 .24דרישות לאמצעי מיגון נגד פריצה בבתי
מגורים

לערך תכולה מעל  500,000ש"ח חלה חובה להזמין סקר הגנות .
לתשומת לב.1 :
לערך תכולה מעל  1,500,000ש"ח קיימת חסימה להפקה במחשב –
.2
סקר הגנות ,חיתום והפקה יבוצעו במחוזות ה פניקס בלבד.
אמצעי מיגון
ערך תכולה
סוג דירות
מס סוג
בש"ח
א .מקומה שניה
ועד לקומה
לפני אחרונה.

1

בתים
משותפים/
בתי קומות

2

וילות/
קוטג'ים

קומת קרקע
וכל הקומות

3

תכשיטים

כל הדירות

 .1עד 500,000

 .2מעל 500,000
ב .קומת קרקע
או ראשונה על
עמודים

.1עד 500,000

 .2מעל 500,000

ג .קומה עליונה

 .1עד 500,000

 .2מעל 500,000

 .1עד 500,000

 .2מעל 500,000

מעל 100,000

דלת כניסה :פלדלת או דלת עץ המוגנת במנעול רב זרועות או על ידי
 2מנעולי צילינדר עם חופות מגן.
לחילופין -מערכת אזעקה הכוללת גלאי נפח המגינים על כל חדרי
הדירה אשר תופעל בעת שהדירה אינה מאויישת.
הגנות מינימליות – פלדלת או דלת עץ מלאה המוגנת באמצעות 2
מנעולי צלינדר+אזעקה נפחית מחוברת לחייגנים .או בהתאם
להמלצות הסוקר.
דלת כניסה -פלדלת או דלת עץ המוגנת במנעול רב זרועי.
פתחים נוספים :דלתות עם בריחים פנימיים.
חלונות :מוגנים ע "י סורגים מבוטנים או בעלי זכוכית דו -שכבתית
הננעלים ע"י סוגר מפתח.
לחילופין – מערכת אזעקה הכוללת גלאי נפח המגינה על כל חדרי
הדירה אשר תופעל בעת שהדירה אינה מאויישת.
הגנות מינימליות -פלדלת או דלת עץ מלאה המוגנת באמצעות 2
מנעולי צלינדר+אזעקה נפחית המגינה על כל הפתחים ומחוברת
למוקד .או בהתאם להמלצות הסוקר.
דלת סלון -סורג מתקפל ננעל או תריס חשמלי או תריס ננעל עם פיני
ביטחון.
דלת כניסה  :פלדלת או דלת עץ המוגנ ת במנעול רב זרוע ות או 2
מנעולי צילינדר עם חופות מגן.
פתחים נוספים :דלתות סורגים הננעלות במנעול צילינדר.
פתח יציאה לגג מוגן בדלת מתכת עם מנעול תולה או מנעול צילינדר.
לחילופין – מערכת אזעקה הכוללת גלאי נפח המגינים על כל חדרי
הדירה אשר תופעל בעת שהדירה אינה מאויישת.
הגנות מינימליות-פלדלת או דלת עץ מלאה המוגנת באמצעות 2
מנעולי צלינדר +מערכת אזעקה נפחית המחוברת למוקד .או בהתאם
להמלצות הסוקר.
דלת סלון -נעילה עם פינים או תריס חשמלי או סורג מתקפל ננעל.
דלת יציאה לגג -פלדלת או מנעול רב -זרועות או סורג מתקפל.
דלת כניסה :פלדלת או דלת עץ המוגנת במנעול רב זרועות.
פתחים נוספים – דלתות עם בריחים פנימיים.
חלונות :מוגנים ע "י סורגים מבוטנים או בעלי זכוכית דו -שכבתית
הננעלים ע"י סוגר מפתח.
לחילופין -מערכת אזעקה הכוללת גלאי נפח המגינים על כל חדרי
הדירה ומחוברת למוקד שמירה וסיור או לחייגנים אשר תופעל בעת
שהדירה אינה מאויישת.
דלת כניסה -פלדלת או דלת המוגנת במנעול רב זרועות או דלת עץ
מלאה המוגנת באמצעות  2מנעולי צלינדר.
דלתות למרפסת -סורג מתקפל ננעל או תריס חשמלי או תריס ננעל
עם פיני בטחון.
פתחים נוספים -דלתות עם בריחים פנימיים.
חלונות-מוגנים ע"י סורגים מבוטנים או בעלי זכוכית דו שכבתית
הננעלים ע"י סוגר מפתח.
ובנוסף מערכת אזעקה נפחית הכוללת גלאי נפח המגינה על כל חדרי
הדירה ומחוברת למוקד שמירה וסיור או לחייגנים בעלת אזורים
נפרדים אשר תופעל בעת שהדירה אינה מאויישת או בהתאם
להמלצות הסוקר.
כל התכשיטים שאינם ענודים ,ימצאו בכספת נסתרת מעוגנת או
מבוטנת בהתאם למיפרט א' או למיפרט ב' כמצויין להלן ,ואולם
התנאה זו לא תחול לגבי תכשיטים שאינם ענודים ,בערך כולל עד
 ₪ 100,000וערך כל פריט מהם עד  ,₪ 30,000בעת המצאם מחוץ
לכספת.
במסגרת הערך הכולל של התכשיטים שאינם ענודים ומכוסים עד
לסכום המצויין לעיל ,נכללים גם שעוני יד בלתי ענודים ואולם
הגבלת הסכום המכסימלי לפריט כמצויין לעיל אינה חלה לגביהם.
האמור חל על התכשיטים המבוטחים גם על פי פרקי ביטוח "כל
הסיכונים".

מיפרט א'
כספת פלדה במשקל  51ק"ג
מידות  42על  49על  35ס"מ
נעילה במנעול רגיל /דיגיטלי
מעוגנת לריצפה בלבד באמצעות  4עוגני ג'מבו

מיפרט ב'
כספת פלדה במשקל  45ק"ג
מידות  40על  37על  57ס"מ
נעילה במנעול רגיל /דיגיטלי
מעוגנת לריצפה בלבד באמצעות  4עוגני ג'מבו

