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  �1986ו"תשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

  רבדי� בחקיקה

  

   חוזה ודמי ביטוח– עסקי ביטוח – ביטוח

   חוזה ביטוח– חוזי� – חיובי� – משפט פרטי וכלכלה

   ביטוח – רכב – תעבורה – רשויות ומשפט מנהלי

�  תוכ! עניני

2 Go 1סעיף   פוליסה תקנית  

2 Go 2סעיף   הרחבות  

2 Go 3סעיף   קביעת דמי ביטוח  

2 Go א 3סעיף   השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך 

3 Go 4סעיף   שינויים לטובת המבוטח  

3 Go 5סעיף   שינויי נוסח  

3 Go 6סעיף   הבלטת סייגים  

3 Go 7סעיף   תחולה  

3 Go 8סעיף   ביטול  

3 Go תוספת  

3 Go ביטוח הרכב: פרק א  

3 Go 1סעיף   תרתללא כו  

5 Go ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש: פרק ב  

5 Go תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה: ק גפר  

9 Go א 31סעיף   ללא כותרת 
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  *�1986ו"תשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(ח ונות הפיקוח על עסקי ביטתק

אני , �1981א"מתש,  לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח�39 ו38וק# סמכותי לפי סעיפי� בת  
  :מתקי! תקנות אלה

היה לפי ת) 'נזקי רכוש ונזקי רכוש של צד ג(וליסה בחוזה לביטוח רכב פרטי הפ  )א(  .1
 �" רכב פרטי", לעני! תקנות אלה). הפוליסה התקנית �להל! (ספת והתנאי� והנוסח המפורטי� בת

לרבות רכב , )הפקודה �להל! ] (נוסח חדש[רכב פרטי כהגדרתו של מונח זה בפקודת התעבורה 
  ".אופנוע"למעט ,  טו!4מסחרי כהגדרתו של מונח זה בפקודה שמשקלו עד 

בהודעה , בשלב הצעת הביטוח, רשאי מבוטח, )א(על א# האמור בתקנת משנה   )ב(  
  :לוותר על אחד בלבד מהכיסויי� המפורטי� להל!, מפורשת שתתועד אצל המבטח

כאמור ,  התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא,כיסוי למקרה של התנגשות מקרית  )1(
  ;לפוליסה התקנית) 2(1בסעי# 

  ;לפוליסה התקנית) 3(1כאמור בסעי# , כיסוי למקרה גניסה  )2(

  .כולו לפוליסה התקנית' כיסוי לפי פרק א  )3(

, המבוטחי� אצל מבטח אחד,  כלי רכב פרטיי� לפחות40אשר בבעלותו , מבוטח  )ג(  
לוותר על תחולת הפוליסה , בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח, בשלב הצעת הביטוח, רשאי

  .התקנית כולה
  

הרכוש והחבויות , הסיכוני�, ית נית! להוסי# הרחבות לגבי היק# הכיסויקנ התוליסהלפ  .2
�  .המבוטחי

נקוב במטבע , ויציי! אותו בפוליסה בסכו� אחד, טח יקבע את סכו� דמי הביטוחמב  .3
ת כל התשלומי� שרשאי מבטח לגבות ממבוטח עבור הביטוח במועד תחילת אכולל ה, ישראלי
  .למעט מס בולי�, הביטוח

  

 מסכו� 1.5%שתתפות עצמית לנזק של ירידת ער/ בפוליסה תקנית לא תעלה על ה  )א(  .א3
בחתימתו על נספח נפרד , א� בחר המבוטח זולת, )צמית בסיסיתהשתתפות ע �להל! (הביטוח 
בהשתתפות עצמית אחרת שהציע לו המבטח ) נספח ירידת ער/ �להל! (עת הביטוח הצלטופס 

  :בכפו# לכללי� הבאי�, והדבר צוי! ג� במפרט הפוליסה

השתתפות העצמית לנזק של ירידת ער/ לא תעלה על ההשתתפות העצמית ה  )1(
הפיקוח על עסקי ביטוח ו בהתא� לצ, תר שאושרה למבטח לעני! זההגבוהה ביו

  ;)הצו �להל!  (�1981ב"תשמ, )תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות(

נגד ההשתתפות העצמית לנזק של ירידת ער/ יקבל המבוטח הנחה מתאימה כ  )2(
תאמה הב, בנוס# להנחות מקובלות אחרות, מבטח הבדמי הביטוח המקובלי� אצל

כפי שאישר המפקח , יע למבוטחיצת השונות של השתתפות עצמית שהמבטח לרמו
  .במסגרת אישור התערי# לפי הצו

א חת� המבוטח על נספח ירידת ער/ שבו בחר בהשתתפות עצמית שהציע לו ל  )ב(  
ואול� , בכל מקרה ביטוח, תחול ההשתתפות העצמית הבסיסית על נזק של ירידת ער/, מבטח

למפרע מיו� תחילת תקופת , יתיסשנות את שיעור ההשתתפות העצמית הבסיה רשאי לההמבוטח י

                                                      

  .1469'  עמ21.9.1986 מיו� 4970' ו מס"ת תשמ"קרסמו פו *

  .1.3.1992תחילת! ביו� ; �1992ב"תשנ' תק – 638'  עמ9.1.1992 מיו� 5413' ב מס"ת תשנ"קקנו ות

  .�1993ג"תשנ' תק – 995'  עמ26.7.1993 מיו� 5536' ג מס"ת תשנ"ק

  .�1995ה"תשנ' תק – 1318 ' עמ30.3.1995 מיו� 5673' ה מס"ת תשנ"ק

 2תקנה '  ימי� מיו� פרסומ! ור30תחילת! ; �1996ו"תשנ' תק – 1012'  עמ13.6.1996 מיו� 5761' ו מס"ת תשנ"ק
  .לעני! תחולה

  . לעני! תחולה3תקנה ' ר; �1996ז"תשנ' תק – 96'  עמ7.11.1996 מיו� 7925' ז מס"ת תשנ"ק

 לעני! 4תקנה ' ור 1.4.2004תחילת! ביו� ; �2003ג"תשס'  תק– 1134'  עמ21.9.2003 מיו� 6266' ג מס"ת תשס"ק
  .תחולה

  ליסה תקניתפו
  �2003ג"תשס' תק

  חבותהר

  י ביטוחדמיעת קב
  �2003ג"תשס' תק

תתפות עצמית הש
�  לנזק של ירידת ער

  �1996ז"תשנ' תק

  �2003ג"תשס' תק

  �2003ג"תשס' תק
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 ימי� מקבלת המפרט שבו צוינה השתתפות עצמית 30א� יודיע על כ/ למבטח תו/ , הביטוח
  .הודיע המבוטח על שינוי כאמור יחולו דמי הביטוח בהתאמה מתחילת תקופת הביטוח; בסיסית

        

  .חוטטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית א� השינוי הוא לטובת המבמב  .4

שלא ישתנו ובלבד , טח רשאי לשנות את הניסוח וסדר הסעיפי� שבפוליסה התקניתמב  .5
  .עקב כ/ התוכ! והמהות של הוראות הפוליסה התקנית

וע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה ר! באמור בתקנות אלה כדי לגאי  .6
,  לחוק חוזה הביטוח4כאמור בסעי# , תבסמו/ לנושא שה� נוגעי� לו או לציינ� בהבלטה מיוחד

  .�1981א"תשמ

א "וליסות לביטוח רכב פרטי בחוזי ביטוח שנכרתו החל מיו� ינות אלה יחולו על פתק  .7
  ).1986 בספטמבר 15(ו "באלול תשמ

  .בטלות � �1982ב"שמ ת,)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(נות הפיקוח על עסקי ביטוח תק  .8

  

        ספתספתספתספתתותותותו

  )'נזקי רכוש ונזקי רכוש צד ג(ליסה לביטוח רכב פרטי פו

  )המבטח �להל! (ליסה זו היא חוזה בי!  פו

  )המבוטח �להל! (י! המבוטח ששמו מפורש במפרט בו

יה מסכי� המבטח תמורת דמי ביטוח לשפות את המבוטח למש/ תקופת הביטוח בשל לפ  
ה הביטוח ובשל נזק לרכוש צד שלישי הכל לפי תנאי קראבד! או נזק שיגר� לרכב המבוטח עקב מ

  ;)להל! היק# הכיסוי(פוליסה זו 

נקובי� ' י פרק בפאחריות על  הההשתתפות העצמית וגבולות,  הביטוחתקופת, י הביטוחדמ  
  .במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו

        ביטוח הרכבביטוח הרכבביטוח הרכבביטוח הרכב: : : : ''''ק אק אק אק אפרפרפרפר

  קרה הביטוחקרה הביטוחקרה הביטוחקרה הביטוחממממ  .1

, לרבות למזג! האוויר שבו, מקרה הביטוח הוא אבד! או נזק שנגר� לרכב הנקוב במפרט
אבזריו הצמודי� אליו או הנמצאי� בו לאמצעי המיגו! שהותקנו בו לפי דרישת המבטח או ל

ובלבד שהמבוטח לא , כתוצאה מאחד הסיכוני� המפורטי� להל!, ) הרכב–להל! (מכוח די! 
  ;)ב(1בדר/ האמורה בתקנה , כולו או חלקו, ויתר על הכיסוי לפי סעי# זה

  ;התלקחות, התפוצצות, ברק, שא  )1(

  ;התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, תנגשות מקריתה  )2(

  ;ניבהג  )3(

  ;תו/ כדי גניבה ובעת נסיו! גניבה,  שנגר� עקב גניבהזקל נכ  )4(

  ;התפרצות הר געש, שלג וברד, סערה, טפו!ש  )5(

אול� א� נגר� מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו ; עשה זדו!מ  )6(
  .פטור המבטח מחבותו, במתכוו!

  

  ריטי� לא מכוסי�ריטי� לא מכוסי�ריטי� לא מכוסי�ריטי� לא מכוסי�פפפפ  .2

  : לעיל מבטח לא ישפה את המבוטח בשל1 א# האמור בסעי# על

טלפו! לטלויזיה ול, לאנטנה, למכשיר קשר, לרש� קול, בד! או נזק למקלט רדיוא  )1(
אלא א� הוסכ� , המותקני� ברכב ולכל רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו חלק מאבזריו

  ;אחרת בכתב

  .אלא א� ניזקו או אבדו חלקי� נוספי� מהרכב עקב מקרה הביטוח, מיגי�צ  )2(

  לקולי� מכניי� וחשמליי�לקולי� מכניי� וחשמליי�לקולי� מכניי� וחשמליי�לקולי� מכניי� וחשמליי�קקקק  .3

קב קולי� מכניי� וחשמליי� שייגרמו לרכב אינ� מכוסי� אלא א� נגרמו במהל/ או עקל
  .מקרה ביטוח

  רכי הפיצוירכי הפיצוירכי הפיצוירכי הפיצוידדדד  .4

 נויי& לטובתשי
  בוטחהמ

  נויי נוסחשי

  לטת סייגי&הב

  ולהתח

  טולבי

  �2003ג"תשס' תק

  �2003ג"תשס' תק
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  :לבחור בי! דרכי הפיצוי הבאות, פי שיקול דעתו על, בטח יוכלהמ

� או מיהחלפתו ברכב מסוג ואיכות דו, תיקו! הרכב, לו� ער/ הנזק או האבד! במזומ!שת
  .החלפת חלק ממנו

  ישוב הפיצויישוב הפיצויישוב הפיצויישוב הפיצויחחחח  .5

שווי האבד! או הנזק לרכב מולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יחושבו וישולמו לפי תג
  .חביו� קרות מקרה הביטו

  כב באבד!כב באבד!כב באבד!כב באבד!רררר  .6

גר� לרכב אבד! גמור ישל� המבטח למבוטח את מלוא ער/ הרכב ביו� קרות מקרה נ  )א(
  ;ואיכות דומי�ג הביטוח או יחליפו ברכב מסו

  –" רכב באבד! גמור", וליסה זופב

  :ב ששמאי רכב קבע לגביו כי נתקיימו בו אחד מאלהכר

, למעט נזק ישיר שנגר� מירידת ער/, וא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגר� לוה  )1(
  ; אחוזי� ומעלה משווי הרכב כולל מסי�60הוא 

  ;רכב אינו נית! עוד לשיקו� והוא נועד לפירוק בלבדה  )2(

  . ימי�30צא תו/ נמ� הרכב נגנב ולא א  )3(

 אחוזי� משווי הרכב סמו/ 50הוא לפחות בע שמאי מוסמ/ כי שיעור הנזק שנגר� לרכב ק) ב(
 �להל! (רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אבד! גמור , לפני קרות מקרה הביטוח

  ).אבד! גמור להלכה

� בשל מייל� המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מסוג ואיכות דוש  )ג(
  .בשרידי הרכב למבטחאובד! גמור או בשל אבד! גמור להלכה תעבור הבעלות 

גמור או בשל אובד! גמור להלכה  וק# פוליסה זו יפקע ע� שיפוי המבוטח בשל אובד!ת  )ד(
  .ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה, 9כאמור בסעי# זה ובסעי# 

  

  בד! גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסי�בד! גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסי�בד! גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסי�בד! גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסי�אאאא  .7

גר� אבד! גמור או אבד! גמור להלכה לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה  נ�א  )א(
תק! את חליט לא להוהמבטח , בפוליסה זו ולא שולמו כל המסי� הממשלתיי� בשל הרכב

ישל� המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב ללא מסי� או יחליפו ברכב אחר מסוג , הרכב
�  .ואיכות דומי

מבוטח שימציא למבטח הוכחה כי אינו זכאי לפטור חוזר , )א (ל א# האמור בסעי# קט!ע  )ב(
ר  אבד! גמווממסי� על רכב חליפי שהוא מתכוו! לרכוש במקו� הרכב שנגר� לו אבד! גמור א

ישל� לו המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב עובר ליו� קרות מקרה הביטוח , להלכה
  .איכות דומי�ו גאו יחליפו ברכב מסו, כאילו שולמו כל המסי� בעדו

אחר תשלו� תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את ל  )ג(
יחול תשלו� זה על , סי� כלשה� בתשלו� מהזכויותיו ברכב וא� העברת זכויות זו תלוי

  .המבטח

  זק חלקיזק חלקיזק חלקיזק חלקיננננ  .8

 ותישא המבטח במלוא על, � תיקו! הרכב יחייב החלפת המרכב או חלקי� ממנו או פנסא  )א(
  .החלפה זו

תהיה אחריות המבטח ', מקרה של נזק לחלק של הרכב שאינו מנוי בסעי# קט! אב  )ב(
  :כמפורט להל!

זק יוחל# החלק שאבד או ניזק בחלק הדומה חלי# המבטח את החלק שאבד או ניה  )1(
  ;לו בתכונותיו ובתאורו בצרו# הוצאות התקנה

יחושב הסכו� לתשלו� כ/  �חר המבטח לשל� את ער/ הנזק או האבד! במזומ! ב  )2(
ו של חלק דומה לזה שאבד או ניזק כ שני� ישול� הנזק לפי ער9שעבור רכב שגילו עד 

 שני� ישול� הנזק לפי ערכו הממשי של 9שגילו מעל ואילו לגבי רכב , ללא ניכוי בלאי
לתשלומי� האמורי� יתווספו הוצאות ; )בניכוי בלאי �ו דהיינ(החלק שאבד או ניזק 

  .התקנה

גיל הרכב כפי שנקבע בפוליסה ואשר לפיו שולמו דמי  �" גיל הרכב", ני! סעי# זהעל

  �1996ו"תשנ' תק

  �2003ג"תשס' תק

  �2003ג"תשס' תק
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  .הביטוח

  יסוי הוצאותיסוי הוצאותיסוי הוצאותיסוי הוצאותככככ  .9

ישא המבטח ג� ,  סיכו! המכוסה לפי פוליסה זוקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקבבמ
  . למקו� הקרוב ביותר שבו נית! לתק! את הנזקתובהוצאות סבירות לשמירתו והעבר

  חלפת הרכבחלפת הרכבחלפת הרכבחלפת הרכבהההה  .10

, מבוטחהיוכל , חלי# המבוטח את הרכב בתו/ תקופת הביטוח ורכש רכב חליפיה  )א(
  ;ילהעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לרכב החליפ, בהודעה למבטח

בור הרכב  עדמי הביטוח עבור הרכב המוחל# נמוכי� מדמי הביטוח, יו ביו� ההחלפהה  )ב(
 30באופ! יחסי לתקופת הביטוח שנותרה תו/ , ישל� המבוטח למבטח את ההפרש, החליפי

  ;ימי� מיו� ההחלפה

דמי הביטוח עבור הרכב המוחל# גבוהי� מדמי הביטוח עבור הרכב , יו ביו� ההחלפהה  )ג(
 30באופ! יחסי לתקופת הביטוח שנותרה תו/ , ישל� המבטח למבוטח את ההפרש, פיהחלי

  ;מי� מיו� ההחלפהי

כדי למנוע ממבטח לדרוש תשלו� לכיסוי ) ג(�ו) ב(, )א(י! באמור בסעיפי� קטני� א  )ד(
  .ביטוחי לפי תעריפיו המאושרי�ההוצאותיו בשל העברת הכיסוי 

        י בשל נזקי רכושי בשל נזקי רכושי בשל נזקי רכושי בשל נזקי רכושביטוח אחריות כלפי צד שלישביטוח אחריות כלפי צד שלישביטוח אחריות כלפי צד שלישביטוח אחריות כלפי צד שליש: : : : ''''ק בק בק בק בפרפרפרפר

  קרה הביטוחקרה הביטוחקרה הביטוחקרה הביטוחממממ  .11

ר� לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש יגרה הביטוח הוא חבות המבוטח בשל נזק שימק
  .ברכב בתקופת הביטוח

  בולות הפיצויבולות הפיצויבולות הפיצויבולות הפיצויגגגג  .12

מבוטח את כל הסכומי� שהמבוטח יהיה חייב לשל� בשל מקרה המבטח ישל� בש� ה  )א(
  .י נזקי רכוש של צד שלישיעד לסכו� הביטוח הנקוב במפרט לגב, הביטוח

, הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח במבטח ישא ג�ה  )ב(
  .וזאת א# מעל לסכו� הביטוח

  .ל א# האמור לעיל א� נגר� מקרה הביטוח בזדו! פטור המבטח מחבותוע  )ג(

  צמדת סכו� הביטוחצמדת סכו� הביטוחצמדת סכו� הביטוחצמדת סכו� הביטוחהההה  .13

מדד בי! המדד שפורס� סמו/ לפני ו� הביטוח לעני! פרק זה ישתנה בהתא� לשינויי� בסכ
, לעני! פוליסה זו. ביטוח לבי! המדד שפורס� סמו/ לפני קרות מקרה הביטוח התחילת תקופת

  .יסטיקהטסט למדד המחירי� לצרכ! שמפרסמת הלשכה המרכזית �" מדד"

  יפול בתביעות צד שלישייפול בתביעות צד שלישייפול בתביעות צד שלישייפול בתביעות צד שלישיטטטט  .14

ו את היישוב של כל מבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בש� המבוטח את ההגנה אה  )א(
למבטח יהיה שיקול דעת מלא בניהול ; ל המבוטח בכל תביעה שתביעה וג� להתפשר בשמו

עזרה , לפי בקשתו, המבוטח יושיט למבטח. כל הליכי� משפטיי� או ביישוב כל תביעה
  .הנחוצה למבטח לצור/ זה

 מסדרת מקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד אוב  )ב(
יהא , והמכוסי� לפי פרק זה של הפוליסה, בה אחתסימקרי� שאפשר ליחס� למקור אחד או ל

ולאחר תשלו� כזה יהא , המבטח רשאי לשל� למבוטח את מלוא סכו� הביטוח לפי פרק זה
טח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שו� אחריות בהמ

שהוצאו בקשר  תוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירחו3 מהו, נוספת בקשר לכ/
  .לתביעות האמורות

  כושכושכושכושררררריגי� לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי ריגי� לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי ריגי� לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי ריגי� לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי חחחח  .15

בטח לא יהיה אחראי לתשלו� כלשהו בשל חבות לעני! נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או המ
 או אחד מבני או נהג הרכבח או לרכוש הנמצא בפיקוח� או בשמירת� של המבוט, נהג הרכב

�  .בית

        תנאי� כלליי� לכל פרקי הפוליסהתנאי� כלליי� לכל פרקי הפוליסהתנאי� כלליי� לכל פרקי הפוליסהתנאי� כלליי� לכל פרקי הפוליסה: : : : ''''ק גק גק גק גפרפרפרפר

  ני אד� הרשאי� לנהוג ברכבני אד� הרשאי� לנהוג ברכבני אד� הרשאי� לנהוג ברכבני אד� הרשאי� לנהוג ברכבבבבב  .16

, כפי שפורש במפרט, ב יהיו אחד או יותר מהמפורטי� להל!כי אד� הרשאי� לנהוג ברבנ
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י או שהיו בעל, תוק# בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב�ובתנאי שה� בעלי רשיו! נהיגה בר
 חדשי� שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל או 24 בתארי/ כלשהו במש/ רשיו! כאמור

החלטת בית משפט או רשות מוסמכת , פסק די!, מלהחזיק רשיו! כזה על פי הוראות חיקוק
  :אחרת

  ;מבוטחה  )1(

  ;ד� ששמו נקוב במפרטא  )2(

  ;ד� הנוהג לפי הוראת המבוטח או ברשותוא  )3(

  ;נוהג לפי הוראתו או ברשותוות המבוטח וירד� הנמצא בשא  )4(

  ;לעיל) 4(עד ) 1(ד� הנוהג ברשות המבוטח ובלווית אד� מהמנויי� בפסקאות א  )5(

בתנאי שהוא מלווה בידי מורה נהיגה ,  רשיו! נהיגה כמצוי! בראש הסעי#רד� חסא  )6(
בתנאי , רהמוסמ/ בעל רשיו! להוראת נהיגה או בעת מבח! נהיגה רשמי מטע� משרד התחבו

  .ד� מלווה בבוח! מטע� משרד התחבורהשהא

  שימוש ברכבשימוש ברכבשימוש ברכבשימוש ברכבהההה  .17

  :במפרט ימוש ברכב יהיה לאחת או יותר מהמטרות המנויות להל! כפי שפורשהש

  ;טרות חברתיות ופרטיותמ  )1(

  ;טרות עסקו של המבוטחמ  )2(

  ;וראת נהיגהה  )3(

  ;סעת נוסעי� בשכר למטרות רווחה  )4(

  ;שכרהה  )5(

  ;בודות חקלאיותע  )6(

  ;חר ברכבס  )7(

  ;רירה בשכרג  )8(

  ;חרות ומבחני כושר רכבת  )9(

  .ובלת סחורות בשכרה )10(

  ריגי� כלליי� לחבות המבטחריגי� כלליי� לחבות המבטחריגי� כלליי� לחבות המבטחריגי� כלליי� לחבות המבטחחחחח  .18

נזק או חבות שארעו מחו3 לשטח מדינת ישראל איזור , וליסה זו אינה מכסה אבד!פ  )א(
  .בל עזה חיהודה ושומרו! ואיזור

  :וליסה זו אינה מכסהפ  )ב(

  ;זק תוצאתינ  )1(

  ;ל"וייס לצהגבד! או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מא  )2(

אלא א� , פעולות משביתי� ומהומות, בד! או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתי�א  )3(
  ;הוסכ� אחרת

  ;ביעה הנובעת מחבות שבחוזהת  )4(

  ;כב נתו! להשפעת סמי�הרבד! או נזק שנגרמו בשל היות נהג א  )5(

התקוממות , פיגועי� חבלניי�, פעולות אויב, לחמהבד! או נזק שה� תוצאה של מא  )6(
  ;מהפכה, צבאית או עממית

תהליכי� גרעיניי� , דיואקטיבי רזיהו�, בד! או נזק שה� תוצאה של קרינה מיננתא  )7(
  ;וכל אבד! או נזק עקב חומר גרעיני או פסולת גרעינית

  .מפרטאלא א� הוסכ� אחרת ב �או נזק שה� תוצאה של רעידת אדמה ! בדא  )8(
  

  ילוי ושינוי בעני! מהותיילוי ושינוי בעני! מהותיילוי ושינוי בעני! מהותיילוי ושינוי בעני! מהותיגגגג  .19

וליסה זו הוצאה על סמ/ התשובות שנת! המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות פ  )א(
ועל סמ/ הנחתו , כפי שנתבקש, ר/ אחרת דאו בכל, שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה

לא הסתיר , ל כאמוראשל המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנש
מרמה עני! שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצור/ הערכת הסיכוני� המבוטחי� ונקט בכוונת 

  .וליסה זופ יבאמצעי� למניעת נזקי� שהמבטח דרש נקיטת� להקלת הסיכוני� המבוטחי� לפ

  �1993ג"שנ ת'תק
  �1995ה"תשנ' תק
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ני! מהותי הוא עני! ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דר/ אחרת בכתב ע  )ב(
  : עניני� אלהג�, י לגרוע מכלליות האמורלומב

  ;סוג תיבת ההילוכי�, התוצר והדג� שלו, מספר הרישוי שלו, שנת ייצורו, וג הרכבס  )1(

  ;טור ממסי� לגבי הרכב במידה שישנופ  )2(

  ;שימוש ברכב והמקו� שבו הוא מוחזק דר/ כלל היאורת  )3(

! תאונות שהיו מעורבי� בה, �ההות הבעלי� או המחזיקי� דר/ קבע ברכב ועיסוקיז  )4(
, ועבירות תנועה שבה! הורשעו בשלוש השני� שקדמו לעשיית הביטוח על פי פוליסה זו

  ;פרט לעבירות תנועה שיש לגביה! ברירת קנס

זקי� שארעו לרכב בשלוש השני� האחרונות כתוצאה מסיכוני� הכלולי� בביטוח נ  )5(
  ;זה

שדרשו ודרישות מיוחדות , רטי� אודות מבטחי� קודמי� שביטחו את הרכבפ  )6(
�  .במידה שדרשו, מבטחי� קודמי

י� המהותיי� או הסתיר מ! ינא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענל  )ג(
 �המבטח בכוונת מרמה עני! מהותי או לא נקט באמצעי� שדרש המבטח להקלת הסיכוני

יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטי! את היק# , המבוטחי� לפי פוליסה זו
  ).החוק �להל!  (�1981א"תשמ, בותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוחח

מבטח במש/ תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעני! מהותי מיד ע�  למבוטח יודיעה  )ד(
למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את  לא גילה המבוטח; היוודע לו על כ/

  .ות החוקהפוליסה או להקטי! את היק# חבותו על פי הורא

  .א31כמשמעותו בסעי# , ח תביעות"מבוטח ימסור למבטח דוה  )ה(
  

  יטוח כפליטוח כפליטוח כפליטוח כפלבבבב  .20

בטח אחד לתקופות מ בפני הסיכוני� הכלולי� בפוליסה זו אצל יותר מ� בוטח הרכבא  )א(
חופפות יודיע המבוטח על כ/ בכתב למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר 

  .שנודע לו על כ/

  .ביטוח כפל אחראי� המבטחי� כלפי המבוטח יחד ולחודב  )ב(

  ארכת הביטוחארכת הביטוחארכת הביטוחארכת הביטוחהההה  .21

  .יסה זו טעונה הסכמה מפורשת בכתב של המבטחוח על פי פוליט הארכה של תקופת הבכל

  שלו� דמי ביטוח וסכומי� אחרי�שלו� דמי ביטוח וסכומי� אחרי�שלו� דמי ביטוח וסכומי� אחרי�שלו� דמי ביטוח וסכומי� אחרי�תתתת  .22

מי הביטוח וכל יתר הסכומי� המגיעי� מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו ד  )א(
או מיו� הגשת החשבו! בעד דמי ,  ימי� מיו� תחילתה של תקופת הביטוח30במלוא� תו/ 

 ידמ", בפוליסה זו.  במועדי� אחרי� שפורטו במפרטאו, י המאוחרלפ, הביטוח למבוטח
שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת , למעט מס בולי�, ס/ כל התשלומי� �" ביטוח

  .הביטוח בקשר לפוליסה זו

ישא הסכו� שבפיגור ריבית , א שול� סכו� כלשהו המגיע מ! המבוטח למבטח במועדול  )ב(
בי! , ה בהתא� לשינויי� במדד המחירי� לצרכ!ו הפרשי הצמדא/שנתית כנקוב במפרט ו

 שפורס� סמו/ לפני היו� שנקבע לתשלו� ובי! המדד שפורס� סמו/ לפני יו� התשלו� דהמד
  .בפועל

 ימי� לאחר שהמבטח דרש שרא שול� סכו� כלשהו שבפיגור כאמור תו/ חמישה על  )ג(
 21ח יתבטל כעבור רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטו, מהמבוטח בכתב לשלמו

, א� נקבע מוטב שאינו המבוטח; ימי� נוספי� א� הסכו� שבפיגור לא יסולק לפני כ!
רשאי המבטח לבטל את הביטוח א� הודיע למוטב בכתב על , והקביעה היתה בלתי חוזרת

ה לו ר ימי� מהיו� שנמס15ר והמוטב לא סילק את הסכו� שבפיגור תו/ ומאהפיגור ה
  .ההודעה האמורה

י! בביטול הביטוח על פי סעי# זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכו� א  )ד(
  .וכ! את הוצאות המבטח, שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטוח האמור

  שתתפות עצמיתשתתפות עצמיתשתתפות עצמיתשתתפות עצמיתהההה  .23

וח שגר� לרכב טפרט למקרה בי, לפוליסה זו' סה לפי פרק אכוקרות מקרה ביטוח המב  )א(
כה ינוכה מתגמולי הביטוח סכו� של השתתפות עצמית לאבד! גמור או לאבד! גמור להל

  �1992ב"תשנ' תק
  �1996ו"תשנ' תק

  �1996ז"תשנ' תק
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�ובלבד שלעני! השתתפות עצמית , הקבוע במפרט לגבי כל תביעה ובהתא� לסוג הנזק שנגר
  .א3לנזק של ירידת ער/ יחולו הכללי� המפורטי� בתקנה 

ישל� המבטח לצד שלישי את כל , ליסה זוולפ' קרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק בב  )ב(
המבטח יגבה מהמבוטח את .  לעיל12י� שהמבוטח יהיה חייב לשל� כאמור בסעי# הסכומ

 �סכו� ההשתתפות העצמית הקבוע במפרט בשל מקרה הביטוח ולא ינכה את סכו
  .שיילשההשתתפות העצמית מהסכומי� המשולמי� לצד 

כו� שהמבוטח חייב לשל� לצד שלישי שווה סא� ה) ב(ל א# האמור בסעי# קט! ע  )ג(
ישא המבוטח בעצמו בתשלו� לצד השלישי , או קט! ממנו, � ההשתתפות העצמיתלסכו

  .והמבטח לא יהיה חייב לשל� לצד השלישי כל סכו� שהוא
  

  צמדת סכו� ההשתתפות העצמיתצמדת סכו� ההשתתפות העצמיתצמדת סכו� ההשתתפות העצמיתצמדת סכו� ההשתתפות העצמיתהההה  .24

תא� הרי ביטוח המכוסי� לפי פוליסה זו ישתנה במקו� ההשתתפות העצמית לגבי סכ
לשינויי� במדד המחירי� לצרכ! החל ממדד המחירי� לצרכ! שפורס� סמו/ לפני תחילת 

 �ההשתתפות העצמית תקופת הביטוח ועד למדד המחירי� לצרכ! שפורס� סמו/ לפני תשלו
  .על ידי המבוטח

  חזרת היק# הכיסוי לקדמותוחזרת היק# הכיסוי לקדמותוחזרת היק# הכיסוי לקדמותוחזרת היק# הכיסוי לקדמותוהההה  .25

חר ששיל� המבטח תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במש/ לא
ישיב המבטח את היק# חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמו/ לפני , תקופת הביטוח

הביטוח לקדמותו # בעד השבת היקדמי הביטוח שעל המבוטח לשל� ; קרות מקרה הביטוח
  :יחושבו

כאחוז מסכו� תגמולי הביטוח  �לפוליסה ' גמולי הביטוח לפי פרק אתאשר שולמו כ  )1(
ששולמו בשיעור שהתיר המפקח לאותו רכב לפי גילו ולתקופת הביטוח שנותרה ממועד 

  .קרות מקרה הביטוח ועד תו� תקופת הביטוח על פי הפוליסה

כגובה דמי הביטוח  �לפוליסה ' לפי פרק ב' ד גלצמולי הביטוח אשר שולמו תגכ  )2(
בערכו ביו� מקרה ' הנגבי� עבור ביטוח בגובה הסכו� ששול� כתגמולי ביטוח לצד ג

הביטוח יחסית לתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תו� תקופת 
  .הביטוח על פי הפוליסה

  יטול הביטוחיטול הביטוחיטול הביטוחיטול הביטוחבבבב  .26

 שיקול ילפ,  בכל עת שהיא לפני תו� תקופת הביטוחוחלבטל את הביטמבוטח רשאי ה  )א(
 ימי� לפחות לפני התארי/ שבו 21ובלבד שהודעה על כ/ תישלח למבטח בדואר רשו� , דעתו

 מדמי 10%במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי ביטוח מחושבי� לפי . יתבטל הביטוח
�# ובנוס# לזה תוספת קותיה הביטוח בבעד כל חודש או חלק ממנו שבו ה, הביטוח השנתיי

  .יטוח השנתיי� והיתרה תוחזר למבוטחב מדמי ה10%כוללת של 

רשאי , בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די! או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זומ  )ב(
ובלבד , לפי שיקול דעתו, המבטח לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תו� תקופת הביטוח

 שבו יתבטל / ימי� לפחות לפני התארי21טח בדואר רשו� בו כ/ תישלח למשהודעה על
ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששיל� למבטח בעד התקופה , הביטוח

  .שלאחר ביטול הביטוח

 ימי� מיו� ביטול 30ייעשה תו/ ) ב(�ו) א(חזר דמי הביטוח כאמור בסעיפי� קטני� ה  )ג(
סמו/  שי הצמדה החל ממדד המחירי� לצרכ! שפורס�פרזר יתווספו הלסכו� ההח. הביטוח

  .לפני תחילת הביטוח ועד למדד המחירי� לצרכ! שפורס� סמו/ לפני החזרת דמי הביטוח

� המבטח יבטל את הפוליסה לפני תו� תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה א  )ד(
ו� החזר קבמ, ישל� המבטח למבוטח, להונות את המבטחה שהמבוטח הפר את החוזה או ניס

את הסכו� שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביו� החזר , )ב(כאמור בסעי# קט! 
התשלו� ייעשה . הסכו� למבוטח יחסית לתקופה שנותרה עד תו� תקופת הביטוח המוסכמת

  . ימי� מיו� ביטול הפוליסה30תו/ 

  חחחחביעה לתגמולי ביטוביעה לתגמולי ביטוביעה לתגמולי ביטוביעה לתגמולי ביטותתתת  .27

להודיע על כ/ למבטח מיד לאחר שנודע לו  על המבוטח או המוטב, טוחרה מקרה ביק  )א(
  .על כ/

  .ביעה לתשלו� תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתבת  )ב(
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תו/ זמ! סביר לאחר שנדרש , למסור למבטח, לפי העני!, או על המוטב, ל המבוטחע  )ג(
עליו לעזור , נ� ברשותות והיקפה וא� איבואת המידע והמסמכי� הדרושי� לבירור הח, לכ/

  .להשיג�, ככל שיכול, למבטח

יעשה , מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח, מבטחה  )ד(
  .את הדרוש לבירור חבותו

 ימי� מהיו� שהיו בידי המבטח המידע והמסמכי� 30גמולי הביטוח ישולמו תו/ ת  )ה(
 7תו/ ,  ימי�30בותיה לא נמצא הרכב במש/ קשר בעולגבי גניבה א, תוהדרושי� לבירור חבו
  .ימי� מהיו� האמור

ישתנו בהתא� ליחס שבי! מדד המחירי� לצרכ! ' גמולי הביטוח המשולמי� לצד גת  )ו(
שפורס� סמו/ לפני יו� קרות מקרה הביטוח לבי! מדד המחירי� לצרכ! שפורס� סמו/ לפני 

�  .יו� התשלו

או המשולמי� למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה ' ג לצד הביטוח המשולמי�י ל תגמולע  )ז(
וכ! , החל מהמדד שפורס� סמו/ לפני מועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד תשלומ� בפועל

אי! בהוראה זו כדי ;  ימי� מהיו� בו הוגשה התביעה30 לשנה מתו� 4%ריבית בשיעור של 
  .1961–א" תשכ,ת ריבית והצמדהקיסלגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי חוק פ

  

  ודאה ללא הסכמת המבטחודאה ללא הסכמת המבטחודאה ללא הסכמת המבטחודאה ללא הסכמת המבטחהההה  .28

הודה , ל� המבוטח או אד� מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זושי
 הדבר לא יחייב, ללא הסכמת המבטח מראש, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, הציע, בחבות

  .את המבטח

  קדמה ותגמולי� שאינ� שנויי� במחלוקתקדמה ותגמולי� שאינ� שנויי� במחלוקתקדמה ותגמולי� שאינ� שנויי� במחלוקתקדמה ותגמולי� שאינ� שנויי� במחלוקתממממ  .29

זכאי לקבל מהמבטח , לפי העני!, קרות מקרה ביטוח יהא המבוטח או הצד השלישיב  )א(
וזאת על חשבו! הכספי� , מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לקבל שירות לתיקו! הנזק

  . לפי תנאי פוליסה זוטחשיגיעו מהמב

 ימי� מהיו� שנמסרה למבטח 30ח שאינ� שנויי� במחלוקת ישולמו תו/ גמולי ביטות  )ב(
  .וה� ניתני� לתביעה בנפרד מיתר התגמולי�, תביעה בכתב לתשלו� תגמולי הביטוח

ינוכו מתגמולי ) ב(�ו) א(כומי� ששולמו למבוטח או לצד שלישי מכוח סעיפי� קטני� ס  )ג(
 הסכומי� שנוכו בהתא� לשינויי� במדד וב הניכוי ישתנושבחי; הסופיי� שישולמוח הביטו

 �המחירי� לצרכ! בי! המדד שפורס� סמו/ לפני תשלומ� לבי! המדד שפורס� סמו/ לפני יו
  .תשלו� הסכו� הסופי של תגמולי הביטוח

 המצאת חרייעשה לא' תשלו� הסופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק אה  )ד(
  .את הנזק לרכבכי המבוטח תיק!  הוכחות סבירות

  תיישנותתיישנותתיישנותתיישנותהההה  .30

ופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שני� מיו� קרות תק
אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה ' התביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב; מקרה הביטוח

  .תביעת הצד השלישי נגד המבוטח

  חלו#חלו#חלו#חלו#תתתת  .31

ות פיצוי או שיפוי כלפי אד� שלישי שלא מכוח רה הביטוח ג� זכקיתה למבוטח בשל מה  )א(
עוברת זכות זו למבטח מששיל� תגמולי� למבוטח או למוטב וכשיעור , חוזה ביטוח

�  .התגמולי� ששיל

מבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעי# זה באופ! שיפגע בזכותו של ה  )ב(
  .גמולי� שקיבל מהמבטחאו שיפוי מעל לת מ! האד� השלישי פיצוית המבוטח לגבו

עליו , יבל המבוטח מ! האד� השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעי# זהק  )ג(
עליו , ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עשה פשרה; להעבירו למבטח
  .לפצותו בשל כ/

אד� שמבוטח סביר לא בכוונה בידי שא� מקרה הביטוח נגר� ו וראות סעי# זה לא יחולה  )ד(
  .מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניה�, לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי

  ח תביעותח תביעותח תביעותח תביעות""""וווודדדד. א31

או בתו� תקופת , בביטוח לשנה אחת – חודשי� מתחילת תקופת הביטוח 11תו� ב  )א(

  �1996ו"תשנ' תק

  �1992ב"שנת' תק

  �1996ו"תשנ' תק
  �2003ג"תשס' תק
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יצויי! ח תביעות שבו "ישלח המבטח למבוטח דו, בביטוח לתקופה הקצרה משנה –יטוח הב
הכיסויי� לכל שנת תביעה או תביעות תו/ פירוט , עד למועד האמור, א� המבוטח הגיש
בתקופה של שלוש השני� ,  כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמורביטוח וכ! פירוט

ה הקצרה פוקלפי הת, צלואח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח "שקדמו למועד הדו
�  .ביניה

ישלח המבטח ,  חדשי� מתחילת תקופת הביטוח11אשונה לאחר תו� ר, וגשה תביעהה  )ב(
  .ח מתק! מיד ע� הגשת התביעה"דו

 מהיק# 35%בשיעור העולה על , 27לתגמולי ביטוח לפי סעי#  �" תביעה", סעי# זהב  )ג(
  .הפרמיה למלוא תקופת הביטוח

  

  ודעותודעותודעותודעותהההה  .32

  : המוטב למבטח תינת! למבטח בכתב לפי אחד מהמעני� האלהשלל המבוטח או שדעה הו

כמצויי! בכותרת לפוליסה או כל מע! אחר בישראל שעליו , ע! משרדו של המבטחמ  )1(
  ;טב מזמ! לזמ!למבוטח או למו, בכתב, יודיע המבטח

 כל מע! יאו לפ, כמפורט בה, לפי מענו �הרשו� בפוליסה , משרדו של סוכ! הביטוחב  )2(
למבוטח או למוטב מזמ! , בכתב, שראל שעליו יודיע סוכ! הביטוח הנזכר או המבטחביאחר 
  .לזמ!

  

  

  שה נסי�מ  )1986 בספטמבר 11(ו "באלול תשמ' ז
  ר האוצרש      

  

  

  


