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 .פוליסות שקליות ופוליסות דולאריות-בשני אופנים הוצאו 2009פוליסות הביט לשנת 
 

 :הפוליסות מחולקות לנוחיות הקורא כדלקמן
 

 .באדום" עקוב אחרי השינויים"מסומנים בשיטת  פוליסות שקליות בהן השינויים
 

 .ת השינויים אך ללא סימונם פוליסות דולאריות הכוללות א
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 .יבים ממצב השוק ודרישות מבטחי המשנההשנה חלו בפוליסות הביט שינויים המתחי
יש (בלבד  אנו מפרטים את השינויים המצמצמיםבמכתב זה . מטבע הדברים הם מצמצמים –שינויים אלו 
  ).גם אחרים

  
 

 כללי
 

 סעיפי ההצמדהשונו  בהתאם ,שקליותלפוליסות דולריות ולפוליסות  –הפוליסות כל את פיצלנו  .1
 .והמרת  מטבע

 ."חובת זהירות "סעיף ו"מבוטח ראשי "סעיף הוספנו פוליסותבכל ה.  2      

 

  מורחבפוליסת אשב

הוצאות פינוי "הרחבות של ה: פוליסות צומצםב מעבר לסכום הביטוח ןהרחבות שההמספר  .1
 ולא נקבעו בתוך סכום הביטוח, "הוצאות שכר אדריכלים"ו" שחזור מסמכים", "הריסות
 . לובנוסף

 , הבהרנו-ל על העברה שמתבצעת מחוץ לחצרי המבוטחשח" רכוש בהעברה"בהרחבת  .2
 . חלאינו ) שחל רק בחצרי המבוטח( שסעיף אימפקט ,למניעת ספק

 . הנזקתקופת כינוןיותר בלא תחול " תוספות לרכוש המבוטח"הרחבת  .3

 ביטול הביטוחשל במקרה שבא להבהיר ש-משנה  סעיף " תשלום דמי הביטוח"הוספנו בסעיף  .4
 . הביטולה שעדתקופבגין הלשלם חובו החובה מבוטח  על העדיין חלה 
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 פוליסת אובדן תוצאתיב

זאת למען (" כל הסיכונים" הרחבת את  נו מפורשותחרגה" הפסקת שרותים ציבוריים"בהרחבת  .1
אנשים " כל הסיכונים" הכיסוי של אתהמחריג סייג כללי כי על אף שיש בפוליסה , הסר ספק

 .)חשבו שיש כיסוי

- שחייב להיות הפסד בפועל למבוטח והבהרנו  נוסח הסעיף וקןת" מכירה מתוך מלאי"בהרחבה  .2
 . על מנת שהסעיף יופעל-בתקופת השיפויו

 

 פוליסה משולבת אש מורחב ואובדן תוצאתיב

 .אובדן תוצאתיהאש מורחב והת ובפוליסהשינויים חופפים לשינויים 

 

 ת טרורופוליסב

" רכוש מחוץ לתחומי מדינת ישראל"שהרחבת , ען הסר ספק בלבדלמ, הוספנו" סייגים"בפרק 
 .בפוליסות הטרורשבפוליסת האש מורחב אינה בתוקף 

 

 פוליסת אחריות מעבידיםב

קנו את הסעיף כך י ת,ביטוח חובהב נזקי גוף מרכב שחייב לענין סייג' בסעיף ז" סייגים"בפרק 
 .'שיהיה זהה לסעיף המקביל בפוליסת צד ג

 

  סחורה בהעברה בפוליסת

 .נערך שינוי  לענין נזקי חבטות, בסייג שבירה" סייגים"בפרק 

 

 פוליסת כספיםב

 אך -לדעתנו כך היה גם קודם( פיזיהוספנו שהאובדן או הנזק לכספים חייב להיות , בפתיח
 .)למניעת ספק כתבנו זאת במפורש

 



 

 פוליסת ציוד אלקטרוניב

 - ל20% -צומצמה ההרחבה מ" 1ת לפרק הרחבות מיוחדו"ב" ביטוח נוסף"בסעיף  .1
10%. 

הפרק כבר לא היה בשימוש מספר שנים והוא . (בוטל" הגנה על קווי הרשת "5פרק  .2
 ). השנה רשמיתבוטל

 

 פוליסת נאמנותב

 ".באופן מלא וחלקי"לענין שכר של עובד השמטנו המילים " הגדרה"בסעיף  .1

גם אם בסופו של דבר לא את ז ו-תוקן לחול גם על הוצאות" השתתפות עצמית"סעיף  .2
 .)ל קיים בכל הפוליסות האחרות שלנו"סעיף כנ( .שולמו תגמולי ביטוחי

 

 פוליסת עבודות הקמהבפוליסת עבודות קבלניות וב

 .צויין כי ההרחבות הן בתמורה לפרמיה נוספת" הרחבות לכיסוי"בפרק  .1

 שיהיה זההך תוקן כ"  חבות כלפי צד שלישי–' פרק ב"ב" השתתפות עצמית"נוסח  .2
 .ביט 'פוליסת צד גל

 ביטוח חובהנזקי גוף מרכב החייב בחריג " חריגים"בפרק " חבות מעבידים"' בפרק ג .3
 .ביט פוליסת אחריות מעבידיםכך שיהיה זהה לתוקן 

 .ביט חבות מעבידיםפוליסת שמופיע בוהותאם לסייג תוקן " עובדי שטחים"סייג  .4
 
 
 

 

 בכבוד רב
  חתם ראשי - ידין ניד

 מ" חברה לביטוח בעכלל
 


