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15.1.2 עדשה: אביזר המורכב על המצלמה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

לדג8 שהצהיר מקרה הביטוח15.2 ו/או עדשה בהתא8  גניבה בלבד של מצלמה  בגי;  ישפה את המבוטח  המבטח 
המבוטח במעמד הרכישה. ובתנאי6 הבאי6:

15.2.1 המבוטח רכש את המצלמה ו/או העדשה לפני תחילת תקופת הביטוח.

15.2.2 הגניבה התרחשה בחו"ל במהל= תקופת הביטוח.

15.2.3 המבוטח נקט באמצעי זהירות @בירי6 להגנה על המצלמה ו/או העדשה מפני גניבה, על 
ידי השגחה צמודה על המצלמה ו/או העדשה או על ידי הפקדת6 במקו6 נעול אשר רק 

למבוטח ישנה גישה אליו.

15.2.4 המבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית אשר יפרט את נ@יבות הגניבה ודג6 המצלמה 
ו/או העדשה.

במקרה שהמצלמה ו/או העדשה נרכשו בתקופה של עד שנה לפני מקרה הביטוח ובידי המבוטח ניכוי בלאי15.3
קבלות קניה המעידות על כ?, יוער? ע"י המבטח המצלמה ו/או העדשה שנגנבו (ללא ניכוי עבור 
ו/או  ו/או מועד רכישת6 של המצלמה  ואיD למבוטח קבלות קניה כאמור לעיל  במקרה  בלאי). 
העדשה מעל שנה לפני האירוע, יוער= ערכו של המחשב שנגנב ע"י המבטח אול6 בכל מקרה 
יהיה התשלו6 המרבי שישול6 בגיD המצלמה ו/או העדשה שנגנבו, ערכו של הפריט כחדש בניכוי 

בלאי שלא יפחת מ-35% ולא יעלה על 80% מערכו של הפריט כחדש.

מערכה התחייבות המבטח15.4 יותר  ולא   ,$  2,000 של  ל@=  עד  ביטוח  המבטח תגמולי  ישל8  הביטוח  מקרה  בקרות 
 Bובכפו $ ולניכוי השתתפות עצמית על @= של 100   15.3 BעיDהממשי בניכוי בלאי כמפורט ב

לתנאי וחריגי הפוליDה הבDיDית והרחבה זו.

למעD ה@ר @פק הכי@וי הינו בגיD מצלמה אשר צוינה בדI פרטי ביטוח. ואול6, במקרה של גניבת 
מצלמה מכלי רכב ישופה המבוטח עד לתקרה של 300$ בלבד, בניכוי השתתפות עצמית של 

 .100$

בנו@I ל@ייגי6 והחריגי6 בפולי@ה הב@י@ית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישל6 תגמולי ביטוח חריגי6 15.5
לפי הרחבה זו, בגיD תביעה/ות הנובעת/ות באופD ישיר ו/או עקיI מכל אחד מהמקרי6 הבאי6 או 

שארעה במהלכ6 או בהקשר אליה6:

15.5.1 נזק ישיר, עקיI או תוצאתי כתוצאה מאובדD מידע, חומרי6, תמונות, מצגות וכל דבר אחר 
השמור על גבי רכיב זיכרוD כלשהו, עגמת נפש, הפ@ד כ@פי או אחר.

שמותקנת על  אחרת  תוכנה  או לכל  ההפעלה  למערכת  לרבות  נזק לתוכנה  או  15.5.2 עלות 
המצלמה.

5.3 15. אביזרי6 נלווי6 למצלמה (למעט עדשה) ביD א6 מורכבי6 על המצלמה או חיצוניי6 אליה.

פרק 16 – גניבה של מחשב נייד/מחשב לוח (טאבלט) בחו"ל

הרחבה נוDפת זו הינה בתוקB בתנאי שנרכשה על ידי המבוטח וצוינה במפורש בדB פרטי הביטוח. מוצהר ומוDכ8 כי הרחבה 
זו כפופה לכל תנאי הפוליDה הבDיDית, לרבות חריגיה וDייגיה ולמעט נושאי8 המוDדרי8 מפורשות בהרחבה זו. בכל מקרה 

של Dתירה בי; הוראות הפוליDה הבDיDית לבי; הוראות הרחבה זו יחולו הוראות ההרחבה.

כהגדרתו הגדרות16.1 Dלולארי  טלפו;  מכשיר  למעט  (טאבלט),  לוח  מחשב  או  נייד  מחשב  מחשב:   16.1.1
בDעיB 14.1.1 לעיל.

נייד או מחשב לוח (טאבלט) בהתא8 מקרה הביטוח16.2 גניבה בלבד של מחשב  המבטח ישפה את המבוטח בגי; 
לדג8 שהצהיר המבוטח במעמד הרכישה ובתנאי6 הבאי6:

16.2.1 המבוטח רכש את המחשב לפני תחילת תקופת הביטוח.

16.2.2 הגניבה התרחשה בחו"ל במהל= תקופת הביטוח.

ידי השגחה  גניבה, על  זהירות @בירי6 להגנה על המחשב מפני  16.2.3 המבוטח נקט באמצעי 
צמודה של המבוטח על המחשב או בכ@פת או במקו6 מאובטח ושמור אחר.

16.2.4 המבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית אשר יפרט את נ@יבות הגניבה ודג6 המחשב.

במקרה שהמחשב שנגנב נרכש בתקופה של עד שנה לפני מקרה הביטוח ובידי המבוטח קבלות ניכוי בלאי16.3
קניה המעידות על כ?, לצור? תשלו8 תגמולי הביטוח יוער? המחשב ע"י המבטח ללא ניכוי עבור 
בלאי. במקרה ואיD למבוטח קבלות קניה כאמור לעיל ו/או מועד רכישתו של המחשב מעל שנה 
לפני האירוע, יוער= ערכו של המחשב שנגנב ע"י המבטח, אול6 בכל מקרה יהיה התשלו6 המרבי 
שישול6 בגיD המחשב שנגנב ,ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי שלא יפחת מ-35% ולא יעלה 

על 80% מערכו של הפריט כחדש.

מערכו התחייבות המבטח16.4 יותר  ולא   ,$  2,000 של  ל@=  עד  ביטוח,  תגמולי  המבטח  ישל8  הביטוח  מקרה  בקרות 
הממשי של המחשב בניכוי בלאי כמפורט בDעיB 16.3 לעיל ולניכוי השתתפות עצמית של 100 $ 

ובכפוB לתנאי וחריגי הפוליDה הבDיDית והרחבה זו.

ואול6, במקרה של גניבת  למעD ה@ר @פק הכי@וי הינו בגיD מחשב המצויD בדI פרטי הביטוח. 
בניכוי השתתפות עצמית של  300$ בלבד,  ישופה המבוטח עד לתקרה של  מחשב מכלי רכב 

.100$

בנו@I ל@ייגי6 והחריגי6 בפולי@ה הב@י@ית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישל6 תגמולי ביטוח חריגי16.56
לפי הרחבה זו, בגיD תביעה/ות הנובעת/ות באופD ישיר ו/או עקיI מכל אחד מהמקרי6 הבאי6 או 

שארעה במהלכ6 או בהקשר אליה6:

16.5.1 נזק ישיר, עקיI או תוצאתי כתוצאה מאובדD מידע, חומרי6, תמונות, מצגות וכל דבר אחר 
השמור על גבי רכיב זיכרוD כלשהו, עגמת נפש, הפ@ד כ@פי או אחר.


