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 הבהרות בקשר לסיכון רעידת אדמה בביטוחי דירות :הנדון
 
 

 ואשר גרמו לפגיעות בנפש , לאחרונה היינו עדים למספר רב של רעידות אדמה שאירעו ברחבי העולם
 .והותירו נזקים אדירים לרכוש

ביום שישי האחרון ו ,דמה בישראל הינו איום ממשי וצפויהאיום של התרחשות רעידת א, לדעת המומחים
 .והמדברת בעד עצמה YNET-ב ידיעה שהתפרסמה ב"מצ .קיבלנו תזכורת לכך

 
 לעתים רעידה קלה היא סימן לחזקה: מומחים"

מסכימים המומחים כי רעש אדמה חזק בארץ הוא רק , הצהריים בישראל-אחרי הרעידה שהורגשה אחר
אמר כי במקרה של רעידה יותר חזקה באזור , חוקר במכון הגיאולוגי, ר עמוס סלומון"ד. שאלה של זמן

 ."כפי שאירע בעבר, אליוון ייתכן צונאמי בישר
 

 צפיפות האוכלוסין באזורים מסוימים בישראל והבניה הבלתי מותאמת לזעזועי הקרקע בחלק ניכר של הבתים
 .עלולים להסב נזקים כבדים לרכוש ולנפש במקרה של רעידת אדמה, בישראל

 
 לאזרחים שאיבדו את ביתם עקבאין בישראל חקיקה מוסדרת שמטרתה לסייע , בניגוד לדעה הרווחת בציבור

עלול להיות נתון , אזרח שאינו מבטח את רכושו בצורה מקיפה מפני סיכוני רעידת אדמה. רעידת אדמה
 . לחסדי המדינה בכל הקשור להחזרת המצב לקדמותו בעקבות נזק משמעותי לדירתו

י המדינה להמציא פתרונות יהיה קושי רב ביד, בתרחיש של אירוע קיצון, על פי המציאות הנוכחית בישראל
 .   דיור ופיצוי הולם לאזרחים שדירתם נפגעה עקב רעידת אדמה

 
 ומבקשים, אנו רואים חובה להדגיש את הנושאים הבאים, כחברת ביטוח הדואגת לשלום מבוטחיה ולרכושם

 :שתסב את תשומת לב מבוטחיך לנושאים אלה

 
 ויתור על כיסוי רעידת אדמה 

נספח "על המבוטח למלא , לשם כך. כיסוי רעידת אדמה במסגרת ביטוח דירתו מבוטח רשאי לוותר על
כי בחר שלא לבטח את  בחתימתולפיו הוא מאשר  ,("00/10)רעידת אדמה לביטוח דירה ותכולתה  כיסוי

או , ביטוח המבנה בלבד, הוויתור אפשרי לגבי ביטוח תכולת הדירה בלבד. דירתו מפני רעידת אדמה
 .המבנה גם יחדהתכולה ו ביטוח

 על רצונו  בכתבכל עוד המבוטח לא הודיע , חתימת המבוטח על ויתור כיסוי רעידת אדמה תישאר בתוקף    
 . לבטח את דירתו מפני רעידת אדמה    
 אנו ממליצים לך כסוכן אחראי להסב את תשומת לב מבוטחיך שויתרו בעבר על כיסוי רעידת , עם זאת    
 את החלטתם בדבר ויתור על כיסוי רעידת   , ול מחדש מידי שנה בעת חידוש הפוליסהלחזור ולשק, אדמה    
 .   אדמה לנוכח התחזית של התרחשות רעידת אדמה בישראל כאמור לעיל    

 
 
 
 



 

                                                                                                           
 חלופות ההשתתפות העצמית בנזקי רעידת אדמה 

 מסכום הביטוח של  10%הכיסוי הסטנדרטי מפני רעידת אדמה כפוף להשתתפות עצמית בשיעור של . א    
 .הרכוש המבוטח        

 :לרכוש כיסוי הכפוף להשתתפות עצמית נמוכה יותר בתנאים להלןיכול מבוטח .  ב    
 מסכום  0.2%: עלות הכיסוי. מסכום ביטוח הרכוש המבוטח 0%שיעור של השתתפות עצמית ב( 1)         

 . ביטוח הרכוש המבוטח              
 מסכום 0.3%: עלות הכיסוי. מסכום ביטוח הרכוש המבוטח 2%השתתפות עצמית בשיעור של ( 2)         

 .ביטוח הרכוש המבוטח              

 
 דגשים בקשר לסכום הביטוח הראוי 

בהתחשב ברמת, סכום ביטוח המבנה חייב להיות מחושב על בסיס עלות ההקמה מחדש של המבנה      
.הגימור של הדירה      
 יש לחשב את סכום הביטוח , כדי להיות מבוטח בסכום ביטוח נכון המאפשר החזרת מצב הדירה לקדמותו    
 .ר"ת למהמשוער( מ"כולל מע)לפי שטח הדירה ברוטו כפול עלות הבניה     
 :ל יש להוסיף את העלויות הנוספות הבאות"לתחשיב הנ    
 (.'שטיחים מקיר לקיר וכד, פרקטים, משטחי שיש, ארונות קיר ומטבח, מזגני אויר)עלות צמודי המבנה . א    
 ,מדרגות)עלות הקמה מחדש של החלק היחסי של המבוטח בחלקים המשותפים : בבתים משותפים. ב    

 (.'מחסנים וכד, שטחי חניה, משטחים מרוצפים, מעליות, הבניןי לוב        
 (.'ביוב וכד, מים, לרבות עלויות חיבור לרשתות חשמל)עלות פינוי הריסות . ג    
 .הנדרשות לשם בנייתה מחדש של הדירה' יועצים וכד, מהנדסים, הוצאות שכר אדריכלים .ד    
 12חלופי במהלך ההקמה מחדש של הדירה לתקופה של עלות דמי השכירות בגין שכירת מבנה . ה    

 .חודשים        
 של עלויות הבניה בפועל לאחר התייקרות צפויה ניכרת ביותרל יש לשקלל בסכום הביטוח "בנוסף לנ    

 צפי לעליהוכן , ('הובלה וכד, שכר עבודה, התייקרות של חומרי בניה: כגון) אירוע רעידת אדמה    
 .  בדמי השכירות עקב הביקוש המוגבר לדירות חלופיות לדירות שניזוקו ביותר משמעותית    

 משמעו תת ביטוח רציני, אי לקיחה בחשבון של העלויות הנוספות המפורטות לעיל בחישוב סכום הביטוח    
 ביותר שימנע מהמבוטח מלקבל שיפוי הולם המאפשר לו לשקם את דירתו ולהחזירה למצבה טרם רעידת    

 .האדמה    
 

 ביטוח ערך קרקע לדירות הממוקמות בבתים משותפים 
 מאפשרת למבוטח לקבל שיפוי עבור ערך הקרקע בנוסף, הוספה של הרחבת ערך קרקע לביטוח המבנה    
 וזאת במקרה של אי יכולת לשקם את המבנה מסיבות, לשיפוי בגין עלות ההקמה מחדש של הדירה    
 תלותו של, בבתים אלה. הרחבת ערך הקרקע מיועדת לדירות בבתים משותפים. שאינן תלויות במבוטח    
 .הינה בלתי נמנעת, המבוטח בשאר הדיירים בכל הקשור לשיקום המבנה שניזוק    
 .2011במרץ  10מיום  00/2011' נא ראה התייחסותנו לנושא ערך קרקע בחוזר אלמנטרי מס    

 
  רעידת אדמהנספח כיסוי 

 מיועד לסייעאשר , הנזכר לעיל(" 00/10)ה ותכולתה נספח כיסוי רעידת אדמה לביטוח דיר"ב דוגמת "רצ    
 .בהתאם לאמור לעיל, להציג בפני המבוטח את החלופות העומדות בפניו בבחירת ביטוח זה לך    

 ולסרוק מסמך זה ,על ידוה בחרנמובהר בזאת בשנית כי חובה להחתים את המבוטח לגבי החלופה ש    
 .לתיק הפוליסה    

 
              

 

 ,בברכה
 

 תחום ביטוח כללי                                                                               


