3.3

לנותןהשירותשמורההזכותהמלאהלהחליטאםלתקןאתהנזקיםבפועלאו
לפצותאתהמבוטחבכסףבגיןהנזקיםשנגרמולו.המחירוןהמוסכםישמש
אומדנהלענייןסכוםהפיצוי.

.4

השירותיםוהתיקוניםלאיכללו

4.1

אתהכליםהסניטארייםעצמםובכללזהכיורים,אגניות,אמבטיות,מקלחוניםוכו'.

4.2

מרצפות,קרמיקות,אריחישיש,פלטותשיש)כוללשישמטבח(.

.5

סייגיםלכיסוי–כתבשירותזהלאיחול:

5.1

במקרהשלחוסראיטוםאורטיבותהנובעיםמ:
5.1.1

ספיגתמיגשמיםאומיםכלשהםמקירותחיצוניים)מעטפת(ותקרות
הדירההמבוטחתובכללזהרטיבותמחלונותומדלתותחיצונייםוצידם
החיצונישלמרפסותסגורות.

5.1.2

אםהנזקאירעבדירהבלתיתפוסה)לצורךכתבשירותזה":דירהבלתיתפוסה"
משמע,דירהשהמבוטחלאהתגוררבהבפועלבמשך60ימיםרצופים(.

5.2

אםהנזקאירעלפניכניסתולתוקףשלכתבשירותזה.

5.3

עלנזקשנגרםלתכולתהדירה.

.6

ביצועהשירותים

השירותיםיינתנוע"ינותןהשירותבאמצעותבעלימקצועמיומנים,לפיהעניין,שישלחו
לצורךמתןהשירות.
.7

תשלוםדמיהשתתפותעצמיתע"יהמבוטח

בכלמקרהשלקבלתשירותעלפיכתבשירותזה,ישלםהמבוטחהשתתפותעצמית
כלהלן:
7.1

בעבורהנזקהישירהכוללאיטוםמחדש,חידושאיטום,הפסקתחדירתהמיםותיקון
מקוםהרטיבותחוץמסיודוומצביעתו,תחולהשתתפותעצמיתבסך80ש"ח.

7.2

אםנוסףעלהאמורבסעיף7.1יבוצעגםתיקוןנזקיםלמבנההדורשיםגםצביעהוסיוד,
תחולהשתתפותהעצמיתשלעד450ש"ח)למעטאםמופיעאחרתבפוליסה(.

7.3

אםעלותהתיקוןבפועלתהיהנמוכהמסכוםההשתתפותהעצמית,ישלם
המבוטחאתהסכוםהנמוךמביןהשניים,והכולעלפיהמחירוןהמוסכםכפיזה
יעודכןע"ינותןהשירותמפעםלפעם.בכלמקרההתשלוםלנותןהשירותלא
יעלהעלמחירהשירותע"פיהמחירוןהמוסכם.

7.4

נותןהשירותמתחייבלעדכןאתהמבוטחבעלותהתיקוןלפנימתןהשירותולהחתים
אותועלטופסאישורביצועעבודתאיטום.קריאתסרק,בגיןביקורבלבדשלנציג
מטעםנותןהשירותבדירתהמבוטח,ונותןהשירותלאהתבקשע"יהמבוטחלתת
אתהשירותבסיוםהבדיקה,אושבהתאםלתוצאותהבדיקההנזקאינומכוסהע"י
כתבשירותזה,ישלםהמבוטחלנותןהשירותסךשל50ש"ח.

7.5

דמיההשתתפותהעצמיתישולמוע"יהמבוטחלנותןהשירותבפועלוזאתכנגד
חשבוניתמסכדין.

7.6

הסכומיםהאמוריםכולליםמע"מ.

7.7

דמיההשתתפותהעצמיתישולמובעבורתיקוןשלכלמקורנזקבנפרד.

.8

המבוטחלאיהיהזכאילתשלוםכלשהומהחברהאםבחרלקבלשירות,נשוא
כתבשירותזה,שלאבאמצעותנותןהשירות.

.9

אופןקבלתהשירות

9.1

נזקקהמבוטחלאיזהשהואשירותמןהשירותיםהמוזכריםלעיל,יפנהטלפונית
למוקדנותןהשירותבטלפוןמספר*8888יזדההבשמו,ימסוראתמספרפוליסת
הביטוחוכלפרטאחראשריסייעלזהותוכמבוטחהזכאילקבלתהשירותיםעל
פיכתבשירותזה.

9.2

השירותיינתןעלפיהפירוטלהלן:

.10

9.2.1

נתקבלההקריאהבמוקדנותןהשירותעדהשעה12:00בימיםא'–ה'שהם
ימיחול–התחלתמתןהשירותתהיהבאותויוםהעבודה.

9.2.2

נתקבלההקריאהבמוקדנותןהשירותלאחרהשעה12:00בימיםא'–ה'
שהם ימי חול – התחלת מתן השירות תהיה ביום העבודה הבא.

9.2.3

נתקבלההקריאהבמוקדנותןהשירותעדהשעה8:00בימישישיוערביחג
–התחלתמתןהשירותתהיהבאותויוםהעבודה.

9.2.4

נתקבלההקריאהבמוקדנותןהשירותלאחרהשעה8:00בימישישיוערבי
חג–התחלתמתןהשירותתהיהביוםהעבודההבא.

9.2.5

לבקשתו/אובהסכמתהמבוטחניתןיהיהלהאריךאתהמועדיםהנזכרים
בסעיףזה.

גבולהאחריות

גבולהאחריותהמירבילנזקעלפיכתבשירותזהכתוצאהמאירועאחדלאיעלהעלסך
של10,000ש"ח)עשרתאלפיםש"ח(המחירוןהמוסכםישמשאומדנהלענייןגובההנזק.
.11

אחריות

בגיןמתןהשירותיםו/אוטיבהשירותיםתינתןאחריותשלהחברהבאמצעותנותןהשירות
לנזקשתוקןבמקורע"ינותןהשירותבלבדוזאתלתקופהשל)12שנים–עשר(חודשיםמיום
מתןהשירותלראשונה.במסגרתהאחריותיבצענותןהשירותתיקוןחוזרשלנזקחוזרבלא
גביית השתתפות עצמית נוספת מן המבוטח ובלא הגבלה במספר התיקונים.
.12

תוקפושלכתבהשירותוקביעתמועדקרותהנזק

 12.1כתבשירותזהיהיהבתוקףבהתאםלהסכםביןנותןהשירותלחברהאוכלעודהפוליסה
בתוקףוכלעודכתבשירותזהבתוקף.הודיעההחברה,לנותןהשירותכיהפוליסה
בוטלהבמהלךתקופתהביטוחביןאםע"יהמבוטחוביןאםע"יהמבטח,אוהודיעה
החברהשהמבוטחאינוזכאילקבלתהשירותיםכאמורבכתבשירותזה,יסתייםבאופן
אוטומטי גם כתב שירות זה וזאת בלא כל הודעה של נותן השירות למבוטח.
 12.2עלאףהאמורבסעיף12.1המבוטחיהיהזכאילשירות,ובלבדשיוכיחשהנזק
אירעבעתהיותהפוליסהבתוקף.
.13

סמכותשיפוטית

בכלמחלוקתשתתגלהביןהמבוטחלנותןהשירותו/אולחברהרקביתמשפטבישראל
יהיהמוסמךלדוןבהואףזאתלפיהדיןהישראליבלבד.

כתבשירות
ש י ר ותי  חי ר ו ם
לבית ולמשפחה
הרחבתיקוןנזקימים
ונוזליםאחרים
והרחבמתןשירותי
חירום
הרחבהלכתב
שירותלנזקיצנרת
)נזקיאיטום(

כפוףלרכישתהכיסוי
הראל03.12

2.2

כתבשירותלשירותיחירוםלביתולמשפחה
הרחבתיקוןנזקימיםונוזליםאחרים
והרחבמתןשירותיחירום
)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות
.1

מהדורה03.2012

" 2.3תקלהבמערכתהחשמל" –במקרהשלתקלתחשמלהגורמתלהפסקתחשמל
כלליתבדירה,שמקורהבמערכתהחשמלבדירהאובלוחהחשמלהדירתי,השירות
יכלולאיתורמקורהתקלה,בידודווהשבתמערכתהחשמללפעילות.השירותלא
יכלולתיקוןמקורהתקלה–למעטאםמקורהתקלההינויציאתנתיךמפעולהבלוח
החשמלהדירתיבלבד.כמוכןהשירותלאיכלולטיפוליםבמתקניםשהאחריותלטיפול
בהםמוטלתעלחברתחשמל.
2.4

"פתיחתדלתותנעולות" –במקרהשלנעילתדלתותפנימיותשלחדריםבהם
נלכדאדם,תבוצעפתיחתהמנעולע"ימפתחמתאיםאופריצתדלתבאישורמקבל
השירות.השירותכוללטיפולשלפתיחהאופריצהבלבד,ואינוכוללתיקוןאוהחלפת
המנעול או המנגנון או תיקון בגין פגיעה במשקוף ובדלת שייגרמו עקב הפריצה.

.3

כללי

3.1

השירותיםניתנים24שעותביממהכלימותהשנה,למעטערביוםכיפור
משעה14:00ויוםכיפור.הםיינתנובאמצעותבעלימקצועמוסמכים/מיומנים,
לפיהעניין,שיישלחולצורךמתןהשירותים.

3.2

נזקקמקבלהשירותלשירותיהחירוםכאמורבכתבהרחבזה,יפנהטלפונית
למוקדמבצעהשירותלמספרטלפון,*8888יזדההבשמו,כתובתו,מס'
הפוליסהב"הראל"ויתאראתהתקלהומקומההמדוייק.

3.3

השירותיםהמפורטיםבסעיף2לעיליינתנובתוך90דקותמרגעקליטתההודעה
במוקדמבצעהשירות.השירותיםיינתנובדירתהמבוטח.שירותיהחירוםיינתנו
כנגדהצגתכרטיס"קוחירום"שנשלחע"י"הראל"למקבלהשירותאופוליסת
ביטוחדירהבתוקף.

3.4

השירותיםיהיותיקוניחירוםבלבד,כאמורבסעיף.2לעיל.

3.5

אםהשירותיחייבהחלפתחלפים,יחויבמקבלהשירותבמחירםשלהחלפים
בהתאםלמחירוןהנהוגאצלמבצעהשירות.

3.6

בכלענייןהקשורבקבלתשירותחירוםבעקבותכתבהרחבזה,עלמקבלהשירות
לפנותתחילהלמבצעהשירות.

.4

דמיהשתתפותע"ימקבלהשירות

הגדרות

במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המיוחדת להם לצידם:
"דירתהמבוטח" – הדירה המבוטחת בפוליסה ושפרטיה ניתנים במפרט.
"הפוליסה"

– פוליסהלביטוחדירהשעלפיהמבוטחתדירתהמבוטחאצל"הראל
חברהלביטוחבע"מ")להלן"הראל"(אשרכתבהרחבזהנכללבה.

"מפרט""

– המפרט המצורף לפוליסה ,המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

"מקבלהשירות" – המבוטחעלפיהפוליסה,שרכשאתההרחבנשואכתבהרחבה
זה,וכלעודהפוליסהבתוקף.
"מבצעהשירות" – ש.כ.ל מבית "שגריר מערכות בע"מ" )להלן "ש.כ.ל"(
"הרחבתיקוןן
– אםצוייןבמפורשבמפרטכיהרחבנזקימיםונוזליםאחריםכלול
נזקימים
 בביטוח ,יבצע מבצע השירות את תיקון הנזקים בכפוף לרשום
בענייןזהבפוליסהובמפרט.
ונוזליםאחרים"
– "שירותיהחירום"עלפיהרחבזהיינתנובאמצעותמבצעהשירות
"הרחבמתן
כקבועלהלןבכתבהרחבזה.אםעלפיהאמורבסעיף3.6להלן
שירותיחירום"
לאקיבלמקבלהשירותממבצעהשירותאתשירותיהחירוםכקבוע
בכתבהרחבזה,תדאג"הראל"למתןשירותיהחירוםכאמור,אותהא
אחראיתלתשלוםעבורם,לפיהעניין.
.2

שירותיהחירום

שירותיהחירוםאותםיהיהמקבלהשירותזכאילקבלבמסגרתהרחבזההםכמפורטלהלן:
2.1

"תק לת  אינסטל ציה" במע רכות  מים ק ר ים וח מים ,דווד ים ו מתק ני הסקה.
2.1.1

באירועשלדליפתמיםוהצינורהואחיצוני)חשוף(–יבוצעהתיקון
להפסקתהנזילה.

2.1.2

באירועשלדליפתמיםוהצינורהואנסתראופנימי–ינותקהקטע
הפגועממערכתהמיםבדירה)במידהולאנדרשתלצורךהתיקוןפתיחת
קירותאוריצוף(.

2.1.3

באירועשלדליפתמיםמדודמיםחמיםאוממתקניהסקה–ינותק
דוד המים החמים או המתקן הפגוע ממערכת במים בדירה.

2.1.4

השירותלאיכלולתיקוןמכשירשעניינושטיפהבמים)כמדיחכלים,
מכונתכביסה(.

"תקלתאינסטלציה"במערכתהביובאומידלוחין –במקרהשלסתימה,יבוצע
נסיון פתיחת סתימות במערכת הדלוחין " 2או ביוב " 4בתוך הדירה עצמה.
השירות לא יכלול פתיחת סתימות בקווים משותפים ובבריכות הביוב.
בכל מקרה התיקון יכלול ניסיון פתיחה באמצעות "קפיץ" בלבד.

בכלמקרהשלקבלתשירותעלפיכתבהרחבזה,ישלםמקבלהשירותהשתתפותבסך
של50ש"ח,כוללמע"מ.
התשלוםיבוצעלבעלהמקצועשביצעאתהשירותבמועדקבלתהשירותכנגדחשבונית
מסכדיןוהואהדיןלענייןתשלוםבגיןחלפים,כאמורבסעיף3.5לעיל.

הרחבהלכתבשירותלנזקיצנרת)נזקיאיטום(
)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

מהדורה03.2012

שירותתיקוניםלמבוטחיםאשררכשוכיסויעל–פיכתבהשירותלתיקוןנזקיצנרת
באמצעות"הראלחברהלביטוחבע"מ"על–פיכתבכיסוילטיפולבנזקימיםונוזלים
אחריםלמבנה.
.1

הגדרותנוספותלענייןהרחבה

בכתבשירותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמיוחדתהרשומהבצידם:
"המבוטח"

– מישרשוםבדףהרשימהבתורמבוטחעלפיהפוליסה.

"דירתהמבוטח" – דירתהמגורים,המבוטחתעלפיהפוליסה,שפרטיהרשומים
בדףהרשימה.
"החברה""

– "הראלחברהלביטוחבע"מ".

"נותןהשירות"

– ש.כ.למבית"שגרירמערכותבע"מ")להלן"ש.כ.ל"(

"המוקד"

– מוקדטלפונישלנותןהשירותבקוטלפון*8888הפועל24שעות
ביממה7,ימיםבשבועחוץמאשרבערביוםהכיפוריםמןהשעה
14:00עדתוםצוםיוםהכיפורים.

"יוםעבודה"

– ימיםראשוןעדחמישישאינםימיחגאוערביחגאושבתוןעפ"ידין.

"המחירוןהמוסכם""– מחירוןהדירותוהשיפוציםשל"לוייצחק"המעודכןלמועדקרותהנזק.
.2

השירותים

השירותיםהמפורטיםלהלןיינתנולמבוטחבאמצעותנותןהשירותבלבדוכמפורטלהלן
ואשרהדרישהלהםהיאאחדמאלה:
טיפולבנזקירטיבות,כתוצאהממיםונוזליםאחרים,שנגרמולדירתהמבוטחכהגדרתה
בפוליסתהביטוח,כתוצאהמאיטוםלקויאוחסרבדירה,כוללולארק:
2.1

רטיבותבחדרירחצהושירותים,איטוםסביבאמבט,אגניות,כיורירחצהוכדומה.

2.2

רטיבותבמטבחים,חדירתמיםדרךשישמטבחאובתוךארונותשירותוכדומה.
בעיותאיטוםבמרצפותהדירה.

.5

ההרחבוכיסוייו

5.1

הרחבזההינולתקופההמצויינתבמפרט,אךהואיבוטלעודקודםלמועדהמצויין
במפרטבמקרהביטולהאופקיעתהשלהפוליסהוגם/אוכתבהרחבזה.

2.3

5.2

הכיסויעלפיהרחבזהיהאבתוקףרקאםהדבריצוייןבמפורשבמפרט.הרחב
זהכפוףלכלהתנאיםוהסייגיםשלהפוליסהלהצורף,אלאאםכןשונובמפורש
בהרחבזה.

למעןהסרספקשירותזההואשירותמשליםועודףמעללכיסוינזקימיםונוזליםאחרים
כהגדרתםבתקנה3א'לתקנותהפיקוחעלעסקיביטוח)תנאיחוזהוביטוחדירותותכולתן(
התשמ"ו–1986והואאינובאבמקומו.
.3

התיקוןיכלול

3.1

תיקוןאוחידושהאיטוםהנדרשעדלהפסקהמלאהשלחדירתמיםוכלזאתע"י
שימושבשיטותוחומריאטימההמקובליםבשוקלצרכיםאלו.

3.2

תיקוןנזקיצבעוסיודלמבנהשנגרמולדירתהמבוטחכתוצאהמחוסראיטוםאו
איטוםלקוי,בשיטותובחומריםהמקובליםבשוקלצרכיםאלה.

