
כלל חברה לביטוח בע״מ
www.clal.co.il 03-9420440  ראול ולנברג 36 תל אביב | ת.ד. 37070 מיקוד 6136902 | טל: 03-6387777 | פקס. 03-6387676 | מוקד שרות לקוחות: 5454* או

נספח הרחבה לאבדן או גניבה של מוצרים אלקטרונים )2114(

תמורת תשלום דמי ביטוח כאמור ברשימה, ובהתאם להצעה, להצהרות ולהודעות שאותן מסר 
המבוטח למבטח והמהוות חלק בלתי נפרד מנספח זה, יהיה המבוטח זכאי לכיסוי כמוגדר וכמפורט 
בנספח זה בכפוף להגדרות, לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים להלן, בגבולות אחריות המבטח 

על פי תנאי נספח זה והוראותיו ולא יותר מהנקוב ברשימה.
 

מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לפוליסה שאליה הוא מצורף כמפורט ברשימה 
)להלן: "הפוליסה הבסיסית"( והוא כפוף לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות חריגיה וסייגיה, 

ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בנספח זה.

מקרה הביטוח  .1
אבדן או גניבה בחו"ל, במהלך תקופת הנסיעה, של אחד מהפריטים המפורטים להלן, אשר   
נתלווה למבוטח במהלך הנסיעה בחו"ל:  מחשב נישא, מצלמה, טלפון סלולרי, טלפון לוויני, 
ג'י.פי.אס, טבלט או מסרטת וידאו )להלן: "הפריט"(. מובהר כי לא ינתן כיסוי בגין נזק מכל 

סוג שהוא לפריט.

בקרות מקרה הביטוח, בנוסף לכיסוי האמור בפרק 2 לחלק 2 של הפוליסה הבסיסית  יהא   .2
זכאי המבוטח לשיפוי עד ל80% מערך הפריט מעבר ובנוסף לקיזוז בלאי של בין 25% ל-50%, 

עד לשני פריטים ולא יותר מ- 1,500 $ לפריט.

חריגים   .3
בנוסף לסייגים ולחריגים הכלליים שבחלק 3 בפוליסה הבסיסית ובפרק "המטען" שבסעיף 3.9 
לפרק 2 בפוליסה הבסיסית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי פרק זה, 
בגין תביעה הנובעת באופן ישיר ו/או עקיף מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם 

או בהקשר אליהם:
אובדן ו/או נזק לתוכנה ו/או תוכנות ו/או מאגר נתונים כלשהו.  3.1

אובדן ו/או גניבה של הפריט מרכב לרבות במקרה של גניבת הרכב על תכולתו.  3.2
ו/או גניבה של פריט שנמסר למוביל )כגון: חברת התעופה, חברת הסעות(  אובדן   3.3

ושנגנב ו/או אבד כאשר היה באחריות המוביל.

נספח זה יהיה בתוקף כל עוד ובתנאי שהפוליסה הבסיסית תהא בתוקף.  .4

הוראות הפוליסה הבסיסית, ככל שלא שונו מפורשות בנספח זה, ימשיכו לחול ללא כל שינוי.  .5

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה הבסיסית לבין הוראות נספח זה יחולו הוראות   .6
הנספח.

נספח זה בתוקף בתנאי שנרכש על ידי המבוטח ושדבר רכישתו מצוין במפורש בדף הרשימה.
אם הנספח אינו מצוין בדף הרשימה הוא אינו בתוקף
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