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הרחבה לביטוח מחשב אישי נישא 

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

ההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים בפוליסה ובהרחבה לאבדן או גניבת כבודה, חלים גם על 
תנאי הרחבה זו, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

הגדרת הרכוש המבוטח:   .1
מחשב נישא לרבות טאבלט. 

מקרה הביטוח:    .2
המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן או גניבה של הרכוש המבוטח שאירעו בחו״ל בתקופת הביטוח. 

תגמולי הביטוח:    .3
בקרות מקרה הביטוח ישולמו למבוטח תגמולי הביטוח כדלקמן : 

סכום מרבי שלא יעלה על $2,000 (אלפיים דולר של ארה״ב) שישולמו בשקלים לפי השער   3.1
היציג ביום תשלום דמי הביטוח, ולא יותר מערכו הממשי של הרכוש המבוטח, בניכוי 

השתתפות עצמית ובלאי. 
ניכוי הבלאי:   3.2

אם אין ביכולת המבוטח להוכיח את גיל הרכוש המבוטח שנגנב או אבד או אם עלה גיל הרכוש 
המבוטח שנגנב או אבד על שנתיים, ישולמו תגמולי ביטוח על בסיס הערך הממשי הכספי של 

הרכוש המבוטח שנגנב או אבד בניכוי פחת כדלקמן: 
אם גיל הרכוש המבוטח עד שנתיים  - ינוכה פחת 35%. 

עבור כל שנה נוספת לגיל הרכוש המבוטח, ינוכה פחת של 10%. 
תנאים מצטברים לכיסוי לפי ההרחבה:   .4

המבוטח ימסור למבטח הודעה בכתב, לרבות בפקס ובאמצעים דיגיטליים,  עם קרות מקרה   4.1
הביטוח בהקדם  האפשרי. 

המבוטח יציג למבטח  ואישור על מסירת הודעה על קרות מקרה הביטוח לחברת מובילים (חברת   4.2
תעופה, חברת אוטובוסים, רכבות וכיו"ב) (להלן: "חברת המובילים")  ועל כל סכום ששילמה חברת 

המובילים למבוטח.  
המבוטח ימציא למבטח אישור משטרה מחו"ל המפרט את נסיבות מקרה הביטוח.  4.3

חריגים להרחבה:   .5
בנוסף לחריגים הקבועים בפוליסה המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח הנובע או 

הקשור בגורמים הבאים: 
אובדן לאמצעי אגירת נתונים.   5.1

נזק תוצאתי מכל סוג.   5.2
השתתפות עצמית:    .6

על המבוטח תחול השתתפות עצמית בגובה 10% מהנזק ולא מפחות מ - סך של $100 בכל תביעה 
לפי הרחבה זו. 
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