חידושים 2018
כנסים אזוריים:
חידוש מערך ביטוחי המשק לשנת 2018

הרחבת הפוליסה לרכוש המשק
נערכו שינויים רבים בנוסח הפוליסה משתי סיבות עיקריות

 .1הצורך להתאים להוראות חוזר רגולציה חדש החל מ1.12.2017-
 .2החלטת ביטוח חקלאי להרחיב את הפוליסה כך שתהיה בעלת כיסוי רחב ביותר
הקיים בתנאי השוק.
דוגמאות לדרישות חוזר הרגולציה  -תוכנית ביטוח לא תחריג:
מקרה ביטוח שארע עקב שחייה באזור שאסור לשחייה.
מקרה ביטוח שארע עקב רכיבה על אופניים ללא קסדה
תכנית ביטוח המעניקה שיפוי בגין שכר טרחת עו"ד תקבע את גובה השיפוי ,לכל
הפחות ,בהתאם לשכר טרחת עו"ד שהייתה חברת הביטוח משלמת לעו"ד

שמונה על ידה.

הרחבת הפוליסה לרכוש המשק
ההרחבות העיקריות שנוספו לפוליסה:

 .1הרחבה לכיסוי רכוש משרד התקשורת וחברת חשמל בחצרי המבוטח
 .2הרחבה לכיסוי מבני מגורים ומגורונים בבעלות ממשלת ישראל ו/או עמידר ו/או
הסוכנות היהודית עד ₪ 400,000
 .3הרחבה לכיסוי רכוש בבעלות המבוטח הנמצא זמנית בבית המגורים של
האוכלוסיה הקבועה של המבוטח וזאת עד לגבול אחריות של  ₪ 10,000למקרה
ו ₪ 20,000 -לתקופה.
 .4קצר חשמלי – עד כה הכיסוי חל על לוחות חשמל בלבד .עתה הורחב הכיסוי
לחול גם על לוחות בקרה ו/או לוחות פיקוד ו/או מפסקים ו/או שנאים.

 .5תשתיות – ניתן לרכוש כיסוי ל ₪ 400,000 -או . ₪ 1,000,000

הרחבת הפוליסה לרכוש המשק
ההרחבות העיקריות שנוספו לפוליסה:
 .6הרחבה לכיסוי רכוש משרד התקשורת וחברת חשמל בחצרי המבוטח
 .7הרחבה לכיסוי מבני מגורים ומגורונים בבעלות ממשלת ישראל ו/או עמידר ו/או

הסוכנות היהודית עד ₪ 400,000
 .8הרחבה לכיסוי רכוש בבעלות המבוטח הנמצא זמנית בבית המגורים של
האוכלוסיה הקבועה של המבוטח וזאת עד לגבול אחריות של  ₪ 10,000למקרה
ו ₪ 20,000 -לתקופה.
 .9קצר חשמלי – עד כה הכיסוי חל על לוחות חשמל בלבד .עתה הורחב הכיסוי

לחול גם על לוחות בקרה ו/או לוחות פיקוד ו/או מפסקים ו/או שנאים.

הרחבת הפוליסה לרכוש המשק
 .10כיסוי גניבה מתוך מבנה מסיבי הורחב לכלול גם גניבת רכוש ,עקב ותוך כדי
פריצה של :ציוד מקובע לגגות ,או למשטח בטון וזאת עד לגבול אחריות
של  ₪ 60,000למקרה ותקופה.
 .11הרחבת הגדרת הוצאות פינוי הריסות והגדלת סכום ההרחבה ל  10%מערך

הנזק ועד מקסימום  ₪ 250,000למקרה ותקופה.
 .12פרקים שבר מכני וציוד אלקטרוני (מוצבה אלקטרונית) הורחבו לכלול הרחבות
כגון :הוצאות לעבודה בשבתות וחגים ,משלוח אווירי ,נזק ליסודות ,נזק תוך כדי

תיקון ועוד.

הרחבת המטריה לרעידת אדמה
סכום המטריה המשותפת לכיסוי נזקי רעידת אדמה ברכוש המשק הועלה מסך
של  750,000,000מליון  ₪לסך של ! ₪ 1,000,000,000
לכל ביטוחי רכוש המשק אשר יחלו אחרי 1.1.2018

ניתן להוציא מרכוש המשק מבנים גדולים ולבטחם בסכום ביטוח מלא בפוליסה
נפרדת.

בעבור הגדלת המטריה לא תידרש תוספת פרמיה!

פרמיות ותביעות חבויות – טופס  2מצרפי 2001-2013 -

תביעות צד שלישי – טופס  2מצרפי – 2009-2013
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הרחבת תנאי פוליסת צד שלישי
עיקרי ההרחבות החדשות בפוליסת
ענף :611
.1
.2
.3
.4
.5

לביטוח אחריות כלפי צד שלישי משק וגידולי שדה

הרחבה לכיסוי בגין אנטנות ו/או תרנים בבעלות ו/או באחריות המבוטח.
הרחבה לכיסוי אחריות בגין נזק של מניעת גישה עד לסך של .₪ 250,000
הרחבה לכיסוי לרכוש עליו עובדים עד לסך  ₪ 200,000למקרה ו ₪ 400,000 -לתקופה.
הרחבה לכיסוי נזק לתשתיות תת קרקעיות ו/או עיליות של צד שלישי המצוי בשליטתו
ו/או בהשגחתו של המבוטח וזאת עד לגבול אחריות של  ₪ 500,000למקרה ולתקופה.
טופס הצעה לחידוש – ניתן למלא כמו כל שנה עם מנהלי האזורים אך השנה ניתן גם
למלא טופס אינטרנטי .https://bth.bestweb.co.il/Show_form/19 -

מטרתו של טופס זה "ליישר קו" ולהוות את הבסיס לתמחור לשנים הבאות וזאת לאור
הרחבת הפוליסה לכלול כיסוי "להעמדות שטח" שלא דווחו במהלך השנה אך אינן מוחרגות
מכיסוי ביטוחי.

שינוי מנגנון הכיסוי לעסקים ויזמויות
הפוליסה מיועדת לכסות את אחריות הקיבוץ בגין כל הפעילויות הנכללות במחזור העסקים
של הקיבוץ.
במהלך  2018יזמויות עסקיות של חברים אשר אינן נכללות בספרי הקיבוץ – על האחראי על
הביטוח לוודא כי יועברו לפוליסות פרטניות שיירכשו על ידי בעלי העסקים.
מנהלי האזורים יעמדו לשירות האחראים על הביטוח על מנת להשלים את התהליך.
טופס הצעה חדש לאיסוף אינפורמציה על מחזור הפעילות של הקיבוץ ומחזור העמדות
השטח של הקיבוץ יועבר על ידי מנהלי האזורים וימולא על ידכם עד לסוף חודש ינואר .2018
הטופס ישמש אמת מידה להיקף סיכוני צד שלישי בהתאם לפרמטרים שרשומים בטופס,
בהתאם תתומחר פוליסה לביטוח צד שלישי אחת לשנה החל מ1.1.2018
החל מ 1.1.2019-פוליסת צד שלישי של המשק תכסה את אחריות הקיבוץ בגין כל
הפעילויות אשר נכללות במסגרת מחזור הקיבוץ שדווחו ולא מוחרגות בפוליסה ולא תכסה
יזמויות פרטיות של חברים אשר לא נכללות במחזור העסקים של הקיבוץ.

הרחבת פוליסת צד שלישי
בפוליסות שתאריך תחילתן אחרי  1.1.2018אין צורך להודיע על העמדות שטח חדשות
במהלך תקופת הביטוח אלא אם מדובר בתחומי העיסוק הבאים:
מועדון רכיבה ו/או בית ספר לרכיבה  /אורווה
צימרים
דירות להשכרה
ארגון אירועים מסביב לבריכה
תחנת דלק
טיפול בילדי חוץ
מוסך
ארגון אירועים מעל  250איש כגון חתונות  /מסיבות  /תצוגות (לא כולל קייטנות ו/או
אירועים חד פעמיים אשר יתומחרו בנפרד)
ארגון טיולים
ספורט אתגרי
הפעלת דיסקוטק  /פאב
הכיסוי יחול על העמדות שטח חדשות אשר אינן בתחומי העיסוק הנ"ל באופן אוטומטי וללא תוספת תשלום.

פוליסה לביטוח צד שלישי
חשוב להדגיש כי בפוליסה קיימים חריגים לתחומי העיסוק הבאים:

מכרות או מחצבות
חומרי נפץ ותחמושת
מנהרות
מנחתים וכלי-טיס כלשהם
נמלי-ים ואניות
צלילת מעמקים
מרוצי ספורט בהשתתפות בעלי-חיים ו/או כלי-רכב כלשהם
ייצור ו/או אחסנה של זיקוקי-דינור

הרחבת פוליסת צד שלישי

הרחבת פוליסת צד שלישי

שינוי בתנאי פוליסת צד שלישי
השתתפות עצמית למקרי טביעה תעודכן ל.₪ 20,000-

בענפי החבויות של רכוש המשק (צד שלישי וחבות מעבידים) תחול
עליה של  5%בכל הפוליסות.
בענפי החבויות של התעשייה (צד שלישי וחבות מעבידים) תחול
עליה של  5%בפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו10% -
בפוליסה לביטוח חבות מעבידים.
בדף הרשימה תוצג פרמיה אחת המסכמת את כל הפרמיות כפי
שהכרתם עד היום.

לא יופיעו פרמיות פרטניות לכל כיסוי.

ביטוח תאונות אישיות
בהתאם להוראות הרגולציה ביטוח תאונות אישיות קבוצתי עבר שינוי מהותי.
לא ניתן לבטח פוליסות קבוצתיות ללא פירוט שמות המבוטחים ופרטי הזהות שלהם .קיימת

חובה להעביר אליהם אישית העתקי פוליסות והמפקחת על הביטוח לא נוטה לאשר
פוליסות קבוצתיות לתקופה קצרה.
ביטוח חקלאי החליטה שלא לפתח מוצר תאונות אישיות קבוצתי.

משקי הקיבוצים מציעה מוצר חליפי.
המעוניינים יפנו למנהל האזור הרלוונטי לצורך טיפול ברכישת פוליסה מתאימה.

תקופת הביטוח
מבוטחים שמעוניינים לבטח לתקופה העולה על  12חודשים יכולים
לרכוש כיסוי ביטוחי לעד  18חודשים.

העברת הדירות מרכוש המשק
העברת דירות מרכוש המשק לפוליסות פרטניות:
עם השלמת תהליך שיוך הדיור אובדת זיקת הביטוח של הקיבוץ אל הרכוש המבוטח
וכפתרון ניתן לבטח את הדירות פרטני.
ניתן להעביר את הדירות לפוליסות פרטניות גם לפני שיוך הדיור.
יתרונות לחבר:
ביטוח פרטני במלוא סכום הביטוח.
ביטוח בערכים נכונים לחבר הבודד – עקב ביצוע סקר.
אפשרות לבטח דברי ערך.
אין תלות בקיבוץ במקרה של קטסטרופה.

העברת הדירות מרכוש המשק
יתרונות לקיבוץ:
"שחרור" גבול האחריות בפוליסה לטובת צרכי הקיבוץ.
הכיסוי לנזקי רעידת אדמה בדירות אינו מוגבל במגבלת המטריה הקיבוצית הכוללת
לרעידת אדמה
תביעות דירות החברים לא ישפיעו על תוצאות רכוש המשק (.)110

ביטוחי דירות – תנאים מוצעים
דגשים לחיתום

ניתן לבטח מבנה בלבד או מבנה ותכולה .לא ניתן לבטח תכולה בלבד.
סכום ביטוח מקסימאלי למבנה .₪ 1,500,000 -
סכום ביטוח מקסימאלי לתכולה.₪ 350,000 -
יש לבצע סקר הערכת תכולה.
המיגון הנדרש הנו בהתאם לדרישת המיגון של ביטוח חקלאי.

תנאים
דירות –
ביטוחי
לכיסוי דירות
המשק
בביטוח רכוש
הרחבה מיוחדת
מוצעיםידיעת הנהלת הקיבוץ
שלא בוטחו ללא
הקיבוץ יכול לרכוש כיסוי על בסיס נזק ראשון לביטוח דירה (מבנה ותכולה) שלא
בוטחה ולא היה ידוע על כך לקיבוץ וזאת בגבול אחריות של ₪ 750,000למקרה
ותקופה.
בתוספת פרמיה ובתנאי שהקיבוץ העביר את הדירות שלו לפוליסות פרטניות והן
מבוטחות בביטוח חקלאי ולא בחברת ביטוח אחרת.

ביטוח עבודות קבלניות
עבודות קבלניות ענף ( 235מיועד לשיפוצים ולתוספות קלות)

פוליסת "סל" שמטרתה לתת כיסוי לאחריות הקיבוץ בגין קבלנים המגיעים לקיבוץ
לביצוע עבודה נקודתית (כגון אינסטלטור ,גנן וכו') בסכומי ביטוח נמוכים.
הכיסוי כולל:

ביטוח כה"ס לעבודות (פרק א')
ביטוח אחריות הקיבוץ כלפי צד שלישי (פרק ב') בגבול אחריות של  400,000ש"ח
בלבד.
הכיסוי אינו כולל חבות מעבידים (פרק ג').

ביטוח עבודות קבלניות
פוליסות לביטוח הקמה של בתים פרטיים

בשנים האחרונות היקף הבניה של חברים בקיבוץ ו/או בניה בהרחבות גדל
משמעותית.
מומלץ כי ביטוח עבודות ההקמה ייערך על ידי החבר ו/או הקיבוץ ולא על ידי
הקבלן
מומלץ כי ביטוח עבודות ההקמה ייערך בחברת הביטוח המבטחת את הקיבוץ
(פישוט הטיפול בתביעות)
חשוב לוודא כי קיים ביטוח לעבודות קבלניות לחבר הבונה.

ביטוח עבודות קבלניות
התכנית המוצעת:

ביטוח כה"ס לעבודות בערך הפרוייקט
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי גבול אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה
ולתקופה.
ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופה.
הכיסוי לנזקי פריצה/גניבה מותנה במיגונים בהתאם לדרישות החברה.
הפוליסה כוללת ויתור על זכות השיבוב כלפי הקיבוץ וכוללת את הקבלן בשם
המבוטח.
עלות הפרמיה לעומת היקף הבניה הנה זניחה ביותר ועומדת על כ  3,000עד

( ₪4,000תלוי בערך העבודות)

מערכות סולאריות
פוליסות לביטוח מערכות סולאריות
קיבוצים רבים מקימים מערכות סולאריות בשטחי הקיבוץ.
ביטוח חקלאי מאפשרת רכישת כיסוי ביטוחי ל:

רכוש (המערכת הסולארית) לרבות הרחבה לכיסוי פריצה וגניבה על
בסיס נזק ראשון ושבר פאנלים
אחריות כלפי צד שלישי
חבות מעבידים
תנאי המיגון לפריצה הינם בהתאם לתנאי החברה ומשתנים בהתאם לגבול האחריות הנבחר.

ביטוח לעסקים קטנים בקיבוץ
יזמות בקיבוצים ,הפוליסה מיועדת ל:
חבר קיבוץ

תושב קיבוץ
תושב ההרחבות
כל אדם אחר
ובלבד שהעסק המבוקש לביטוח נמצא בשטח הקיבוץ.

ביטוח לעסקים קטנים בקיבוץ
הקטגוריות לגביהן ניתן לרכוש כיסוי בקולקטיב:
משרדים
טיפוח
אומנות יצירה  /סדנאות  /חוגים לילדים ו/או מבוגרים
ספורט  /בריאות  -יוגה ,פילטיס ,שיאצו ,פיזיותרפיה ,רפלקסולוגיה ,פסיכולוגים,
רפואה משלימה ,תרפיסטים

משפחתון  /צהרון עד  5ילדים
בתי המלאכה הבאים :חשמליה  /מסגריה  /מוסך עד  3עמדות
חנויות  /בתי קפה  /דוכני מזון  /אוכל מוכן

אישורי ביטוח
חשוב מאוד לקבל אישורי ביטוח חתומים על ידי מבטחי הספקים  /נותני שירותים /

שוכרים  /קבלנים או חברים הבונים בקיבוץ אשר מאשרים כי הרכוש והחבויות
מבוטחים לרבות סעיפי הגנה על הקיבוץ כגון:
ראשוניות.
ויתור על זכות השיבוב כלפי הקיבוץ.
הרחבת הכיסוי לכלול את חבות הקיבוץ.
הודעה של  30יום טרם ביטול הביטוח ו/או צמצומו.

חידושים 2018

תודה על ההקשבה

אנו מאחלים לכולם שנת ביטוח שקטה

