
פוליסה "שיר לנוסע" – ביטוח נסיעות לחו"ל 
הרחבה לכיסוי אובדן או גניבת כבודה 

הרחבה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת נסיעות לחו"ל שמספרה ____________, בתנאי שנרכשה 
תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צוין במפורש ברשימה. 

ההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים בפוליסה הבסיסית, חלים גם על תנאי הרחבה זו, 
אלא אם צוין במפורש אחרת. 

הגדרות   .1
כבודה: מטען אישי לשימוש פרטי הנלווה למבוטח.   .1.1

דברי ערך: זהב וכסף, תכשיטים, פרוות, שעונים, משקפות, מצלמות, מצלמות וידאו כולל   .1.2
אביזריהן, קלטות, מכשירים חשמליים, ציוד אופטי, וציוד אלקטרוני מכל סוג שהוא, בגדי עור 

ובשמים, ציוד ספורט ייעודי, כגון: ציוד צלילה, סקי, ספורט ימי וכיו"ב/  

מקרה הביטוח    .2
המבטח ישפה את המבוטח בגין אובדן או גניבת כבודה שאירעו בתקופת הביטוח, עד לסכומים   

הבאים אך לא יותר מערך הממשי של הכבודה שאבדה או נגנבה, בניכוי בלאי והשתתפות עצמית: 
2.1. מטען אישי -  עד $2,250. 

2.2. כיסוי מרבי לכל דברי ערך - עד $750. 
2.3. כבודה שהגיעה באיחור לחו"ל - עד $150 עבור רכישת חפצים חיוניים. 

פלאפון סלולארי - עד $250.   .2.4

תקופת הביטוח    .3
הכיסוי לפי הרחבה זו יהיה בתוקף מעת צאתו של המבוטח מביתו ישירות בדרכו לחו"ל או מרגע 
מסירת הכבודה למוביל, לפי המוקדם, ויסתיים בשובו מחו"ל ישירות לביתו, הכול תוך תקופת 

הביטוח המרבית המצוינת ברשימה. 

תגמולי הביטוח   .4
סה"כ תגמולי הביטוח לפי הרחבה זו מוגבלים לסכום של 2,250 דולר, בניכוי בלאי והשתתפות 

עצמית. 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, יחולו תנאים כדלקמן: 

תגמולי הביטוח לפריט שהוא חלק מזוג או מערכת ישולם לפי חלקו היחסי של הפריט.  א. 

שחזור מסמכים כגון דרכון, כרטיס טיסה וכד' - עד לסכום של 200 דולר.  ב. 

עיכוב בהגעת כבודה - במקרה שהגעת הכבודה התעכבה במשך 24 שעות לפחות מעת הגעת  ג. 
המבוטח ליעדו בחו"ל, ישפה המבטח את המבוטח עד לסך של 150 דולר עבור רכישת 

חפצים חיוניים כגון בגדים וכד', כנגד הצגת קבלות על רכישת החפצים. 

נגרם מקרה הביטוח כאשר הכבודה היתה באחריות חברת תעופה או חברת אניות (להלן:  ד. 
"מובילים")  ישולם פיצוי בניכוי הסכום ששולם למבוטח על ידי המוביל או הסכום אותו 
הוא זכאי לקבל מהמוביל. על המבוטח להמציא למבטח, במידת האפשר,  דו"ח אי התאמה 
בגין הכבודה ולהגיש תביעה נגד המוביל. לאחר מיצוי כל ההליכים נגד המוביל, על המבוטח 
להמציא למבטח, במידת האפשר, את כל המסמכים הנדרשים לבירור חבות המבטח, 
לרבות כל מסמך המעיד על סכום הפיצוי שקיבל מהמוביל.  במידה והמבוטח לא הגיש 
תביעה נגד המבוטח ישולמו תגמולי הביטוח בתנאי שהמבוטח ימחה לחברה את זכויותיו 

כלפי חברת תעופה או חברת האוניות. 



ניכוי בלאי   .5
מוצהר ומוסכם בזה כי חישוב תגמולי הביטוח יהיה כמפורט להלן: 

במקרה שפריט הכבודה שאבד או נגנב היה חדש (עד 12 חודשים מיום הרכישה) ובידי המבוטח   .5.1
קבלות קנייה המעידות על כך, יוערך הנזק על ידי המבטח (ללא ניכוי עבור הבלאי). 

במקרה שאין בידי המבוטח קבלות קנייה בגין פריט הכבודה שאבד או נגנב,  סכום תגמולי   .5.2
הביטוח המרבי שישולם בגינו יהיה שווה לערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי. 

לענין זה, יבוצע חישוב ניכוי הבלאי באופן הבא: בגין השנה הראשונה יופחת בלאי בשווי 35% 
מערך הפריט ובגין כל שנה נוספת יופחת בלאי בשיעור  5% נוספים. 

 
תנאים להרחבה   .6

המבוטח ינהג בזהירות סבירה לשם השגחה על רכושו והבטחתו.    .6.1
בתביעה בגין אובדן או גניבת לכבודה ימציא המבוטח אישור משטרה בחו"ל וחברת התעופה או   .6.2
האניות/הרכבות על מסירת הודעה בגין האובדן או הגניבה. המצאת האישורים למבטח תהווה 

תנאי מהותי לטיפול בתביעה ולחיוב המבטח. 
 

חריגים להרחבה   .7
המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח לפי הרחבה זו בגין  מקרה ביטוח הנובע או הקשור באחד או יותר 

מהגורמים הבאים: 

אובדן או גניבה של כסף מזומן, המחאות, מסמכים, המחאות נוסעים, בולי דואר, סרטי   .7.1
צילום, עדשות מגע, מכשירי שמיעה, שיניים תותבות, משקפיים, חפצי אמנות, אביזרים 

רפואיים,  בקבוקי משקה או מזון, מכשירי טלוויזיה, נגני מדיה, תכנות מחשב. 
אובדן או גניבת מחשב לרבות טאבלט או מחשב נישא, אלא אם נרכשה הרחבה לכיסוי מחשב   .7.2

נישא והדבר צוין במפורש ברשימה.  
7אובדן או גניבת טלפון נייד ששוויו מעל 250 דולר, אלא אם נרכשה הרחבה מתאימה והדבר   .7.3

צוין במפורש ברשימה. 
7.4.  כלי עבודה עסקיים או טובין מסחריים לרבות  דוגמאות סחירות/עסקיות. 

7.5. בלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, שבר או קלקול מכני או חשמלי. 
7.6. אבדן הנגרם על ידי החרמה או הפקעה. 

7.7. אבדן הנגרם לתכשיטים או לדברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח או בתיק 
הצמוד אליו, אלא אם הופקדו בכספת או במקום מאובטח אחר . חריג זה לא יחול על חפצים 
שלא סביר שהמבוטח יישא על גופו לאורך זמן או פריטים אשר במהותם אינם בשימוש חלק 

גדול מהיממה. 
7.8.  נזק שנגרם לצד שלישי. 

7.9.  נזקים תוצאתיים או עקיפים. 
7.10. מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מרשלנות רבתי של המבוטח, אשר לוותה בפזיזות או אי-

אכפתיות.  
 

 


