מטריה בתי עסק
5300 5-68701202-05
סניף

תא מס' פוליסה
סוכן א.א.נ .לוגיסטיקה ושינוע
398
שם המבוטח

רגיל

מטריה בתי עסק 86

למבוטח

גביה

ענף ביטוח

עותק

שקלים חדשים

29/02/2016

פרמיה ברוטו

)* (2013

16/07/2015 8514918721
מס' לקוח

מספר

רחוב
אייל כ .סוכנות לביטוח ) (2008בע"
סוכנות
68411
מספר סוכן

רחוב

תקופת ביטוח מיום

עין שמר

3881600

עיר

מיקוד

04-6372886

סה"כ במזומן

04-6271380

טלפון

הדקלים

עד יום

טלפון נייד

פקס

0

פרדס חנה-כרכור

3711001

מס'

עיר

מיקוד

סוכן  :אייל כ .סוכנות לביטוח )(2008

דמי אשראי

0

סה"כ בשיעורים

מוסכם בזה כי החל מתאריך הנ"ל חלו בפוליסה שינויים ומצבה הנוכחי הינו

סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

* שם מבוטח:
א.א.נ .לוגיסטיקה ושינוע ) (2013בע"מ ו/או דורון הובלות "להלן המבוטח
הראשי"
כתובת העסק:
קיבוץ עין שמר
סוג העסק:
איחסון דירות
מהות העסק:
==========
אחסנה והובלה של דירות ומשרדים,פריקת
מכולות ושרותי סבלות.
3,021,169

פרק  :1ביטוח אש מורחב לתכולה
---------------------------אש מורחב לתכולה ,כולל ערך החלפה בחדש
לציוד ורהוט.

3,081

כיסוי נזק בזדון  -כלול
כיסוי שביתות וסכסוכי עבודה  -כלול
3,021,169

כיסוי פרעות -כלול
פרק :2ביטוח אש מורחב למבנה
--------------------------

201,411

סה"כ סכום ביטוח:
כתובת :מבנה ומכולות

מוצהר ומוסכם בזה
הרחבים לפרק  2בטוח אש מורחב למבנה
סעיף ה2
פינוי הריסות
תתווסף הסייפא כדלקמן :
"אולם בגין מבנים בעלי גגות אסבסט ו/או המשלבים באופן כלשהו בניה עם חומרי
אסבסט
תחול ההגבלה הבאה :
אחריות המבטח בגין ההוצאות לפינוי האסבסט ו/או הוצאות מיוחדות לשמירת האתר
הניזוק עקב הגבלות כלשהן בפקודה של רשות כלשהי ו/או הוצאות הכרחיות לשם
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למבוטח

שם מבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

השמדה ופינוי רכוש אחר שניזוק מאירוע זה ואשר בא במגע עם חומרי האסבסט ?
לא תעלה ע"ס  5%מתגמולי הביטוח או  $ 50,000הנמוך מבין השניים.
למען הסר ספק הסכום הנ"ל כלול בתוך סך כל הוצאות פינוי הריסות והוצאות
מיוחדות לאחר נזק ולא בא מעליהם".
כיסוי נזק בזדון -כלול
כיסוי שביתות וסכסוכי עבודה-
כלול
201,411

כיסוי פרעות -כלול
השתתפות עצמית
------------ההשתתפות העצמית המיזערית שישא בה
המבוטח בכל מקרה של נזק על פי פרקים  1ו2-
מכל אובדן או נזק ולא
היא 2.5 %
,למעט אם נרשם אחרת
פחות מ 5,035 -ש"ח
בסמוך לכיסוי או בגוף הפוליסה.
********************************************
מבוטח נכבד,
שים לב לחובה בדבר נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
המפורטים בהמשך.
********************************************
פרק :3אובדן הכנסות בית העסק  -ל א ב ת ו ק ף
============================================

-329

**הנחת רכוש
פרק  :4בטוח לוחות זכוכית  -ל א ב ת ו ק ף
==========================================
פרק  :5ביטוח אופניים  -ל א ב ת ו ק ף
=====================================
פרק  :6בטוח פריצה ושוד  -ל א ב ת ו ק ף
========================================
נוהל עבודות בחום
----------------- .1לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות
אלא בהתאם למפורט בנוהל זה.
 .2המונח "עבודות בחום " פירושו :ביצוע עבודות
כלשהן הכרוכות בריתוך או חיתוך באמצעות חום או
שימוש באש גלויה.
 .3כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל
"עבודות בחום" ימנה אחראי מטעמו )להלן "האחראי"(
אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום
שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 .4בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד
לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל
מטר ממקום ביצוע העבודות
סוג ברדיוס של לפחות 10
בחום ,כאשר חפצים דליקים קבועים ,אשר אינם ניתנים
להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק.
 .5האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן "צופה אש"(
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למבוטח

שם מבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי החומרים הדליקים
הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום
 .6תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור יהיה להשקיף על ביצוע
העבודות בחום ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע
מביצוע העבודות בחום כאמור.
 .7צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען
עד לתום לפחות  30דקות לאחר סיומן על מנת לוודא
כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.
חריג פלקל
----------פוליסה זו אינה מכסה התמוטטות של מבנה ,בבעלות
המבוטח ו/או בחזקתו אשר נבנה בשיטת הפלקל.
פרק  :7ביטוח כספים  -ל א ב ת ו ק ף
===================================
פרק :8ביטוח סחורות בהעברה
-------------------------201,411

7,150

מוצהר ומוסכם בזה כי הגדרת "העברה"
בסעיף ה .פריצה מבוטלת ובמקומה הפרק
כפוף להגדרת "הובלה" כדלקמן:
הובלה לעניין פרק זה משמעותה הובלה
ישירה של הרכוש המבוטח ליעדו בכלי רכב
ממונע בפרק הזמן למן הרגע בו החל כלי
הרכב המוביל את הרכוש לנוע מפתח חצרי
המוצא או בסמוך להם ועד עצירתו בפתח
החצרים אליהם מיועד הרכוש ,כולל חניה אגב
הובלה כזאת .חנייה מחוץ לשעות העבודה
לא תחשב כחנייה אגב הובלה.
א .גבול אחריות להעברה 201,411
ב .גבול אחריות לחבילה 201,411

ש"ח
ש"ח

.
.

מוצהר ומוסכם בזה כי בגין הסיכונים הנ"ל
ישא המבוטח השתתפות עצמית של 2.5 %
אבדן או נזק ולא פחות מ 3,273 -ש"ח

מכל
למקרה.

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לחסות
אובדן או נזק לסחורות,שנגרמו על ידי עצירת
פתאום ובלימת חרום בתנאי שהסחורה היתה
קשורה כיאות.
מוצהר ומוסכם בזה כי בגין נזק הנובע מסיכון של
עצירת פתאום ישא המבוטח בהשתתפות עצמית
מכל אבדן או נזק ולא פחות
בשעור של 3 %
מ  3,273 -למקרה.
מוצהר ומוסכם בזה כי אין כיסוי לסעיף ה'
"פריצה" בפרק  8ביטוח סחורה בהעברה.
4,228

פרק  : 9ביטוח החבות החוקית של בעל העסק כלפי
צ ד ש ל י ש י
------------------------------------------"החוק" אליו כפוף פרק זה הינו פקודת נזיקין
)נוסח חדש ( 1968
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למבוטח

שם מבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

למקרה )גוף ורכוש(.
לסה"כ הפיצויים

גבול אחריות  3,021,169ש"ח
גבול אחריות  3,021,169ש"ח
בתקופת הבטוח.
ה ש ת ת פ ו ת ע צ מ י ת
------------------------הראשונים מכל
המבוטח ישא ב  7,049ש"ח
ארוע או סדרת ארועים מבוטחים ,לפי פרק - 9
צד שלישי ,הנובעים ממקור אחד או סיבה מקורית
אחת.

מובהר במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב
לעיל חל מכל סכום בו ישא המבטח לרבות הוצאות
שהוצאו עקב הגשת התביעה או הודעה על אירוע
וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים.
חריג ציוד מכני הנדסי
----------------------------------------------"כל ציוד מכני הנדסי הנחשב כלי רכב על פי פקודת
התעבורה ושלא חלה חובה לבטחו על פי פקודת
ביטוח רכב מנועי ,הינו חריג לפוליסה זו".
*****************************************
חריג קרינה ושדות אלקטרומגנטים:
-----------------------------לרשימת החריגים המנויים בסעיף ג' של פרק
זה יתווסף חריג בגין חבות כלשהי הנובעת
מקרינה או משדות אלקטרומגנטיים.
*****************************************
חריג מוצרים
---------------------------------------------החריג ג ) (5של פרק " :9מצרכים ומוצרים שנמכרו על
ידי המבוטח או שסופקו על ידו" יחול בגין המצרכים
והמוצרים כאמור ,רק לאחר שיצאו מחזקתו של המבוטח.
הרחבת עבודות חוץ
----------------מוסכם ומוצהר בזה כי הכיסוי עפ"י ביטוח זה מורחב לכסות
את אחריותו החוקית של המבוטח ו/או הפועלים מטעמו כלפי
צד שלישי בגין ביצוע עבודות הקשורות לעסקו של המבוטח
המפורט בדף הרשימה ,המבוצעות מחוץ לבית העסק עצמו.
נ ו ה ל ע ב ו ד ו ת ב ח ו ם
---------------------------- .1לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות
אלא בהתאם למפורט בנוהל זה.
 .2המונח "עבודות בחום " פירושו :ביצוע עבודות
כלשהן הכרוכות בריתוך או חיתוך באמצעות חום או
שימוש באש גלויה.
 .3כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל
"עבודות בחום" ימנה אחראי מטעמו )להלן "האחראי"(
אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום
שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 .4בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד
לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל
סוג ברדיוס של לפחות  10מטר ממקום ביצוע העבודות
בחום ,כאשר חפצים דליקים קבועים ,אשר אינם ניתנים
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למבוטח

שם מבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק.
 .5האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן "צופה אש"(
המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי החומרים הדליקים
הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור יהיה להשקיף על ביצוע
העבודות בחום ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע
מביצוע העבודות בחום כאמור.
 .6צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען
עד לתום לפחות  30דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו
במקום כל מקורות התלקחות.
חריג בניה בשיטת פלקל
-------------------ביטוח זה אינו מכסה חבות הנובעת מהתמוטטות של מבנה,
בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו ,אשר נבנה בשיטת הפלקל.
********************************************
מבוטח נכבד,
שים לב לחובה בדבר נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
המפורטים בהמשך.
********************************************
פרק  :10ביטוח חבות מעבידים
=============================
הגבלת אחריות החברה
===================
אחריות החברה על פי פרק זה לא תעלה על הסכומים הנקובים להלן:
לכל הפיצויים בשל מקרה ביטוח אחד
ש"ח
20000000
לכל הפיצויים על פי פוליסה זאת
ש"ח
20000000
בגין מקרי ביטוח שארעו בתקופת הביטוח.
עיסוק עובדים
--------------------------------------.
פועליי ייצור עם ציוד או מכונות

805,645

השתתפות עצמית
------------המבוטח ישא בהשתתפות עצמית של  7,049ש"ח
למקרה בגין תאונה,ובהשתתפות עצמית
לתובע בגין מחלת מקצוע.
של  15,106ש"ח
מובהר במפורש כי סכומי ההשתתפות העצמית
הנקובים לעיל יחלו מכל סכום בו ישא
המבטח לרבות הוצאות שהוצאו עקב הגשת התביעה
או הודעה על אירוע וזאת אף אם לא שולמו
תגמולי ביטוח או פיצויים.
הרחבת הכיסוי לבעלי שליטה
-----------------------הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח
כלפי "בעלי שליטה" העובדים כמנהלים שכירים
המופיעים ברשימת מקבלי השכר של המבוטח
ושמשולם עבורם ביטוח לאומי.
הרחבה זו לא תחול באם מקרה הביטוח ארע עקב
רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו.
חריג בניה בשיטת פלקל
--------------------
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שם מבוטח
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סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
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פרמיה
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ביטוח זה אינו מכסה חבות הנובעת מהתמוטטות של מבנה,
בבעלות המבוטח ו/או בחזקתו ,אשר נבנה בשיטת הפלקל.
********************************************
מבוטח נכבד,
שים לב לחובה בדבר נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
המפורטים בהמשך.
********************************************
פרק  :12תאונות אישיות  -ל א ב ת ו ק ף
======================================
כיסוי פרעות
------------------------------------------הכיסוי כנגד סיכוני פרעות יחול על פרקי
הרכוש של פוליסה זו ,פרקים  1,2,13רק אם
הכיסוי נרכש והדבר נרשם בסמוך לפרק הרלוונטי.
לצורך פוליסה זו "פרעות" משמע :פעילות אדם
כלשהו הלוקח חלק עם אחרים בהפרעה לשלום
הציבור ושאינה מהווה אירוע המוזכר בסעיף
 14א' של התנאים הכלליים שנעשית שלא תוך כדי
שביתה או השבתה או פעולות רשות חוקית כלשהי
תוך דיכוי או ניסיון לדכא או למנוע או לנסות
למנוע הפרעה כזו או להקטין את תוצאותיה.
אי לכך המילה פרעות בסעיף  14א' מבוטלת בזה.
השתתפות עצמית
-----------------------------------------לעניין סיכון "פרעות" ישא המבוטח במקרה נזק
המכוסה על ידי יותר מפרק אחד של פוליסה זו,
בהשתתפות עצמית אחת שתהיה הגבוהה מבין סך
ההשתתפויות הנקובות בפרקים הרלוונטיים ולא
פחות מ 20,141 -ש"ח.
פרק  :13ביטוח ציוד אלקטרוני  -לא בתוקף
======================================
כיסוי סיכוני טבע
-------------------------------------השתתפות עצמית בסיכון רעידת אדמה
-------------------------------------מוצהר ומוסכם בזה כי בניגוד לאמור בתנאי
הפוליסה ישא המבוטח ב 10%-מסכום הבטוח
לאתר ,אך לא פחות מ 7,500$ -ולא
יותר מ 1,250,000$ -לאתר.

3,222,580

השתתפות עצמית בסיכוני סערה וסופה ו/או
שלג או ברד ו/או שטפון.
-------------------------------------בקרות אבדן או נזק שנגרם על ידי סערה ו/או
שלג או ברד ו/או שטפון כמשמעם לעיל ישא
המבוטח בסך ראשון מכל אובדן או נזק כלהלן:
.1לא עלה סכום הביטוח לרכוש ולנזק תוצאתי
על  3,000,000$תהא ההשתתפות העצמית
בשעור  5%מן הנזק,אך לא פחות מסך 2,500$
ולא יותר מ 25,000$-לאתר.
.2עלה סכום הביטוח לרכוש ולנזק תוצאתי על
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 3,000,000$תהא ההשתתפות העצמית
בשעור  5%מן הנזק ,אך לא פחות מסך 5,000$
ולא יותר מ 50,000$-לאתר.
*********************************************
*
אישור על קיום ביטוחים
*
*
----------------------*
*
* לבקשת המבוטח הוצא לפוליסה זו אישור
*
* על קיום ביטוח ביום 16/03/2015
*
* לתקופה מיום  16/03/2015עד 29/02/2016
*
*
*
* עבור הגופים הבאים:
*
* שם:עירית תל אביב
*
* כתובת :אבן גבירול  69תל אביב
*
* תאור העבודות המבוטחות:
*
* הובלת ריהוט וציוד
*
יום.
* סעיף ביטול 30
*********************************************
*********************************************
*
אישור על קיום ביטוחים
*
*
----------------------*
*
* לבקשת המבוטח הוצא לפוליסה זו אישור
*
* על קיום ביטוח ביום 16/07/2015
*
* לתקופה מיום  16/07/2015עד 29/02/2016
*
*
*
* עבור הגופים הבאים:
*
* שם:עירית חיפה
*
* כתובת :חסן שוקרי  14חיפה
*
* תאור העבודות המבוטחות:
*
* פריקה וטעינה של גני ילדים
*
יום.
* סעיף ביטול 30
*********************************************
.
-------------------------------------------------מדיניות החברה היא שלא לבטח בלי אמצעי להקלת הסיכון או לחילופין ,לבטח בתוספת
פרמיה .ככל שהנך מעונין בביטוח ללא אמצעי להקלת הסיכון הנדרש ,באפשרותך לפנות
לחברה בבקשה לרכישת פוליסה כאמור ובמידה ולאחר הליך חיתום תאושר בקשתך יהיה
באפשרותך לרכוש פוליסה זו בתוספת פרמיה.

אמצעים להקלת הסיכון
כ ת ו ב ת :ע י ן ש מ ר 3 8 8 1 6 0 0
התחייבות המבטח לכיסוי נזקי אש מורחב ,צ ד ג' וחבות מעבידים על
פי פוליסה זו ,כפופה לקיומם ,תקינותם והפעלתם התקינה של אמצעים
להקלת סיכון כמפורט להלן :
סביבת עבודה :
 .1צובר סולר בקיבולת כ 3,000-ליטר מוצב בחצר בתוך מאצרה .

הגנות אש :
 .2מתקיימת תחזוקה שוטפת כדלקמן :פינוי גרוטאות ,פסולת,
גזם חקלאי ,לנכש עשביית הבר ולרסס בחומר מעכב צמיחה אחת
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לשנה ,עד למרחק  10מטר לפחות מסביב לדפנות המבנה ומסביב
למכולות הברזל; או עד המבנה הקרוב ,השטח המעובד ,או
הגדר.
 .3במשרד מוצבים  2מטפי כיבוי אש ניידים אבקה יבשה  6ק"ג.
 .4מבוצעת אחת לשנה בדיקת תקינות תקופתית למטפי כיבוי האש
עפ"י תקן  129וכן בדיקת תקינות לכל ציוד כיבוי האש באתר.
 .5בשטח המגרש קיימים  3גלגלוני קיר ".3/4
 .6בשטח המגרש מותקן ברז כיבוי הידרנט " 2עם מחבר תקני .

ו ב נ ו ס ף,
מערכת החשמל :
במשרד לוח חשמל עם מפסקים ½ אוטומטיים  +מפסק פחת.
תשתית וציוד כיבוי אש :

l

במשרד מוצבים  2מטפי כיבוי אש  6ק"ג ע"ב אבקה.

l

בשטח המגרש קיימים  3גלגלוני כיבוי ".3/4

l

בשטח המגרש קיים ברז כיבוי ".2

תיאור פתחים :

l

דלת כניסה למשרדים :כנף מזכוכית במסגרת אלומיניום ,ננעלת במנעול צילינדר.

 lדלתות חיצוניות למחסן אריזות 2X :הזזה ממתכת ,כל דלת ננעלת במנעול תלי קוטר
 8מ"מ.
 lדלת הפרדה פנימית בין המשרדים לבין מחסן האריזות :דלת עץ ,ננעלת
במנעול "לשון חבוי".
 lחלונות נמוכים במשרדים :הזזה מזכוכית במסגרת אלומיניום ,מוגנים בסורגי ברזל
חיצוניים.
l

חלונות נמוכים במחסן האריזות :הזזה מזכוכית במסגרת אלומיניום  +סגר מתכת.
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 lדלתות הכניסה למכולות :חלקן כנף ,חלקן דו כנפיות ממתכת ,הדלתות ננעלות
במנעולי תלי בקטרים שונים ,חלקם נתון ברתק מעטפת מסיבי תואם.

בנוסף החל מיום  30/06/2015התחייבות המבטח לכיסוי נזקי אש
מ ו ר ח ב ,צ ד ג' וחבות מעבידים על פי פוליסה זו ,כפופה לקיומם,
תקינותם והפעלתם התקינה של אמצעים להקלת הסיכון כמפורט להלן :
הגנות אש :
 .1יש לרכוש שני זרנוקים ,מזנק ומגוף ,התואמים לברז הכיבוי
ולאחסנם בתוך ארון מתכת צמוד לברז הכיבוי.

ו ב נ ו ס ף,

 lיש להתקין במחסן אריזות הקרטון גלגלון כיבוי " 3/4במקום בולט ונגיש סמוך
לאחת הדלתות ולחברו למקור מיים.
 lיש לרכוש  2זרנוקים ,מזנק ומגוף ,התואמים לברז הכיבוי ולאחסנם בתוך ארון
מתכת סמוך לברז הכיבוי.
 lיש להתקין לכל אחד מצוברי הסולר מאצרה )בריכת איגון( בקיבולת הנדרשת לאגור
כל הנוזלים שבכל אחד מהצוברים.
 lיש לקיים תחזוקה שוטפת כדלקמן :פינוי גרוטאות ,פסולת ,גזם חקלאי ,ניכוש
עשביית הבר וריסוס בקוטל עשבים אחת לחצי שנה ,עד למרחק  15מטר לפחות מסביב
לדפנות המבנה ומסביב למכולות הברזל; או עד המבנה הקרוב ,השטח המעובד ,או הגדר.

התחייבות המבטח לכיסוי נזקי צד ג' על פי פוליסה זו ,כ פ ו פ ה
ל ק י ו מ ם ,תקינותם והפעלתם התקינה של אמצעים להקלת סיכון כמפורט
ל ה ל ן:
דלתות ומנעולים :
 .1דלת כניסה למשרדים :כנף מזכוכית במסגרת אלומיניום,
ננעלת במנעול צילינדר.
 .2דלת הפרדה פנימית בין המשרדים של המבוטח לבין מחסן שכן:
דלת עץ ,ננעלת במנעול "לשון חבוי".
 .3דלתות הכניסה למכולות :חלקן כנף ,חלקן דו כנפיות ממתכת,
הדלתות ננעלות במנעולי תלי בקטרים שונים ,חלקם נתון
ברתק מעטפת תואם.

חלונות סורגים ומחיצות :
 .4חלונות במשרדים :הזזה מזכוכית במסגרת אלומיניום ,מוגנים
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בסורגי ברזל חיצוניים.

*********************************************************************
מבוטח נכבד ,אי נקיטת אמצעי להקלת הסיכון יכול להביא לשלילת זכותך לקבלת
תגמולי ביטוח או להפחיתם באופן משמעותי.
*********************************************************************
סעיף רישוי עסקים
================
מבלי לפגוע ביתר הדרישות שנדרשו מהמבוטח ע"י המבטח,
מוצהר בזה כי במוסדות ציבור,אולמות שמחה ואירועים,
תיאטראות ובתי קולנוע,מרכזי קניות,בתי ספר ומתנ"סים,
תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי עפ"י פוליסה זו
הוא,כי העסק המבוטח פועל בהתאם לרישיונות והיתרים
תקפים הנדרשים להפעלתו ,ואשר ניתנו ע"י הרשויות
המוסמכות לכך.
באם במשך תקופת הביטוח פג תוקף רישיון ו/או היתר
כאמור ,או קיבל המבוטח דו"ח ביקורת מרשות הכבאות
המורה למבוטח מכוח חוק שירותי כבאות תשי"ט 1959 -
לנקוט באמצעים מסוימים למניעת דליקות ונזקים
באתר המבוטח או בסביבתו  -מהווה הדבר "שינוי מהותי"
)כהגדרתו בפוליסה( המחייב את המבוטח להודיע על כך,
מיידית ובכתב למבטח.
סעיף כיבוי אש
==============
מוצהר ומוסכם בזה כי על המבוטח ליידע את המבטח על
כל דרישה מאת רשויות הכיבוי לשיפור אמצעי הבטיחות
מפני אש .מידע זה יהווה עובדה מהותית לעניין פוליסה
זו ועל המבוטח להודיע על כך למבטח תוך  10ימים מיום
שיוודע לו על הדרישה.
*********************************************
חריג "אסבסט":
------------לרשימת "אירועים לא מכוסים" המפורטים בסעיף
 14של התנאים הכלליים המתייחסים לכל פרקי
הפוליסה ,יתווסף חריג "אסבסט" על פיו:
החברה לא תהיה אחראית לשפות את המבוטח בגין
חבותו בשל מוות ו/או נזק גופני ו/או חבלה
גופנית ו/או מחלה ו/או נזק לרכוש שמקורם או
סיבתם נובעים במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהינם
קשורים בדרך כלשהי ב"אסבסט" או בחומרים כלשהם
המכילים "אסבסט" בכל צורה וכמות ובלבד שהמוות
ו/או הנזק הגופני ו/או החבלה הגופנית ו/או
המחלה ו/או הנזק לרכוש נובעים או הושפעו
מתכונותיו המסוכנות של ה"אסבסט".
********************************************
********************************************
חריג "חומר גרעיני כלשהו":
------------------------לרשימת "אירועים לא מכוסים" בסעיף  14ב' של
התנאים הכללים המתייחסים לכל פרקי פוליסה
יתווספו הסייגים ,מחומר גרעיני
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 NUCLEAR-MATERIALכלשהו ,או מפסולת גרעינית
כלשהי ומבעירת דלק גרעיני .למטרת תנאי זה
בלבד ,בעירה תכלול תהליך כלשהו המכלכל עצמו,
של ביקוע גרעיני.
סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ועל
שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות מחקר
ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות
בתעשייה .על אף האמור לעיל ,עבודה עם או
שימוש בדלק גרעיני מוחרגים.
*******************************************
נזק פיזי לרכוש מוחשי:
---------------------נזק לרכוש המכוסה על פי פוליסה זו משמעו
נזק פיזי לרכוש מוחשי והוא לא יכלול נזק לנתונים
או לתוכנה או למידע ובפרט כל שינוי לרעה בנתונים,
בתוכנה במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה,
השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם.
אי לכך הנזקים הבאים אינם מכוסים על פי פוליסה זו:
 .1אובדן או נזק לנתונים או לתוכנה או למידע,
בפרט כל שינוי לרעה בנתונים ,בתוכנות
במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה,
השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם,
וכל הפסד רווחים הנובע מאובדן או נזק
שכזה .על האף האמור לעיל ,אובדן או
נזק לנתונים או לתוכנות או למידע שהם תוצאה
ישירה של נזק פיזי מבוטח לרכוש מוחשי כן יכוסו.
 .2אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד ,בזמינות,
בטווח השימוש או בנגישות של הנתונים ,התוכנות או
המידע או תכנות המחשב ,וכל הפסד רווחים הנובע
מאובדן או נזק שכזה.
מוסכם ומוצהר בזה ,כי הכיסויים הנ"ל
ניתנים בכפיפות לתנאים המפורטים בפרקים
המתייחסים לאותם סיכונים שבפוליסה זאת
ולתנאים הכלליים של הפוליסה.
****************************************
*
* מבוטח נכבד,
*
אנא בדוק אם סכומי הביטוח הנקובים
*
ברשימה תואמים את ערך הרכוש המבוטח* .
*
*
)ובמידת הצורך בערך כינון(
*
*
ובאם אינם תואמים נא הורה לנו על
*
*
תיקונם.
*
*
בכל מקרה אין לראות בסכום הביטוח
*
*
"ערך מוסכם".
*
****************************************
*
* סמכות השיפוט היחידה בכל הקשור ו/או
* הנובע מפוליסה זו תהא נתונה לאחד מבתי *
* המשפט בישראל בלבד על פי החוק הישראלי*.
****************************************
פוליסה זו מכסה אובדן או נזק או חבות אשר
ארעו בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
על ידה.
מהדורה 04/2006

דף 11/12

119

21/07/2015

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

5-68701202-05
מס' פוליסה

א.א.נ .לוגיסטיקה ושינוע )* (2013

אייל כ .סוכנות לביטוח ) (2008בע"

למבוטח

שם מבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

-2,019

הנחה
מספר פוליסה קודם468701202 :

הפרמיה לשנה המגיעה בגין הסעיפים הנ"ל 21,866 -
הפרמיה שחויבה לשנה 21,866 -
הפרש לתשלום לשנה 0 -
לתקופה ) 229יום( 0

דף 12/12

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

119

21/07/2015

