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מידע לחברי גח"א על הביטוח
חברים רבים פונים אלי בשאלה :מה כולל הביטוח שלהם? להלן תשובתי אשר
מטבע הדברים איננה מספיק מפורטת ובכל מקרה מה שקובע היא הפוליסה
הרלבנטית אותה ניתן לקבל ממני במשרדי.
הפוליסה כוללת בדרך כלל:
 הכפפה לתנאים כלליים
 גבול אחריות שנתי וגבול אחריות לאירוע – סכום מקסימאלי שחברת
הביטוח תשלם למבוטח גם אם הנזק יהיה גדול יותר.
 השתתפות עצמית – חלקו של המבוטח בתשלום לכיסוי הנזק .לדוגמא
אם נשרפה הדירה החבר משלם מכיסו סכום של כארבעת אלפים
שקלים ואת השאר משלמת חברת הביטוח.
 דרישות מיוחדות והתניות – לדוגמא גובה ההשתתפות העצמית בפריצה
לדירה מותנה בטיב המיגון על הדירה.
 שמאי  -אדם שמקצועו הוא שמאות רכוש או רכב שתפקידו לאמת ואו
לתת הערכה מקצועית לגובה הנזק .חברת הביטוח לא תשלם יותר
מהסכום אותו אישר השמאי .אני ממליץ לבחון את כל הנתונים של הנזק
ולמסור לשמאי מידע בדוק ואמין שאיננו נדרש לשינויים ותיקונים
בהמשך.
ביטוח הדירה
הביטוח החשוב ביותר הוא ביטוח הדירה שהיא בדרך כלל הנכס היקר ביותר
שיש לחבר.
הדירה מבוטחת בסה"כ ב  .700,000$הביטוח הוא למבנה ,ותכולה .הביטוח
הוא על נזקים מאש ונזקי טבע כולל גם רעידת אדמה.

ביטוח תכולת הבית לדברי ערך
הביטוח כולל נזקי אש ,נזקי טבע ונזקי פריצה.
ביטוח תכולת הבית לדברי ערך כלול בביטוח הדירה ,אך מוגבל בגבולות
אחריות לפי נושאים ,כפי שמפורט בטבלה למטה.
להלן טבלה של גבול האחריות לתכולת דברי ערך בדירה אחת:
פריט

סכום בשקלים

דברי ערך

25,000

כספים

1,000

מכשירי חשמל

50,000

חפצי אמנות

20,000

חפצי אומנות

20,000

סה"כ גבול האחריות לדברי ערך

116,000

גבול האחריות לדברי ערך בפריצה

60,000

מקסימום לפריט
אחד
5,000

3500

הנושאים הבאים דורשים יתר תשומת לב :תכשיטים ,כלי כסף ,יודאיקה ,כלי
נגינה ,תמונות ,אוספים מיוחדים ,טלויזיות מעל  42אינץ' ,מצלמות יקרות.
רצוי להצטלם עם התכשיטים היקרים.
רצוי לשמור חשבוניות של דברי ערך.
מי שרוצה לבטח דברי ערך בסכומים גבוהים יותר מהגבולות שבטבלה ,חייב
להמציא אומדני ערך מוסמכים מחנויות .הערכה עצמית לפריטים מיוחדים לא
מקובלת על חברת הביטוח .בהמשך יש להגיש בקשה להרחבת הביטוח
בהתאם לערכים הכספיים שיתקבלו.
ביטוח צד שלישי

כדי לממש את הביטוח יש צורך בהוכחת רשלנותו של המבוטח ולכן ברוב
המקרים נעזרים בעורך דין כדי לקבל כספים מהביטוח.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המכונה גם צד ג' ,מספק למבוטח הגנה מפני
אירוע בו יגרמו נזקי גוף ואו נזקי רכוש לצד שלישי .צד שלישי הוא כל אדם ואו
גוף שאיננו המבוטח ואיננו עובד אצל המבוטח .זהו ביטוח בסיסי והכרחי לכל
אדם ובייחוד לבעל רכוש.
בהיותנו ישוב קהילתי – חקלאי – שיתופי כל החברים ומשפחתם מדרגה
ראשונה נחשבים אף הם כצד שלישי ולכן הביטוח חל גם עלינו.
הגבול העליון גבוה מאד ,וההשתתפות העצמית .₪ 9,000
ביטוח חבות מעבידים
כל העובדים חברים ושכירים בקיבוץ (כולל חברינו עובדי גת) ,מבוטחים בביטוח
זה.
כדי לממש את הביטוח יש צורך בהוכחת רשלנותו של המעביד ולכן ברוב
המקרים נעזרים בעורך דין כדי לקבל כספים מהביטוח.
הביטוח מבטיח למבוטח שיפוי בשל נזק גופני ,נפשי ,שכלי או מוות שקרה
כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו במהלך העבודה .כל זאת בניכוי פיצויים
ששולמו לנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי.
גבולות האחריות גבוהים מאד וההשתתפות העצמית בערך .₪ 6,000
ביטוח אחריות מקצועית
זהו ביטוח כנגד רשלנות מקצועית של המבוטח.
ביטוח אחריות מקצועית הוא צורך חיוני עבור כל אחד שעוסק במקצוע חופשי,
במיוחד לאור המגמה ההולכת וגוברת של הגשת תביעות כנגד בעלי מקצועות
חופשיים.
חברים רבים מבוטחים בביטוח זה ומי שעוסק במקצוע רלבנטי ועדיין לא עשה
ביטוח ,מן הראוי שיעשה זאת בהקדם.
אורי מירון

נאמן ביטוח גח"א

