו: 
המועדי' כאמור ב-עי3 1.4.5 להל8, עד שישי' ימי' מהמועד 
לכי-וי  נגדית  בהצעה  למבוטח  לחזור  העניי8,  לפי  הרלוונטי, 
הנגדית  ההצעה  תנאי  את  לאשר  יתבקש  המבוטח  ביטוחי. 
וזאת בתו: 60 ימי' מהיו' שבו הועברה אליו ובמהל: 60 ימי' 
אלו יחולו תנאי הביטוח על פי ההצעה הנגדית. אישר המבוטח 
את תנאי ההצעה הנגדית לכי-וי ביטוחי בתו: המועד כאמור, 
יהיו תנאי הכי-וי הביטוחי בהתא' להצעה הנגדית. במקרה זה, 
ישלח המבטח למבוטח רשימה מעודכנת תו: 14 ימי ע-קי' 
ממועד ביצוע העדכו8. לא אישר המבוטח את ההצעה הנגדית 
ו/או הודיע על -ירובו לאשר את תנאיה  בתו9 המועד כאמור 
והמבוטח  זה כח-ר תוק:  ייחשב פרק  בתו9 המועד כאמור, 
יחזיר למבוטח את דמי  אינו זכאי לכל כי-וי מכוחו. המבטח 

הביטוח ששולמו בצירו3 הפרשי הצמדה וריבית כדי8.

נגדית  בהצעה  למבוטח  חזרה  או  לביטוח  ההצעה  דחיית   .1.3.5
לכי-וי ביטוחי תבוצע לכל היותר עד שישי' ימי' מיו' קבלת 
התחייבות לתשלו' דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלו' שנית8 
לגבות מה' את דמי הביטוח הראשוני' על ידי המבטח או א' 
פנה המבטח למבוטח בבקשה להשלמת נתוני', עד שישי' 
וקבלת  הביטוח  דמי  לתשלו'  התחייבות  קבלת  מיו'  ימי' 
אמצעי תשלו' שנית8 לגבות מה' את דמי הביטוח הראשוני' 
ידי המבטח. א' המבטח לא דחה את ההצעה לביטוח,  על 
ולא חזר למבוטח בהצעה נגדית לכי-וי ביטוחי, או א' הודיע 
למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי ההצעה לביטוח בתו: 
המועדי' כאמור, לא יהא המבטח רשאי לשנות את התנאי' 

הקבועי' בהצעה לביטוח עד תו' תקופת הביטוח;

מקרה  קרה  כאמור:  המועדי(  בתו9  שקרה  ביטוח  מקרה   .1.3.6
הביטוח בתו: המועדי' כאמור בפרק זה, והמבטח לא הודיע 
הצעה  לו  הציע  ולא  לביטוח  ההצעה  דחיית  על  למבוטח 
נגדית לכי-וי ביטוחי, יחול על מקרה הביטוח הכי-וי הביטוחי 
בהתא' לקבוע בהצעת הביטוח שהתקבלה אצל המבטח, 
ואול' א' לפי הוראות החיתו' הקיימות אצל המבטח לגבי 
מבוטחי' בעלי מאפייני' דומי' היה המבטח מודיע למבוטח 
על דחיית הצעת הביטוח או היה מציע למבוטח הצעה נגדית 
לכי-וי ביטוחי - לא יהיה לפרק זה תוק: ולא יחול על אותו 
היה  שהמבטח  (במקרה  כלל,  ביטוחי  כי-וי  ביטוח  מקרה 
מודיע למבוטח על דחייה כאמור), או שיחול הכי-וי הביטוחי 

;Cלפי הצעתו הנגדית של המבטח, לפי העניי Cשהיה נית

לעיל, חבות המבטח תהיה בתוק: במש9 תקופת 1.4 בכפו: לאמור 
הביטוח ועד לתו( תקופת הביטוח ועבור מקרה ביטוח שקרה במש9 
או לשינוי של תקופת  תקופת הביטוח בלבד. כל הצעה להארכה 

הביטוח טעונה ה-כמת המבטח מראש ובכתב.
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זה תאונות אישיות בלבד, תק1 בכל העול/ למעט במדינות האויבות  הכי9וי לגבי פרק 
לישראל

הגדרות מקרה 1
הביטוח

בלי תלות  אשר  הביטוח,  בתקופת  למבוטח  אירעה  אשר  תאונה, 
בגור/ אחר, היוותה את ה9יבה הישירה, והבלעדית לאחד מאלה:

מותו של המבוטח או נכותו הצמיתה - א

או

אי כושרו הזמני של המבוטח לע4וק בעבודתו, במקצועו או במשלח ב
באורח  כלשהי,  בצורה  לה7  להתמ4ר  או  ברשימה,  המפורט  ידו 
ה9ר  למע=  לפחות.  של25%  בשיעור  וזאת  חלקי,  באורח  או  מלא 
אלימות  של  תוצאה  שהינו  ביטוח  מקרה  כי  בזאת  מובהר  9פק, 
ו/או כל לחC אחר שאינו פי9י, לא ייחשב  ו/או לחC נפשי  מילולית 
כמקרה ביטוח שנגר/ בשל תאונה ולא יכו9ה על- פי פרק זה. נכות 
(חלקית או מלאה) הנובעת מהצטברות של תאונות רבות קטנות 
מקרה  כל  א/  ג/  ביטוח,  כמקרה  תחשב  לא  טראומות)  (מיקרו 

כשלעצמו נופל בהגדרת מקרה הביטוח.

המרכזית מדד הלשכה  ידי  על  שמתפר74  כפי  לצרכ9  המחירי7  מדד 
אחר,  ממשלתי  מו4ד  כל  ע"י  יתפר74  א7  א;  ל4טטי4טיקה, 
ולרבות כל מדד רשמי אחר שיבואו במקומו, בי9 שהוא בנוי על אות7 
נתוני7 שעליה7 בנוי המדד הקיי7 ובי9 שלא. במקרה שיוחל; המדד 
את  ל4טטי4טיקה  המרכזית  הלשכה  תקבע  כאמור,  אחר  במדד 

היח4 שבי9 המדד האחר למדד.

משמעה: אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מ9 הגו; או אובד9 נכות צמיתה
אבר  של  הפונקציונלית  פעולתו  כושר  של  חלקי  או  מוחלט  קבוע 

מאברי הגו;.

נכות מלאה 
צמיתה

משמעה: נכות מלאה תמידית שתיקבע על פי המבחני7 הקבועי7 
לכ? בפרק זה.

נכות חלקית 
צמיתה

משמעה: נכות חלקית תמידית שתיקבע על פי המבחני7 הקבועי7 
לכ? בפרק זה.

Hמי שהו4מ? לע4וק ברפואה על-ידי הרשויות המו4מכות בישראל רופא מו9מ
ולרבות   MD או פ4יכיאטר בעל תואר  או בחו"ל, לרבות פ4יכולוג 
במקצועו,  פועל  הוא  בה  במדינה  השלטונות  ידי  על  שהו4מ?  מי 
מומחה,  רישיו9  במ4פר  ומחזיק  מ4וי7  רפואי  בתחו7  כמומחה 
ברפואה  מורשי/,  שאינ/  או  מורשי/  מרפאי/  או  רופאי/  ולמעט 

בלתי קונבנציונאלית ו/או אלטרנטיבית ו/או משלימה.



39
הפניק, חברה לביטוח בע"מ  300203001 מהדורת אוקטובר 2015 

הבית שלי - פולי,ה לביטוח דירה ותכולתה

אירוע פתאומי, מקרי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש שנגר' במישרי! תאונה
שאירע במש,  ובאופ! בלעדי על ידי אמצעי פי4י חיצוני וגלוי לעי!, 

תקופת הביטוח.

תקופת 
המתנה

הביטוח  מקרה  קרות  במועד  המתחילה  רציפה,  זמ!  תקופת 
או  זה  בפרק  המתנה  כתקופת  שצוינו  הימי9,  לאחר  ומ4תיימת 
תגמולי  לתשלו'  זכאי  המבוטח  יהיה  לאחריה  שרק  ברשימה, 

הביטוח.

:ייגי' לחבות 2
המבטח

שנגרמו  לעבודה  כושר  אי  או  נכות  מוות,  מכ:ה  אינו  זה  ביטוח 
למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או יותר מאירועי' אלה:

של א הרגיל  הרפואי  מהלכו  היה  לו  ממשי  גור'  אשר  ביטוח  מקרה 
מצב רפואי קוד', שאירע למבוטח בתקופת הביטוח. מצב רפואי 
לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נ:יבות  מערכת  פירושו:  קוד', 
מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניי? זה, 
"אובחנו במבוטח" - בדר, של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהלי, 
של אבחו? רפואי מתועד, שהתקיי' בששת החודשי' שקדמו למועד 

ההצטרפות לביטוח.

חריג זה יחול בכפוC להוראות הבאות:

גיל המבוטח פחות מ – 65 שנה ע' הצטרפותו לביטוח, 1 היה 
יהיה המבטח פטור מחבותו, או שהיקC חבותו יופחת, כאמור, 

לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתארי, תחילת הביטוח.

הצטרפותו לביטוח, 2 ע'  שנה   65  – ל  מעל  המבוטח  גיל  היה 
יהיה המבטח פטור מחבותו, או שהיקC חבותו יופחת, כאמור, 

לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתארי, תחילת הביטוח.

ונת? 3 בריאותו  מצב  על  לביטוח  קבלתו  בעת  המבוטח  נשאל 
פרטי' מלאי' על מצב רפואי קוד', יהיה המבטח רשאי ל:ייג 
את היקC חבותו ו:ייג זה יפורט ברשימה, ויהיה תקC לתקופה 

שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קוד'.

הודיע המבוטח על מצב רפואי קוד', והמבטח לא :ייג במפורש 4
את המצב הרפואי הקוד' בדC פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא 
:ייגי' או מגבלות מכל מי? ו:וג שהוא לעניי? מצב רפואי קוד'.

גילוי מלאה 5 אי? באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת 
לגבי מצב רפואי קוד'.

שימוש ב אלכוהוליז',  הדעת,   Cטרו לכ,,  ני:יו?  או  לדעת  איבוד 
למעט  מו:מ,,  רופא  ע”י  נרשמו  שלא  בתרופות  שימוש  ב:מי', 
תרופות הנמכרות בבתי מרקחת ללא מרש' רופא, שבר (הרניה), 
או :יבוכי' הנובעי' מה'. טיפול רפואי או כירורגי (מלבד א' הטפול 
נעשה הכרחי עקב מקרה ביטוח הנכלל בביטוח זה), מחלה כלשהי 
לרבות מחלת מי?, אלא א' נרכש ביטוח מחלות וצוי? כ, במפורש 
לעצמו  גר'  שהמבוטח  גופנית  חבלה  לתנאיו,   Cובכפו ברשימה, 

במתכוו?, ה:תכנות מדעת שלא נעשתה לצור, הצלת נפשות.
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תאונה שארעה למבוטח עקב שירותו הצבאי ב.דיר או בקבע.1ג

או 2 בתרגילי9  השתתפות  בעת  למבוטח  שארעה  תאונה 
בהיותו  כלשה;  מלחמתיות  בפעילויות  או  צבאיות  בפעילויות 
בשירות מילואי9 או שירות טרו9 צבאי או בזמ; שירותו כמתנדב 

במשמר האזרחי.

הימצאותו של המבוטח במהל< טי.ה בכלי טי. חד מנועי או בכלי ד
טי. שהט.תו אינה כדי; או כטיי. או כאיש צוות בכלי טי. כלשהו, 
אלא א9 נמצא המבוטח בתור נו.ע בכלי טיי. בקו תעופה .דיר 

ומוכר.

השתתפות המבוטח ב.פורט אתגרי - .פורט הנושא בחובו .כנה ה
או .פורט אחר המערב מהירות, גובה, .כנה: 

מרוC יבשתי/מוטורי-יבשתי: לרבות  ה.וגי9  מכל  מרוצי9  נהיגת 
היאבקות,  מוטוקרו.,  טריאתלו;,  .ו.י9, 
שהוא,  .וג  מכל  מגע  קרב  או  התאגרפות 
 Dציד, רוגבי, רכיבה על .ו.י9, .פורט חור
הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח. 

מצנח ימי: רפטינג,  מי9,  .קי  י9,  אופנוע 
בננה,  קיאקי9,  שייט  גלי9,  גלישה.גלישת 
צלילה תו< שימוש במיכלי אויר או גז דחו., 
במקו9  רחצה  או  שחיה  חופשית,  צלילה 
הרשות,  בניגוד להוראות  או  מורשה  בלתי 

קייט .רפינג.

ממונעת אווירי: רחיפה  חופשית,  צניחה  צניחה, 
ובלתי ממונעת, גלישה ודאייה באוויר. 

בעזרת גבהי9: ו/או  חבלי9  בעזרת  הרי9  טיפו. 
.נפלינג,  מצוקי9,  גלישת  מדרי</י9, 

באנג'י, טיפו. קירות.

רשימת ענפי ה.פורט תעודכ; מעת לעת על פי הרשימה המופיעה 
www.fnx.co.il :באתר החברה

עי.וקו ו .פורט,  בקבוצת  רשו9  כ.פורטאי  המבוטח  של  פעילותו 
של המבוטח בענD .פורט כלשהו בצורה מקצוענית, השתתפותו 
הינו  מקצוענית"  בצורה  ".פורט  זה  (לעניי;  כלשה;.  בתחרויות 
בי;  העיקרי של המבוטח,  את עי.וקו  מהווה  .פורט אשר  פעילות 

שיש שכר כ.פי בצידה ובי; שאי;).

הזדעזעות המח או העצבי9 כשאינה מלווה בהיזק גופני גלוי.ז

חוקי ח על  עבירה  למעט  המבוטח,  מטע9  החוק  על  עבירה  כל 
התנועה.
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למרות ט טרקטורו*.  או  כלשהו  מ1וג  גלגלי  דו  מנועי  ברכב  נהיגה 
זו,  ונרכשה הרחבה  ברשימה  צוי* במפורש  א>  זה,  בחריג  האמור 

ובכפו= לתנאיה, יבוטל חריג זה.

בגינו י כושר,  מאי  כתוצאה  הביטוח  בתקופת  שנגר>  ביטוח  מקרה 
זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מכוח פולי1ה זו .

מדלק יא רדיואקטיבי  זיהו>  או  מיננת  קרינה  מלחמתי,  גרעיני  חומר 
גרעיני.  דלק  מבעירת  כלשהי,  גרעינית  מפ1ולת  או  כלשהו  גרעיני 
למטרת 1עי= זה בלבד - ״בעירה״ תכלול תהלי< כלשהו של בקוע 

גרעיני המכלכל עצמו.

מ1וג יב פעולות  או  איבה  מעשי  זר,  אויב  פעולות  פלישה,  מלחמה, 
מלחמת  הוכרזה),  לא  א>  ובי*  הוכרזה  א>  (בי*  מלחמה  פעולות 
אזרחי>, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, 
מרי, מרידה, מהפיכה, שלטו* צבאי או שלטו* שתפ1והו באורח בלתי 

חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, שביתה או השבתה אלימה.

יחול בגי* מקרה הנגר> או הקשור בכל פעולה שנעשתה  חריג זה 
לש> מניעה, דיכוי או השתלטות על פעולות כאלו ע"י הרשויות או 

גופי> אחרי>.

לצור< 1ייג זה - ”טרור” משמעו שימוש באלימות לצרכי> פוליטיי>, 
לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק 
ארגו*  ע>  בקשר  או  מטע>  הפועלי>  אנשי>  או  איש  ידי  על  ממנו 

כלשהו.

התפרעות שבה השתת= המבוטח.יג

יוצגו יד ייחשב כמוות מתאונה אלא א> כ*,  היעלמו של המבוטח לא 
למבטח ראיות 1בירות לעניי* מותו של המבוטח.

תשלו> תגמולי 3
הביטוח

מוות א
במקרה ביטוח בו נגר( מותו של המבוטח, ישל( המבטח למוטב 
המבוטח,  ידי  על  מוטב  קביעת  ובהעדר   - ברשימה  נקוב  ששמו 
ליורשיו החוקיי( - את 5כו( הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות, 
ויפקע תוק= פרק זה. אול> למרות האמור לעיל, א> שולמו למבוטח 
עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגי* נכות מלאה צמיתה, או 
ישל> המבטח במותו של המבוטח רק את  נכות חלקית צמיתה, 
ההפרש, א> נותר, שבי* ה1כו> המגיע לפי 1עי= זה לבי* ה1כו> 

ששול> כאמור בגי* נכות צמיתה.

נכות מלאה צמיתה ב
במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה 
בפרק זה, ב5עי: ח' להל8 ובכפו= לתנאיו,ישל( המבטח למבוטח 

את 5כו( הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה.
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נכות חלקית צמיתה ג
במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתה, כהגדרתה 
בפרק זה, ב8עי6 ח' להל4 ובכפו0 לתנאיו, ישל2 המבטח למבוטח 
תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח, עקב מקרה 
נכות  של  למקרה  ברשימה  הנקוב  הביטוח  8כו2  מתו>  הביטוח, 

מלאה וצמיתה.

חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה ד
לא יהיה זכאי  משנקבעה למבוטח נכות צמיתה חלקית או מלאה 
עוד לפיצוי על ב:י: אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. 
כאמור  הנכות  התגבשות  שלאחר  תקופה  בגי;  ששול>  :כו>  כל 

ייזק0 לחשבו; הפיצוי בגי; נכות צמיתה.

חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר לעבודהה

זמני 1 חלקי  כושר  ולאי  זמני  מלא  כושר  לאי  ההמתנה  תקופת 
מקרה  קרות  יו>  בתו:פת  ימי>  (שבעה  ימי>   8 בת  תהיה 

הביטוח), אלא א> צוי; במפורש אחרת ברשימה. 

אי 2 למבוטח  נגר2  שבו  ביטוח  במקרה   - זמני  מלא  כושר  אי 
כושר מלא לעבודה ישל2 המבטח למבוטח את ה8כו2 הנקוב 
ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מתו2 
וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור,  תקופת ההמתנה 

וזאת בכפו0 לפולי:ה זו.

זמני 3 כושר  אי  פיצויי> עקב  ישולמו  לא   - זמני  חלקי  כושר  אי 
לבצע  המבוטח  של  כושרו  נפגע  א>  אלא  לעבודה  חלקי 
לתקופת  למבוטח  נקבעה   .25% על  העולה  בשיעור  עבודתו 
זמ4 הגבלה בכושרו לעבודה בשיעור העולה על 25% ישל2 לו 
המבטח פיצויי2 שבועיי2 כשיעור אי-כושרו באחוזי2 ממכפלת 
8כו2 הפיצוי המשתל2 על פי פרק זה בגי4 אי כושר מלא זמני 
לעבודה, החל מתו> תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת 

אי הכושר כאמור, וזאת בכפו0 לפולי:ה זו.

התאריF הקובע לקרות מקרה הביטוח ולתקופת התשלו>4

א. לצור> פרק זה ייחשב תארי> קרות מקרה הביטוח כתארי> 
שבו צוי; בתעודת רופא מו:מF, שנמ:רה למבטח, וחישוב 

תקופת ההמתנה יתחיל ממועד זה. 

משנה  8עיפי  לפי  ביטוח  תגמולי  ישולמו  שבגינה  התקופה  ב. 
(2) ו- (3) לעיל, בי4 בנפרד ובי4 ביחד, בי4 שהפיצוי השבועי 
הוא על ב8י8 אובד4 זמני מלא של כושר עבודה, ובי4 שהוא 
על ב8י8 אובד4 זמני חלקי של כושר עבודה, לא תעלה על 

תקופה של:

בגי;  הביטוח,  מקרה  קרות  מיו>  רצופי>  שבועות   104  (1)
קרות  ביו>  המבוטח,  גיל  כאשר  ביטוח  מקרה  אותו 

מקרה הביטוח, נמוF מ- 65 שני> מלאות.

(2) 52 שבועות רצופי> מיו> קרות מקרה הביטוח, בגי; אותו 
קרות מקרה  ביו>  המבוטח,  גיל  כאשר  ביטוח,  מקרה 

הביטוח, 65 שני> מלאות או יותר.
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ג. קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכ- רופא מו(מ) שהמבוטח 
ותו)  ברשימה)  (כהגדרת7  הרגילי7  לעי(וקיו  כשיר לחזור 
זמ- (ביר לאחר מכ- נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי-
הנובעת חד-משמעית מאותו מקרה ביטוח,  כושר לעבודה 
שהמבוטח  נקבע  שבה  ביניי7  תקופת  אותה  תחשב  לא 
כשיר לעי(וקיו הרגילי7 כהפ(קה ברצ< תקופת התביעה, 
בתנאי שרופא מו6מ7 יאשר 6בירות התפתחות רפואית זו. 
תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפולי(ה 
רק לתקופות בה: קבע רופא שהמבוטח אינו כשיר לעבודה.

בדיקות רפואיותו

רופא 1 אל  מיד  לפנות  המבוטח  על  הביטוח,  מקרה  בקרות 
מו(מ) ולפעול על פי הוראותיו.

תביעה לתשלו7 תגמולי ביטוח תוגש בכתב כמפורט ב(עי< 7 2
לפרק י"ג: תנאי7 כלליי7 לכל חלקי הפולי(ה, ובכפו= לתנאיו 

((עי< תביעות וחובת שיתו< פעולה). 

המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מעת לעת, לפי שיקול דעתו, 3
ועל  המבטח  ידי  על  כ)  לש7  שיתמנה  רופא  ידי  על  להיבדק 

חשבונו

היק= מירבי של חבות המבטח על פי פרק א’ז
ביטוח  תגמולי  יותר  או  אחד  ביטוח  מקרה  עקב  המבטח  שיל7 
או  מוות  למקרה  ברשימה  הנקוב  הביטוח  (כו7  למלוא  המגיעי7 
מבלי  וזאת   - ה(כומי7  שני  מבי-  הגבוה   - מלאה  נכות  למקרה 
לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה - יפקע 

תוק= פרק זה.

קביעת הנכות הרפואיתח

ביטוח 1 מקרה  עקב  למבוטח  שנגרמה  הרפואית  הנכות  דרגת 
על פי פרק זה תיקבע על ידי רופא מטע7 המבטח ועל חשבונו 
מה(וג  לפגיעה  שנקבעו  הרלבנטיי7  המבחני7  פי  על  ותיקבע 
הביטוח  11 שבתקנות  בתו(פת לתקנה  אשר  א’  בחלק  הנדו- 
 ,1956  - תשט”ז  עבודה)  לנפגעי  נכות  דרגת  (קביעת  הלאומי 
אי:  ”המבחני7”).  זה  ב(עי<  (להל-   16  – ו   15 להוציא תקנות 
הוראה כלשהי  זה  כדי להחיל על פרק  נכות כאמור  בקביעת 

מתו7 חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.

לא פורטה הפגיעה במבחני7 שנקבעו בחלק א’ אשר בתו(פת 2
לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי, תקבע דרגת הנכות על 
ידי רופא מו(מ) מטע7 המבטח לפי הפגיעה הדומה לה, מבי- 

הפגיעות שנקבעו במבחני7.
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יותר 3 נפגע  או  איבר  באותו  פגיעות  מ+פר  אירעו  בו  במקרה 
מאיבר אחד, במקרה ביטוח אחד או שנפגע אותו איבר במקרה 
ביטוח נו+9, תחושב הנכות הצמיתה באופ) משוקלל, כדלקמ5: 
אחוז  ינוכו ממאה  אחד  באיבר  מפגיעה  הנכות כתוצאה  אחוזי 
בב+י+  יוכפלו  נו+9  באיבר  הנכות  אחוזי  "הב+י+").  (להל5: 
(להל5: "הנכות השנייה ") ויתוו+פו לאחוזי הנכות הקיימי?, וכ5 
הלאה. אול7, בכל מקרה לא יקבעו למבוטח אחוזי נכות מעבר 

ל – 100%. 

א) דוגמת המחשה: 

פגיעות:  נגרמו למבוטח שתי  ביטוח אחד  כתוצאה ממקרה 
נכות ראשונה עקב פגיעה ביד בשיעור 20% ונכות שניה ברגל 

בשיעור 30%. 

הב+י+ לחישוב לאחר ניכוי הנכות ביד הינו כדלקמ5:

 .100% - 20% = 80%

לאחר  שנותר  הב+י+,  יוכפל  ברגל,  הנכות  חישוב   Hלצור
ניכוי הנכות הראשונה, באחוזי הנכות השנייה:

80% X 30% = 24%

התוצאה - הנכות המשוקללת לנכות ביד וברגל:

20% + 24% = 44%

 ,₪  100,000 הינו  צמיתה  מלאה  לנכות  הביטוח  +כו?  א? 
ישולמו במקרה זה:

100,000 X 44% = ₪ 44,000

ב) א? נפגע איבר נו+9 במקרה ביטוח נו+9 או שנפגעו איברי? 
נו+פי? במקרי ביטוח נו+פי?, במהלH תקופת הביטוח, ללא 
קשר +יבתי למקרה הביטוח הקוד?, ובלבד שמקרי הביטוח 
הנכות  בגי5  הביטוח  תגמולי  יחושבו  בזה,  זה  תלויי7  אינ7 
הקודמת,  לנכות  קשר  ללא  החדשה  הצמיתה  החלקית 

כלהל5:

הנכות החדשה באיבר החדש נקבעה ל- 20%.

100,000 X 20% = ₪ 20,000

בגי)  ג) למע) ה@ר @פק מובהר בזאת, כי כל תגמולי הביטוח 
נכות חלקית צמיתה לא יעלו בכל מקרה על ה@כו7 הנקוב 

ברשימה לנכות מלאה צמיתה.

ג? 4 הביטוח  מקרה  קרות  עילה לתביעה עקב  למבוטח  הייתה 
מהמו+ד לביטוח לאומי כתוצאה מתאונת עבודה בלבד, תחייב 
של  נכותו  שיעור  לגבי  לאומי  לביטוח  המו+ד  של  הקביעה 
המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח ג? את הצדדי? לפולי+ה זו, 

ובלבד שניתנה במ@גרת ההתיישנות הקבועה בחוק.

תביעת  לבירור  מניעה  אי5  כי  בזאת  מובהר  +פק  ה+ר  למע5 
המבוטח מכח פרק זה בכל עת, ג? א? התביעה במו+ד לביטוח 
לאומי טר? התבררה, ובלבד שטר7 חלפה תקופת ההתיישנות 

לפי פרק זה.
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אחריות המבטח בגי3 מקרה ביטוח שגר- לנכות צמיתה מוגבלת 5
בי3  צמיתה,  לנכות  ברשימה  הנקוב  המלא  הביטוח  ל6כו- 
שישול- בבת אחת עקב נכותו הצמיתה המלאה של המבוטח 
ובי3 שישול- בחלקי-, בעקבות מ6פר תביעות לנכות צמיתה 
לשלמ-  המבטח  שעל  התשלומי-  6כו-  יגיע  כאשר  חלקית. 
ל6כו- הביטוח המלא הנקוב ברשימה בגי3 נכות צמיתה, יפוג 

תוקפו של כי6וי זה.

קביעת המו6ד לביטוח לאומי, שתחייב את הצדדי- לפרק זה, 
המבחני-  פי  על  שתעשה  הרפואית  הקביעה  ורק  א>  תהיה 
כאמור ב6״ק 1 לעיל, ולא תחול על תו6פות כלשה3 שתיקבענה 
על ידי המו6ד לביטוח לאומי מעבר לקביעה הרפואית הנעשית 
על פי המבחני-. תו6פות כאלה שמחו? למבחני-, לא תחייבנה 

את הצדדי- לפרק זה.

תנאי- מיוחדי-ט

המבטח לא יהיה חייב לשל- בגי3 מקרה הביטוח 6כו- העולה 1
או פיצוי  בגי3 מוות  על 6כו- הביטוח המופיע ברשימה כפיצוי 
בגי3 נכות צמיתה, וזאת מבלי לכלול תגמולי הביטוח ששולמו 

עקב אי כושר זמני לעבודה.

על 2 הביטוח,  מקרה  להוכחת  המבוטח  מחבות  לגרוע  מבלי 
בגינו  תובע  שהוא  הנכות  אחוז  את  למבטח  להוכיח  המבוטח 

ואת היות הנכות זמנית או צמיתה.

הרחבי- לביטוח תאונות אישיות בתו6פת דמי ביטוח 
(למעט א- נרש- אחרת ברשימה)

הכ6וי על פי הרחב כלשהו מבי% ההרחבי( שלהל% הינו בתוק- א, ורק א( צוי% ההרחב 
6ייגיה  הפולי6ה,  תנאי  לכל  ובכפו-  בגינו,  מתאימה  פרמיה  תמורת  ברשימה,  במפורש 
והוראותיה לרבות ”6ייגי- לחבות המבטח” ב6עיC 2 של פרק זה, אלא א- שונו במפורש 
על ידי הרשו- בהרחב. למע% ה6ר 6פק, מובהר בזאת כי אי% באי רכישת הרחב/י( כדי 

לפגוע בכי6ויי הפרק הב6י6יי(.

6יכו3 מלחמה 1
פ6יבי

אישיות א תאונות  לביטוח  הכי6וי  מורחב  המבוטח  בקשת  פי  על 
על פי פרק זה לעיל לכלול ג( מקרה ביטוח עקב 6יכוני מלחמה 
פ6יביי(, בהתא( ל6כומי הפיצוי הנקובי( ברשימה לפרק זה. זאת 
בתנאי שהמבוטח לא ישתתC בפעולות כלשה3 הקשורות ב6יכוני- 
המנויי- ב6עיC זה. למע3 ה6ר 6פק, חריג 2 (ג') לחריגי פרק זה, 

חל על הרחב זה.

בעקיפי%  או  במישרי%  שייגר(  ביטוח  פירושו: מקרה  6יכוני מלחמה 
פעולות  או  איבה  זר, מעשי  אויב  פעולות  מלחמה, פלישה,  ידי  על 
הוכרזה),  לא  א-  ובי3  הוכרזה  א-  (בי3  מלחמה  פעולות  מ6וג 
מלחמת אזרחי-, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית 
או עממית,מרי, מרידה, מהפיכה, שלטו3 צבאי או שלטו3 שתפ6והו 
או  שביתה  מצור,  של  מצב  או  צבאי  משטר  חוקי,  בלתי  באורח 
השבתה אלימה וכל מקרה הנגר( או הקשור בכל פעולה שנעשתה
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לש2 מניעה, דיכוי או השתלטות על פעולות כאלו ע"י הרשויות או 
פוליטיי2,  לצרכי2  באלימות  שימוש  פירושו:  טרור  אחרי2.  גופי2 
לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק 
ארגו4  ע6  בקשר  או  מטע6  הפועלי6  אנשי6  או  איש  ידי  על  ממנו 

כלשהו.

הרחב זה אינו מכ:ה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו ב
ייגר6 מקרה  נוטל חלק פעיל בכל אירוע כאמור שבגינו  בצבא או 

הביטוח.

תעלה ג לא  זה,  להרחב  מיוחדי2  פיצוי  :כומי  נקבעו  בו  במקרה 
אחריות המבטח בכל מקרה על :כומי הפיצוי המיוחדי6 המתייח:י6 

להרחב זה כפי שצוינו במפורש ברשימה.

התקופה בגינה ישלמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגי4 אי כושר ד
מלא זמני ובגי4 אי כושר חלקי זמני, בי4 נפרד ובי4 ביחד, לא תעלה 
על 52 שבועות רצופי6 מיו6 קרות מקרה הביטוח, בגי4 אותו מקרה 

ביטוח.

נהיגה ברכב 2
מנועי דו גלגלי 

או טרקטורו4

בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק זה – ביטוח תאונות אישיות א
- כתוצאה מנ:יעה של המבוטח ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורו<, 
הנקובי2  הפיצוי  ל:כומי  בהתא2  ביטוח  תגמולי  המבטח  ישל2 
ברשימה לפרק זה, בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה הביטוח היה 
נהג, כנדרש  נהיגה בר תוק? לכלי הרכב אותו  לנהג הרכב רישיו4 

על פי די4.

במקרה בו נקבעו :כומי פיצוי מיוחדי6 להרחב זה לא תעלה אחריות ב
המתייח:י6  המיוחדי6  הפיצוי  :כומי  על  מקרה  בכל  המבטח 

להרחב זה כפי שצוינו במפורש ברשימה.

התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגי4 אי כושר ג
מלא זמני ובגי4 אי כושר חלקי זמני, בי4 בנפרד ובי4 ביחד לא תעלה 
על 52 שבועות רצופי6 מיו6 קרות מקרה הביטוח, בגי4 אותו מקרה 

ביטוח.

חריג 2 (ט') ל”:ייגי2 לחבות המבטח” פרק זה בטל ומבוטל.ד

תנאי6 מיוחדי6 לפרק זה

תביעות וחובת 1
שיתו? פעולה

בתנאי2  פעולה   Dושיתו תביעות   Dב:עי מהאמור  לגרוע  מבלי 
הכלליי2 לפולי:ה, חלות על המבוטח, נציגיו האישיי2 או החוקיי2 

או המוטב חובות אלה: 

להמציא למבטח את כל המידע והמ:מכי2, כנדרש על ידו להוכחת א
מקרה הביטוח, ועל חשבונ2. א2 המידע והמ:מכי2 אינ2 ברשות2, 

עליה2 לעזור למבטח, ככל שיוכלו, להשיג2.
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אותו ב ולבדוק  לראות  לרופא מטע- המבטח  לאפשר  המבוטח  על 
בכל זמ2 מתקבל על הדעת.

על המבוטח או המוטב, לפי העניי1 להוכיח למבטח את קרות מקרה ג
הנכות  6וג  הנתבע,  הנכות  אחוז  מוות,  הוכחת  לרבות  הביטוח, 

זמנית או תמידית ואת אובד1 הכושר הזמני, המלא או החלקי.

מקדמות על 2
חשבו1 תגמולי 

הביטוח

עלתה תקופת אי כושר לעבודה על 30 ימי- מתארי5 קרות מקרה א
כל  בתו-  מקדמה  מהמבטח  לקבל  זכאי  המבוטח  יהיה  הביטוח, 
עקב  מהמבטח  שיגיעו  הביטוח  תגמולי  חשבו2  על  ימי-  שלושי- 

מקרה הביטוח.

<כומי- ששולמו למבוטח מכוח <עי= קט2 א‘ לעיל, ינוכו מתגמולי ב
הביטוח ה<ופיי- כשישולמו.

חישוב הניכוי ייעשה תו5 הצמדת המקדמה למדד או לשער המט״ח ג
הביטוח  תשלו- תגמולי  יו-  עד  המקדמה  תשלו-  מיו-  המו<כ-, 

ה<ופיי-.

 שינוי מקצוע3
או עי6וק

המקצוע והעי<וק של המבוטח, כמפורט בהצעה הינ- תנאי מהותי א
בי2  נקבעו,  הביטוח  ודמי  המבוטח  ה<יכו2  ולהערכת  זה  לביטוח 
היתר, על <מ5 נתוני- אלה. במקרה של שינוי המקצוע או העי<וק, 
משהיו  יותר  מ<וכני-  בעי<וק  או  במקצוע  המבוטח  יע<וק  א-  או 
בעת עריכת ביטוח זה – חייב המבוטח להודיע למבטח בכתב על 
ממועד  יו-   21 בתו5  כאמור,  הנו<=,  העי<וק  או  במקצוע  השינוי 

השינוי .

רשאי ב המבטח  יהיה  כאמור,  שינוי,  על  למבטח  המבוטח  הודיע 
בדמי  הפחתה  או  תו6פת  לרבות  חדשי<,  ביטוח  תנאי  לקבוע 
והכול בהתא< להוראות החיתו< הקיימות אצל המבטח  הביטוח, 
לגבי מבוטחי< בעלי מאפייני< דומי<, ובכפו? לחוק חוזה הביטוח, 

התשמ"א - 1981 (להל1: "החוק") ולה6דר התחיקתי.

המתאימי< ג הביטוח  דמי  שולמו  לא  או  כאמור  הודעה  נמ6רה  לא 
כפי שנקבעו ע"י המבטח, תקט1 חבות המבטח באופ1 יח6י בכפו? 

להוראות החוק.

א- שינה המבוטח את מקצועו או עי<וקו למ<וכ2 פחות משהיה בעת ד
ממועד  ביטוח  דמי  להחזר  זכאי  המבוטח  יהיה  זה,  ביטוח  עריכת 
ההודעה. זאת, בתנאי שדמי הביטוח, קוד- לכ2, כללו תו<פת עקב 
העובדה שהמבוטח ע<ק במקצוע או עי<וק, שיש בה- <יכו2 גבוה 

מהרגיל.

תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה 
למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח, מעבר לימי ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה או 

בפרק זה כתקופת המתנה עבור כל מקרה ביטוח.

הכי6וי לפי פרק זה הינו בכפו? ל6ייגי< ולתנאי< הכלליי< של פולי6ה זו.
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גילוי נאות לפרק יא': ביטוח תאונות אישיות

חלק א' לוח 1 ריכוז פרטי3 כלליי3 לפרק יא' תאונות

תנאי93עי7נושא

ביטוח תאונות אישיות1. ש3 הפרקכללי

מוות עקב תאונה2. הכי9ויי3 בפרק 

נכות מלאה צמיתה עקב תאונה

אי כושר זמני לע1וק במקצוע

הרחבות לפרק תאונות אישיות*:

נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורו5*

1יכו5 מלחמה פא1יבי*

3. מש< תקופת 
הביטוח

ממועד תחילת הביטוח ועד שנה כמפורט בד9 
הרשימה

4. תנאי3 לחידוש 
אוטומטי

אי5 חידוש אוטומטי

במקרה של אי כושר זמני- 8 ימי:, אלא א: צוי5 5 תק' המתנה
אחרת ברשימה

6. השתתפות 
עצמית

ימי תקופת ההמתנה, כמפורט לעיל 

7. שינוי תנאי הפרק שינוי תנאי3
במהל< תקופת 

הביטוח

אי5

הביטוח 8. גובה הפרמיהפרמיות ו1כומי  הכי1ויי:  לרשימת  בהתא: 
כמפורט ברשימה. דמי הביטוח צמודי: למדד.

פרמיה קבועה9. מבנה הפרמיה

10. שינוי הפרמיה 
במהל< תקופת 

הביטוח

ו1כומי  כי1ויי:  הגדלת  ביקש המבוטח  רק א: 
1יכו5  לרמת  מקצוע  שינוי  של  ובמקרה  ביטוח 

גבוהה יותר מכפי שהוצהר ברשימה  
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תנאי*(עי&נושא

11. תנאי ביטול תנאי ביטול
הפרק על ידי 

המבוטח

המבטח  למבטח.  בכתב  בהודעה  עת  בכל 
ביטוח המקובלי/ לתקופות  דמי  ישאיר לעצמו 
בגי5  הביטוח  דמי  ממלוא   10% בשיעור  קצרות 
כל חודש או חלקו בו הייתה הפולי>ה בתוק;, 
שהיו  הביטוח,  מדמי   10% של  שיעור  בתו>פת 

משתלמי/ בגי5 מלוא תקופת הביטוח.

12. תנאי ביטול 
הפרק על ידי 

המבטח

בהתא/ לחוק. 

13. החרגה בגי> מצב חריגי*
רפואי קיי*

ביטוח  ע>קי  הפיקוח על  בהתא/ לתקנות  יש, 
מצב  לעניי5  (הוראות  ביטוח)  בחוזי  (תנאי/ 

רפואי קוד/), התש>"ד – 2004.

14. (ייגי* וחריגי* 
לחבות המבטח

באותיות  >ומ5  תאונות  לפרק   2 ב>עי;  יש. 
מודגשות.

15. כי(וי למילואי* 
או לפעולות 

טרור 

נית5 לרכוש הרחבת כי>וי מלחמה פ>יבי,  לא. 
כהרחבה 1 לפרק התאונות.

16. שחרור מתשלו* (עיפי* נו(פי*
פרמיה

לא

17. קיזוז או 
השתתפות 

בתשלומי 
הביטוח

לא

18. קביעת נכות 
צמיתה 

הרלוונטי  בציו5   Eמו>מ רופא  ידי  על  תיקבע 
לפגיעה הגופנית בהתא/ לטבלת מבחני הנכות 
של המו>ד לביטוח לאומי, מכוח חלק א' אשר 
בתו>פת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי 
(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 
1956 , להוציא תקנות 15 ו – 16 ובהתא/ לפרק 

משנה א' לפולי>ה.



50
הפניק, חברה לביטוח בע"מ  300203001 מהדורת אוקטובר 2015 

הבית שלי - פולי,ה לביטוח דירה ותכולתה

תמצית הכי+ויי" ומאפייניה"

פירוט הכי+ויי" 
בפרק

 שיפוי תיאור הכי+וי
 או 

פיצוי

ממשק ע" +ל 
הב+י+ ו/או 

 השב"8 – 
הרובד הביטוחי

קיזוז 
תגמולי" 
מביטוח 

אחר

מוות כתוצאה 
מתאונה

פיצוי במקרה של מות המבוטח 
כתוצאה מתאונה, כמפורט 

בפרק יא' בהתא4 ל5כו4 הקבוע 
ברשימה. כי5וי זה חל בכל העול4, 

למעט מדינות אויב.

אי;מו5:פיצוי

נכות צמיתה 
מלאה או חלקית 
כתוצאה מתאונה

במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח 
נכות מלאה צמיתה, ישל4 המבטח 

למבוטח את 5כו4 הביטוח הנקוב 
ברשימה למקרה נכות מלאה 

וצמיתה, כאמור בפרק יא'. במקרה 
ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות 
חלקית צמיתה, ישל4 המבטח 
למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור 
אחוז הנכות שתיקבע למבוטח, 

עקב מקרה הביטוח, מתו= 5כו4 
הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של 

נכות מלאה וצמיתה. כי5וי זה חל 
בכל העול4, למעט מדינות אויב.

אי;מו5:פיצוי

אי כושר זמני 
מלא או חלקי 

מתאונה 

פיצוי לתקופה מוגבלת במקרה 
בו נגר4 אי כושר זמני מלא או 

חלקי למבוטח כתוצאה מתאונה, 
כמפורט בפרק יא', ובלבד ששיעור 

אי הכושר החלקי עולה על 25%. 
במקרה ביטוח שבו נגר4 למבוטח 

אי כושר מלא לעבודה ישל4 
המבטח למבוטח את ה5כו4 
הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי 

בשל אי כושר מלא לעבודה, החל 
מתו" תקופת ההמתנה וכל עוד 

נמשכת תקופת אי הכושר. נקבעה 
למבוטח לתקופת זמ; הגבלה 

בכושרו לעבודה, בשיעור העולה 
על 25%, ישל4 לו המבטח פיצויי4 

שבועיי4 כשיעור אי-כושרו באחוזי4 
במכפלת 5כו4 הפיצוי המשתל4 

על פי פולי5ה זו בגי; אי כושר מלא 
זמני לעבודה, החל מתו" תקופת 
ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת

אי;מו5:פיצוי
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פירוט הכי&ויי# 
בפרק

 שיפוי תיאור הכי&וי
 או 

פיצוי

ממשק ע# &ל 
הב&י& ו/או 

 השב"7 – 
הרובד הביטוחי

קיזוז 
תגמולי# 
מביטוח 

אחר

אי הכושר. תקופת התשלו# לא 
תעלה על 104 שבועות מיו# קרות 

מקרה הביטוח למבוטח שגילו ביו# 
קרות מקרה הביטוח מתחת ל-65 

שני#, ולא תעלה על 52 שבועות 
למבוטח שגילו ביו# מקרה הביטוח 

מעל 65 שני#. כי=וי זה חל בכל 
העול#, למעט מדינות אויב.

הרחבת נהיגה 
ברכב מנועי 
דו גלגלי או 

טרקטורו7

תשלו# תגמולי ביטוח למוות, נכות 
צמיתה חלקית או מלאה או לאובד@ 

כושר זמני מלא או חלקי כתוצאה 
מנ=יעה ברכב מנועי דו גלגלי או 

טרקטורו@, כאמור בהרחבה 2 
לפרק יא'. התקופה בגינה ישולמו 

תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגי@ 
אי כושר מלא זמני ובגי@ אי כושר 

חלקי זמני, בי@ בנפרד ובי@ ביחד, לא 
תעלה על 52 שבועות רצופי# מיו# 

קרות מקרה הביטוח, בגי7 אותו 
מקרה ביטוח. כי=וי זה חל בכל 

העול#, למעט מדינות אויב. הכי=וי: 
בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה 
הביטוח היה למבוטח רשיו7 נהיגה 

בר תוקA לכלי הרכב אותו נהג, 
כנדרש על פי די7.

אי@מו=Dפיצוי

הרחבת &יכו7 
מלחמה פ&יבי

תשלו# תגמולי ביטוח בגי@ מוות, 
נכות צמיתה חלקית או מלאה או 

אובד@ כושר זמני מלא או חלקי א# 
נגרמו למבוטח כתוצאה מ=יכו@ 

מלחמה פ=יבי, כמפורט בהרחבה 
1 לפרק יא'. התקופה בגינה ישולמו 
תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגי7 

אי כושר מלא זמני ובגי7 אי כושר 
חלקי זמני, בי7 נפרד ובי7 ביחד, לא 
תעלה על 52 שבועות רצופי# מיו# 

קרות מקרה הביטוח, בגי@ אותו 
מקרה ביטוח. כי=וי זה חל בכל 

העול#, למעט מדינות אויב.

אי@מו=Dפיצוי



52
הפניק, חברה לביטוח בע"מ  300203001 מהדורת אוקטובר 2015 

הבית שלי - פולי,ה לביטוח דירה ותכולתה

ביטוח תחליפי – ביטוח פרטי המהווה תחלי. לשירותי+ הניתני+ ב*ל הבריאות הציבורי 
ברבדי+  המגיעות  בזכויות  תלות  בלא  הביטוח  תגמולי  ישולמו  זה  בביטוח  בשב"9.  ו/או 

הב*י*יי+ ("מהשקל הראשו9").

ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שה+ מעל ומעבר ל*ל  ביטוח משלי, – 
בי9 ההוצאות בפועל להוצאות  ישולמו תגמולי+ שה+ הפרש  ו/או לשב"9. כלומר:  הב*י* 

המגיעות מ*ל הב*י* ו/או השב"9.

ביטוח מו01 - ביטוח פרטי הכולל שירותי+ שאינ+ כלולי+ ב*ל הב*י* ו/או השב"9. בביטוח 
זה ישולמו תגמולי הביטוח "מהשקל הראשו9".

כל האמור לעיל כפו0 לתנאי הפרק המלאי,
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פרק יב’ – ביטוח תאונות אישיות למשפחה

הביטוח לפי פרק זה תק0 רק א- צוי+ הדבר במפורש ברשימה.

תנאי הביטוח 1
לפי פרק זה

"ביטוח תאונות אישיות", לעיל על כל 8עיפיו,  יא'  לפי תנאי פרק 
למעט האמור ב:עי8 3 להל7.

המבוטח לפי 2
פרק זה

הביטוח לפי פרק זה מכ8ה את כל אחד מהמפורטי- להל+ אשר 
מתגורר בדירה בכתובת הנקובה ברשימה, על אחד מהמנויי- להל+ 

ייחשב כמבוטח נפרד:

המבוטח.א

ב+/בת הזוג של המבוטח.ב

ילדיה- של בני הזוג המפורטי- לעיל שגיל- עולה על 5 שני- וטר- ג
מלאו לה- 21 שנה.

ו/או אהכי:וי3 מוות  למקרה  מוגבלת  הכי8וי   – זוגו  וב+/בת  המבוטח  לגבי 
למקרה נכות תמידית מתאונה.

נכות ב למקרה  מוגבל  הכי8וי   – לעיל  כמוגדר  המבוטח  ילדי  לגבי 
תמידית מתאונה בלבד.

הינו א:כו? הביטוח4 הביטוח  8כו-   –  70 מתחת לגיל  זוגו  ב+/בת  או  המבוטח  א- 
.₪ 75,000

– ב  Gזוגו הינ- בגיל 70 שנה או למעלה מכ ב+/בת  או  א- המבוטח 
למקרה  הינ-  האמורי-  ה8כומי-   .₪  15,000 הינו  הביטוח  8כו- 
מלאה  נכות  של  במקרה  ותמידית.  מלאה  נכות  למקרה  או  מוות 

חלקית – האחוז המתאי- מתוG ה8כומי- הנ"ל.

לילדי- שגיל- 5 עד 21 שנה – 8כו- הביטוח הינו 30,000 ₪ למקרה ג
האחוז   – חלקית  מלאה  נכות  של  במקרה  ותמידית.  מלאה  נכות 

המתאי- מתוG ה8כו- הנ"ל.

שטח גיאוגרפי 5
לפי פרק זה

בהימצא  שאירע  ביטוח  למקרה  מוגבל  זה  פרק  על-פי  הכי:וי 
המבוטח בתחו? מדינת ישראל והשטחי? המוחזקי? בלבד..
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פרק יג’ – תנאי, כלליי, לכל פרקי הפולי#ה

המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי דרכי הפיצוי1
האלה:

תשלו, ערA האבד? או הנזק במזומ?;א

והבאת, למצב הדומה ב ניזוקו  או  תיקו? הדירה או התכולה שאבדו 
למצב, ערב קרות האבד? או הנזק;

בדירה ג חלקי,  החלפת  או  ממנה  חלקי,  או  התכולה  החלפת 
בפריטי, מאותו #וג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו ולגבי תכשיטי,, 
להחליפ,  או  לזהות,  שנית?  ובתנאי  המבוטח  לה#כמת   Bבכפו

בתכשיטי, זהי,.

הצמדת #כומי 2
הביטוח

בי! א לשינויי$  בהתא$  ישתנו  זו  בפולי-ה  הקבועי$  הביטוח  -כומי 
מדד המחירי$ לצרכ! שמפר-מת הלשכה המרכזית ל-טטי-טיקה 
(להל! - המדד), שפור-$ לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח 
הביטוח, למעט  קרות מקרה  לפני  לאחרונה  לבי! המדד שפור-$ 
במדד  לשינויי$  בהתא$  שישתנו  א’  פרק  לפי  הביטוח  -כומי 
המרכזית  הלשכה  שמפר-מת  למגורי$  בבניה  תשומה  מחירי 
הבניה), שפור-$ לאחרונה  – מדד תשומות  (להל!  ל-טטי-טיקה 
שפור-$  הבניה  תשומות  מדד  הביטוח לבי!  תקופת  תחילת  לפני 

לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח. .

פי ב על  הביטוח  ב-כומי  הגדלות  יחולו  הביטוח  במש? תקופת  א$ 
למדד  או  למדד  מהצמדה  כתוצאה  שלא  וזאת  המבוטח,  בקשת 
עליו  נו-@  ב-י-י  -כו$  כזאת  הגדלה  כל  תהווה  הבניה,  תשומות 
יהיה המדד  והב-י- להגדלה  לעיל,  חלי$ תנאי ההצמדה שפורטו 
מועד  לפני  לאחרונה  העני!,שפור-$  לפי  הבניה,  מדד תשומות  או 

תחילת תוק@ ההגדלה.

הצמדה וריבית 3
על תגמולי 

הביטוח

תגמולי הביטוח המגיעי$ למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו א
בהתא$ לשינויי$  בי! המדד שפור-$ לאחרונה לפני קרות מקרה 
למבוטח,  התשלו$  לפני  לאחרונה  שפור-$  המדד  לבי!  הביטוח 
למעט תגמולי ביטוח לפי פרק א’ שישתנו בהתא$ לשינויי$ במדד 
תשומות הבניה, שפור-$ לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבי! 

מדד תשומות הבניה שפור-$ לאחרונה לפני התשלו$ למבוטח. 

לתגמולי הביטוח תיוו-@ ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת הפרשי ב
הצמדה וריבית שב-עי@ 1 לחוק פ-יקת ריבית והצמדה, התשכ“א 
– 1961 (להל! – חוק פ-יקת ריבית), מתו$ 30 ימי$ מיו$ מ-ירת 
תביעה לתשלו$ תגמולי ביטוח לפי פולי-ה זו; אי! בהוראה זו כדי 

לגרוע מ-מכות של בית המשפט לפי החוק האמור.
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יהיו תגמולי הביטוח, לפי אער) כינו"4 בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה 
ער7 הכינו3 של הדירה או התכולה, אלא א4 כ3 המבוטח ויתר על 
כי:וי זה והדבר תועד בידי המבטח וצוי3 במפרט הפולי:ה; לעני3 זה, 
”כינו3“ – הקמה מחדש, תיקו3 או החלפה ברכוש חדש מאותו :וג 

ואיכות של הרכוש שאבד או שניזוק“

בהקמה ב מותני4  ביטוח  מקרה  בשל  כינו3  ער7  לפי  ביטוח  תגמולי 
מחדש בידי המבוטח או תיקו3 או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק 
וזאת ללא שינויי4 באיכות וב:וג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או 
ניזוק; לא הוק4 מחדש, תוק3 או הוחל? הרכוש שאבד או ניזוק, יהיו 

תגמולי הביטוח  בעדו לפי ער7 שיפוי.

נקבע :כו4 ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, לא יעלו תגמולי ג
הביטוח המשולמי4 בשל אבד3 או נזק שנגרמו לו על ה:כו4 הקבוע 

לו במפרט.

נקבע ד א7  התכולה,  מפרטי  לפריט  נפרד  ביטוח  :כו4  נקבע  לא 
תגמולי  ישולמו  כינו3,  ער7  לפי  יהיו  הביטוח  תגמולי  כי  במפרט 

הביטוח בעד אבד3 או נזק שנגרמו לו לפי ער7 כינו3.

לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ער7 כינו3 בשל אבד3 או נזק שנגר4 ה
לבגדי4  בלבד.

ביו4 ו כחדש  הרכוש  שווי  לפי  ישולמו  זה  :עי?  לפי  ביטוח  תגמולי 
ביצוע הכינו3, או לפי שוויו כחדש ביו4 תשלו4 תגמולי הביטוח, לפי 

המוקד4 משני התאריכי4.

או ז האבד3  קרות  לאחר  זמ3 :ביר  תו7  הכינו3  בביצוע  יש להתחיל 
הנזק, ובכל מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תו7 שניי4 עשר חדשי4 
ולגבי התכולה - תו7 תשעי4 ימי4  מתארי7 קרות מקרה הביטוח 
מתארי7 קרות מקרה הביטוח; באי3 אפשרות להשלי4 את הכינו3 
תואר7  במבוטח,  תלויות  שאינ3  מ:יבות  האמורות  התקופות  תו7 

תקופת ביצוע הכינו3 תו7 תיאו4 בי3 המבוטח למבטח.

אחריות המבטח לפי :עי? זה לא תעלה על :כו4 הביטוח הנקוב ח
במפרט לגבי הדירה, התכולה, או הפריט, לפי העני3.

תביעה 5
לתגמולי ביטוח

קרה מקרה ביטוח, יודיע המבוטח על כ) למבטח מיד לאחר שנודע א
לו הדבר;

תביעה לתשלו= תגמולי ביטוח לפי הפולי;ה ,תתועד אצל המבטח; ב
אי" באמור כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב;

זמ" ;ביר לאחר שנדרש לכ), ג על המבוטח למ;ור למבטח, תו) 
את המידע והמ;מכי= הדרושי= לבירור החבות והיקפה, וא= אינ= 

ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיג=;

המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח, ד
יעשה את הדרוש לבירור חבותו;
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המבטח ה בידי  שהיו  מהיו,  ימי,   30 תו/  ישולמו  הביטוח  תגמולי 
המידע והמ6מכי, הדרושי, לבירור חבותו.

הודעה 6
למשטרה 

בפעולת זדו9, 
פריצה, שוד או 

גניבה

על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבד+ או נזק הנובעי! 
לדעתו מפעולת זדו+, פריצה שוד או גניבה.

נמצא רכוש שנגנב בטר! שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פולי:ה זו, אמציאת רכוש7
יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישל! תגמולי ביטוח אלא א! כ+ 

ניזוק הרכוש שהוחזר;

נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יודיע המבטח ב
על כ> למבוטח או להיפ>; הרכוש שנמצא יעבור לבעלות המבטח 
הודעת  מיו!  ימי!   30 בתו>  למבטח  המבוטח  הודיע  כ+  א!  אלא 
המבטח או המבוטח, לפי העניי+. כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא 

בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה.

מקדמה 8
ותגמולי, 

שאינ, שנויי, 
במחלוקת

בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או א
התחייבות כ:פית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקו+ הנזק או האבד+ 

וזאת על חשבו+ הכ:פי! שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פולי:ה זו;

שיל! המבטח מקדמה על חשבו+ תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו ב
מה:כו! ה:ופי שישול! למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תו> הצמדת 
המקדמה למדד או למדד תשומות הבנייה, לפי העניי+, מיו! תשלו! 

המקדמה עד יו! התשלו! ה:ופי;

תגמולי ביטוח שאינ! שנויי! במחלוקת ישולמו תו> 30 ימי! מהיו! ג
לתשלו!  (ב)   14  Cל:עי בהתא!  תביעה  בכתב  המבוטח  שהגיש 

תגמולי הביטוח, וה! ניתני! לתביעה בנפרד מיתר התגמולי!.

החזרת 6כומי 9
הביטוח 

לקדמות,

ישיב א ביטוח,  מקרה  בשל  למבוטח  הביטוח  תשלו! תגמולי  לאחר 
המבטח את היקC חבותו לפי פולי:ה זו לקדמותו כפי שהיה :מו> 

לפני קרות מקרה הביטוח.

המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נו:פי! בעד השבת היקC הביטוח ב
לקדמותו מתארי> קרות מקרה הביטוח ועד תו! תקופת הביטוח; 
לצור> חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשל! בעד השבת :כו! 
ששיל!  הביטוח  תגמולי  רק  בחשבו+  יילקחו  לקדמותו  הביטוח 

המבוטח בפועל.
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השתתפות 10
עצמית

בקרות מקרה ביטוח המכו/ה לפי פולי/ה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח א
/כו8 של השתתפות עצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה;

א8 נקבע /כו8 השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מ/וי8 כאחוז ב
מ/כו8 הביטוח, יחושב /כו8 ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל 

פרק מפרקי הפולי/ה;

מבלי לגרוע מהאמור ב/עיפי8 קטני8 א’ ו-ב’, בקרות מקרה ביטוח ג
ב/כו8  המבוטח  יחויב  זו  לפולי/ה  ו-ב’  א’  פרקי8  לפי  המכו/ה 
אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה מבי> ה/כומי8 

הקבועי8 במפרט .

תשלו2 דמי 11
הביטוח ודמי2 

אחרי2

דמי הביטוח וכל יתר ה/כומי8 המגיעי8 מהמבוטח למבטח בקשר א
לפולי/ה זו ישולמו באופ> ובמועדי8 שיפורטו במפרט;

לעני> פולי/ה זו דמי ביטוח ה8 /< כל התשלומי8 שרשאי מבטח ב
לגבות ממבוטח, הכל לפי הנקוב במפרט.

יישא ג לא שול8 במועדו /כו8 כלשהו המגיע מ> המבוטח למבטח, 
ה/כו8 שבפיגור ריבית שנתית כקבוע בחוק פ/יקת ריבית בהתא8 
לשינויי8 במדד, בי> המדד שפור/8 /מו< לפני היו8 שנקבע לתשלו8 

ובי> המדד שפור/8 /מו< לפני יו8 התשלו8 בפועל.;

ימי8 ד עשר  חמישה  תו<  כאמור  שבפיגור  כלשהו  /כו8  שול8  לא 
המבטח  רשאי  לשלמו,  מהמבוטח  בכתב  דרש  שהמבטח  לאחר 
להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימי8 נו/פי8, 
שאינו  מוטב  נקבע  א8  כ>;  לפני  י/ולק  לא  שבפיגור  ה/כו8  א8 
רשאי המבטח לבטל את  חוזרת,  בלתי  היתה  והקביעה  המבוטח, 
לא  והמוטב  האמור  הפיגור  על  למוטב  בכתב  הודיע  א8  הביטוח 
/ילק את ה/כו8 שבפיגור תו< חמישה עשר ימי8 מהיו8 שנמ/רה 

לו ההודעה האמורה;

אי> בביטול הביטוח לפי /עיA זה כדי לגרוע מחובת המבוטח ל/לק ה
וכ>  האמור,  שעד לביטול  המתייח/ לתקופה  ה/כו8 שבפיגור  את 

את הוצאות המבטח.

 גילוי ושנוי12
בעני9 מהותי

פולי/ה זו הוצאה על /מ< התשובות שנת> המבוטח למבטח, בכתב א
או בכל דר< אחרת שתועדה בידי המבטח על כל השאלות שנשאל 
המבטח  של  הנחתו  /מ<  ועל  לפולי/ה,  ב/י/  ששימשה  בהצעה 
שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, 
למבטח  מהותי  הוא  כי  ידע  שהוא  עני>  מרמה  בכוונת  ה/תיר  לא 
לצור< הערכת ה/יכוני8 המבוטחי8 ונקט באמצעי8 למניעת נזקי8 
נקיטת8 להקלת ה/יכוני8 המבוטחי8  שהמבטח דרש בכתב את 

לפי פולי/ה זו;
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בכתב ב עני/ מהותי הוא עני/ ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח 
או בכל דר5 אחרת שתועדה אצל המבטח, ומבלי לגרוע מכלליות 

האמור ג7 ענייני7 אלה:

לגבי הדירה: מע/ הדירה, ער5 הדירה, 8וג המבנה, חומר הבניה, 1
מיקו7 הדירה בבני/, אמצעי בטיחות מכל 8וג שהוא, גיל הדירה, 
גודל הדירה, מ8פר החדרי7, מ8פר האנשי7 המתגוררי7 בה 

דר5 קבע, תו8פות ושינויי7 מיוחדי7;

לגבי התכולה: תיאור הפריטי7 המרכיבי7 את התכולה, ער5 2
גיל7  תוצרת7,  8וג7,  חשמליי7:  מוצרי7  פירוט  התכולה, 

וערכ7, ופירוט חפצי ער5.

לגבי הדירה והתכולה: נזקי7 שאירעו בשלוש השני7 האחרונות 3
פרטי7  וכ/  זו  פולי8ה  ידי  על  המכו8י7  מ8יכוני7  כתוצאה 
או  הדירה  את  8ירבו לבטח  או  שביטחו  קודמי7  מבטחי7  על 

התכולה בשלוש השני7 האחרונות. 

בענייני7 ג לשאלות  וכנות  מלאות  תשובות  המבוטח  השיב  לא 
מהותיי7, או ה8תיר מ/ המבטח בכוונת מרמה עני/ מהותי, או לא 
נקט באמצעי7 שדרש המבטח להקלת ה8יכוני7 המבוטחי7 לפי 
פולי8ה זו, יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אי/ ב8עי< 

זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי די/;

שינוי שחל ד כל  הביטוח על  יודיע למבטח במש5 תקופת  המבוטח 
בעני/ מהותי, מיד ע7 היוודע לו על כ5; לא גילה המבוטח למבטח 
על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפולי8ה או להקטי/ 

את היק< חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

ביטול 13

הפולי.ה
המבוטח רשאי לבטל את הפולי8ה בכל עת שהיא לפני תו7 תקופת א

הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמ8רה על כ5 
הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתא7  לבקשת המבוטח.

את ב המבטח לבטל  רשאי  די/,  פי  על  המבטח  בזכויות  לפגוע  בלי 
המבוטח  מצד  מרמה  בשל  הביטוח  תקופת  תו7  לפני  הביטוח 
הוצאת  טר7  עליה7  שנשאל  פרטי7  של  נאות  גילוי  אי  בשל  או 
ייכללו הנימוקי7 לביטול,  ובלבד שהודעה על כ5, שבה  הפולי8ה, 
ימי7 לפחות לפני התארי5 שבו  תישלח למבוטח בדואר רשו7 30 

יתבטל הביטוח;.

הודיע מבוטח על ביטול הפולי8ה כאמור ב8עי< קט/ א’ או הודיע ג
המבטח  יחזיר  ב’,  קט/  ב8עי<  כאמור  פולי8ה  ביטול  על  מבטח 
למבוטח בהקד7, ולא יאוחר מ-14 ימי7 מהמועד שבו נכנ8 הביטול 
היח8י  החלק  ששולמו;  הביטוח  מדמי  היח8י  החלק  את  לתוק<, 
ביחד  המבטח  שגבה  הביטוח  דמי  הכפלת   ידי  על  יחושב  כאמור 
שבי/ מ8פר הימי7 שנותרו במועד הביטול,  עד תו7 תקופת הביטוח 
המקורית, לבי/ מ8פר הימי7 הנכללי7 בתקופת הביטוח המקורית.
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כל ה0כומי$ שיוחזרו לפי 0עי. זה ישתנו בהתא$ לשינויי$ במדד ד
הביטוח  דמי  תשלו$  ביצוע  מועד  לפני  0מו7   שפור$0  המדד  בי8 
לבי8 המדד שפור$0 0מו7 לפני מועד החזרת  דמי הביטוח; א$ דמי 
הביטוח שולמו לשיעורי8, ישתנה כל 0כו$ בהתא$ לשינויי$ במדד  
המדד  ביצוע התשלו$ לבי8  מועד  לפני   0מו7  המדד שפור$0  בי8 

שפור$0 0מו7 לפני השבת דמי הביטוח.

ימי$   ה  30 תתבטל  משועבדת  פולי0ה  זה,  ב0עי.  האמור  א.  על 
לאחר שניתנה התראה על הביטול למוטב.

א$ בוטחה הדירה או התכולה בפני ה0יכוני$ הכלולי$ בפולי0ה זו אביטוח כפל14
יודיע המבוטח על כ7  יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות,  אצל 
לו  או מיד לאחר שנודע  למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל 

על כ7.

מלוא ב על  לחוד  המבוטח  כלפי  המבטחי$  אחראי$  כפל  בביטוח 
לפי  ביטוח  בתשלו$ תגמולי  ה$  יישאו  עצמ$  ובינ$ לבי8  ה0כו$, 

היח0 שבי8 0כומי הביטוח;

לדירה אהחלפת דירה15 ועבר  הביטוח  תקופת  בתו7  הדירה  את  המבוטח  החלי. 
למבטח  בהודעה  המבוטח,  יוכל  החדשה)  הדירה   - (להל8  אחרת 
החדשה  לדירה  זו  פולי0ה  לפי  הכי0וי  את  להעביר  ובה0כמתו, 
בדירה  בתוק.  להיות  ימשי7  והתכולה  הדירה  בעבור  והכי0וי 
הפולי0ה  לתנאי  ובהתא$  המבוטח  להודעת  בהתא$  החדשה. 
הקיימת; על א. האמור ב0עי. קט8 זה, הכי0וי בעד התכולה ימשי7 

להיות בתוק. בשתי הדירות לתקופה שלא תעלה על 3 ימי$;

עלה ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה על ער7 הדירה ב
יגדיל המבוטח בהתא$  ביו$ המעבר לדירה החדשה  או התכולה, 
את  יו$  מאותו  ימי$   30 תו7  למבטח  וישל$  הביטוח  0כומי  את 
הפרשי דמי הביטוח באופ8 יח0י בעד הגדלת 0כומי הביטוח; חישוב 
דמי הביטוח בעד הגדלת 0כומי הביטוח יעשה תו7 הבאה בחשבו8 
ועד  הביטוח  מתחילת תקופת  התכולה  או  הדירה  ער7  של עליית 

ליו$ המעבר.

ירד ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה מער7 הדירה או ג
התכולה ביו$ המעבר לדירה החדשה, יקטי8 המבוטח בהתא$ לכ7 
יו$ את  ימי$ מאותו   30 ויקבל מהמבטח בתו7  את 0כומי הביטוח 
הפרשי דמי הביטוח באופ8 יח0י בעד הקטנת 0כומי הביטוח; חישוב 
דמי הביטוח בעד הקטנת 0כומי הביטוח ייעשה תו7 הבאה בחשבו8 
ועד  הביטוח  מתחילת תקופת  התכולה  או  הדירה  ער7  של עליית 

ליו$ המעבר;
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היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח ג+ זכות פיצוי או שיפוי כלפי אתחלו16#
למבטח  זו  זכות  עוברת  ביטוח,  חוזה  מכוח  שלא  שלישי,  אד+ 

מששיל+ למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולי+ ששיל+.

זה ב 9עי8  לפי  אליו  שעברה  בזכות  להשתמש  רשאי  אינו  המבטח 
באופ; שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מ; האד+ השלישי פיצוי או 

שיפוי מעל לתגמולי+ שקיבל מהמבטח.

קיבל המבוטח מ; האד+ השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח ג
לפי 9עי8 זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה 

אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו  בשל כ=.

בכוונה ד נגר+ שלא  הביטוח  א+ מקרה  יחולו  לא  זה  9עי8  הוראות 
בידי אד+ שמבוטח 9ביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת 
קרבת משפחה או יח9י עבודה או בשל יח9י שוכר ומשכיר שביניה+ 
כלפי  האחד  התחלו8  זכות  על  ויתרו  והמשכיר  שהשוכר  ובתנאי 

השני;

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פולי&ה זו תהיה התיישנות17
בהתא3 לתקופה שנקבעה בחוק חוזה הביטוח;

המבטח לא יהיה אחראי בגי8 נזק תוצאתי כלשהו שיגר3 למבוטח נזק תוצאתי18
או למוטב כתוצאה מה&יכוני3 המכו&י3 על ידי הפולי&ה, אלא א3 

כ8 נקבע אחרת בפולי&ה זו.

הודעה של המבוטח או של המוטב, למבטח, תימ&ר למבטח בכתב אהודעות19
לאחד מאלה:

כל 1 או  זו  לפולי&ה  בכותרת  כמצוי8  המבטח,  של  משרדו  מע8 
למוטב,  או  למבוטח  המבטח,  יודיע  שעליו  בישראל  אחר  מע8 

מזמ8 לזמ8;

משרדו של &וכ8 הביטוח, הרשו3 בפולי&ה – לפי מענו, כמפורט 2
הביטוח  &וכ8  יודיע  שעליו  בישראל  אחר  מע8  כל  לפי  או  בה, 

הנזכר או המבטח, למבוטח או למוטב מזמ8 לזמ8.

בדר< ב שתימ&ר  יכול  למבטח  המוטב  של  או  המבוטח  של  הודעה 
אחרת מהאמור ב&עיA קט8 (א), שהמבטח יודיע עליה למבוטח או 

למוטב מזמ8 לזמ8.
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הבית שלי - נ.פחי0 לפולי.ה לביטוח דירה ותכולתה

במפורש  הדבר  צוי(  א,  רק  תק/  מטה,  הרשומי,  מהנ4פחי,  אחד  כל  על-פי  הכי4וי 
ברשימה.

נ.פח א’ - הרחבה מיוחדת לאיטו0 פנימי ושרותי חירו0 בדירה

מקבל השירות: המבוטח וכ( מי שמתגורר בדירה באופ( קבוע מטעמו.

מבצע השירות: כמפורט ברשימה של הפולי4ה

פירוט תנאי מת; השירות: כמצוי( להל(

נזקי0 הנובעי0 1
מאיטו0 לקוי או 

מאיטו0 ח.ר 
בדירה

במטבח, א או  באמבטיה  הפנימי  האיטו,  חידוש  או  האיטו,  תיקו( 
ו/או  הנזקי, למבנה  עד להפ4קה מלאה של חדירת המי,, תיקו( 
מהעדר  או  הלקוי  מהאיטו,  כתוצאה  נגרמו  אשר  המבנה  לצמודי 

האיטו,.

4ניאטריי,, ב כלי,  מרצפות,  החלפת  יכללו  לא  האיטו,  שירותי 
כיורי, אמבטיות, מקלחוני, וכו’.

שירותי האיטו, לא יחולו כאשר הנזק או הרטיבות נובעי, ממקור ג
חיצוני למבנה, קירות מעטפת הדירה, מי גשמי,, רטיבות מחלונות 

ודלתות חיצוניי,, מרפ4ות 4גורות.

השירות כולל תיקו( ו/או פיצוי עבור הצמדות לדירה כהגדרת( במונח ד
”דירה” שבתקנות ובפולי4ה.

אחריות מבצע השירות על פי .עי? זה, נזקי0 הנובעי0 מאיטו0 
לקוי או מאיטו0 ח.ר, לא תעלה על 20,000 ₪ לאירוע.

מת; שירותי 2
חירו0

"תקלת אינ.טלציה" - במערכות מי, קרי, וחמי,, דוודי,, מתקני א
ה4קה.

באירוע של דליפת מי,, כאשר הצינור הדול/ חיצוני (חשו/), 1
יבוצע תיקו( להפ4קת הנזילה.

באירוע של דליפת מי,, כאשר הצינור הדול/ נ4תר או פנימי, 2
לא  א,  (וזאת  בדירה  המי,  ממערכת  הפגוע  הקטע  ינותק 

נדרשת, לצורB התיקו(, פתיחת קירות או ריצו/).

באירוע של דליפת מי, מדוד מי, חמי, או ממתקני הה4קה, 3
המי,  ממערכת  הפגוע,  המתק(  או  החמי,,  המי,  דוד  ינותק 

בדירה.

(מדיח 4 במי,  שטיפה  שעניינו  מכשיר  יכלול תיקו(  לא  השירות 
כלי,, מכונת כבי4ה וכיוצ”ב).
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 תקלה במערכת החשמלב
במקרה של תקלת חשמל הגורמת להפ-קת חשמל בכל הדירה 

ומקורה במערכת החשמל בדירה או בלוח החשמל של הדירה, 
יכלול השירות איתור מקור התקלה, בידודו והשבת מערכת 

החשמל לפעילות.

השירות לא יכלול:

תיקו4 מקור התקלה, למעט א7 מקור התקלה הינו יציאתו של 1
נתי9 מכלל פעולה, בלוח החשמל של הדירה בלבד.

תיקו4 כל מכשיר שהוא.2

חברת 3 על  מוטלת  בה8  לטיפול  שהאחריות  במתקני8  טיפול 
החשמל.

פתיחת דלתות נעולותג
במקרה של נעילת דלתות חיצוניות או דלתות פנימיות של חדרי7 
בה7 נלכד אד7 - תבוצע פתיחת המנעול על-ידי מפתח מתאי7, 

או פריצת דלת, באישור מקבל השרות.

השרות כולל טיפול של פתיחה או פריצה בלבד ואינו כולל תיקו4 או 
ובדלת  החלפת המנעול או המנגנו4 או תיקו4, בגי4 פגיעה במשקו= 

שיגרמו עקב פריצה.

כלליד

ינתנו 24 שעות ביממה כל ימות השנה, למעט 1 שרותי החירו7 
ערב יו7 הכיפורי7 משעה 14:00 ובמהל9 יו7 הכיפורי7 עצמו, 

עד שעתיי7 לאחר הצו7.

ההודעה 2 קליטת  מרגע  דקות   90 בתו9  יינתנו  החירו7  שרותי 
במוקד מבצע השרות. השרות יינתA בדירת המבוטח.

המבוטח 3 יחוייב  חלפי7,  החלפת  יחייב  החירו7  שרות  א7 
מבצע  אצל  הנהוג   Aלמחירו בהתא7  החלפי7  של  במחיר7 

השרות.

חינ7 4 שרות  קבלת  של  מקרה  בכל   - עצמית  השתתפות 
ישל7  זה,  נ-פח  תנאי  פי  על  חרו7”  שרותי   Aמת” במ-גרת 
 Aמת Aהמבוטח השתתפות עצמית ב-כו7 הנקוב ברשימה לעני

שירותי חרו7.
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שרותי החירו, וג, תיקו0 נזקי המי,, יבוצעו באמצעות בעלי מקצוע אתנאי" כלליי"3
מו:מכי,/מיומני,, לפי העניי0, שישלחו לצור6 מת0 השרות.

תוק> הכי:וי ע”פ נ:פח זה הינו לתקופה המצויינת ברשימה והוא ב
של  פקיעתה  של  במקרה  ברשימה  המצויי0  למועד  קוד,  יבוטל 
הפולי:ה וג, או במקרה של ביטולו או של פקיעתו של הכי:וי על 

פי נ:פח זה

השירותי, יינתנו בפרי:ה ארצית בכל מקו, בישראל.ג

מוקד השרות של מבצע ד אל  פנה  בכ6, שהמבוטח  מותנה  הכי:וי 
השרות כדי לקבל את השרות ממנו. א, לא קיבל מקבל השרות את 
השרות ממבצע השרות לאחר פנייתו אליו וזאת למרות שהתקיימו 
כל התנאי, לקבלת השרות על פי תנאי נ:פח זה. תדאג הפניק: 

למת0 השירות למקבל השירות ע”י גור, מו:מ6 אחר.

תיקו2 חוזרה
במקרה  נו:פת  עצמית  השתתפות  מתשלו,  פטור  יהיה  המבוטח 
כאשר  הקוד,,  התיקו0  ממועד  חודשי,   12 תו6  חוזר,  תיקו0  של 
מקורה של ה:יבה לנזק הינה בגור, הנזק הקוד, או שהתיקו0 החוזר 

מתייח: לחלקי, או לעבודה שבוצעו בתיקו0 הקוד,.

נ:פח הזמנת שרות4 תנאי  פי  על  בכי:וי  כאמור  חירו,  לשרותי  הנזקק  מבוטח 
זה, יפנה טלפונית למוקד מבצע השרות. יזדהה בשמו, ימ:ור את 
מיקומה  כולל  התקלה,  את  ויתאר  שלו  הפולי:ה  ומ:פר  כתובתו 
המדויק בדירה. מוקד מבצע השרות פועל 24 שעות ביממה כל ימות 
השנה, בערב יו" הכיפורי" עד שעה 14:00 ואינו פועל במהל7 יו" 

הכיפורי" עצמו, עד שעתיי" לאחר הצו".

מ:פר הטלפו0 של מוקד מבצע השרות הינו כמפורט בד> הרשימה 
של הפולי:ה.
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 נ4פח ב’ - שירותי תיקוני+ למכשירי חשמל/ 
אלקטרוניקה/ מדפ4ות ומחשבי+ ביתיי+

”הכל FIX פלו4”

נות; השירות: כמפורט בד, הרשימה בפולי"ה.

פירוט תנאי מת1 השירות כמצוי1 להל1:

המכשירי+ אשר בעבור+ נית; שירות התיקוני+אהגדרות1

”המכשירי+” טלויזיה, LCD / פלזמה, וידאו, DVD, מיקרוגל, מקרר, 
מייבש  כבי"ה,  מכונת  מזג1,  אפיה,  תנור  כלי;,  מדיח  מקפיא, 
משמשי;  אינ;  או  וג;  מיועדי;  שאינ;  ומדפ"ת,  מחשב  כבי"ה, 
וג; או לשימוש תעשייתי,  וג; או לשימוש מ"חרי  לשימוש מקצועי 
אשר לחברה המייצרת אות; יש "וכ1 מכירות בישראל המייבא את 
הדג; המבוטח, נות1 שירותי אחזקה, וברשותו חלקי חילו, זמיני; 

(הנמצאי; במלאי היבוא1) לאותו דג;.

שירות התיקוני; ינת1 למכשירי; שגיל; עד 15 שנה.

”טלויזיה” - מקלט טלויזיה ביתי צבעוני בעל מנורת מ"B קתודית 
CRT לא כולל מקרני טלויזיה ל"וגיה;.

 LCD בשיטת B"פלזמה - מקלט טלויזיה ביתי הכולל מ/ LCD/LED

או LED או פלזמה בגודל של עד 50 אינטש.

”וידאו” - מכשיר וידאו ביתי ב"טנדרט V.H.S. המ"וגל לקלוט ולשדר 
"רטי טלויזיה, באמצעות קלטות וידאו, על גבי מקלט טלויזיה - לא 
כולל מכשירי וידאו ניידי; המהווי; חלק ממצלמת וידאו ולא כולל 

מצלמות וידאו.

"DVD” - מכשיר DVD ביתי המ"וגל לקלוט ולשדר "רטי טלוויזיה, 
מוזיקה וקבצי; באמצעות CD, לא כולל מכשירי; ניידי; המופעלי; 

ג; על "וללות.

”מיקרוגל” - מכשיר מיקרוגל ביתי - לא כולל תנור אפיה הכולל 
רכיב מיקרוגל.

”מקרר / מקפיא” - מקרר ביתי או מקפיא ביתי בנפח מק"ימלי של 
עד 800 ליטר ובנפח מינימלי של 240 ליטר, (לא כולל מקרר המיועד 

מטבעו ליינות).

”מדיח כלי+” - מדיח כלי; ביתי.

”תנור אפיה” - תנור אפיה ביתי - לא כולל טו"טר - אוב1, טו"טר 
בו  שיש  אפיה  ותנור  "וג  מכל  כיריי;  גז,  תנורי  שהוא,  "וג  מכל 

רכיב מיקרוגל.

”מזג;” - מזג1 ביתי (חלו1, מפוצל, מיני מרכזי) - עד וכולל ה"פק 
בצורה  מותק1   BTU  55,000 של  מדח"  תפוקת  ועד  כ”"   5.5 של 
את  מ"כנת  שאינה  שירות,  מת1   Bלצור "בירה  גישה  המאפשרת 

הטכנאי, לא כולל מזג1 נייד ומזג1 המקרר באמצעות מי; (צ’ילר).

”מכונת כבי4ה” - מכונת כבי"ה ביתית במשקל עד 9 ק”ג המופעלת 
ע”י חשמל בלבד.
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”מייבש כבי&ה” - מייבש כבי1ה ביתי, במשקל עד 9 ק”ג המופעל 
ע”י חשמל בלבד.

”מחשב” - מחשב ביתי אישי נייח, (חומרה בלבד) (לא כולל מחשב 
מ1חרי/ע1קי,  בשימוש  שאינו  ו-”אפל”)  ”מקינטוש”  ומחשבי  נייד 
ומפרט טכני הכולל: מעבד מרמת פנטיו? 4 ומעלה, מ1= קטודי ו/
או מLCD =1 עד וכולל 24 אינטש, זיכרוA פנימי, די1ק מגנטי בנפח 
 Aכונני די1קטי?, לוח מקשי?, כרטי1 קול, כונ ,GB80 מינימלי של
תקליטורי? ומוד?, פק1 פנימי – לא כולל ציוד וכרטי1י? ייחודיי? 
שאינ? מפורטי? לעיל ”מדפ1ת” - מדפ1ת נייחת ביתית לשימוש 
שאינה בשימוש מ1חרי/ע1קי שמהירות ההדפ1ה שלה עד וכולל 30 

דפי? שחור לבA בדקה.

עד   08:00 משעה  חול  ימי  שהינ?  א’-ה’  בימי?   - עבודה”  ”שעות 
שירות   ,13:00 השעה  עד   08:00 מהשעה  חג  וערבי  ו’  ובימי   17:00
HELP DESK בימי? א’ ועד ה’ שהינ? ימי חול יינתA משעה 08:00 עד 

.19:00

ואשר  ניתני? ברשימה  - הדירה המבוטחת אשר פרטיה  ”הדירה” 
בה נמצאי? המכשירי? המכו1י? על פי נ1פח זה.

”הרשימה” - הרשימה המצורפת לפולי1ה ומהווה חלק בלתי נפרד 
הימנה, כפי שתעודכA מעת לעת.

שיחזיק  מי  לרבות  הפולי1ה  פי  על  המבוטח   - השירות”  ”מקבל 
של  מטעמו  בדירה  המצויי?  במכשירי?  שישתמש  מי  ו/או  בדירה 

המבוטח על פי הפולי1ה.

”מעבדת השירות” - מעבדה של נותA השירות ו/או של קבלני משנה 
המבצעי? עבורו תיקוני מכשירי?.

הזמנת השירותב
נזקק מקבל השירות לשירותי? כאמור בנ1פח זה, יפנה טלפונית 
תעודת  הפולי1ה,  מ1פר  בשמו,  יזדהה  השירות   Aנות של  למוקד 

הזהות ויתאר את התקלה.

השנה,  ימות  כל  ביממה  שעות   24 פועל  השירות   Aנות של  המוקד 
הכיפורי?  יו?  ובמהל=   14:00 משעה  הכיפורי?  יו?  ערב  למעט 
 1 Lעצמו, אול? השירותי? יינתנו ב”שעות העבודה” כמפורט ב1עי

(הגדרות)

היק7 השירותג
השירות מכ1ה את כל שירותי האחזקה הדרושי? לפעולת? התקינה 
של המכשירי? ותיקוA כל קלקול או החלפת כל חלק הטעוA החלפה, 

למעט חריגי? המפורטי? ולמעט נזקי? המכו1י? בפולי1ה.

קבע ד באורח  ומותקני?  הנמצאי?  המכשירי?  לכל   Aיינת השירות 
בדירה שכתובתה מפורטת ברשימה.

השירות מותנה בכ= כי בתחילת תקופת השירות, המכשירי? יהיו ה
תקיני? ויפעלו בצורה נאותה.
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מובהר, כי החלפי/ אשר יוחלפו, א/ יוחלפו, על ידי מעבדות השירות ו
לא יהיו בהכרח מתוצרת היצר3, או חדשי/, א2 יהיו תואמי/ וימלאו 

במלוא/ את כל הפונקציות בדומה לחלפי/ מקוריי/.

מובהר כי מעבדת השירות זכאית במקו/ לתק3 או להחלי8 חלפי/ ז
במכשיר, ל;פק למקבל השירות מכשיר חליפי, ג/ מתוצרת שונה, 
כשווי  לא   - מובהר  (ועוד  כשווי המכשיר המוחל8  יהיה  שוויו  אשר 
ידי  ייקבע על  הוא  השווי,  מחלוקת על  של  ובמקרה  חדש)  מכשיר 
שמאי שימונה על ידי המבטח. הזכות בידי מעבדת השירות לשל/ 
תגמולי ביטוח בשווי המכשיר המקולקל. (לא כולל מקרי/ בה/ לא 

נית3 להשיג חלקי חילו8 לביצוע התיקו3).

היה ומעבדת השירות תתבקש לבצע תיקו3 חוזר של מכשיר מבוטח ח
תו2 12 חודשי/ ממועד התיקו3 הקוד/, והתיקו3 החוזר מקורו בגור/ 
שגר/ לתיקו3 הקוד/ או שהתיקו3 החוזר מתייח; לחלקי/ או לעבודה 
שבוצעו בתיקו3 הקוד/, תישא מעבדת השירות במלוא עלות התיקו3. 
עבור  בתשלומי/  השירות  מקבל  את  תחייב  לא  השירות  מעבדת 
;כו/  עבור  או  הקוד/,  בתיקו3  הוחלפו  ה/  א/  כלשה/,  חלקי/ 

השתתפות עצמית כלשהו.

מובהר, כי הכי;וי אינו כולל תיקו3 שלא באמצעות מעבדת השירות ט
השירות  מקבל  את  יפצו  לא  המבטח,  ו/או  השירות  נות3  לכ2  אי 
מעבדת  באמצעות  שלא  תיקו3  שביצע  במקרה  כלשהו,  ב;כו/ 

שירות.

שנגרמו למכשיר חריגי& כלליי&2 נזק  או  כל תקלה  יכ4ה  לא  זה  בנ4פח  השירות 
באחד מהמקרי& הבאי& ו/או כתוצאה מה&:

המכשיר מצוי בתו> תקופת האחריות על פי כתב הכי4וי שהוצא א
על ידי היצר< ו/או היבוא<.

שימוש במכשיר בניגוד להוראות היצר<.ב

פעולה שבוצעה (פתיחה, תיקו<, הכנ4ת שינויי& וכו’) במכשיר על ג
שנות<  בה בשעה  נות< השירות  ידי  הו4מ> לכ> על  גור& שלא  ידי 
המכשיר  את  ולתחזק  לתק<  התחייבויותיו  את  הפר  לא  השירות 

כאמור בהגדרת ”הזמנת שירות” דלעיל.

נזקי& הנגרמי& עקב פגעי טבע או חדירת נוזלי& למכשיר.ד

נזק תוצאתי מכל 4וג שהוא.ה

תקלות וג& או שיבושי& ברשת החשמל הציבורית וג& או הביתית.ו

נזק שנגר& עקב טלטול המכשיר ממקו& למקו& שלא על ידי נות< ז
השירות או בניגוד להוראות היצר<, או בשל גרימת נזק בזדו<.
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דוודי$ ח פח,  פל,טיק,  זכוכית,  חלקי  של  אובד2  או  תקלה  או  נזק 
ותופי$, גומי, צינורות, גומיות אטימה, חיבורי מי$, נורות למיניה2, 
צירי$, חומרי בידוד, לרבות קלקר, תיקוני חלודה, עבודות פחחות 
צבע וציפוי, למעט חלקי פל,טיק וגומי פנימיי$ אשר למבוטח אי2 

גישה אליה$.

נזק הנגר$ ממכר,מי$.ט

נזק הנגר$ עקב חלודה, ריקבו2 או קורוזיה.י

נזק הנגר$ לתקע או שקע החשמל אליו מחובר המכשיר.יא

נזק, תקלה או אובד2 שנגר$ עקב שבר, תאונה, אש, ברק, הצפה יב
או חבלה.

נזק או אובד2 לתבניות אפיה, רשתות שעוני$ ותצוגות למיניה$.יג

תקלה או נזק במקרר למייצר קוביות קרח על כל מרכיביו ול”קיו,ק” יד
מכל ,וג שהוא.

צינורות, טו לרבות  האויר  מזג2  של  בהתקנה  הקשורי$  נזק לחלקי$ 
תעלות, כבלי חשמל, תרי,י$ וגרילי$.

חדרי$ טז של  ברמה  הטמפרטורה  בקרת  למערכת  נזק  או  תקלה 
שבמערכת מיזוג האויר.

נזק, תקלה או אובד2 שנגרמו מוירו,י מחשב למיניה$. נזק או תקלה יז
לפנל LCD במוניטור.

מביצוע יח כתוצאה  לרבות  שהוא,  ,וג  מכל  נזק לתוכנות  או  תקלה 
חלקי$  החלפת  או  תיקו2  בעקבות  תוכנה  החלפת  או  העברה 

במחשב.

מדיות יט לרבות  למחשב  מתכלי$  חלפי$  או  אביזרי$  א,פקת 
די,קטי$ חיצוניי$, ,רטי פח$, ,רטי  מגנטיות, ,רטי$ מגנטיי$, 

הדפ,ה, מיכלי דיו, ראשי הדפ,ה, תו< ו,וגרי$ במדפ,ת ביתית.

במכשירי DVD: התיקו2 לא יכלול את מערכת הלייזר.כ

במכשירי פלזמה / LCD לא יכו,ה:כא

נזק או תקלה לפנל (מ,C) LCD / פלזמה.1

מידע 2 אח,ו2  מנגנוני  או  הקלטה  למערכות  תקלה  או  נזק 
בטלויזיות LCD / פלזמה.

3 0.5% של עד  בשיעור  לא תקיני$  פיק,לי$  או   C,במ צריבה 
מכמות הפיק,לי$.

פירוק והרכבה ממתק2 תלייה תיקרתי או רב שלבי$.4
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תנאי$ 3
ומועדי שירות 

למכשירי$ 
השוני$

טלויזיה, LCD, פלזמה, וידאו, מיקרוגלא

מועד תחילת השירות1

תו3 3 ימי1 מהיו1 שנדרשה מעבדת השירות, לית) שירות וזאת 
למקבל שירות שמענו שנמצא במרחק של עד 50 ק”מ ממעבדת 

השירות או תו3 6 ימי1 א1 המרחק גדול יותר.

מכשיר חלופי2

לאחר  המכשיר  את  תחזיר  לא  השירות  מעבדת  בו  במקרה 
יהיה  ימי1 מהמועד שבו נמ<ר המכשיר לתיקו),   7 תיקונו תו3 
תו3  התיקו)  ל<יו1  עד  חלופי  למכשיר  השירות  מקבל  זכאי 
היו1 השביעי כאמור. מקבל השירות שמענו   A24 שעות מחלו
נמצא במרחק גדול יותר מ-50 ק”מ יהיה זכאי למכשיר חלופי, 
היו1 השביעי כאמור.   A48 שעות מחלו עד ל<יו1 התיקו) תו3 
 LCD המכשיר החלופי יכול שיהיה מתוצרת שונה, ולגבי מכשירי

/ פלזמה יהיה בגודל 32 אינטש.

D.V.Dב

יועברו 1 והמכשירי1  בלבד  השירות  במעבדת  יעשה  התיקו) 
למעבדה ע”י מקבל השירות ועל חשבונו.

למעבדת 2 המכשיר  שהובא  מיו1  ימי1   4 תו3  יבוצע  התיקו) 
השירות.

התיקו) לא יכלול את מערכת הלייזר.3

במידה והקלקול הוא במערכת הלייזר ו/או א1 ה<פק לא תיק) 4
יציע ה<פק למקבל השירות,  ימי עבודה,   4 את המכשיר תו3 
בעל  אול1  שונה,  או  זהה  חלופי חדש מתוצרת   D.V.D מכשיר 

אות) פונקציות תפקודיות.

הלקוי,  המכשיר  במקו1  החדש  החלופי  המכשיר  קבלת  בגי) 
 20% בשיעור  מוגדלת  עצמית  השתתפות  המבוטח  על  תחול 
מ<3 ההשתתפות העצמית הרגילה הקבועה בפולי<ה למכשיר 

.D.V.D

מקרר, מקפיא, מזג=ג

מועד תחילת השירות1

או בכל מקרה  קירור של מקרר  במקרה של הפ<קת פעולת 
לידית  או  זר1 חשמלי לגוA המקרר  עובר  הקילקול  שבו עקב 
שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע בה1 – יהיה מועד 
נדרשה מעבדת  בו  היו1  יאוחר מלמחרת  לא  תחילת השירות 

השירות לית) השירות.

בכל מקרה אחר:

ימי1 מהיו1 שנדרשה מעבדת   3 - תו3  מועד תחילת השירות 
השירות, לית) שירות וזאת למקבל שירות שמענו נמצא במרחק 
ימי1 א1 המרחק   4 או תו3  50 ק”מ ממעבדת שירות,  של עד 

גדול יותר.
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מועד +יו* השירות2

החלקי!  החלפת  או  וג!  התיקו,  או  וג!  הטיפול  ביצוע  לאחר 
”מועד  (להל,:  השירות  תחילת  ממועד  עבודה  שעות   36 בתו: 

=יו! השירות”).

מכשיר חלופי3

בשירות למקרר, א! מעבדת השירות לא ת=יי! את השירות 
במועד =יו! השירות, יהיה מקבל השירות זכאי לקבל תו: 48 
ג!  חליפי,  מכשיר  כאמור,  השירות  =יו!  מועד   Cמחלו שעות 
עד  המקורי,  למכשיר  דומה  ברמה  אול!  שונה  מתוצרת  א! 

ל=יו! התיקו,.

מדיח כלי*, תנור אפיה, מכונת כבי+ה, מייבש כבי+הד

מועד תחילת השירות1

תו: 3 ימי! מהיו! שנדרשה מעבדת השירות, לית, שירות וזאת 
למקבל שירות שמענו נמצא במרחק של עד 50 ק”מ ממעבדת 

השירות, או תו: 6 ימי! א! המרחק גדול יותר.

מועד +יו* השירות2

החלקי!  החלפת  או  וג!  תיקו,  או  וג!  הטיפול  ביצוע  לאחר 
”מועד  (להל,:  השירות  תחילת  ממועד  עבודה  שעות   60 בתו: 

=יו! השירות”).

מכשיר חלופי3

לאחר  המכשיר  את  תחזיר  לא  השירות  מעבדת  בו  במקרה 
יהיה  ימי! מהמועד שבו נמ=ר המכשיר לתיקו,,   7 תיקונו תו: 
זכאי מקבל השירות למכשיר חלופי עד ל=יו! התיקו, תו: 48 
שעות מחלוC היו! השביעי כאמור, מתוצרת שונה, אול! ברמה 

דומה למכשיר המקורי.

מחשב, מדפ+ת ה

השירות1

ה=יוע הטכני של מעבדת  (HELP DESK) ממרכז  =יוע טלפוני 
מהיבטי  לעיל  כהגדרת!  המכשירי!  לתפעול  בנוגע  השירות 

חומרה בלבד, כולל אבחו, ומת, עזרה ראשונה.

מועד תחילת השירות2

ה=יוע הטלפוני יינת, תו: 60 דקות מרגע קליטת פניית מקבל 
השירות במוקד נות, השירות.

שירות בכתובת מקבל השירות3

השירות יינת, לכל המאוחר ביו! העבודה שלאחר מועד קליטת 
 30 בתו:  וי=תיי!  השירות  נות,  במוקד  השירות  מקבל  פניית 
לעיל  כאמור  במועד  י=תיי!  לא  והשירות  היה  עבודה.  שעות 
חלופי  מכשיר  השירות  מקבל  לרשות  השירות  מבצע  יעמיד 
דומה  ברמה  אול!  שונה  מתוצרת  א!  ג!  התיקו,,  ל=יו!  עד 

למכשיר המקורי.
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השתתפות 4
עצמית

ה0כו/ בו ישא מקבל השירות בגי, כל קריאה לשרות של כל מכשיר 
יהיה כמצויי, בד5 הרשימה של הפולי0ה. התשלו/ ישול/ למבצע 

השירות בפועל, במועד קבלת השירות וכנגד חשבונית מ0 כדי,.

למע, ה0ר 0פק מובהר כי קריאה לשירות משמעה ג/ קריאת 0רק 
וכ, כל בדיקה (או א5 ביקור של טכנאי, ג/ א/ לא יתבקש לבצע 
בדיקה או תיקו,) על פי פניית מקבל השירות או בשמו, ג/ א/ יתברר 
בגי,  שתשול/  המצטברת  העצמית  ההשתתפות  שהמכשיר תקי,. 
תיקוני/ במכשיר אחד במש= שנת השירות לא תעלה על 0= של 
400 ₪. למעט טלויזיות מ0וג LCD / פלזמה ומזג, בה0פק של 4.5 
כ”0 ומעלה, בה/ ההשתתפות העצמית המצטברת שתשול/ בגי, 
תיקוני/ במכשיר אחד במש= שנת השרות לא תעלה על 600 ₪. 
לביצוע  האחריות  בפי0קת  מהאמור  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אי, 

התיקוני/ שלהל,.

דמי ההשתתפות העצמית צמודי/ למדד ינואר 2010.

מקבל  ידי  על  העצמית  השתתפות  דמי  תשלו/  אי  של  במקרה 
השירות, יהא נות, השירות זכאי להפ0יק לתת את השירותי/ על פי 
כתב שירות זה, ובתנאי שנת, על כ= הודעה בכתב למקבל השירות 

ולחברת הבטוח.

אחריות לביצוע 5
התיקוני3

תיקו,  עבור  חודשי/   12 של  לאחריות  זכאי  יהיה  השירות  מקבל 
המכשיר המבוטח ותקופת האחריות תחל ממועד 0יו/ התיקו, של 
המכשיר. מבצע השירות ימציא למקבל השירות כתב אחריות בגי, 
במש= תקופה  כי  הדבר,  משמעות  לעיל.  כאמור  התיקוני/  ביצוע 
ותתגלה תקלה במכשיר  של 12 חודשי/ ממועד ביצוע תיקו,. היה 
המבוטח, מקבל השירות לא ישל/ השתתפות עצמית בגי, קריאה זו 
א/ יתברר כי התקלה מקורה בגור/ שגר/ לתיקו, הקוד/ או שהיא 

נובעת מהתיקו, הקוד/.

אחריות/ של נות, השרות וג/ של מבצע השרות וג/ או של הפניק0 אהגבלת החבות6
המבוטחי/  למכשירי/  שייגרמו  ישירי/  לנזקי/  ורק  א=  הינה 
כתוצאה מאירוע מכו0ה או כתוצאה ממת, השרותי/ או מאי מת, 
וכ, לנזקי/ למבוטח או לצד שלישי  השרותי/ על פי כתב השרות 

עקב רשלנות/ לרבות רשלנות עובדיה/ בעת מת, השרות.

החלפתו  או  המבוטח  המכשיר  של  חוזר  תיקו,  כוללת  האחריות 
בציוד דומה תקי,. תיק, מבצע השרות או נות, השרות את המכשירי/ 
כמי  אות/  יראו  כאמור,  אות/  החלי5  או  חוזר,  המבוטחי/ תיקו, 

שעמדו בתנאי 0עי5 זה.
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נות5 השרות וג$ או מבצע השרות וג$ או הפניק* או מי מטעמ$, לא ב
יהיו אחראי$ לנזקי$ תוצאתיי$ כ*פיי$ ובכלל זה א6 מבלי לגרוע 
שאינ$  פיצויי$  או  הנאה  הפ*ד  רווח,  למניעת  האמור,  מכלליות 
וכ5 לתביעות  או לרכוש,  פיזי לגו;  נזק  נגר$  לא  נזקי ממו5 כאשר 
א$  א;  אלה  נזקי$  בגי5  כלשהו  שלישי  מצד  השרות  מקבל  כנגד 
ניתנה לנות5 השירות או למבצע השרות הודעה בכתב על אפשרות 

להפ*די$ או תביעות כאלה.

הגבלת האחריות כאמור תחול ג$ על עובדי או שליחי נות5 השירות 
וג$/או מבצע השירות.

השירותי$ ייתנו בכל מקו$ במדינת ישראל ובישובי$ ישראלי$ אתנאי# כלליי7#
מעבר לקו הירוק.

השירות יבוצע במידת האפשר במקו$ הימצא$ של המכשירי$, ב
של  הימצא$  במקו$  השירות  את  לבצע  נית5  יהיה  ולא  היה 
המצא$  ממקו$  המכשירי$  הובלת  תבוצע  המכשירי$, 
למעבדת השירות וחזרה על ידי מעבדת השירות ועל חשבונה 

והכל בתו6 המועדי$ כאמור בהגדרת ”שעות עבודה” לעיל.

השירות לשלט רחוק ולמכשיר מ*וג DVD ינת5 במעבדה בלבד. 
השלט או ה-DVD יועברו למעבדה ישירות ויוחזרו ממנה על ידי 

מקבל השירות ועל חשבונו.

על א; האמור בנ*פח זה, נות5 השירות לא יהיה מחוייב לתת ג
את השירות במצב מלחמה, גיו* כללי, או מח*ור בחלקי חילו; 

הנדרשי$ להשלמת התיקו5.
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נ+פח ג’ - שירותי פריי. מתקדמי. לכי+וי נזקי צנרת

שירות פריי. 1
מתקד. לכי+וי 

נזקי צנרת

הכי"ויא

א'  5 של פרק  הינו בכפיפות לתנאי ,עי(  זה  פי ,עי(  הכי,וי על 
ביטוח הדירה ”טיפול בנזקי מי8 לדירה ובכפיפות להרחבה למת4 

שירותי חרו8” בנ,פח א' לעיל.

שירות פריי&ב

הכי,וי  מורחב  לעיל,   1 ,עי(  פי  על  הנית4  מהכי,וי  לגרוע  מבלי 
לכלול שירות פריי8 הכולל:

את 1 המבקר  אישי  לקוח  מנהל  באמצעות  בנזק  הטיפול  ליווי 
תהליA התיקו4 והשירות מתחילתו ועד ,ופו.

תרמית 2 הדמיה  של  בטכניקה  המופעל  מתקד8  בציוד  שימוש 
לאיתור נזילות ודליפות מהצנרת.

תק4 3 תו  בעלי  ואביזרי8  חומרי8  באמצעות  צנרת  נזקי  תיקו4 
בלבד.

שירות מלא לפתיחת ,תימות מכל ,וג באמצעות ציוד מתקד4.8

וריצו( עקב 5 והשלמה אמנותית של אריחי8, קרמיקות  שחזור 
תיקו4 הצנרת.

בקרת מומחה לבדיקת איכות התיקו6.4

,כו8 השתתפות עצמית אחד לכל אירוע ללא קשר למ,פר 7
מוקדי הנזק.

הגדרותאירוק עד הבית2

מקבל השירות: המבוטח וכ4 מי שמתגורר בדירה באופ4 קבוע 1
מטעמו.

מבצע השרות: כמפורט ברשימה של הפולי,ה2

3 Aהמוקד: מוקד טלפוני ארצי המופעל ע”י מבצע השרות במש
24 שעות ביממה, למעט יו8 כיפור ואשר מ,’ הטלפו4 שלו מצוי4 

ברשימה של הפולי,ה.

ימי עבודה: ימי8 א’-ה’ שהינ8 ימי חול מהשעה 08.00 עד השעה 4
17.00. ימי ו’ וערבי חג מהשעה 08.00 - עד השעה 13.00.

"וג השירותב

בטיחות  אקולוגיות לבית לח,כו4,  בדיקות   - הבית”  ”ירוק עד 
ושמירה על איכות ה,ביבה.
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מהות השירותי#ג

זה  נ%פח  במ%גרת  לקבל  זכאי  המבוטח  יהיה  אות3  השרותי3 
באמצעות מבצע השרות או מי מטעמו הינ3:

בדיקת מערכת המי# בדירה1

לקיומ8  חשד  ושלילת  הביתית  המי3  מערכת  תקינות  בדיקת 
התקנת  וברזי3.  ניאגרות  בדיקת תקינות  %מויות.  דליפות  של 
הח%כמי3)  עלות  כולל  (לא  ובמקלחות  בברזי3  ח%כמי3 
עלות  כולל  (לא  פילטרי3  החלפת  המי3.  בצריכת  לח%כו8 

הפילטרי3).

בדיקת מערכת החשמל, מתקני# ומכשירי# בדירה2

בדיקה של לוח החשמל הביתי כולל תקינותו של ממ%ר פחת   •
זר3, בדיקת מערכת הארקה ואמצעי ההגנה נגד התחשמלות.

פתח  בדיקת  טמפרטורה,  כיוו8  פילטרי3,  ניקוי  אויר:  מזגני   •
יניקה, הדרכה לשימוש יעיל וח%כוני.

וניקוי  בדיקה  הדלתות,  גומיות  של  איטו3  בדיקת  מקררי#:   •
המעבה, כוו8 טמפרטורה.

מייבשי כבי:ה: בדיקה וניקוי פילטרי3.  •

תאורה: החלפת נורות ליבו8 לנורות ח%כוניות (לא כולל עלות   •
הנורות).

בדיקת קרינה3

בדיקת קרינה למכשירי מיקרוגל, מ%כי טלויזיה ומ%כי מחשבי3.

דוח בדיקה והמלצות4

דוח ממצאי3 ובו פירוט הליקויי3 והמלצות לתיקו8 הליקויי3   •
ולפעולות נו%פות הנדרשות ליישו3 ”בית ירוק”.

הדוח ישלח למבוטח תו@ 4 ימי3 מתארי@ הביקור בדירה.  •

תדירות מת= השירותי#ד

במועד  לשנה  אחת  של  תקופתית  בתדירות  ינתנו  השרותי3 
פנייתו של המבוטח למוקד  הרצוי למבוטח תו@ שבוע ממועד 

וכפי שיתוא3 מראש.

השתתפות עצמיתה

בגי8 קבלת שרות ”ירוק עד הבית” על פי כתב שרות זה ישל3 
מקבל השרות השתתפות עצמית ב%כו3 הנקוב ברשימה לעניי8 

שרות זה.

%כו3 ההשתתפות העצמית כולל מע”מ.

השרות  קבלת  במועד  השרות  לנות8  במזומ8  יבוצע  התשלו3 
כנגד קבלה.

חשבונית מ% כדי8 תשלח למבוטח בנפרד.
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הבית שלי - פולי,ה לביטוח דירה ותכולתה

&ייגי#ו

על א4 האמור לעיל השירותי# לא יינתנו במקרי# הבאי#:

העלול לגרו# 1 טיפול  מחייב  הבייתיות  המערכות  מצב  כאשר 
להרעה במצב המיכני/טכני של המערכות, על פי חוות דעתו 

המקצועית של &פק השרות.

פי 2 הטיפול, על  למושא  נזק  השרות עלול לגרו#   Aמת כאשר 
חוות דעתו המקצועית של &פק השרות.

דוח המפרט את הנימוקי# לאי יכולתו של נותA השרות ל&פק את 
השרות ישלח למבוטח תוB 24 שעות ממועד הביקור.

כלליז

תוק4 נ&פח זה1

הפולי"ה  של  תוקפה  תחילת  במועד  לתוק/  יכנ"  זה  נ"פח 
ויישאר בתוקפו עד תו6 תקופת הביטוח. הודיע המבטח למבצע 
הביטוח,  תקופת  שה"תיימה  או  בוטלה  הפולי"ה  כי  השרות 
י"תיי6 באופ; אוטומטי ג6 תוקפו של נ"פח זה וזאת ללא כל 
לקבלת  הזכאות  למבוטח.  השרות  מבצע  של  נפרדת  הודעה 

השרות חלה מיד ע6 כני"ת כתב השרות לתוק/.

נזקק 2 ובשעות העבודה בלבד.  ניתני6 בימי העבודה  השירותי6 
המבוטח לשרות, יפנה טלפונית למוקד, יזדהה בשמו, כתובתו, 
מ" טלפו; בדירה ומ"’ פולי"ת הביטוח ויתאר את השרות שהוא 
הפרטי6  כל  את  למוקד  למ"ור  המבוטח  על  לקבל.  מבקש 
הנו"פי6 ככל שיידרשו לצור= ביצוע השרותי6 על פי נ"פח זה.

השרותי6 יינתנו לדירה המבוטחת בלבד.3

בכל עניי; הקשור בקבלת השרותי6 על פי כתב שרות זה, על 4
המבוטח לפנות למבצע השרות.

מובהר כי נות; השרות ו/או המבטח, לא יפצו את מקבל השרות 
ב"כו6 כלשהו, בגי; שרות או שרותי6 שקיבל שלא באמצעות 

נות; השרות.

השרותי6 יינתנו ע”י נות; השרות או מי מטעמו בפרי"ה ארצית.5

של 6 השירות  מוקד  אל  פנה  שהמבוטח  בכ=,  מותנה  הכי"וי 
קיבל  לא  א6  ממנו.  השירות  את  לקבל  כדי  השירות  מבצע 
מקבל השירות את השירות ממבצע השירות לאחר פניתו אליו 
וזאת למרות שהתקיימו כל התנאי6 לקבלת השירות עפ”י תנאי 
ע”י  השירות  למקבל  השירות  למת;  הפניק"  תדאג  זה  נ"פח 

גור6 מו"מ= אחר.






