נספח הרחבות לביטוח כלי רכב מסחריים מעל  5.3טון
בהפניקס חברה לביטוח
מוסכם בזה כי הביטוח המתייחס לכלי רכב מסחריים מעל  3.5טון על פי הפוליסה ל"ביטוח
כלי רכב שאינם פרטיים ומסחריים עד  3.5טון" מורחב לכלול עבור אורלן סוכנות לביטוח
( )4991בע"מ בתוקף החל מה ,1102110 -כדלקמן:
פרק ב' – ביטוח הרכב
 .1הכיסוי יחול גם על מיכלים ומתקנים אחרים המקובעים לרכב המבוטח ובתנאי שנכללו
בסכום הביטוח של הרכב.
 .2הביטוח מורחב לכסות:
 .2.1אובדן או נזק שהם תוצאה של רעידת אדמה.
 .2.2אובדן ,נזק או חבות שנגרמו בשל התפרעות ,פעולות שובתים ,פעולות
משביתים ומהומות.
 .3בניגוד לאמור בסעיף 1ג' של "מקרה הביטוח" הביטוח יכסה גניבת הרכב המבוטח
אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב לפחות במשך  31יום.
 .4לענין סעיף " 4דרכי הפיצוי" – הפיצוי יהיה בדרך של תשלום ערך הנזק או האובדן
בלבד – אלא אם הסכים המבוטח לדרך פיצוי אחרת.
 .5הכיסוי לכלי הרכב יחול גם בקרות מקרה ביטוח שיארע בעת חילוצו של הרכב
וגרירתו.
 .0בניגוד לאמור בסעיף " 11ביטוח חסר" – נוסח הסעיף יהיה כדלקמן:
היה בעת כריתת חוזה הביטוח סכום הביטוח נמוך מ 01%-משוויו של הרכב
המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין
 01%משווי הרכב בעת כריתת חוזה הביטוח.
כל פריט שנקבע לו ברשימה סכום ביטוח נפרד ,כפוף לתנאי זה בנפרד.
 .7בניגוד לאמור בסעיף " 11כיסוי הוצאות" – במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב
סיכון מכוסה על פי פרק זה ישא המבטח גם בהוצאות סבירות לחילוצו לשמירתו
ולהעברתו למקום בו נוהג המבוטח לתקן את הרכב.
אחריות המבטח לגבי ההוצאה הנוספת הנובעת מגרירת הרכב ליעד הרצוי למבוטח
מוגבלת לסך  ₪ 5,111למקרה ולכל תקופת הביטוח.
 .8בניגוד לאמור בסעיף " 5חישוב הפיצוי" – תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק
זה בקרות אובדן מלא יחושבו וישולמו לפי שווי האובדן או הנזק ביום קרות מקרה
הביטוח.
עלה שווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח על סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ,ישפה
המבטח את המבוטח על פי שווי הרכב אך לא בסכום העולה על  11%מעל סכום
הביטוח הנקוב בפוליסה .האמור לעיל אינו גורע מהוראות סעיף "חישוב הפיצוי" לגבי
נזק חלקי.
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 .0תגמולי הביטוח על פי פרק זה יכללו גם תשלום בגין מ.ע.מ .בשיעור הקבוע בחוק
ואשר בגינו אין המבוטח רשאי להתקזז.
הכיסוי על פי סעיף זה מותנה בהכללת סכום ה-מ.ע.מ .בסכום הביטוח הנקוב
ברשימה לגבי הרכוש המבוטח.
 .11הביטוח מורחב לכסות נזק מפני הסיכונים המבוטחים שייגרם לכלי הרכב גם בעת
השימוש בו בדרכי עפר ו0או בדרכים לא סלולות .הרחב זה לא יחול על נזק שייגרם
לרצפת המרכב.
פרק ג'  -אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש
 .1גבול אחריות המבטח על פי פרק זה יעמוד על סך  ₪ 011,111למקרה ולכל תקופת
הביטוח.
 .2הביטוח מורחב לכסות את חבותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי נזקי רכוש
הנוסעת מהתהפכות רכינה ו0או מנוף ו0או מערבל.
 .3סייג ג' לרשימת הסייגים לחבות המבטח לפי פרק ג' (נזק הנגרם לגשר או לדרך
כתוצאה מהתנודה או משקל הרכב) – בטל ומבוטל.
פרק ד' – כיסויים נוספים
 .1מתקנים חשמליים :
הביטוח מורחב לכלול כיסוי למערכות שמע עד לסך  ₪ 1,511על פי תנאי סעיף 1
(מתקנים חשמליים) לפרק ד'.
אחריות המבטח במקרה נזק לא תעלה על עלות התקנת מכשיר חלופי מאותו סוג
ודגם .בהעדר מכשיר חלופי מאותו סוג ודגם ישופה המבוטח על פי עלות מכשיר
הדומה לו בטיבו ובתכונותיו.
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית מכל נזק בסכום שלא יעלה על .₪ 151
 .2חבות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף שאין חובה לבטחם:
הביטוח מורחב לכלול כיסוי נזקי גוף מרכב על פי תנאי סעיף  3לפרק ד' עד לסך
 ₪ 251,111למקרה ולכל תקופת הביטוח.
הרחב זה בתוקף אך ורק אם ביטוח החובה לרכב המבוטח נערך בחברת הפניקס.
 .3הוצאות הגנה משפטית:
הביטוח מורחב לכלול כיסוי להוצאות הגנה משפטית על פי תנאי סעיף  4לפרק ד'.
אחריות המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על  ₪ 18,111בגין הרכב המבוטח.
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בכל אירוע בסכום שלא יעלה על .₪ 211
תנאים כלליים
בניגוד לאמור בסעיף  7לרשימת הסייגים הכלליים לחבות המבטח סייג זה לא יחול
במקרה של נזק לכלי הרכב ו0או לרכוש צד שלישי הנובע מהעמסת יתר של כלי הרכב
שנעשתה בתום.
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