BEST FRIENDS

פולי-ת ביטוח עבור כלבימ וחתולימ

פולי(ה זו היא חוזה
בינ הפניק( חברה לביטוח בע”מ ) -להלנ” :המבטחת”(
לבינ המבוטח ששמו מפורש בדפ הרשימה – )להלנ" :המבוטח"(

פולי4ה זו מעידה כי תמורת התחייבות המבוטח לתשלומ דמי הביטוח הנקובימ
במפרט הכלול בזה )להלנ" :הרשימה"( ועל 4מכ פניית המבוטח וגמ או הגופ הנקוב
בשמו ברשימה אל המבטחת תשפה המבטחת את המבוטח בשל מקרי הביטוח
שאירעו בתקופת הביטוח בגבולות 4כומי הביטוח המצוינימ ברשימה או בפולי4ה
עד גבול אחריות המבטחת ובהתאמ לתנאי הפולי4ה .דמי הביטוח ו4כומי הביטוח
מצוינימ בדפ הרשימה המהווה חלק בלתי נפרד מפולי4ה זו.

מבוטח נכבד,
נא עיינ בתנאי הפולי(ה( ,כומיה והגבלותיה.
אמ מצאת פרט הטעונ תיקונ נא החזר הפולי(ה למשרדנו בצירופ הערותיכ.

הפולי4ה נו4חה בלשונ זכר .בכל מקומ בו צויינ לשונ זכר יש להתייח 4כאילו צוינ גמ לשונ נקבה בהתאמ לעניינ.
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פולי(ת ביטוח עבור כלבימ וחתולימ
פרק א'  -הגדרות
 1המבטחת

הפניק 4חברה לביטוח בע"מ;

 2המבוטח

הבעלימ של חיית המחמד ,כרשומ בטופ 4ההצעה;

 3הצעה

הפרטימ וההצהרות בדפ ההצעה המצורפ לפולי4ה והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנה;

 4חיית מחמד

כלב או חתול השייכימ למבוטח והרשומימ בטופ 4ההצעה ובפולי4ה
בשממ ובתיאורמ;

 5חיית מחמד
גזעית

חיית מחמד השייכת לגזע מוכר ע"י ההתאחדות הארצית לכלבנות
וקיימות תעודות ו/או אישור מווטרינר המעידימ על ככ;

 6חיית מחמד
מעורבת

חיית מחמד אשר אינה גזעית כמוגדר ב4עיפ  5של פרק ההגדרות;

 7כלב השייכ
לגזע מ(וכנ

כלב שהוגדר בחוק לה(דרת הפיקוח על כלבימ ,התש”4ג 2002 -
ככלב השייכ לגזע מ4וכנ;

 8וטרינר

רופא וטרינר בעל רישיונ תקפ;

 9מחלה

מחלה אשר חלתה בה חיית המחמד בתקופת הבטוח ואשר בגינה
וכתוצאה ישירה ממנה נזקקה לטיפול רפואי בהתאמ להוראות
רופא וטרינר;

 10תאונה

נזק גופני בלתי צפוי אשר נגרמ ע"י אמצעי אלימ ,חיצוני הגלוי לעינ
והמהווה 4יבה היחידה ,הישירה והמיידית לפגיעה או למות חיית
המחמד;

 11תקופת
המתנה

תקופה של  14יומ מיומ שהגיע טופ 4ההצעה שמילא המבוטח אל
המבטחת .במקרה של תאונה ,תקופה של  72שעות מיומ שהגיע
טופ 4ההצעה שמילא המבוטח אל המבטחת;

 12תקופת
הביטוח

התקופה המתחילה בתאריכ המצוינ ברשימה או בתומ תקופת
ההמתנה ,המאוחר ביניהנ ,והמ4תיימת בתאריכ הנקוב ברשימה;
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 13גבול גיאוגרפי

מדינת ישראל לרבות השטחימ המוחזקימ ע"י צה"ל למעט שטחי
האוטונומיה.

המבטחת מתחייבת על י4וד ההצעות וההודעות של המבוטח כולנ ביחד וכל אחת מהנ
לחוד ותמורת תשלומ דמי הביטוח ,לשלמ למבוטח תגמולי ביטוח בשל מקרי ביטוח
שאירעו בגבול הגיאוגרפי במשכ תקופת הביטוח ,הכל על פי התנאימ הכלליימ והמיוחדימ
של פולי4ה זו ,ה4ייגימ לפולי4ה ,הנ4פחימ לפולי4ה והרשימה ,המהווימ חלק בלתי נפרד
מפולי4ה זו.
הביטוח אינו חל על כלב השייכ לגזע מ(וכנ דהיינו :אמריקנ (טאפורדשייר בול טרייר
)אמ(טאפ(; בול טרייר; (טאפורדשייר בול טרייר )(טאפ אנגלי(; דוגה ארגנטינאי; טו(ה
יפני; פיט בול טרייר; פילה ברזילאי; רוטווילר; וכנ על (וגי הכלבימ הבאימ :דוברמנ ,רועה
קווקזי ורועה תורכי.
מבלי לגרוע מהאמור ,הביטוח חל רק על חיות מחמד אשר ביומ תחילת הביטוח היה גילנ
לפחות  4חודשימ ולא יותר משמונה שנימ ובתנאי שמצבנ הבריאותי היה תקינ ביומ תחילת
הביטוח.

פרק ב'  -הוצאות רפואיות
 1מקרה הביטוח

מחלה או תאונה לחיית המחמד ,שארעה בגבול הגיאוגרפי במשכ
תקופת הביטוח.

2

המבטחת תחזיר למבוטח את הוצאותיו בגינ טיפולימ רפואיימ,
ניתוחימ ובדיקות מעבדה אשר נעשו לחיית המחמד עקב מקרה
ביטוח עד גובה ה4כומ הנקוב ברשימה.
החזר ההוצאות למבוטח לא יעלה על המחירימ הנקובימ בלוח
תעריפי המינימומ של האגוד הישראלי לרפואת חיות קטנות המ4ונפ
לה4תדרות הרופאימ הווטרינריימ בישראל ,אשר יהיו בתוקפ ביומ
הארוע.

3

המבטחת תחזיר למבוטח את הוצאותיו בגינ תרופות אשר ניתנו
לחיית המחמד בהוראת הווטרינר המטפל בגינ מקרה ביטוח עד
ל4כומ הנקוב ברשימה.

4

המבטחת תחזיר למבוטח את הוצאותיו עקב אשפוז בגינ מקרה
ביטוח ,אשר היה הכרחי טרמ ו/או לאחר ניתוח עד ל4כומ הנקוב
ברשימה.

5

המבטחת תישא ב4כומ הנקוב ברשימה ב4עיפ השתתפות עצמית
בגינ כל מקרה ביטוח .כל ביקור חוזר בתוכ  3חודשימ מיומ קרות
מקרה הביטוח עקב טיפול מתמשכ בתוצאות אותו מקרה ביטוח לא
יחויב בהשתתפות עצמית .לאחר תומ  3חודשימ יחשב כל טיפול
כמקרה ביטוח נו4פ.
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בנו(פ לחריגימ המופיעימ בפרק ו' ( -ייגימ כלליימ לחבות
המבטחת ,המבטחת לא תשלמ תגמולי ביטוח בגינ תביעות
הנובעות או הקשורות במישרינ או בעקיפינ ב:

 6חריגימ לפרק
ב'

א מחלות כמפורט להלנ אשר נהוג לח(נ חיות מחמד כנגדנ ,אלא אמ
חו(נה חיית המחמד נגדנ במועד:
כלבימ :כלבת ,כלבלבת ,לפטו(פירוזי( ,דלקת כבד נגיפית ,פארבו
וירו( ,פראאינפלואנזה ,קלי(י.
חתולימ :כלבת ,חתלתלת ,דלקת מערכת הנשימה העליונה( ,רטנ
דמ נגיפי.
ב ניתוחי עיקור ו/או (ירו( וכנ זריקות הורמונליות ,הריונ מדומה
והוצאת רחמ ,אלא במקרה של גידולימ (רטניימ.

ג

מחלה אשר חיית המחמד חלתה בה קודמ לתחילת הביטוח.

ד ניתוחימ פל(טיימ/קו(מטיימ ו/או טיפולימ א(תטיימ.
ה טיפול מונע מכל (וג כדוגמת חי(ונימ ,תולעימ ,פרעושימ וכיוצא
באלה וכנ טפילימ למיניהמ.

ו

ביקור בית של וטרינר אלא אמ היה הכרחי כמקרה חרומ.

ז

מומימ בהתפתחות חיית המחמד.

ח כתובות קעקע.
ט מחלה שנגרמה במישרינ או בעקיפינ כתוצאה משימוש בתרופות
שלא נרשמו ע"י וטרינר.

י

השתתפות במרוצי כלבימ.

יא בעיות עיניימ ובעיות עור בכלבימ מ(וג שרפי.
יב הריונ ,המלטה ,ניתוח קי(רי.
יג (כומ העולה על  ₪ 500למקרה ו ₪ 1000 -לתקופת הביטוח בגינ
בדיקות הדמיה מכל (וג.
הכי(וי להוצאות רפואיות מוגבל לאותנ הוצאות אשר הוצאו במשכ
תקופת הביטוח.
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פרק ג'  -אחריות כלפי צד שלישי
המבטחת תשפה את המבוטח עד ל4כומ הנקוב ברשימה לכל
תקופת הביטוח ,בגינ חבותו של המבוטח ע"פ פקודת הנזיקינ ]נו4ח
חדש[ בשל מקרה ביטוח שיגרמ עקב היות המבוטח בעליה של חיית
המחמד ,בכפיפות לכל התנאימ וה4ייגימ הכלולימ בפולי4ה זו.
כנ תשפה המבטחת את המבוטח בגינ הוצאות משפט 4בירות שעל
המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת אפ מעל לגבול האחריות.

1

 2מקרה הביטוח א אירוע תאונתי שארע בגבול הגיאוגרפי במשכ תקופת הביטוח וגרמ
ל :היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני נפשי שכלי לצד
שלישי.
ב היזק לרכוש צד שלישי.
 3תנאימ כלליימ א תנאי לחבות המבטחת בגינ כלב הינו כי הכלב מחו4נ כחוק ובעל
רישוי בר תוקפ במשכ כל תקופת הביטוח.
לפרק אחריות

כלפי צד
שלישי

ב על המבוטח לנקוט צעדימ 4בירימ להשגיח על הכלב על מנת
למנוע את קרות מקרה הביטוח ואולמ למרות האמור לעיל ,עובדת
היות הכלב בלתי קשור כראוי או בלתי מוגנ ע"י זממ )מח4ומ פה(
בעת קרות מקרה הביטוח לא תהווה כשלעצמה עילה לחילוט
אחריות המבטחת.
בנו(פ לחריגימ המופיעימ בפרק ו' ( -ייגימ כלליימ לחבות המבטח,
מותנה בזה כי פולי(ה זו אינה מכ(ה:

( 4ייגימ לחבות
המבטח

א חבות בגינ כלב השייכ לגזע מ(וכנ דהיינו :אמריקנ (טאפורדשייר
בול טרייר )אמ(טאפ(; בול טרייר; (טאפורדשייר בול טרייר )(טאפ
אנגלי(; דוגה ארגנטינאי; טו(ה יפני; פיט בול טרייר; (ילה ברזילאי;
רוטווילר; וכנ חבות בגינ (וגי הכלבימ הבאימ :דוברמנ ,רועה קווקזי
ורועה תורכי.
ב חבות של מבוטח כלפי ובגינ עובדיו ,בני משפחה מדרגה ראשונה
הגרימ אתו בקביעות וחבות מכח חוזה ו/או ה(כמ כלשהוא.

ג

חבות עקב מעשה יזומ ,מעשה מכוונ או מעשה בזדונ של המבוטח,
או מי מטעמו.

ד חבות בגינ בעלי חיימ השייכימ למבוטח או הנמצאימ בשליטתו
בהחזקתו או תחת השגחתו למעט חבות בשל חיית המחמד
המבוטחת בפולי(ה זו.
ה חבות כלשהיא העשויה לחול על המבוטח והקשורה בינ במישרינ או
בעקיפינ בשימוש בחיות המחמד לצרכי עי(וקו או מקצועו לרבות
שימוש למטרות שמירה בע(ק.
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ו

חבות בגינ מקרה ביטוח אשר נגרמ במישרינ או בעקיפינ מחמת
אי מתנ חי(ונ המתחייב בהתאמ להוראות החוקימ המתאימימ
והרשויות המקומיות לחיות המחמד.

ז

חבות בגינ השתתפות במרוצי כלבימ.

ח

נזק פיננ(י כ(פי שאינו תוצאה ישירה של נזק לרכוש צד שלישי
שניזוק או שאינו תוצאה ישירה של היזק גופני שנגרמ לצד
שלישי.

פרק ד'  -מוות מתאונה
 1מקרה הביטוח

תאונה שארעה בגבול הגיאוגרפי במשכ תקופת הביטוח וגרמה
למות חיית המחמד.

2

המבטחת תשפה את המבוטח עד ל4כ הנקוב ברשימה לכל תקופת
הביטוח .תוקפ פולי4ה זו יפקע עמ שיפוי המבוטח בשל מות חיית
המחמד מתאונה ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה.

3

בנו(פ לחריגימ המופיעימ בפרק ו' ( -ייגימ לחבות המבטחת:
א פיצוי לא ישולמ בגינ מוות שנגרמ לחתול מ(וג מעורב.
ב פיצוי לא ישולמ במקרה של המתה מכוונת של חיית המחמד ע"י
בעל הפולי(ה או מטעמו למעט "המתת ח(ד".
"המתת ח(ד" תחשב המתה )לאחר תאונה( ע"י וטרינר ,ולאחר
שהווטרינר החליט כי יש צורכ בככ.

ג

7

(כ כלשהוא העולה על  ₪ 1000בגינ בעל חיימ שאינו גזעי.
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פרק ה'  -תביעות
1

המבוטח ישתפ פעולה עמ המבטחת לפני ואחרי הגשת תביעתו
ויעשה כל הנדרש כדי לאפשר למבטחת לברר חבותה עפ"י
הפולי4ה.

2

המבוטח יודיע למבטחת מיד על כל אירוע מבוטח וימציא לה
בהקדמ האפשרי את כל המ4מכימ והפרטימ הדרושימ לרבות
המ4מכימ להלנ:
א הוצאה רפואית :טופ 4תביעה המצורפ לפולי4ה בחתימת הווטרינר
המטפל ובצרופ חשבוניות וקבלות מקוריות.
בהעדרמ ,על המבוטח להציג העתק של המ4מכימ המקוריימ
בצירופ ה4בר למי נשלחו המ4מכימ המקוריימ ואישור של אותו
הגורמ בגינ ה4כומ ששילמ למבוטח בגינ מ4מכימ אלו או בצירופ
ה4בר למי נשלחו המ4מכימ המקוריימ ופירוט ה4יבה לככ שאינ
ביכולתו להמציאמ למבטחת.
ב אחריות כלפי צד שלישי :טופ 4תביעה המצורפ לפולי4ה מלא
וחתומ על כל 4עיפיו.

ג

מוות :טופ 4תביעה המצורפ לפולי4ה כשהוא חתומ ומלא ע"י
הווטרינר המטפל או וטרינר השייכ לקבוצת רופאי הה4דר .הטופ4
יהיה חתומ ע"י המבוטח.

3

המבטחת רשאית  -ולפי דרישת הצד השלישי חייבת היא  -לשלמ
לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטחת חייבת למבוטח,
ובלבד שהודיעה על ככ בכתב למבוטח  30ימימ מראש והמבוטח
לא התנגד תוכ תקופה זו ,אולמ טענה שהמבטחת יכולה לטעונ
כלפי המבוטח תעמוד לה גמ כלפי הצד השלישי.

4

הכירה המבטחת בחבותה על פי הפולי4ה ,תהיה רשאי לפי שיקול
דעתה ,בכפופ לאמור ב4עיפ  3לעיל ,ליטול לידיה ולנהל בשמ
המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה ,או יישובה של כל תביעה,
וכנ לתבוע ולקבל בשמ המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי
נזק .למבטחת יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל ההליכימ
או בנוגע ל4ידור או יישוב כל תביעה ועל המבוטח למ4ור לה את
כל המידע שיש לו ולהושיט לה כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עמ
העניינימ הנדונימ ב4עיפ זה.
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פרק ו' ( -ייגימ כלליימ לחבות המבטחת
המבטחת לא תהיה אחראית לפי פולי(ה זו עבור:
תאונה ,אבדנ ,נזק או חבות כלשהמ אשר נגרמו במישרינ או בעקיפינ
על ידי אחד המאורעות הבאימ או באמצעותו או כתוצאה ממנו-:

1

א מלחמה )בינ אמ הוכרזה ובינ אמ לא הוכרזה( ,פלישה ,פעילות
חבלנית ,פעולת אויב ,מעשי איבה או פעולות מ(וג פעולות מלחמה
)מעינ מלחמה( ,מלחמת אזרחימ ,וכנ פעולות טרור המבוצעות ע"י
אנשימ הפועל/ימ מטעמ או בקשר עמ ארגונ כלשהוא .לצורכ (ייג
זה "טרור" משמעו השימוש באלימות לצרכימ פוליטיימ ,לרבות
השימוש באלימות שמטרתו היא להפחיד את הציבור או חלק ממנו.
ב מרד ,התקוממות צבאית ,או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפיכה ,שלטונ
צבאי או שלטונ שתפ(והו באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב
של מצור או מאורעות או גורמימ כלשהמ המביאימ לידי הכרזה או
קיומ של משטר צבאי או מצב של מצור ,החרמה.
בכל משפט תובענה או הליכימ משפטיימ אחרימ ,אמ תטענ
המבטחת כי תאונה ,אבדנ ,נזק או חבות כלשהמ אינמ מכו(ימ על
ידי ביטוח זה ,על פי הוראות תנאי זה ,תהיה על המבוטח חובת
ההוכחה כי תאונה ,אבדנ ,נזק או חבות כאלה מכו(ימ.

2

תאונה ,אבדנ ,נזק או חבות שנגרמו במישרינ או בעקיפינ ע"י חומר
גרעיני מלחמתי או הנובעימ ממנו ,או באו כתוצאה ממנו או נגרמו על
ידו או שנגרמו במישרינ או בעקיפינ על ידי אחת ה(יבות דלהלנ ,או
שנבעו מתוכנ או באו כתוצאה מהנ או בהשתתפותנ :קרינה מייננת,
או זיהומ רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהוא או מפ(ולת גרעינית
כלשהיא מבעירת דלק גרעיני.
למטרת (עיפ זה בלבד ,בעירה תכלול תהליכ כלשהוא המכלכל
עצמו ,של ביקוע גרעיני.

3

מעשה במתכוונ או רשלנות במתכוונ של המבוטח או של מי מטעמו.
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פרק ז'  -תנאימ כלליימ
1

הביטוח חל רק על חיות מחמד אשר ביומ תחילת הביטוח היה גילנ
לפחות  4חודשימ ולא יותר משמונה שנימ ובתנאי שמצבנ הבריאותי
היה תקינ ביומ תחילת הביטוח.

2

על המבוטח לציינ בטופ 4ההצעה את כל החיות הנו4פות הנמצאות
בביתו ,גמ אמ איננ מבוטחות ו/או איננ יכולות להיכלל בביטוח.
כמו כנ עליו להודיע למבטחת בהקדמ האפשרי על כל שינוי או
חידוש בחיות המחמד הנו4פות אפ אמ איננ יכולות להיכלל בביטוח.

 4מצג בלתי נכונ א המבוטח חייב ליתנ תשובות מלאות וכנות על השאלות שבטופ4
הצעת הביטוח.
או ה(תרה

במרמה

ב ה4תרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניינ שהוא ידע כי הוא
עניינ מהותי ,כמוה כמתנ תשובה שאינה מלאה וכנה.

ג

לצורכ 4עיפ זה ,עניינ מהותי הוא כל עניינ שיש בו כדי להשפיע על
נכונותו של מבטח 4ביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרתו
בתנאימ שבו נכרת .אמ ניתנה לשאלה בעניינ מהותי תשובה שלא
הייתה מלאה וכנה ,אזי:

1

המבטחת רשאית לבטל את הפולי4ה תוכ  30ימימ מהיומ
שבו נודע לה על ככ ,כל עוד לא קרה מקרה הביטוח .במקרה
כזה תחזיר המבטחת למבוטח את דמי הביטוח ששילמ בעד
יתרת התקופה בניכוי הוצאותיה זולת אמ פעל המבוטח בכוונת
מרמה.

2

קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח 4עיפ זה ,אינ
המבטחת חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתימ בשיעור יח4י
שהוא כיח 4שבינ דמי הביטוח שהיו משתלמימ כמקובל אצלה
לפי המצב האמיתי לבינ דמי הביטוח המו4כמימ והיא פטורה
כליל בכל אחת מאלה:
 .1התשובה ניתנה בכוונת מרמה.
 .2המבטחת לא היתה מתקשרת באותו חוזה אפ בדמי ביטוח
מרובימ יותר אילו ידעה את המצב לאמיתו .במקרה זה זכאי
המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילמ בעד התקופה שלאחר
קרות מקרה הביטוח בניכוי הוצאות המבטחת.

האמור ב4עיפ זה כפופ להוראות 4עיפימ  ,7 ,6ו 8-לחוק חוזה
הביטוח.
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ד שינויימ מהותיימ ב(יכונ המבוטח
המבוטח חייב להודיע למבטחת בכתב מיד בהיוודע לו שחל שינוי
מהותי המשפיע על ה4יכונ הביטוחי המכו4ה על פי פולי4ה זו.
לעניינ זה – "שינוי מהותי" פירושו כל אחד מאלה:

1

שינוי בעניינ מהותי ששאלה עליו הוצגה בטופ 4ההצעה שחל
אחרי שהמבוטח נתנ תשובתו.

2

דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניינ מהותי הייתה לא נכונה ויש
בככ כדי להחמיר את 4יכונה של המבטחת החמרה של ממש.

3

כל שינוי שיש בו משומ הגדלת ה4יכונ של אבדנ או נזק המכו4ימ
על פי פולי4ה זו.

לא גילה המבוטח למבטחת על שינוי כאמור ,תהיה המבטחת
רשאית לבטל את הפולי4ה ואמ קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה
הפולי4ה מכח 4עיפ זה ,המבטחת תהיה חייבת בתגמולי ביטוח
מופחתימ בשיעור יח4י שהוא כיח 4בינ דמי הביטוח המו4כמימ לבינ
דמי הביטוח שהיו אמורימ להיות משולמימ לפי המצב לאמיתו.

 5בטוח כפל

בוטחה חיית מחמד או חבות בפני 4יכונ המכו4ה לפי פולי4ה זו
אצל יותר ממבטח אחד בתקופות חופפות ,על המבוטח להודיע על
ככ למבטחת בכתב מיד לאחר שנעשה בטוח הכפל או נודע לו
עליו.
בביטוח כפל אחראימ המבטחימ כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי
4כומ הביטוח החופפ.

 6ביטול פולי(ה א המבוטח רשאי לבטל פולי4ה זו בכל עת שהיא לפני תומ תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתו ע"י מתנ הודעה בכתב למבטחת ובתנאי
שלא ארע לפני הביטול כל מאורע שבשלו ניתנ להגיש תביעה על
פי הפולי4ה.
ב ביטל המבוטח את הפולי4ה ,יתבטל הביטוח במועד שבו נמ4רה על
ככ הודעה למבטחת .במקרה כזה תשאיר המבטחת לעצמה דמי
בטוח בגינ התקופה שעד מועד כני4ת הביטול לתוקפ לפי החישוב
כדלקמנ:

11

1

בעד התקופה של עד  7ימימ בהמ הייתה הפולי4ה בתוקפ -
 5%מדמי הביטוח השנתיימ.

2

בעד תקופה העולה על  7ימימ בהמ הייתה הפולי4ה בתוקפ
  5%מדמי הביטוח השנתיימ בצירופ  0.3%מדמי הביטוחהשנתיימ בעד כל יומ ביטוח ,החל ביומ השמיני.
דמי הביטוח בהמ חויב המבוטח בגינ כל תקופת הביטוח בניכוי
ה4כומימ כאמור ב4עיפ ) (1או ) (2יוחזרו למבוטח.

מהדורת אפריל 2016

300203087

הפניק ,חברה לביטוח בע”מ

BEST FRIENDS

פולי,ת ביטוח עבור כלבימ וחתולימ

ג

מבלי לגרוע מזכויות המבטחת ,על פי דינ או על פי הוראה אחרת
כלשהיא בפולי4ה ,תהיה המבטחת רשאית לבטל את הביטוח
בכל עת שהיא לפני תומ תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתה ובלבד
שהודעה על ככ תימ4ר למבוטח ,בכתב לפחות  30יומ לפני
התאריכ בו יתבטל הביטוח.

ד אמ המבטחת ביטלה את הביטוח לפני תומ תקופת הביטוח
המו4כמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או
ני4ה להונות את המבטחת תשלמ המבטחת למבוטח את ה4כומ
שהיתה דורש ממבוטח דומה לאותו 4וג ביטוח ביומ הביטול ,יח4ית
לתקופה שנותרה עד תומ תקופת הביטוח המו4כמת.

 7הקטנת הנזק

אינ המבטחת חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה
למנוע או להקטינ בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכנ ,בנקיטת
אמצעימ 4בירימ או אמצעימ שהמבטחת הורתה לו לנקוט.

 8הצמדה למדד

4כומי הביטוח4 ,כומ ההשתתפות העצמית ,תגמולי הביטוח ודמי
הביטוח כולמ נקובימ בשקלימ וישתנו בהתאמ לשינויימ במדד
המחירימ לצרכנ ,החל ממדד המחירימ לצרכנ שפור4מ לאחרונה
לפני תחילת תקופת הביטוח ועד למדד המחירימ לצרכנ שפור4מ
לאחרונה לפני יומ התשלומ.

 9זכות הקיזוז

בקרות מקרה הביטוח ,המבטחת רשאית לקזז מתגמולי הביטוח
המגיעימ למבוטח כל 4כומ שמועד פירעונו למבטחת קדמ למועד
תשלומ תגמולי הביטוח ולא שולמ למבטחת ע"י המבוטח.
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טופ( הודעה על תאונה  /מחלה  /נזק שלישי
 1פרטי המבוטח
שמ פרטי ומשפחה

כתובת

מיקוד

מ4פר נייד

מ4פר טלפונ

 2פרטי חיית המחמד
ז/נ
שמ

4וג

מ4פר רשיונ

צבע

מינ

תאריכ לידה

4ימנימ בולטימ

 3פרטי האירוע
 .1תאריכ האירוע
 .2פרטי האירוע
 .3פרטי צד שלישי
 .4מהות הנזק לצד
שלישי
 .5טיפול שניתנ
לחיית המחמד
 .6עדי ראיה

4ה"כ 4כומ התביעה )יש לצרפ חשבונית(

תאריכ
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 4פרטי הטיפול עבור הוצאות רפואיות מתאונה )ימולא ע"י הוטרינר(
 .1טיפול

 .2המשכ טיפול

 .3תרופות

 .4מוות

 .5טיפול שניתנ
לחיית המחמד
 .6עדי ראיה

 5וטרינר נכבד ,נא פרט (וג הטיפול(/וג ניתוח/הרדמה/תרופות/אשפוז

חתימה
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