פוליסה לביטוח סחורות בהעברה
הואיל והמבוטח ששמו רשום ברשימה לפוליסה זו ,הגיש ל-
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן" :החברה"(,
הצעה חתומה המשמשת כבסיס לפוליסה זו ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,בין שהצעה זו הוגשה
בגין תקופת ביטוח זו ,או תקופת ביטוח קודמת.
מעידה פוליסה זו ,כי תמורת תשלום דמי הביטוח המפורטים ברשימה ,מסכימה החברה ,בכפוף
לתנאים ולהסתייגויות הכלולים בפוליסה זו ,לשפות את המבוטח בגין אובדן או נזק לרכוש
המבוטח ,שייגרמו במשך תקופת הביטוח ,במהלך המקובל והרגיל של ההעברה ,כתוצאה מ:
אש ,ברק ,התפוצצות.
א.
התהפכות או התנגשות של כלי הרכב המפורט ברשימה ,עליו הוטען הרכוש המבוטח.
ב.
אחריות החברה לשיפוי בגין אובדן או נזק ,המכוסים על ידי פוליסה זו ,לא תעלה על סכום
הביטוח הנקוב ברשימה ,כשהוא צמוד על פי תנאי ההצמדה שבפוליסה זו.

נא קרא את הפוליסה בעיון ,ובמקרה שמצאת טעות או השמטה  -אנא הפנה תשומת ליבנו
בפנייה מיידית בכתב אלינו ,על מנת שנוכל לתקן את הטעות.
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הגדרות
בפוליסה זו:
.1

"העברה" – פירושה :פרק הזמן למן הרגע בו החל לנוע כלי הרכב המוביל את הרכוש
המבוטח ,ועד לעצירתו במקום אליו מיועד הרכוש המבוטח ,בעת המהלך הרגיל והמקובל
של עסקו של המבוטח ,בעת הובלתו של הרכוש המבוטח בכלי רכב מסחרי ממונע ,למעט
אופנוע או קטנוע.

מותנה במפורש כי טעינת ו/או פריקת הרכוש המבוטח ,אינם נכללים במסגרת המונח
"העברה".
.2

"התפוצצות" – פירושה :התפוצצות תאונתית ,אשר איננה מוצאת מכלל תחולת הפוליסה
לפי החריגים הכלליים מס'  ,2מס'  ,3מס'  4ומס' .6

.3

"פריצה" – פירושה :גניבת רכוש בשעות היום משעה  06:00ועד שעה  20:00בלבד ,מתוך
כלי הרכב המצוין ברשימה ,שבוצעה לאחר חדירה לתוך אותו כלי רכב ,ובתנאי מפורש
שהחדירה בוצעה באלימות ובכוח ,ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח
במקום החדירה.

.4

"התנגשות" – פירושה :התנגשות פיזית של כלי הרכב המוביל ,או בכלי הרכב או נגרר
הצמוד אליו ,במקבע או חפץ פיזי בולט וחיצוני

.5

"התהפכות" – פירושה :התהפכות של כלי הרכב המוביל או של הנגרר הצמוד אליו.

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים
הביטוחים לפי הרחבות אלה או חלק מהן ,יהיו בתוקף רק כאשר צוינו במפורש ברשימה ושולמה
עבורן פרמיה נוספת מתאימה .החברה תשפה את המבוטח עבור אובדן או נזק ,שנגרמו כתוצאה
מהסיכונים המפורטים מטה ,לרכוש המבוטח ,בעת הימצאו בתא המטען של הרכב ,כמצוין
ברשימה .זאת בכפיפות לחריגים ,לתנאים ולהתנאות ,הכלולים בפוליסה ובתוספותיה ,אך לא
יותר מאשר בגבולות סכומי הביטוח המצוינים ברשימה .תנאי מוקדם לאחריות החברה במקרה
של פריצה לתוך כלי הרכב ,הוא הימצאות הרכוש המבוטח בתא המטען של הרכב ובהגנות
המפורטות בזה:
.1

מיגון הרכב המשמש להובלת הסחורה ,יהיה על פי השווי הכולל של ערך הרכב והסחורה
המבוטחת לצורכי העברה ,כמפורט להלן:
שווי כולל של עד  - ₪ 100,000אימובילייזר התואם את סוג המנוע ברכב
א.
)בנזין/הזרקה /דיזל( ,ובנוסף מערכת אזעקה ,וכן מנגנון למניעת גניבה באמצעות
מפתחות )קוד אישי סודי(.
שווי כולל מעל  - ₪ 100,000אימובילייזר התואם את סוג המנוע ברכב
ב.
)בנזין/הזרקה/דיזל( ,ובנוסף מערכת איתור פעילה ,הכוללת אזעקה וקוד אישי
סודי )שלט קוד/לוח מקשים(.
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.2

מיגון תא המטען בו מועברת הסחורה המבוטחת יכלול:
גלאי נפח המקושרים למערכת האזעקה שברכב.
א.
ב.
מגען פתיחה המקושר למערכת האזעקה ,בכל דלת של תא המטען.
צופר פנימי בתוך תא המטען ,המקושר למערכת האזעקה.
ג.
דפנות תא המטען עשויות ממתכת בלבד.
ד.
הפרדה בין תא המטען לתא הנהג באמצעות סורגי ברזל בעובי  3מ"מ לפחות,
ה.
שתי וערב ,אשר המרחק בין מוט אחד למשנהו בסורג לא יעלה על  15ס"מ.
נעילת כל דלת בתא המטען תהיה על ידי מנעול צילינדר בגוף הדלת.
ו.
חלונות תא המטען ימוגנו בסורגים פנימיים כמפורט בסעיף ה' לעיל.
ז.

.3

אובדן או נזק תאונתיים שנגרמו לרכוש המבוטח ,תוך כדי ועקב פעולות הטעינה או
הפריקה הישירות של כלי הרכב או ממנו.

.4

נפילה מקרית של הרכוש המבוטח ,כולו או מקצתו ,מעל גבי כלי הרכב המוביל ,תוך כדי
נסיעה ,וזאת בתנאי מפורש ,שהרכוש המבוטח היה מחוזק ו/או קשור ו/או מעוגן היטב
על ואל כלי הרכב המוביל ,בכל האמצעים המקובלים ו/או המחויבים על פי דין בענף
התובלה ,לסוג כזה של מטען ,ואשר נועדו למנוע מקרה כזה של נפילה.

.5

נזק הנגרם על ידי מי גשם ,וזאת בתנאי מפורש ,שהמקום בכלי הרכב שבו מוטען הרכוש
המבוטח ,מוגן בכיסוי בלתי חדיר למים ,שהינו במצב תקין.

חריגים כלליים
החברה תהא פטורה מאחריות כלשהי בגין אובדן ,נזק ,חבות או הוצאה ,אשר נגרמו או נבעו,
במישרין או בעקיפין ,בקשר או באמצעות ,או כתוצאה מ:
חבות כלשהי ,אשר יש לבטחה לפי פקודת כלי רכב מנועי )סיכוני צד ג'( נוסח חדש,
.1
התש"ל– ,1970ו/או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה–.1975
א .מלחמה ,פלישה ,פעולות אויב זר ,מעשה איבה או פעולה מסוג פעולת מלחמה
.2
)בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה( ,מלחמת אזרחים ,מרד ,פרעות ,שביתה,
השבתה ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,תפיסת שלטון על
ידי צבא או באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים
כלשהם ,המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור ,פעולת
מחבלים ,פעולת מסתננים ,החרמה ,הפקעה ,תפיסה ,השחתה ,או גרימת נזק
לרכוש בפקודת השלטון ,דה–יורה או דה-פקטו ,או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.
ב .אובדן או נזק שנגרמו ,במישרין או בעקיפין ,לרכוש המבוטח ,על ידי פעולות טרור,
המבוצעות על ידי אדם או חבר בני אדם ,בין אם הם פועלים בשם או בקשר עם ארגון
כלשהו ובין אם לאו .למטרות סעיף זה" ,טרור" פירושו :שימוש באלימות ,הנעשה
כדי להטיל פחד ואימה על הציבור או חלק ממנו.
ג .פוליסה זו לא תחסה נזק כלשהו ,שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים על פי חוק מס
רכוש וקרן פיצויים התשכ"א– ,1961וזכות זו לא נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה
כלשהי מהוראות החוק הנ"ל.
ד .אובדן או נזק כלשהם ,הקורים בעת קיום נסיבות בלתי רגילות )בין חומריות ובין
אחרות( ,שנגרמו ,במישרין או בעקיפין ,על ידי אחד מהמאורעות הנ"ל או באמצעותו
או כתוצאה ממנו ,ייחשבו כאובדן או נזק שאינם מכוסים על ידי פוליסה זו ,אלא אם
יוכיח המבוטח כי אובדן או נזק כאלו קרו באופן בלתי תלוי בקיומן של הנסיבות
הבלתי רגילות הנ"ל.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

ביקוע גרעיני ,קרינה גרעינית או זיהום רדיואקטיבי כלשהם.
נזק הנגרם לסחורות מסוכנות כגון חומרי נפץ ,ונזקים הנגרמים על ידי סחורה/ות מסוג זה.
אובדן או נזק הנגרמים על ידי תסיסה עצמית או התפוצצות עצמית ,או התלקחות עצמית
של הרכוש המבוטח.
אובדן או נזק הנגרמים על ידי אש או התפוצצות ,כאשר הרכוש המבוטח הוא בנזין ,נפט,
סולר ,או דלק אחר כלשהו.
בזמן הבדיקה ,ניסוי או מבחן של כלי הרכב או שימושו לצורך תחרות.
הפסקה ,סיום ,פיגור או האטה ,שלמים או חלקיים ,של עבודה כלשהי ,או של תהליך
או פעולה מסחריים או תעשיתיים כלשהם.
אובדן השתכרות ,הפסד רווחים ,אובדן על ידי השהיה ,אובדן שוק או נזק תוצאתי ,או
אובדן מכל סוג שהוא ,לרבות קנסות ,פיצויים או הפסדים.
אובדן או נזק לכסף ,שטרות ,המחאות ,מטבעות  ,ניירות ערך מכל סוג שהוא ,מסמכים,
בולים ,תכשיטים ,אבנים יקרות ,מטילי מתכת יקרה או חפצי אמנות.
אובדן או נזק לרכוש המבוטח ,כאשר הוא מוטען על כלי רכב אשר אינו במצב תקין ,ו/או
אינו מתאים להובלת הרכוש המבוטח ,ו/או כאשר כלי הרכב מוטען מעל למותר לפי
הרישיון ,ו/או מוטען או קשור בצורה בלתי סבירה .כמו כן ,החברה לא תהיה אחראית
לאובדן או נזק לרכוש ,כאשר כלי הרכב עליו מוטען הרכוש אינו נהוג על ידי אדם בעל
רישיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב כזה ,ו/או כאשר הנהג במצב של שיכרות ו/או תחת
השפעת סמים ,ו/או כאשר רישיון הרכב אינו בתוקף.
שבירת חרסינה ,זכוכית ,קרמיקה ודומיהן .כמו כן ,לא מכוסים הנזקים של שריטות,
חבטות או קילוף.
מעשה גניבה ,מירמה ,מעילה או הונאה ,על ידי עובד או קבלן או שליח המועסקים
בשירות המבוטח ,ו/או על ידי אחר או אחרים ,בשיתופם ו/או בעזרתם הפעילה או
הבלתי פעילה ,ו/או תוך קשירת קשר עימם.
פעולה זדונית או מכוונת ,או מחדל זדוני או מכוון ,או רשלנות זדונית ,של המבוטח או של
עובד כלשהו המועסק על ידיו ,או של קבלן או שליח שלו או מטעמו.
נזק או חוסר עקב נזילה ו/או שבר של מיכלים העשויים זכוכית ,חרסינה ,או חומר שביר
אחר כלשהו.
פחת ,בלאי וקלקול הדרגתי.
כל נזק למטען ו/או טובין ו/או סחורה ,שניזוקו שעה שלא היו מוטענים בפועל על גבי כלי רכב.
פוליסה זו אינה מכסה שווי כלי אריזה או מכולות ,המובלים על גבי הרכב המבוטח ,אלא
אם הדבר צוין במפורש.
בכל מקרה של הובלת מטען חריג ,על פי הוראות פקודת התעבורה ,על המבוטח לנהוג
במטען בהתאם לכל ההוראות והכללים של פקודת התעבורה.

תנאים כלליים
.1

אמצעי זהירות
על המבוטח לנקוט ולדאוג ,שיינקטו כל אמצעי הזהירות הסבירים ,הדרושים לשם
שמירה על שלמות הרכוש המבוטח כאילו לא היה מבוטח ,לשם מניעה או צמצום אובדן
או נזק כלשהם לרכוש המבוטח על ידי פוליסה זו או בקשר אליו .כן עליו לדאוג לכך,
שהרכוש המבוטח יוטען על גבי כלי רכב במצב תקין ומתאים להובלת הרכוש
)הסחורות( המבוטח.

.2

גילוי ושינוי בעניין מהותי
הפוליסה הוצאה על יסוד הנחת החברה כי:
התשובות שנתן המבוטח לשאלות שנשאל בטופס ההצעה ,נכונות.
א.
המבוטח נקט באמצעים למניעת נזקים ,שנדרשו על ידי החברה ,להקלת
ב.
הסיכונים המבוטחים על ידי פוליסה זו.
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ג.
ד.

ה.

לא ענה המבוטח תשובות נכונות ומלאות ,או לא גילה לחברה עניין מהותי ,או כל
שינוי בעניין מהותי  -תהא החברה רשאית לבטל את הפוליסה ,או להקטין את
היקף חבותה לפי חוק.
"עניין מהותי" הוא עניין שלגביו הוצגה שאלה בהצעת הביטוח ,לרבות:
סוג הסחורה המועברת.
א(
סוג הרכב המעביר.
ב(
דרכי ההגנה הננקטות על ידי המבוטח בעת הטענת הסחורה והעברתה.
ג(
מותנה בזאת ,כי באם הרכוש המובל על ידי המבוטח הינו רכושם של אחרים,
הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו מותנה בקיומו של רישיון מוביל תקף על פי חוק
שירותי הובלה ,התשנ"ז– ,1997הנמצא ברשות המבוטח ו/או המוביל.

.3

אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה ,כפי שיוסכם עם
החברה בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך הזמן שייקבע לכך בהודעתו ,או
כפי שפורש בהוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,ו/או בהוראות חוק ,תקנה או צו כלשהם
בהתאם למקרה.

.4

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א.
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים ,המגיעים מהמבוטח לחברה בקשר לפוליסה,
ישולמו במלואם תוך  30ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח ,או
במועדים אחרים שפורטו בפוליסה בהתאם למקרה.
לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח לחברה במועדו ,יישא הסכום
ב.
שבפיגור הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד ,בין המדד הידוע ביום שנקבע
לתשלום ובין המדד הידוע ביום התשלום בפועל .הפרשי הצמדה אלה ישולמו
לחברה בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
לא שולם סכום כלשהו בפיגור כאמור ,תוך  15ימים לאחר שהחברה דרשה
ג.
מהמבוטח בכתב לשלמו  -רשאית החברה להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח
יתבטל כעבור  21ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ,ואם
נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת  -רשאית החברה
לבטל את הביטוח אם הודיעה למוטב בכתב על הפיגור כאמור ,והמוטב לא
סילק את הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
ד.
שבפיגור לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות החברה.

.5

ביטול הביטוח
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
א.
שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח לחברה בדואר רשום לפחות  21ימים
לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה ,תשאיר החברה לעצמה את דמי
הביטוח הנהוגים אצלה לתקופה קצרה ,עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף.
מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה,
ב.
החברה רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתה ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום,
לפחות  21ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה
זכאי להחזר דמי הביטוח ,ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
אם החברה תבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת ,והעילה
ג.
לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את החברה  -תשלם
החברה למבוטח את הסכום שהייתה דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח,
ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
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.6

הצמדת סכומי הביטוח
סכום הביטוח ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,המתפרסם מדי
א.
פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי גוף רשמי אחר ,בין המדד
שפורסם לפני כריתת החוזה ,לבין המדד שפורסם לפני קרות מקרה הביטוח.
ב.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,שלא על פי סעיף קטן
 6א' לעיל ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף ,עליו חלים תנאי ההצמדה
דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה ,יהיה המדד הידוע במועד
תחילת תוקף ההגדלה.
תנאי ההצמדה דלעיל חלים גם על כל סכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים
ג.
בפוליסה או בדף הסכומים.

.7

תביעה לתגמולי ביטוח
בהיוודע למבוטח או למוטב על קרות מקרה ,העשוי להיות עילה לתביעה על פי פוליסה זו,
עליו:
להודיע מיד לחברה בכתב עם היוודע לו על אירוע המקרה.
א.
אירע המקרה עקב מעשה פלילי ,או חשד למעשה פלילי ,יודיע עליו למשטרה
ב.
וימציא לחברה אישור בכתב.
למסור לחברה ,תוך זמן סביר ,את המידע והמסמכים הנדרשים לבירור חבות
ג.
החברה והיקפה ,ואם אינם ברשותו  -עליו לעזור לחברה ,ככל שיוכל ,להשיגם.
לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק .אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח בעד
ד.
נזק ,שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן,
בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהחברה הורתה לו לנקוט.
להודיע לחברה על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות ,האובדן או הנזק,
ה.
המבוטחים על פי פוליסה זו.

.8

השתתפות עצמית
מכל תשלום תגמולי ביטוח ,שעל החברה לשלם על פי תנאי פוליסה זו ,יופחת סכום
ההשתתפות העצמית המפורט בדף הסכומים ,המתייחס לפרק או לסעיף ,שעל פיהם
משולמים תגמולי ביטוח.

.9

זכות הקיזוז
החברה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח ,המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח ,כל
סכום שהמבוטח חייב ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת.

.10

ביטוח חסר
אם ערכו הכללי של הרכוש המבוטח בזה ,יהיה בזמן קרות הנזק גדול יותר מהסכום בו
בוטח ,ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו בסכום ההפרש ,ויישא בהתאם לכך בחלק
יחסי של האובדן .כל פריט ופריט של הפוליסה ,אם יש בה יותר מפריט אחד ,יהיה
כפוף לתנאי זה בנפרד.

.11

קימום
החברה רשאית ,לפי רצונה ,לקומם או להחליף את הרכוש הניזוק או הנשמד ,או חלק
כלשהו ממנו ,במקום לשלם את סכום האובדן או הנזק ,או רשאית להשתתף עם מבטח
אחר כלשהו או עם מבטחים אחרים כלשהם בעשותה זאת ,אולם החברה לא תהיה
מחויבת לקומם באופן מדויק או שלם ,אלא רק כפי שהנסיבות תרשינה ובאופן מספיק
ומתקבל על הדעת.
אם החברה תבחר לקומם או להחליף רכוש כלשהו ,על המבוטח להמציא לחברה את כל
אותן התכניות ,הפירוטים ,המידות ,הכמויות ,וכל הפרטים האחרים כפי שהחברה
תדרוש ,ושום פעולות שנעשו ,או שעשייתן נגרמה על ידי החברה מתוך כוונה לקומם או
להחליף ,לא תתפרשנה כבחירת החברה לקומם או להחליף.
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.12

תחלוף
הייתה למבוטח ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי,
א.
שלא מכוח חוזה ביטוח  -עוברת זכות זו לחברה ,מששילמה למוטב תגמולי
ביטוח ,וכשיעור התגמולים ששילמה.
החברה אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעיף זה ,באופן שיפגע
ב.
בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים
שקיבל מהחברה.
קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי ,שהיה מגיע לחברה לפי סעיף
ג.
זה ,עליו להעבירו לחברה .עשה פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות
שעברה לחברה ,עליו לפצותה בשל כך.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם,
ד.
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס
של מעביד ועובד שביניהם.

.13

מוטב שאינו המבוטח
א.
המבוטח לפי פוליסה זו לא רשאי לקבוע מוטב זולתו ,אלא אם ניתנה לו לכך
מראש הסכמת החברה בכתב ,והוא הדין לגבי קביעה בלתי חוזרת של המבוטח
של מוטב זולתו.
נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח ,והוסכם בין החברה למבוטח הפיצוי המגיע
ב.
לו  -תחייב קביעה זו גם את המוטב.

.14

ביטוח ימי
הביטוח הזה אינו נותן חיסוי לאובדן או נזק כלשהו לרכוש ,אשר בעת קרות האובדן או
הנזק היה מכוסה בביטוח ימי ,פרט לסכום עודף כלשהו שלמעלה מסכום הביטוח לפי
הפוליסה או הפוליסות לביטוח ימי .היה והכיסוי על פי ביטוח ימי כאמור יתבטל עקב
ביטוח זה ,תהיה החברה אחראית לאובדן או נזק על פי תנאי פוליסה זו.

.15

תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא  3שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.16

זכויות החברה לניצולת
בקרות אובדן או נזק כלשהו ,המבוטחים על ידי פוליסה זו ,רשאית החברה
א.
לקבל לידיה רכוש של המבוטח ,שלגביו נתבעים תגמולי ביטוח.
החברה רשאית להחזיק בחזקתה כל רכוש כזה ,כאמור בסעיף קטן  16א'
ב.
שלעיל ,לבדוק אותו ,למיינו ,לסדרו ,להעבירו ,או לטפל בו בדרך אחרת ,לכל
מטרה סבירה ובצורה סבירה כלשהי ,או למכור כל רכוש כזה או לעשות בו
כראות עיניה.
אם המבוטח או כל אדם אחר הפועל בשמו ,לא ימלאו את דרישות החברה ,או
ג.
יפריעו או ימנעו את החברה משימוש בסמכויותיה הניתנות בזה ,תוקטן חבותה
של החברה.
המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן לנטוש לטובת החברה רכוש כלשהו ,בין אם
ד.
החברה כבר קיבלה אותו לרשותה ובין אם לאו.
כל האמור בסעיף זה לא יגרע מזכות החברה להסתייע בכל תנאי פוליסה זו ,בטענתה נגד
תביעה כלשהי.

.17

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של החברה ,אשר
תינתן במפורש למטרה זו.
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.18

הודעות למבוטח ולמוטב
הודעה של החברה למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענם האחרון
הידוע בחברה.

.19

הודעות לחברה
הודעה של המבוטח או של המוטב תינתן לחברה לפי מען משרדה הראשי ,המצוין
בכותרת לפוליסה ,או לפי כל מען אחר בישראל ,עליו הודיעה בכתב )אם בכלל( למבוטח
ולמוטב ,מזמן לזמן.
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