רשימה-מפרט לביטוח כספים

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  :כספים ,כמפורט בפוליסה
עד לסך $ 25,000 ........................................................................

השתתפות עצמית

$ 1,000 :

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.

הרחבות מיוחדת:
 .1יצוין במפורש כי הכיסוי חל גם על זיוף שיקים ,המחאות ומסמכים אחרים.
 .2פוליסה זו מורחבת לכסות כספים בעת המצאם ביד מנהלים ו/או עובדים במסגרת תפקידם,
בעת המצאם בחו"ל ,בתנאי כי אחריות המבטח בגין כספים בידי מנהל/עובד אחד לא תעלה על
סך  .$ 2,000ההשתתפות העצמית לעניין הרחבה זו תעמוד על .$ 250
 .3הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק לחפציו האישיים של כל אחד ממנהלי או עובדי
המבוטח כתוצאה משוד או כל ניסיון לכך ,בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים עד
לסך של  $ 1,000לאדם.
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תנאי הכיסוי:
תנאי הפוליסה לביטוח "כה"ס כספים" מהדורת "ביט'  2010דולרית" ,שיערכו בה השינויים
הבאים:
פרק הגדרות
א .עמ'  2הגדרת "כספים" – לאחר המילים "המחאות דואר" התווספו המילים "המחאות
נוסעים ,שוברי אשראי".
ב .עמ'  2הגדרת "חצרי המבוטחים" – בסיפא התווספו המילים ")בין אם באופן קבוע ובין אם
באופן זמני(".
ג .עמ'  2המילים "התניה מיוחדת" הוחלפו במילים "הנחיה מיוחדת".
ד .עמ'  2סעיף "הבהרה" – נמחק.

פרק חריגים
ה .עמ'  3סעיף  – 5המילה "עקב" הוחלפה במילה "שטיבם".
ו .עמ'  3סעיף  – 8בסיפא התווספו המילים "מחוץ לשעות העבודה".
ז .עמ'  3סעיף  – 10נמחק.
ח .עמ'  3סעיף  – 11נמחק.
פרק הרחבות
ט .עמ'  4סעיף – 2
 (1המילים "ממסרים )למעט מזומנים( משורטטים ) "(CEOSSEDהוחלפו במילים "כספים
כהגדרתם בפוליסה".
 (2המילה "רשום" נמחקה.
 (3אחרי המילים "משרדי שליחויות מוכרים" התווספו המילים "או שליחים המועסקים על
בסיס חשבונית".
 (4הסיפא החל מהמילים "מוצהר ומוסכם" נמחקה.
י .עמ'  4סעיף  – 3נוסח ההרחבה הוחלף בנוסח הבא " -מודגש במפורש כי הכיסוי חל גם על זיוף
שיקים ,המחאות ומסמכים אחרים".
יא .לפרק ההרחבות התווספו הרחבות  4עד  8כמפורט להלן:
" .4ביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק לחפציו האישיים של כל אדם בשירותו של
המבוטח כתוצאה משוד או כל ניסיון לכך ,בעת שהללו מופקדים על הכספים
המבוטחים ,זאת עד לסך של  $ 1,500לאדם אחד.
 .5פוליסה זו מורחבת לכסות כספים בעת המצאם בידי מנהלים ו/או עובדים במסגרת
תפקידם ,בעת המצאם בחו"ל ,וזאת עד לסך של  $ 1,500לאדם אחד.
 .6הגדרת "פריצה" תורחב כך שגם פריצה לכספת עצמה תיחשב כ"פריצה".
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 .7גבולות האחריות של המבטח שבפוליסה יוכפלו במועדים בהם סניפי הבנק אינם
פתוחים לציבור עקב שביתת עובדים ו/או השבתה של הבנק ,וזאת החל משעה 12:00
של היום שקדם למועדים כאמור ועד לשעה  16:00של היום הראשון לאחר המועד
שבו נפתחו סניפי הבנק לציבור.
 .8אי 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".
יב .עמ'  4סעיף "חובת הזהירות" – נמחק.
פרק תנאי הפוליסה
יג .עמ'  4סעיף  1ב' – בסיפא התווספו המילים "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר
השפעה של ממש האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל ,או לכרותו בתנאים שבו".
יד .עמ'  4סעיף  1ג' – המילים "של אחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או" נמחקו.
טו .עמ'  4סעיף  – 2סעיפים א' ו-ב' נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י
המבוטח במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח"
טז .עמ'  6סעיף  – 6המילים "עם דרישתו הראשונה" הוחלפו במילים "תוך זמן סביר עם
דרישת המבטח".
יז .עמ'  6סעיף - 8
 .iהמילים "אם לא צוין אחרת ברשימה לפוליסה יוחזרו גבולות האחריות" הוחלפו במילים
"גבולות האחריות יוחזרו".
 .iiהסיפא החל מהמילים "סך סכומי הביטוח" נמחקה.
יח .עמ'  6סעיף  – 10המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו
ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
יט .עמ'  6סעיף  11א'  -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".
כ .עמ'  7סעיף  12ד' –
 .iלאחר 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".
 .iiהמילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".
בסיפא התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך
.iii
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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כא .לפרק תנאי הפוליסה התווספו סעיפים  18ו 19-כדלקמן –
" .18על פי פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה ולהוראותיה ,חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א – ,1981
אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו לטובת המבוטח".
 .19כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודא הדבר לאחראי
על נושא הביטוח אצל המבוטח".

מפרט לביטוח כספים.docx

