
 

 
 )11/2015(מהדורה  נישא אישילביטוח מחשב  הרחבה

  :מורחבת הפוליסה כדלקמן ברשימה וצוין נוספת פרמיהתמורת  ההרחבה השנרכש בתנאי

 הרכוש המבוטח: הגדרת  .1
 לרבות טאבלט  ,מחשב נישא

 
 מקרה הביטוח:  .2

המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן  (מטען)" בפוליסה, כבודהפרק "בניגוד לאמור במוסכם ומוצהר כי 
 ובתנאיתקופת הביטוח באם האובדן או הגניבה אירעו בחו"ל  רכוש המבוטחה או גניבה בחו״ל של 

 :במצטבר הבאים התנאיםהתקיימו ש
 .הביטוח תקופת תחילת לפני הנישא האישי המחשב את רכש המבוטח 2.1
  .הרכוש המבוטח  סוג על למבטח הצהיר המבוטח 2.2
המבוטח המציא לחברה אישור משטרה מחו"ל המפרט את נסיבות מקרה הביטוח והמציא  2.3

 מסמכים מקוריים הדרושים לדעת המבטח לבירור חבותו.
 

 : גבולות אחריות .3
 כדלקמן:תגמולי הביטוח בקרות מקרה הבטוח ישולמו למבוטח 

שישולמו בשקלים לפי השער  )של ארה״בדולר  ם(אלפיי $2,000על  הלא יעלש מרבי סכום 3.1
 היציג ביום תשלום דמי הביטוח.

 המבוטח לרכושתחליף בגין רכישת  שיפוי 3.2
, ישלם המבטח ")הרכישה הוצאות(להלן: " שניגנב או אבד המבוטחרכוש תחליף ל רכש המבוטח 

ביום  עלהשאבד או נגנב לא  הרכוש המבוטחבתנאי שגיל  רכישהאת הוצאות הלמבוטח 
 שנתיים.  עלהאירוע 
הרכוש  גילעלה אם שנגנב או אבד, או  הרכוש המבוטחהמבוטח להוכיח את גיל ביכולת אם אין 

על לשנתיים, ישולמו תגמולי ביטוח על בסיס הערך הממשי הכספי של שנגנב או אבד  המבוטח
 כדלקמן:בניכוי פחת  דשנגנב או אב הרכוש המבוטח

 .35%ינוכה פחת  -שנתיים  עד הרכוש המבוטח אם גיל 
 .10%, ינוכה פחת של הרכוש המבוטחעבור כל שנה נוספת לגיל 

 
 :המבוטח וחובות ביטוח תגמולי .4

 :כדלקמן לפעול המבוטח על הביטוח מקרה קרותב
ימים מקרות מקרה הביטוח, ולקבל אישור על מסירת ההודעה  3-למסור הודעה בכתב, מיד ולא יאוחר מ 
ועל כל סכום  חברת מובילים (חברת תעופה, חברת אוטובוסים, רכבות וכיו"ב) (להלן: "חברת מובילים") ל

  .למבוטח חברת המובילים מהששיל
 

 לעיל. 4.1 ףבסעי המפורטים האישורים המצאת הוא תביעה לתשלום תנאי 1.1
 

 :בה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסיתחנוספים להר חריגים .5
בפוליסה יחולו על הרחבה זו החריגים הבאים  "כבודה (מטען)"בנוסף לחריגים הקבועים בפרק 

 :שלם כל תביעה עקב מקרה ביטוח הנובע ו/או הקשור בהמבטח לא יו
 יצור.יקורוזיה, חלודה שריטות, נזק חלקי למחשב, נזק ו/או ליקוי כתוצאה מפגם ב 5.1
 נתונים.אובדן ו/או נזק לאמצעי אגירת  5.2
 פי כל דיןל תעודת אחראיות של היצרן או הספק ו/או ע פי על המכוסיםאובדן ו/או נזק  5.3
 נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 5.4
אובדן ו/או נזק בעת הימצא הרכוש המבוטח במכונית חונה ללא הימצאות אדם בוגר  5.5

 במכונית.
 

 השתתפות עצמית:  .6
 בכל מקרה של נזק. $200על המבוטח תחול השתתפות עצמית בסך של 

 www.shirbit.co.il 

http://www.shirbit.co.il/
http://www.shirbit.co.il/
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