רשימה-מפרט לביטוח אש מורחב
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 :
____________________________________________________________________
 .1עבור רכוש דלא ניידא ודניידא מכל סוג שהוא ,כולל גם ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מבנים,
מתקנים ,דרכים ,משטחים ,מדרכות ,דירות ,תכולת דירות ,שקופיות ,ספרים ,חפצי אומנות,
תכשיטים ,מתנות ,כלי נגינה ,מחשבים ,כלי עבודה וכל רכוש אחר )למעט רכב מנועי( אשר
מדרשת שדה בוקר בנגב תצהיר כי נגרם לו נזק כספי עקב אבדן או נזק לאותו רכוש.
עד לסך$ 33,700,000 ......................................................................................................
הכיסוי לתכולת דירות חל במפורש גם על תכולת דירות בבעלות המבוטח או שכורות על ידו,
כולל גם תכולה השייכת לאחרים.
כל הנ"ל רכושו של המבוטח ו/או שמור אצלו בפיקדון ,ו/או בקומיסיון ו/או בשותפות עם
אחרים ו/או למבוטח זיקה אחרת בו ,וגם או שהם אחראים עבורו או חייבים לשלם עבורו מכוח
דין ,הסכם או כל סיבה אחרת ,וגם או בעלי עניין ביטוחי בו במקרה של אבדן או נזק המבוטחים
בפוליסה זו ,בעת הימצאו של הרכוש בכל מקום בישראל ובשטחים המוחזקים.

הרחבות והרחבות מיוחדות על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר:
פריצה

:

$ 500,000

גניבה פשוטה

:

$ 50,000

רכוש בהעברה

:

$ 250,000

סעיף חשמל

:

) 250,000לוחות חשמל ,שנאים פיקוד ובקרה(

שכר אדריכלים

:

 $ 250,000מהנזק או  20%מהנזק הגבוה מביניהם

שיחזור מסמכים

:

$ 500,000

פינוי הריסות

:

$ 1,000,000

הוצאות מיוחדות
לתיקון או החלפת
או תפעול הרכוש :
כל הסיכונים

:

$ 200,000
$ 1,000,000

המבוטח ישא ב $ 1,000 -הראשונים מכל נזק ,למעט נזקי טבע ורעידת אדמה עליהם תחול
ההשתתפות העצמית המפורטת בגוף הפוליסה.
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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.
 .1רכוש של אחרים  -שם המבוטח מורחב כדי לכלול "ו/או בעלי הרכוש".
 .2למען הסר ספק ,מובהר כי הפוליסה מכסה נזקי ברק כולל גם מוצבה חשמלית
ואלקטרונית.
תנאי כיסוי:
תנאי הפוליסה לביטוח "אש מורחב" הידועים כמהדורת "ביט  2010דולרית" ,שיערכו בה
השינויים הבאים:
פרק סייגים לחבות המבטח
א .עמ'  2סעיף  1ג' – נמחק.
ב .עמ'  3סעיף  2א' ) – (2בסיפא התווספו המילים "אלא אם צוין אחרת ב"'רשימה'".
ג .עמ'  3סעיף  2ג' – המילה "מלגזות" תוחלף במילים "ציוד שינוע והנפה לרבות עגורנים,
מנופים ,מלגזות".
ד .עמ'  3סעיף  2ד' – המילה "צמחיה" נמחקה.
ה .עמ'  3סעיף  - 4המילים "כולל ברק" נמחקו.
ו .עמ'  4סעיף "תנאי מיוחד – חובת הזהירות" נמחק.
פרק סיכונים נוספים מבוטחים
ז .עמ'  5סעיף ג'  – 1המילים "כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם נרשם בדף הרשימה כי
כיסוי זה תקף מורחבת בזה הפוליסה" הוחלפו במילים "הפוליסה מורחבת".
ח .עמ'  6סעיף ד' – 1
 (1אחרי המילים "ו/או גזים" שבשורה הראשונה התווספו המילים "ו/או אבקה".
 (2בסיפא התווספו המילים "ו/או אבקה".
ט .עמ'  6סעיף ד'  – 2התווספו המילים "שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".
י .עמ'  6סעיף ז' – לאחר "או הדלקותו" התווסף "או נזק לו".

מפרט לביטוח אש מורחב.doc

יא .עמ'  6סעיף ח' –
 (1המילים "כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת .אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף
תורחב הפוליסה" הוחלפו במילים "הפוליסה מורחבת".
 (2המילים "מתוך המבנים" הוחלפו במילים "מתוך החצרים".
 (3המילים "וכן החדירה על ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו הועתקו או הותאמו שלא
כדין" הוחלפו במילים " ו/או החדירה על ידי שימוש במפתחות העסק ו/או קוד מערכת
האזעקה ו/או קוד מערכת ההפעלה ו/או מפתחות אלקטרונים שהושגו ו/או הועתקו ו/או
הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין".
 (4לאחר המילים "מי מעובדי המבוטח" התווסף "ו/או המבוטח ו/או מי שמועסק מטעמו
ו/או מי שמועסק מטעם חברת הניהול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה".
 (5לאחר המילים "לתנאי ביטוח חסר" התווספו המילים "בהעדר סכום ביטוח ברשימה
תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל ,$ 250,000 -וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר".
יב .עמ'  7סעיף ט'  – 1לאחר המילה "פועל" התווסף "ו/או עובד ו/או מועסק".
יג .לפרק סיכונים נוספים מבוטחים יתווספו סעיפים יד' ו-טו' כדלקמן –
"יד .גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו/או שוד
מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך חצרי המבוטח וכן
צמודות מבנה ו/או מתקנים צמודי קרקע על ידי אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין
באופן חוקי ובין באופן לא חוקי ,למעט:
א .כספים מכל סוג ,ניירות ערך ותכשיטים;
ב .גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה.
אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה .סכום זה על בסיס נזק
ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר .בהיעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח על
פי הרחבה זו לסך של  $ 100,000על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
טו .קריסה  /התמוטטות
בכפוף לסייגי הפוליסה ותנאיה מורחבת הפוליסה לכסות התמוטטות ו/או קריסה ו/או
שקיעה פתאומית ובלתי צפויה ,שלא עקב הסיכונים האחרים המפורטים בפוליסה.
אחריות המבטח על פי הרחבה זו בביטוח הרכוש מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה .סכום
זה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר .בהיעדר סכום ברשימה תוגבל
אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של  $ 1,000,000על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר".
פרק הרחבות
יד .עמ'  8סעיף  – 1לאחר "תוספות לרכוש המבוטח" התווסף "יג' הוצאות פינוי הריסות ,טו'
הוצאות שיחזור מסמכים ו-טז' הוצאות שכר אדריכלים".
טו .עמ'  9סעיף ו' – לאחר "בלתי צפויים" התווסף "ו/או שינויים בשערי המטבע לפיהם נרכש
הרכוש המבוטח".
טז .עמ'  9סעיף ח' – הסיפא החל מהמילים "על אף האמור" נמחקה.
יז .עמ'  10סעיף יא' –
 (1אחרי המילים "עובדי המבוטח" התווסף "ו/או מי שמועסק ע"י המבוטח ו/או מתנדבים
ו/או חברי הנהלה".
 (2אחרי המילים " "$ 300התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף
לתנאי ביטוח חסר".
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יח .עמ'  10סעיף יד' –
 (1לאחר המילים "בשבתות ובחגים" התווסף "עבודות לילה ,עבודות בתנאים מיוחדים,
בדיקות תקינות".
 (2התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".
יט .עמ'  11סעיף יז'  - 1המילים "כפי שהמבטח ירשה )תוך תקופת הכינון האמורה(" הוחלפו
במילים "כפי שיתחייב".
כ .עמ'  11סעיף יז'  - 2המילים "בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד
לכינונו בפועל" נמחקו ,והתווסף המשפט "מוסכם כי שימוש בציוד חדש מתוך מלאי קיים
ייחשב ככינון הרכוש לצורך סעיף זה".
כא .עמ'  11סעיף יז'  – 3התווספה המילה "בערכו".
כב .עמ'  11סעיף יז'  5ס"ק א' – התווספו המילים "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם".
כג .עמ'  11סעיף יז'  5ס"ק ג' – נמחק.
כד .עמ'  11סעיף יז'  -התווסף סעיפים  7ו 8-כדלקמן–
" .7היה וניזוק ציוד אלקטרוני ,מוסכם כי המבוטח יוכל לרכוש ציוד אלקטרוני חדש בגרסה
מתקדמת יותר ,לאותם הצרכים להם שימש הרכוש הניזוק ,וזאת ללא הפחתה בגין
השיפורים.
 .8מוסכם בין הצדדים כי בעבור רכוש שניזוק ואשר אין לו תחליף ,ישולם פיצוי עפ"י הערכת
שווי של שמאי אשר יוסכם על הצדדים קביעת השמאי הינה חלוטה וסופית".
כה .עמ'  13סעיף יט' –
 (1המילים " 12חודשים" הוחלפו במילים " 18חודשים".
 "10%" (2הוחלף ב."15%"-
כו .עמ'  15סעיף כז' – המילים "רשויות ציבוריות כגון משרד התקשורת ,חברת החשמל והעירייה,
הנמצא בחצרי המבוטח והמיועד לשימושו" הוחלפו במילים "רשויות ציבוריות וחברות
שירותים כגון משרד התקשורת ,חברת החשמל ,העירייה ,חברות גז ,דלק וכבלים הנמצא
בחצרי המבוטח והמיועד לשימושו ו/או לשימוש המשתמשים בחצריו".
כז .עמ'  15סעיף כח' – המילים "אם צוין הדבר ברשימה ,מורחבת הפוליסה" התחלפו המילים
"הפוליסה מורחבת".
כח .עמ'  15סעיף לא' –
 (1לאחר המילים "ללוחות חשמל" התווסף "ו/או שנאים ו/או לוחות בקרה ו/או לוחות
פיקוד".
 "$ 50,000" (2הוחלף ב."$ 100,000" -
כט .עמ'  15סעיף לג' – התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי
ביטוח חסר".
ל .עמ'  15סעיף לד' –
 (1המילים "תכנון ,חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים" )שבסעיף  1א'( נמחקו.
 (2לאחר "נזק הנגרם" )שבסעיף  1ג'( התווספה המילה "במישרין".
 (3בסוף סעיף  1ג' התווספו המילים "סייג זה יחול רק על אותו פרט עליו בוצעה העבודה ,ולא
על נזק לרכוש אחר".
 (4בסיפא של סעיף  9התווספו המילים "מחוץ לחצרי המבוטח".
 (5התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".
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לא .לפרק הרחבות התווספה הרחבה לח' כמפורט להלן –
"לח .אי 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
לב .עמ'  18סעיף  – 1לאחר "בפוליסה זו" התווספו המילים "לטובת המבוטח".
לג .עמ'  18סעיף  – 5סעיפים א' ו-ב' נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח
במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח".
לד .עמ'  19סעיף  – 6המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם
התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
לה .עמ'  19סעיף  7ב' – 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".
לו .עמ'  20סעיף  12ד' –
 (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 נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".
 (3התווספו 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".
לז .עמ'  21סעיף  16ב'  -המילים "לגבי ביטוחים המנוהלים על ידי תחום ישירים ותעשיה ימונה
השמאי תוך תיאום מלא עמם ועם המבוטח" הוחלפו במילים "מינוי השמאי יהיה תוך תיאום
מלא עם המבוטח".
לח .עמ'  22סעיף  18ב'– התווספו המילים "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר האם לכרות את
חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו".
לט .עמ'  22סעיף  18ג' – המילים "לאחד המנהלים בתאגיד או" נמחקו.
מ .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  23כמפורט להלן –
" .23כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודא הדבר לאחראי
על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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