פוליסה לביטוח רכב
)נזקי רכוש ונזקי רכוש של צד ג'(

 פוליסה זו אינה מיועדת לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון

פוליסה זו היא חוזה בין מנורה חברה לביטוח בע"מ )להלן"-המבטח"(
ובין המבוטח ששמו מפורש ברשימה )להלן"-המבוטח"(
לפיה מסכים המבטח תמורת דמי ביטוח לשפות את המבוטח למשך תקופת הביטוח בשל אבדן
או נזק שיגרם לרכב המבוטח עקב מקרה הביטוח ובשל נזק לרכוש צד שלישי.
סכום הביטוח הינו הסכום אשר המובטח בחר לבטח את הרכב ואשר מהווה סכום מירבי לפיצוי
לפי פרק א' ובסיס לחישוב דמי הביטוח ואינו מהווה ערך מוסכם.
דמי הביטוח ,תקופת הביטוח ,ההשתתפות העצמית ,סכומי הביטוח ,וגבולות האחריות על פי פרק ב'
הנקובים ברשימה המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
הצעת הביטוח וההצהרה הכלולה בה ,שנחתמו על ידי המבוטח ,הינה הבסיס והיסוד לפוליסה זו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,והפוליסה הוצאה על ידי החברה בהסתמך על ההצעה וההצהרה.
מהדורה 11/2012 :

פרק א'  :ביטוח הרכב
.1

מקרה ביטוח
מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים
המפורטים להלן בתקופת הביטוח לרכב הנקוב ברשימה ,לרבות שמשות
הרכב ולאביזריו הצמודים אליו והנמצאים בו מכוח דין )להלן-הרכב(:
) (1אש ,ברק ,התפוצצות ,התלקחות;
) (2התנגשות מקרית ,התהפכות;
) (3גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך  45ימים ולכל נזק שנגרם
תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה ,ובלבד שהגניבה לא בוצעה על ידי
המבוטח ו/או עובד ו/או בן משפחה ו/או מי מטעמו של המבוטח;
) (4שטפון ,סערה ,התפרצות הר געש;
) (5מעשה זדון אלא אם נעשה בידי המבוטח או מטעמו.

.2

.4

אם קבע שמאי מוסמך כי נגרם לרכב "אבדן כללי" בעקבות מקרה
ביטוח או אם נגנב הרכב ולא נמצא תוך  45יום -ישלם המבטח
למבוטח את ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב
מסוג ואיכות דומים .במקרה זה תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח
ותוקף הפוליסה יפקע מבלי שהמבוטח יהיה זכאי להחזר פרמיה.

.7

.8

.5

דרכי פיצוי

חישוב פיצוי

הביטוח.
)ג(

.9

 .10ביטוח חסר

אחת ,והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה ,תהא החברה ראשית
לשלם למבוטח את מלוא גבול האחריות לפי פרק זה ,ולאחר תשלום
כזה תהא החברה פוטרה מניהול התביעה או התביעות האמורות
ולא תחול על החברה שום אחריות נוספת בקשר לכך ,חוץ מהוצאות
משפט שקבע בית המשפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר
לתביעות האמורות.

 .1מקרה ביטוח

 .2גבולות הפיצוי

.3

הצמדת גבול האחריות

.4

טיפול בתביעות צד שלישי
)א( החברה רשאית ליטול על עצמה או לנהל בשם המבוטח את ההגנה או
את היישוב של כל תביעה וגם להתפשר בשמו של המבוטח בכל
תביעה; לחברה יהיה שיקול דעת מלא בניהול כל הליכים משפטיים
או ביישוב כל תביעה .המבוטח יושיט לחברה ,לפי בקשתה ,עזרה
הנחוצה לחברה לצורך זה.
)ב( במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח
אחד או מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה

הצמדה של סכום הביטוח

היה בעת כריתת חוזה הביטוח סכום הביטוח פחות משוויו של הרכב,
תפחת חבות החברה בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח
לבין שווי הרכב בשעת כריתת חוזה הביטוח .כל פריט שנקבע לו
ברשימה סכום ביטוח נפרד ,כפוף לתנאי זה בנפרד.

חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( בשל נזק שייגרם לרכוש
של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח ,למעט נזק
שנגרם בזדון.

גבול האחריות לעניין פרק זה ישתנה בהתאם לשינויים במדד בין המדד
שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך
לפני קרות מקרה הביטוח .לעניין זה "מדד" – המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

היה ערכו של הרכב החליפי פחות מערך הרכב המוחלף ביום
תחילת הביטוח של הרכב החליפי  ,יקטין המבוטח את סכום
הביטוח של הרכב החליפי ויקבל מהחברה תוך  30ימים מיום
העדכון את הפרשי דמי הביטוח המגיעים לו באופן יחסי בעד
הקטנת סכום הביטוח.

סכום הביטוח לעניין פרק זה ישתנה בהתאם לשינויים במדד בין
המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד
שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח ,לעניין זה "מדד" -מדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרק ב' :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזק רכוש

)א( החברה תשלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב
לשלם בשל מקרה ביטוח ,עד לגבול האחריות הנקוב ברשימה לגבי
נזקי רכוש של צד שלישי.
)ב( החברה תשא גם בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל
מקרה הביטוח ,וזאת מעל לגבול האחריות.

החלפת רכב
)א( החליף המבוטח את הרכב בתוך תקופת הביטוח ורכש רכב
חליפי ,יוכל המבוטח ,בהודעה לחברה ,ובהסכמתה ,להעביר את
הכיסוי )בכפוף למיגון הנדרש על ידי החברה ברכב החליפי( לפי
פוליסה זו לרכב החליפי וסכום הביטוח של הרכב החליפי  ,זאת
ללא תוספת דמי ביטוח .פרט לתשלום כיסוי הוצאות החברה
בשל העברת רמת כיסוי זו.
)ב( עלה ערכו של הרכב החליפי על ערך הרכב המוחלף ביום תחילת
הביטוח של הרכב החליפי ,יגדיל המבוטח בהתאם את סכום
הביטוח של הרכב החליפי ,וישלם לחברה תוך  30ימים מאותו
יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הגדלת סכום

החברה תוכל ,על פי שיקול דעתה ,לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות :תשלום
ערך הנזק או האבדן במזומן ,תיקון הרכב ,החלפתו ברכב מסוג ואיכות
דומים או החלפת חלק ממנו.
)א( תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יחושבו וישולמו לפי
שווי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח לפי ערך שיפוי
אך לא יותר מסכום הביטוח הנקוב ברשימה ובכפיפות לסעיף 11
)ביטוח חסר( .תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לפריט או למספר
פריטים לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה כסכום הביטוח של
הפריט או הפריטים.
"ערך שיפוי" – תשלום תגמולי הביטוח ,בכפיפות לכל תנאי פוליסה
זו ,ע"פי שיעור הנזק הפיזי הממשי שנגרם לרכב המבוטח ובהתאם
לשוויו בשוק )בהתאם לקביעת שמאי מוסמך( ,עובר לקרות מקרה
ביטוח.
)ב( תגמולי הביטוח בגין החלפה של חלק ברכב ,יחושב לפי ערכו של
החלק שאבד או ניזוק ,בניכוי בלאי ובצרוף הוצאות התקנה.
)ג( תגמולי הביטוח בשל גניבת הרכב ישולמו ,רק אם הרכב לא יתגלה
במשך  45יום לאחר הגניבה.
)ד( במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פוליסה
זו ,תשא החברה גם הוצאות סבירות של יעלו על  10%מסכום
הביטוח .לשמירתו ולהעברתו למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן
את הנזק ,וכל זאת מעל לסכום הביטוח.

אובדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מיסים
)א( אם נגרם אובדן גמור בשל אבדן גמור להלכה כתוצאה ממקרה
ביטוח המכוסה בפוליסה זו ולא שולמו כל המיסים הממשלתיים
בשל הרכב ,והחברה החליטה לא לתקן את הרכב ,תשלם החברה
למבוטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב ללא מיסים.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מבוטח שימציא לחברה הוכחה כי
אינו זכאי לפטור חוזר ממיסים על רכב חליפי שהוא מתכוון
לרכוש במקום הרכב שנגרם לו אבדן גמור או אבדן גמור להלכה,
תשלם לו החברה תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב כאילו שולמו כל
המיסים בעדו ,אך לא יותר מסכום הביטוח.
)ג( לאחר תשלום תגמולי הביטוח רשאית החברה לקבל מהמבוטח
את זכויותיו ברכב ואם העברת זכויות זו תלויה בתשלום מיסים
כלשהם ,יחול תשלום זה על החברה.

סיכונים ופריטים לא מכוסים
החברה לא תשפה את המבוטח בשל:
) (1אבדן או נזק למקלט רדיו ,רשם קול ,מכשיר קשר ,אנטנה ,מזגן,
טלוויזיה ולטלפון המותקנים ברכב ולכל רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו
חלק מאביזריו ,אלא אם הוסכם אחרת בכתב;
) (2צמיגים ,אלא אם ניזקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב.
)א( קלקולים מכניים וחשמליים -שייגרמו לרכב אינם מכוסים אלא אם
נגרמו במהלך ועקב מקרה ביטוח.
)ב( העמסת יתר -נזק שייגרם ברכב מסחרי כתוצאה מהעמסת יתר אינו
מכוסה.

.3
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אובדן גמור להלכה

.5

חריגים לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש
החברה לא תהיה אחראית לתשלום כלשהו בשל:
)א( חבות לעניין נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או נהג הרכב או לרכוש
הנמצא בפיקוחם או בחזקתם או בשמירתם של המבוטח או נהג
הרכב ,או אחד מבני ביתם ,או אחד מעובדיו ,או אחד מקבלני
המשנה.
)ב( חבות בשל נזק לרכוש המובל ברכב.
)ג( חבות בשל נזק לרכוש שנגרם או שארע מחוץ לדרכים הרגילות
ובכבשים ראשיים בקשר להבאת מטען לרכב שאינו פרטי לשם
הטענתו עליו או בקשר להובלת מטען מהרכב לאחר שנפרק מעליו.
)ד( חבות בשל נזק לכל גשר ו/או לגשר משקל ו/או לאמת מים ו/או לכל
דרך שהיא או משהו מתחת להם על ידי התנודה או על ידי הכובד של
הרכב שאינו פרטי ו/או המטען המובל ברכב או עליו.
)ה( העמסת יתר של הרכב בניגוד לקביעת רשויות הרישוי.

.6

טעינה או פריקת הרכב בעת חניתו.
 .3תיקון דרך הנעשה ברכב ,שלא על ידי המשתמש בו ,הנעשה במסגרת
עבדותו של הנפגע.
הרחבה זו לא תחול על:
 .1חבות כלפי הנוהג ברכב או המשתמש בו.
 .2חבות המבוטח כלפי עובדיו או חבות שבחוזה.
 .3חבות החייבת בבטוח עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי או חבות ממנה
פטור המבוטח עפ"י סעיפים  5,4או  6לפקודה הנ"ל.
על הרחבה זו לא תחול השתתפות עצמית של המבוטח.

חבות כלפי צד שלישי -הרחב לנזקי גוף מוגדרים
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אם צוין במפורש בהצעה וברשימה ובתמורה
לתשלום פרמיה נוספת יורחב פרק :חבות כלפי צד שלישי" בפוליסה,
לכסות חבות כספית שהמבוטח יהיה חייב בה על פי פקודת הנזיקין,
בשל מקרה ביטוח ,כמוגדר להלן ,שארע בתוך תקופת הביטוח ועד
לגבולות האחריות המצוינים ברשימה בגין הרחבה זאת.
מקרה ביטוח
נזק גוף ,שנגרם על ידי הרכב המבוטח )להלן-הרכב( ,לצד שלישי ,בעת:
 .1חנית הרכב במקום שבו החניה מותרת על פי כל דין.

פרק ג' :הגנה משפטית
תמורת דמי ביטוח נוספים מורחבת הפוליסה לחסות את המבוטח גם על
פי התוספת הבאה כמפורט בהצעה וברשימה.
ביטוח הגנה משפטית
 .1החברה תשפה את נהג הרכב המבוטח עבור הוצאותיו לתשלום שכר
טרחה והוצאות לעו"ד אשר יגן עליו בכל הליך פלילי כתוצאה
מתאונת דרכים בה נפגע אדם או רכוש ,שארעה עקב שימוש ברכב
והמכוסה במסגרת הפוליסה )להלן-הוצאות משפט(.

 .2על אף האמור לעיל תהיה החברה אחראית לשיפוי בגין הוצאות
משפט בערעור רק אם עורך הדין אשר הופיע בערכאה ראשונה נתן
חוות דעת מנומקת בכתב ,כי יש סיכוי טוב להצלחה בערעור.
 .3השיפוי בגין הוצאות משפט לא יעלה על הקבוע בתקנות לקביעת
שכר טרחה מינימלי על פי חוק לשכת עורכי הדין ולא יותר מסכום
הביטוח המפורט ברשימה ,ובכפוף להשתתפות העצמית הנקובה
ברשימה.

פרק ד' :מכשירים חשמליים
) (2תוספת זו אינה מכסה אובדן או נזק לאנטנה ,לרמקולים ,לקלטות,
לאקולייזר ,לתקליטורים ולשלט רחוק.
) (3אחריות המבטח לפי תוספת זו לא תעלה על הנקוב ברשימה ובכפוף
להוכחת שווי המכשירים החשמליים.
) (4אחריות המבטח במקרה של גניבה מותנית בקיום סימני פריצה אל
תוך הרכב.

אם צוין במפורש בהצעה וברשימה ותמורת פרמיה נוספת מוצהר
ומוסכם בזה כי בקרות מקרה ביטוח כאמור בפרק א'  1יפצה המבטח
את המבוטח בגין אובדן או נזק למקלט הרדיו ,לרשמקול ,למכשיר קשר
או טלפון ,אנטנה ,מזגן ,טלוויזיה .הכל כמפורט בהצעה וברשימה.
) (1השתתפות עצמית במקרה של אובדן או נזק –  15%מסכום הביטוח,
אך לא פחות מהסכום הנקוב ברשימה.

פרק ה' :תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
.1

) (7פוליסה זו לא תחסה נזק כלשהו שבגינו יש למבוטח הזכות
לפיצויים על פיק חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א – 1961
וזכות זו לא נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה כלשהיא מהוראות
החוק הנ"ל.
) (8אבדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי קרינה יונית,
קרינה ,זיהום חומר רדיואקטיבי ,התפוצצות או ביקוע גרעיניים,
בעירת דלק גרעיני ,לרבות תהליך כלשהו המכלכל עצמו בשל ביקוע
גרעיני.
) (9אבדן או נזק שהם תוצאה של רעידת אדמה – אלא אם הוסכם אחרת
ברשימה.
) (10שימוש ברכב שאינו פרטי בזמן גרירת נגרר ,פרט לגרירת רכב
ממונע כלשהו ,שיצא מגדר פעולה ,ובתנאי:
א .שהגרירה אינה נעשית נגד תמורה וכן-
ב .שהחברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם או לרכוש המובל
על ידו.
) (11פוליסה זו אינה מכסה רכב אשר לגביו לא קוימו הוראות פקודות
התעבורה ותקנותיה על כל סעיפיה ו/או הוראות המפקח על
התעבורה.

בני אדם הרשאים לנהוג ברכב
בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים להלן ,כפי
שפורט ברשימה ,ובתנאי שהם בעלי רישיון נהיגה בר תוקף בישראל
לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב המבוטח ,ובהתאם למפורט ברשימה.
) (1המבוטח;
) (2אדם ששמו נקוב ברשימה;
) (3אדם הנוהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו;
) (4אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראותיו או ברשותו;
) (5אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם מהמנויים בפסקאות )(1
עד ) (4לעיל.
) (6אדם חסר רישיון נהיגה כמצוין בראש הסעיף ,בתנאי שהוא מלווה
בידי מורה נהיגה מוסמך בעל רישיון להוראת נהיגה או בעת מבחן
נהיגה רשמי מטעם

.2

השימוש ברכב
השימוש ברכב יהיה למטרות חברתיות ופרטיות ולמטרת עסקו של
המבוטח ולאחת או יותר מהמטרות מהמנויות להלן ,רק אם פורט
ברשימה:
) (1הוראות נהיגה;
) (2הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת )בכפוף להוראות החוק(;
) (3עבודות חקלאיות;
) (4סחר ברכב;
) (5גרירה בשכר;
) (6מבחני כושר הרכב;
) (7הובלת סחורות בשכר;

.3

חריגים כלליים לחבות החברה
)א( פוליסה זו אינה מכסה אבדן או נזק או חבות שאירעו מחוץ לשטח
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל.
)ב( פוליסה זו אינה מכסה;
) (1נזק תוצאתי ,לרבות ירידת מחיר הרכב המבוטח בשוק ,הנובעת
מטעמים מסחריים בלבד ואינם קשורים לאי תיקון מלא של הרכב.
) (2אבדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל;
) (3אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתים ,פעולות משביתים
ומהומות ,אלא אם הוסכם אחרת;
) (4תביעה הנובעת מחבות שבחוזה;
) (5אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים או
אלכוהול.
) (6אבדן או נזק שנגרמו במישירין או בעקיפין על ידי פלישה ,פעולת
איבה ,אויב ,צבא טרור  ,מלחמה )בין שהוכרזה ובין שלא( אנשים
הפועלים בדרך בלתי חוקית עבור ארגון פוליטי או בקשר עמו,
מלחמת אזרחים ,מרד ,התקוממות ,מהומות אזרחיות ,תפיסת
השילטון בידי הצבא או בדרך בלתי חוקית ,פרעות ,פעולת אנשים
שובתים ,מושבתים או הנוטלים חלק בסכסוך עבודה או בקשר עמו.
.2
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גילוי ושינוי בעניין מהותי
)א( פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב לחברה על
כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה ,או בכל דרך
אחרת ,כפי שנתבקש ,ועל סמך הנחתה של החברה שהמבוטח השיב
תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור ,לא הסתיר בכוונת
מרמה בעניין שהוא ידע כי הוא מהותי לחברה לצורך הערכת סיכונים
המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהחברה דרשה נקיטתם
להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.
)ב( ענין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל
דרך אחרת בכתב ומבלי לגרוע ,מכלליות האמור ,גם עניינים ,אלה:
) (1סוג הרכב ,שנת ייצור ,מספר הרישוי שלו ,התוצר והדגם שלו,
סוג תיבת ההילוכים;
) (2פטור ממסים לגבי הרכב במידה שישנו;
) (3תיאור השימוש ברכב והמקום שבו הוא מוחזק בדרך כלל;
) (4זהות הבעלים או המחזיקים דרך קבע ברכב ועיסוקיהם,
תאונות שהיו מעורבים בהן ועבירות תנועה שבהן הורשעו
בשלוש שנים שקדמו לעשיית הביטוח על פי פוליסה זו ,פרט
לעבירות תנועה שיש לגביהן ברירת קנס.
) (5נזקים שאירעו לרכב בשלוש השנים האמורות כתוצאה
מסיכונים הכלולים בביטוח זה;
) (6פרטים אודות חברות קודמות שביטחו את הרכב ,במידה שהיו,
ודרישות מיוחדות שדרשו חברות קודמות ,במידה ודרשו.
)ג( לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בעניינים
המהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי או לא
נקט אמצעים שדרשה החברה להקלת הסיכונים המבוטחים לפי
פוליסה זו ,תהיה החברה רשאית לבטל את הפוליסה ,או להקטין
את היקף חבותה ,והכל על פי הוראות חוק חוזה ביטוח ,התשמ"א-
) 1981להלן  -החוק(.
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)ד(המבוטח יודיע לחברה במשך תקופת הביטוח על כל שינוי
שחל בעניין מהותי מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה
המבוטח לחברה שינוי כזה ,תהיה החברה רשאית לבטל את
הפוליסה או להקטין את היקף חבותה על פי הרואות החוק.
ביטוח כפל
)א( אם בוטח הרכב בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר
מחברה אחת לתקופות חופפות ,יודיע המבוטח על כך בכתב לחברה
מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך.
)ב( בביטוח כפל אחראיות החברות כלפי המבוטח יחד ולחוד.
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הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת ביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מפורשת
בכתב של החברה.

.7

תשלום דמי ביטוח ודמים אחרים
)א( דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לחברה בקשר
לפוליסה זו ישולמו במלואם תוך  30ימים מיום תחילתה של תקופת
הביטוח ,או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח ,לפי
המאוחר ,או במועדים אחרים שפורטו ברשימה בהתאם למקרה.
)ב( לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח לחברה במועדו ,ישא
הסכום שבפיגור ריבית שנתית כנקוב ברשימה ו/או הפרשי הצמדה
בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,בין המדד שפורם סמוך
לפני יום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום
התשלום בפועל.
)ג( לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים
לאחר שהחברה דרשה מהמבוטח בכתב לשלומו ,רשאית החברה
להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים
אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו
המבוטח ,והקביעה היתה בלתי חוזרת ,רשאית החברה לבטל את
הביטוח אם הודיעה למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא
סיקל את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה
האמורה.
)ד( אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח
לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור,
וכן את הוצאות החברה.
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השתתפות עצמית
)א( בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק א' לפוליסה זו ,ינוכה
מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע ברשימה
לגבי כל תביעה .אם סכום נזק זה אינו עולה על סכום ההשתתפות
העצמית אין המבוטח זכאי להגיש תביעה.
)ב( בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק ב' בפוליסה זו ,תשלם
החברה לצד שלישי את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם
כאמור בסעיף  2לפרק ב' לעיל .החברה תגבה מהבוטח את סכום
ההשתתפות העצמית הקבוע ברשימה בשל מקרה הביטוח ולא
תנכה את סכום ההשתתפות העצמית מהסכומים המשולמים לצד
שלישי.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( אם הסכום שהמבוטח חייב לשלם
לצד שלישי שווה לסכום ההשתתפות העצמית או קטן ממנו ,ישא
המבוטח בעצמו בתשלום לצד שלישי והחברה לא תהיה חייבת
לשלם לצד השלישי כל סכום שהוא.
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הצמדת ההשתתפות העצמית
סכום ההשתתפות העצמית לגבי מקרי ביטוח המכוסים לפי פרקי
הפוליסה ישתנו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם
סמוך לפני תחילת הביטוח למדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני
קרות מקרה הביטוח.
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 .10החזרת סכומי הביטוח לקדמותם
לאחר ששילמה החברה תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל
מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח ,תשיב החברה את סכומי הביטוח
לקדמותם כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח; לצורך חישוב דמי
הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכומי הביטוח לקדמותם
מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח ,יילקחו
בחשבון תגמולי הביטוח ששולמו בפועל למבוטח או לצד שלישי.

 .11ביטול הביטוח
)א( המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח לחברה
בדואר רשום  21ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח.
במקרה כזה תשאיר החברה לעצמה דמי ביטוח מחושבים לפי 10%
מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו ,שבו היה
הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כולל של  10%מדמי הביטוח
השנתיים והיתרה תוחזר למבוטח .שולמו תגמולי ביטוח כלשהם
בשל מקרי ביטוח המכוסים על פי פוליסה זו ,לא יהיה המבוטח
זכאי להחזר דמי ביטוח כלשהם ,אף אם ביטל את הביטוח.
)ב( מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי דין או על פי הוראה אחרת
כלשהי בפוליסה זו ,רשאית החברה לבטל את הביטוח בכל עת
שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתה ,ובלבד שהודעה
על כך תישלח למבוטח בדואר רשום  21ימים לפחות לפני התאריך
שבו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי
הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר הביטוח.
)ג( החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים )א( ו) -ב( ייעשה תוך 30
ימים מיום ביטול הביטוח .סכום ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו
במדד ,ממדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני ביטול הביטוח עד
מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני החזרת דמי הביטוח.
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)ד( אם החברה תבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת.
והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את
החברה ,תשלם החברה למבוטח  ,במקום החזר כאמור בסעיף קטן
)ב( ,את הסכום שהיתה דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח
ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח
המוסכמת .התשלום ייעשה תוך  30יום מיום ביטול הפוליסה.
תביעה לתגמולי ביטוח
)א( קרה מקרה ביטוח ,על המבוטח או המוטב להודיע על כך לחברה מיד
לאחר שנודע לו על כך.
)ב( כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב.
)ג( על המבוטח ,או על המוטב ,לפי העניין ,למסור לחברה ,תוך זמן סביר
לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות
והיקפה ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לחברה ,ככל שיוכל ,להשיגם.
)ד( החברה ,מיד לאחר שקיבלה הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות
מקרה הביטוח ,תעשה את הדרוש לבירור חבותה.
)ה( תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30ימים מיום שהיו בידי החברה המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבותה .לגבי גניבה אשר בעקבותיה לא
נמצא הרכב במשך  45יום – תוך  7ימים מהיום האמור.
)ו( תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן
שפורסם סמוך לפני יום מסירת התביעה לבין מדד המחירים לצרכן
שפורסם סמוך לפני יום התשלום.
)ז( על הסכום שנקבע לפי סעיף קטן )ו( תיווסף ריבית בשיעור של שלושה
אחוזים לשנה מתום  30ימים יום בו הוגשה התביעה.
)ח( החברה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות
מקרה הביטוח כל סכום שהמבוטח חייב לחברה בין שחובו מתייחס
לפוליסה זו ובין אחרת.
)ט( קרה מקרה ביטוח  ,מסכים בזאת המבוטח ,כי פרטי התביעה שתוגש
על ידו ,יוחזקו במאגר מידע ממוחשב לפי קביעת המבטח.
הודאה ללא הסכמת החברה
שילם המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכוסה
לפי פוליסה זו ,הודה בחבות ,הציע ,הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור,
ללא הסכמת החברה מראש ,לא יחייב הדבר את החברה.
מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
)א( בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח או הצד השלישי ,לפי עניין זכאי
לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לקבל שירות
תיקון הנזק ,וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי
פוליסה זו.
)ב( תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30ימים מהיום
שנמסרה לחברה תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח והם ניתנים
לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.
)ג( סכומים ששולמו למבוטח או לצד שלישי מכוח סעיפים קטנים )א(
ו) -ב( ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים שישולמו .בחישוב הניכוי
ישתנו הסכומים שנוכו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין
המדד שפורסם סמוך לפני תשלומם לבין המדד שפורסם סמוך לפני
יום תשלום הסכום הסופי של תגמולי הביטוח.
)ד( התשלום הסופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק א'
ייעשה לאחר המצאת הוכחות סבירות כי המבוטח תיקן את הנזק
לרכב.
התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש
שנים מיום קרות מקרה הביטוח; התביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב'
אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.
תחלוף
)א( היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי מצד
שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו לחברה מששילמה
תגמולים למבוטח או למוטב וכשיעור התגמולים ששילמה.
)ב( החברה אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זה
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מהצד השלישי פיצוי או
שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהחברה.
)ג( קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לחברה לפי
סעיף זה ,עליו להעבירו לחברה; עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת
הפוגעת בזכות שעברה לחברה ,עליו לפצותה על כך.
)ד( הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי
אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת
משפחה או יחס של מעביר ועובד שביניהם.
הודעות
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן בכתב לפי אחד
מהמענים האלה:
) (1מען משרדה של החברה ,כמצוין בכותרת לפוליסה או כל מען אחר
בישראל שעליו תודיע החברה ,בכתב ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן;
) (2במשרדו של סוכן הביטוח ,הרשום בפוליסה – לפי מענו ,כמפורט בה,
או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או
החברה ,בכתב ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
על המבוטח לאחוז בכל האמצעים המתקבלים על הדעת כדי לשמור על
כלי הרכב מאבדן או נזק ולהחזיקו במצב תקין ,ולחברה תהיה בכל עת
הרשות של גישה חופשית ומלאה כדי לבדוק את כלי הרכב או לבחון כל
נהג או עובד בשרות המבוטח.
במקרה של תאונה או קלקול אין להשאיר את כלי הרכב ללא שמירה או
בלי אמצעי הגנה מתאימים וזאת כדי למנוע נזק או אובדן נוספים ,ואם
כלי הרכב יוסע טרם שהתיקונים הדרושים נעשו בו ,הרי כל התפשטות
הנזק הקיים או כל נזק נוסף שיגרם לכלי הרכב יהיו על אחריותו
היחידה של המבוטח עצמו.

