רשימה-מפרט לביטוח שבר מכני

שם המבוטח

 :מדרשת שדה בוקר בנגב ו/או גופים בשליטת המדרשה

כתובת להודעות:

מדרשת בן-גוריון 84990

תקופת הביטוח 1.4.2011 - 31.3.2012 :
_____________________________________________________________________
הרכוש המבוטח

:

השתתפות עצמית

:

ציוד שונה
עד לסך $ 2,200,000......................................................

$ 1,500

הרחבות:
הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת
המבוטח.
 .1השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגים ובשעות נוספות וכן משלוח
אווירי עקב מקרה ביטוח ,עד לסכום שאינו עולה על  20%מסכום האבדן או הנזק הכולל,
שהינו נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
 .2לאחר קרות אירוע מבוטח יוחזרו סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות לקדמותם )לרבות
גבול אחריות שהינו נזק ראשון( ,החל מיום האירוע ,תמורת דמי ביטוח יחסיים נוספים,
אלא אם יורה המבוטח אחרת.
 .3אם סכום האבדן או הנזק אינו עלה על סך  $ 150,000לעניין תנאי ביטוח חסר יסתפק
המבטח בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש המבוטח שלא אבד או ניזוק.
 .4הרכוש המבוטח כולל רכוש בהקמה ,הרכבה ,פירוק והעברה בתחום החצרים בהם נמצא
הרכוש המבוטח.
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 .5הרכוש המבוטח מכוסה מפני הסיכונים המבוטחים ,גם בעת הימצאו מתחת לכיפת
השמים ,למעט אדן או נזק עקב סערה וסופה ,ושיטפון לרכוש שאין מטבעו או מייעודו
להימצא תחת כיפת השמים )פרט לרכוש כאמור בהיותו במעבר ובתנאי כי הובל בכלי רכב
סגור או מכוסה בהתאם למקובל(.
 .6פוליסה זו מורחבת לכסות אבדן או נזק פיזי תאונתי הנגרם לרכוש בבעלות של המבוטח
או באחריותו )אשר לא ניתן לבטחו על פי פוליסה זו( הנמצא בסמוך לרכוש המבוטח אשר
ניזוק בעקבות מקר ביטוח המבוטח על פי פוליסה זו .בתנאי כי אחריות המבטח על פי
הרחבה זו לא תעלה על סכום השווה ל 5%-מסכום הביטוח על פי הפוליסה או על סך
 $ 250,000הנמוך מבין שני הסכומים כאמור ,בעקבות מקרה ביטוח אחד.
סכום זה הינו נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
 .7פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות סבירות הדרושות לשם התאמתם של מבנה ו/או ציוד
אחר לרכוש המבוטח אשר ניזוק והוחלף בעקבות מקרה ביטוח המבוטח על פי הפוליסה,
בתנאי כי אחריות המבטח בגין ההוצאות כאמור לא תעלה על סכום השווה ל15%-
מתגמולי הביטוח המגיעים בגין מקרה הביטוח או בסך  ₪ 200,000הנמוך מבין שני
הסכומים כאמור.
סכום זה הינו נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
 .8המבוטח רשאי לבצע תיקונים מידיים הכרחיים בטרם בדיקתו של שמאי ,בתנאי כי
המבוטח ימסור הודעה מיידית בדבר גילוי מקרה הביטוח לשמאי ו/או למבטח וישמור על
החלקים שהוחלפו.
 .9היה ונגרם נזק נוסף בעת התיקון של הרכוש המבוטח אשר ניזוק עקב מקרה ביטוח אשר
מבוטח על פי הפוליסה ,אזי בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ,תחשב עלות תיקון הנזק
הנוסף כאמור כחלק מעלות תיקון הנזק המקורי.
 .10בניגוד לאמור בסעיף  18להרחבות לפוליסה ,היה ובשעת קרות מקרה הביטוח סכום
הביטוח הנקוב ברשימה יפחת מ 85%-מהסכום שהיה צריך להיות מבוטח על פי סעיף 18
כאמור ,אזי תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח הנקוב
ברשימה כאמור לבין  85%מהסכום שהיה צריך המבוטח לבטח בשעת קרות מקרה
הביטוח.
 .11פוליסה זו מורחבת לכסות אבדן מקרי של חומרי קירור )גז או נוזל( ושמנים עקב אחד
הסיכונים המבוטחים על פי פוליסה זו.
 .12הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק הנגרם לחומרי הפעלה )כגון שמן ,סיכה ,דלק,
ממריצים( חומרי קירור )בין אם נוזן ובין אם גז( ,כאמור בס"ק )5ב( לחריגים לפוליסה,
בתנאי כי אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על סך  $ 25,000בגין מקרה ביטוח
אחר.
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 .13היה והמבוטח התחייב בכתב ,לפני קרות מקרה הביטוח ,כי הביטוח הנערך על ידו יהיה
קודם לביטוח אחר כלשהו ,אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור ,והמבטח
מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.

תנאי הפוליסה לביטוח "מכונות )שבר מכני(" הידועים כמהדורת "ביט  2010דולרית" ,שיערכו בה
השינויים הבאים:
פרק חריגים
א .עמ'  2סעיף – 1
 (1המילים "או המצוינים בה כסיכונים שניתן לרכוש אותם" נמחקו.
 (2המילים "למעט נזקי חשמל ללוחות חשמל" הוחלפו במילים "למעט סיכון של
השלמה לכל הסיכונים ו/או נזקי חשמל".
 (3המילים "ע"פ הרחבת לוחות חשמל" הוחלפו במילים "ע"פ הסיכון של השלמה לכל
הסיכונים ו/או נזקי חשמל".
ב .עמ'  2סעיף  5א' – בסיפא התווספו המילים "חריג זה לא יחול על קריעה פתאומית או נזק
תאונתי הנגרם לרצועות הדרגנועים ולכבלי מעליות או עגורנים ,בגינם יהיה המבוטח זכאי
לשיפוי על יסוד החלפתם ובניכוי בלאי מתאים לתקופת השימוש בהם".
ג .עמ'  2סעיף  – 8הסיפא החל מהמילים "ו/או רשלנות פושעת" נמחקה ובמקומה התווסף "של
המבוטח".
פרק הרחבות
ד .עמ'  4סעיף  – 2בסיפא התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי
ביטוח חסר .מודגש במפורש כי הרחבה זו תחול גם מעבר לסכומי הביטוח שבפוליסה".
ה .עמ'  4סעיף  – 4בסיפא התווספו המילים "אולם במקרים בהם ערך היסודות לא נכללו בסכומי
הביטוח – הכיסוי מורחב לכסות אובדן או נזק ליסודות עד לסכום של  $ 100,000למקרה,
וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".
ו .עמ'  5סעיף  – 6התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתנאי ביטוח
חסר".
ז .עמ'  5סעיף  – 9המילים " 5%מסכום הביטוח או  ,$ 50,000הנמוך משניהם" הוחלפו במילים
"."$ 100,000
ח .עמ'  5סעיף  10ד' –
 (1לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "מנהלי המבוטח ,כל אדם אשר
בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".
 (2המילים "במקרה של ביצוע פשע" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון".
 (3בסיפא התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך
שהמבוטח ,לפני קרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף
כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה
הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף".
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ט .עמ'  6סעיף  – 13בסיפא התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר".
י .עמ'  6סעיף  – 14בסיפא התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר".
יא .עמ'  6סעיף  – 15המילה "מיידית" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".
יב .לפרק הרחבות התווספו סעיפים  19ו 20-כמפורט להלן –
"  .19בניגוד לאמור בסעיף 5א' לחריגי הפוליסה ,הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק
הנגרם לחומרי הפעלה )כגון שמן ,סיכה ,דלק ,ממריצים( וחומרי קירור )בין אם נוזל
ובין אם גז( וזאת עד לסך של  $ 50,000למקרה ,וזאת על בסיס "נזק ראשון" שאינו
כפוף לתנאי ביטוח חסר.
מודגש במפורש כי הרחבה זו תחול גם מעבר לסכומי הביטוח שבפוליסה.
אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי אחר שבפוליסה.
 .20אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או אי-
איחור בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי
על פי הפוליסה".
פרק תנאי הפוליסה
יג .עמ'  7סעיף  – 1אחרי המילים "אחרת בפוליסה" התווספו המילים "לטובת המבוטח".
יד .עמ'  8סעיף  - 7סעיפים א' ו-ב' נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח
במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח"
טו .עמ'  8סעיף – 8
 (1המילים "חובת הזהירות" נמחקו.
 (2בסיפא של סעיף ב' התווספו המילים "היה והופעל הרכוש שלא על ידי מפעיל מוסמך,
יהיה המבטח רשאי לדחות חבותו או להקטינה רק אם יוכיח כי עובדת היות המפעיל
בלתי מוסמך הייתה מהותית לאירוע ,אשר בלעדיה לא היה קורה".
טז .עמ'  8סעיף  10ב' – בסיפא התווספו המילים "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של
ממש האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל ,או לכרותו בתנאים שבו".
יז .עמ'  8סעיף  10ג' – המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים או" נמחקו.
יח .עמ'  9סעיף  14ב' – נוסח התנאי הוחלף בנוסח הבא:
"במקרה ופריט של הרכוש המבוטח הושמד כללי )להלן" :אבדן מוחלט"( ,ישלם המבטח את
ערכו החדש על הפריט ובניכוי בלאי כדלקמן:
עד  5שנים – ישלם המבטח את ערכו של הפריט כחדש ביום קרות האבדן וזאת ללא ניכוי
בלאי.
מעל  5שנים ועד  10שנים  -ישלם המבטח את ערכו של הפריט כחדש ביום קרות האבדן בניכוי
בלאי של .10%
מעל  10שנים  -ישלם המבטח את ערכו של הפריט כחדש ביום קרות האבדן בניכוי בלאי של
.25%
כ"אבדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ,ייחשב המקרה בו עלות התיקונים של
הפריט על פי חישוב השיפוי כמפורט בפסקה א' לעיל עולה על – או שווה אל – הערך הממשי
של הפריט מיד לפני קרות האירוע שגרם לאבדן".
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יט .עמ'  9סעיף  – 15המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם
התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
כ .עמ'  10סעיף  19ב'  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא -
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם
ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה
רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
כא .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  25כמפורט להלן –
" .25כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודא הדבר לאחראי
על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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