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 השתתפות עצמית דמי  לביטוח  C.D.Wפוליסת
  טון 3.5עד במשקל או מסחרי פרטי  רכבשוכרי ל

 )03/16(מהדורה 

 ") המבטחפוליסה זו היא חוזה בין שירביט חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

 ")המבוטח(להלן: "  הרשימבדף ה במפורשצוין  לבין המבוטח ששמו 

להוראות  התאםב המבטח את המבוטחישפה  ,דמי הביטוח כמפורט בדף הרשימה מוסכם בזה כי תמורת תשלום
 המבוטח נשא או עליו לשאתבהם  עצמיתה השתתפותהגין דמי ב ,קרות מקרה הביטוחבהפוליסה ולהוראות הדין, 

ובכפוף לתנאי פוליסה להלן של המבטח הנקוב בעד לגבול האחריות המרבי והשכרה בחוזה ה נקוב בהתאם ל
 .יסה, סייגיה ותנאיה כמפורט להלןהפול

 הגדרות - 1פרק 
 התקופה הקצרה מבין אלה: -תקופת הביטוח  .א

 .רשימהדף התקופת הביטוח המצוינת ב .1

בחו"ל מחברת ההשכרה בחו"ל  את הרכב השכורלידיו קיבל המבוטח המתחילה במועד בו  רצופה תקופה .2
  .השכרההלחברת  שכוררכב ההועד למועד החזרת 

 .חוזה ההשכרהב למצויןבלבד בהתאם  הקצובה להשכרת הרכב התקופה .3

פוליסה, אלא הביטוחי על פי י לא יהיה למבוטח כיסו ,לתקופה נוספת רכב ביטוחתקופת הבתום  שכר המבוטח
 . נוספתביטוח  תאם שב ורכש במפורש מהמבטח את הכיסוי לתקופ

 .טחים המוחזקים על ידי הרשות הפלשתיניתשטחי מדינת ישראל, לרבות השטחים שבשליטת צה"ל וש -ישראל  .ב
 ישראל.לכל מקום מחוץ  -חו"ל  .ג

שכור על ידי המבוטח באמצעות חברת השכרה  ובהיותו לרבות גניבת ,נזק תאונתי שאירע לרכב -מקרה הביטוח  .ד
אונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בחו"ל ת או נזק ,בחו"ל, לשימושו בחו"לבארץ או מורשית 

 .ף הרשימהדתקופת הביטוח כמפורט בהלך אשר אירעו במו

 חוזה בין המבוטח לבין חברת השכרה רכב בחו"ל. -חוזה השכרה  .ה

בהתאם לחוזה ההשכרה בכפוף לתנאי  ,מקרה הביטוחהמבוטח בגין  הוצאות שיחולו על - השתתפות עצמית .ו
  פוליסה. ה

 הפוליסה, תקופת הביטוח,הכולל את מספר ממנה הווה חלק בלתי נפרד דף המצורף לפוליסה והמ - הרשימהדף  .ז
 הפרמיה ופרטים עיקריים של הביטוח לפי פוליסה זו. 

 פוליסה.הבכפוף לתנאי  כום שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח,ס - תגמולי הביטוח .ח

  דולר של ארצות הברית. - דולר .ט

 השכור בחו"ל . ,טון 3.5במשקל עד  ,רכב פרטי או מסחרי - רכב .י

 .1981-חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - וזה הביטוחחוק ח .יא

  סייגים לחבות המבטח - 2פרק 
 טון. 3.5משקל מעל או מסחרי בעל שימוש ברכב פרטי  החלהפוליסה לא מובהר במפורש כי  .א
עצמית שחלה על המבוטח עקב מקרה ביטוח שנגרם או הושפע, יטוח בגין השתתפות לא ישולמו תגמולי ב .ב

 :או בקשר עם ,ין, מסיבה קרובה או רחוקה, על ידיבמישרין או בעקיפ
 שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהוא. .1
 או טרקטורון. אופניים עם מנוע עזר,, קטנוע, אופנועב שימוש .2
 .לאמור בחוזה ההשכרה או בניגוד לא היה מורשה לנהוג בושימוש ברכב על ידי נהג ש .3
  .רת ברשימה, אלא אם כן צוין אחנהיגה בדרכים לא סלולות .4
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 היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי. ,רעידת אדמה, התפוצצות וולקנית, בקוע גרעיני .5
 מהפכה, מרד, פרעות, חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית.ה, פעולת אויב, מלחמ .6
או חבלה של הנהג  , הפרעות נפשיות, חבלה של המבוטח בעצמו ובמתכווןסיון התאבדותיאו נ התאבדות .7

), נהיגה תחת השפעת חייםמתכוון, העמדת עצמו בסכנה (להוציא סיכון עצמי לשם הצלת בעצמו וב
אלכוהול או שימוש בסמים (למעט סמים שנצרכו על פי הוראות רופא לצורך טיפול רפואי שאינו טיפול 

 לשם גמילה מסמים).
או מי המבוטח  שלמעשה פלילי עקב או , זדוןאובדן או נזק שנגרמו על ידי המבוטח או מי מטעמו ב .8

 מטעמו.

 כלליים תנאים  - 3פרק 
 דמי הביטוח   .א

שער היציג של הדולר ההביטוח ישולמו בשקלים לפי  . דמימראש לכל תקופת הביטוח ישולמו דמי הביטוח
  .ביום התשלום

 גבול אחריות מרבי של המבטח .ב

תמורת ואם צוין אחרת ברשימה , אלא דולר 2,000על סכום של לא יעלו פוליסה הלפי תגמולי הביטוח 
 .יםנוספ תשלום דמי ביטוח

עם קרות  .לכל חוזה השכרה פוליסההפי  לע דמי השתתפות עצמית באחריות ובתשלוםשא ייהמבטח  .ג
 .פוליסהעל פי ההביטוח סתיים י ,מקרה הביטוח המזכה את המבוטח בשיפוי

 .בו זמנית בלבד אחדרכב שימוש בר עבו השתתפות עצמית וי בגיןשיפ הוא פוליסההלפי  כיסויה .ד
 תנאים הבאים במצטבר:התקיים כל הל ףכפו על פי הפוליסה ניתןההכיסוי  .ה

 ןרישיו, חוזה ההשכרהבהתאם לתנאי  ברכב נוהגמי ש או, מבוטחיה ברשות ההבקרות מקרה הביטוח  .1
 .אירע מקרה הביטוחמדינה בה וב ישראלב ,הרכבומתאים לסוג תקף  נהיגה

 חוזה ההשכרה.ובהתאם ל רק למטרות חברתיות ופרטיות שימש הרכב .2

 .בעת מקרה הביטוח שנה 85אינו עולה על  גיל המבוטח או הנוהג ברכב .3

  תגמולי הביטוחתביעה לתשלום  .ו

  .קרות האירועשנודע לו על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר  לקרה מקרה הביטוח ע .1

הדרושים לבירור  המידע והמסמכיםכל את  ,ךכלאחר שנדרש ל סביר תוך זמן ,למבטח על המבוטח למסור .2
 על המבוטח למסור .בהשגתם ,ככל שיכול, עליו לסייע למבטח ואם אינם ברשותו ,בות והיקפההח

תשלום בגין  מקוריתקבלה , השתתפות עצמית בגין תשלוםחברת ההשכרה מקורי מחשבון : למבטח
, ימציא למבטח תמקוריקבלה ביכולת המבוטח למסור  יןאם א .חוזה ההשכרהוההשתתפות העצמית 

  .ם בצירוף הסבר למי נשלחו ופירוט הסיבה לאי יכולתו להמציאםמסמכיהעתק מה
ימים מהיום שהיו בידי המבטח כל המידע והמסמכים הדרושים  30למבוטח תוך תגמולי הביטוח ישולמו  .3

ימים  7ימים מיום הגניבה, תוך  30הרכב במשך  ולגבי גניבת רכב אשר בעקבותיו לא נמצא ,לבירור חבותו
 .תשלוםה מועדשל הדולר ב היציגלפי השער  ,בשקליםמהיום האמור. תגמולי הביטוח ישולמו 

 ביטוח בחברות אחרות .ז

כולם או מקצתם, אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על  פוליסה,ה.   בוטחו הסיכונים המכוסים על פי 1
  יו.שנודע לו עלשנעשה ביטוח הכפל או לאחר בכתב מיד לאחר על כך למבטחים  המבוטח להודיע

מאת מבטח אחר או  ,םאו בחלק םבמלוא פוליסה,הפי  היה המבוטח זכאי לכיסוי הסיכונים המכוסים על .2
יחד ולחוד עם המבטח האחר, לגבי סכום הביטוח  ידי ביטוח אחר, יהא המבטח אחראי כלפי המבוטח,-על

  לפי היחס שבין סכומי הביטוח. ,שאו בנטל החיוב בינם לבין עצמםיהמבטחים י .החופף

  תחלוף .ח

תעבור צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח,  או פיצוי כלפי זכות שיפויבשל מקרה הביטוח גם טח ולמבהייתה 
  ביטוח.הלחוק חוזה  62זכות זו למבטח בכפוף להוראות סעיף 
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 ביטול הפוליסה .ט
ולמו דמי הביטוח במלואם או בחלקם, יהיה רשאי המבטח לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות לא ש .1

 חוק חוזה הביטוח.

   במלואם.יוחזרו למבוטח דמי הביטוח  לפני יציאתו לחו"ל, ,בוטלה הפוליסה על ידי המבוטח .2

 אי גילוי ענין מהותי .3

על כל השאלות שנשאל בהצעת  ,טחהפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למב
הביטוח ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח 

 שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
או לא גילה למבטח ענין מהותי, רשאי המבטח לבטל את  ,לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות

בחוק חוזה  7 -ו  6הפוליסה או להיות פטור מחובתו, או להקטין את היקף חבותו, על פי הוראות סעיפים 
 הביטוח.

בחוק חוזה הביטוח בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה  7המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 
 יתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:ישלא ה

או שהוא גרם לכך  פוליסה,המצב לאמיתו בשעת כריתת ה הוא ידע או היה עליו לדעת את  .3.1
 .יתה מלאה וכנהישהתשובה לא ה

יתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה יהעובדה שעליה ניתנה תשובה שלא ה  .3.2
 הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה.

 דמי הביטוח במלואם.במקרה של ביטול כאמור, ישיב המבטח למבוטח את 
  הודעות .י

  למבטחהודעה  .1

מען אחר שעליו לפוליסה או הכמצוין בכותרת  קום עסקיומלמבטח לנתן ישל המבוטח למבטח תהודעה 
  .בפוליסה כמפורטסוכן הביטוח לאו  ,הודיע המבטח בכתב

 למבוטח הודעה  .2

 .בטחלמ האחרון הידועמען הלפי  ינתן,של המבטח למבוטח תהודעה 

 מקום השיפוט .יא
 בישראל. מוסמכים התביעה הנובעת מפוליסה זו תוגש אך ורק לבתי המשפט 
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