




הגדרת הדירה בפוליסה התקנית

המבנה של הדירה או הבית הנזכרים   - משמעה " הדירה"לעניין פוליסה זו 

,  דוודים, מתקני הסקה, מתקני ביוב ואינסטלציה, צנרת, מרפסות, במפרט

גדרות  , שערים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה

ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או  

אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק  , המחוברים אליה חיבור של קבע אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק  , המחוברים אליה חיבור של קבע

.בלבד

אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח  

;  ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה

בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן  - " בית משותף", לעניין זה

. בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר ושאינו רשום כאמור



חלק המשמש לעסק



אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק"  -חלק המשמש לעסק 

"בלבד                                  



חלק המשמש לעסק

מחסן



חלק המשמש לעסק

כל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה  "  -מחסן  

"חיבור של קבע               



חלק המשמש לעסק

מחסן השייך לדירה

בריכת שחיהבריכת שחיה



חלק המשמש לעסק

מחסן השייך לדירה

כל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים    " -בריכת שחיה  כל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים    " -בריכת שחיה 

"אליה חיבור של קבע                       



?איפה הבעיה



?איפה הבעיה

:הרחבה לביטוח מחסן ובריכה

,אזי מורחב הכיסוי על פי הרחב זה לכלול נזק למחסן, אם הדירה אינה בבית משותף

לרבות נזק למערכת השקיה, ולמבני עזר אחרים שאינם צמודים לדירה, לבריכת שחיה

:מדשאות שנגרם על ידי סיכונים אלה בלבד,צמחים, שיחים, עצים :מדשאות שנגרם על ידי סיכונים אלה בלבד,צמחים, שיחים, עצים

.התנגשות כלי רכב בדירה, רעד על קולי, נפילת כלי טיס, ברק התפוצצות, אש
מסכום ביטוח הדירה לפריט בודד של   0.5%אך הסכום המירבי לפי הרחבה זו לא יעלה על 

.מסכום הביטוח לכל הנזקים בתקופת הביטוח 5%צמחים ועד 

  



?איפה הבעיה

:הרחבה לביטוח מחסן ובריכה

,אזי מורחב הכיסוי על פי הרחב זה לכלול נזק למחסן, אם הדירה אינה בבית משותף

לרבות נזק למערכת השקיה, ולמבני עזר אחרים שאינם צמודים לדירה, לבריכת שחיה

:מדשאות שנגרם על ידי סיכונים אלה בלבד,צמחים, שיחים, עצים :מדשאות שנגרם על ידי סיכונים אלה בלבד,צמחים, שיחים, עצים

.התנגשות כלי רכב בדירה, רעד על קולי, נפילת כלי טיס, ברק התפוצצות, אש
מסכום ביטוח הדירה לפריט בודד של צמחים   0.5%אך הסכום המירבי לפי הרחבה זו לא יעלה על 

.מסכום הביטוח לכל הנזקים בתקופת הביטוח 5%ועד 

  

?אז מה הבעיה! זה נהדר? נו



!הבעיה היא 

ההרחבה למעשה מצמצמת 

את הכיסוי הניתן על פי את הכיסוי הניתן על פי 

הפוליסה התקנית











–משמעה " תכולה"לעניין פוליסה זו 
למעט , כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה

על , בחדר מדרגות, הנמצאים בגינה על , בחדר מדרגות, הנמצאים בגינה

גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם 

..., והינם בבעלותם, חלק מהדירה



.מה כאשר יש הצפה במרתף

:מקור המים הוא

מי תהום 

או הצטברות מי גשמים בחצראו הצטברות מי גשמים בחצר
או צנרת מים של השכן  

או צנרת העירייה  
או מערכת הניקוז העירונית 

... או 



האם הנזק שנגרם

 

או לתכולה/למבנה ו או לתכולה/למבנה ו

?מכוסה 



מקרה הביטוח. 6

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק     

שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח     

כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים      כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים      

:המפורטים להלן    
    ...........
;  שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני. י




