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פוליסת מסגרת למתן ערבות מיום

חודש

שנה

שהוצאה על ידי בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
מרח' שנקר  2תל-אביב 68010

)שתיקרא להלן" :בססח"(

לבקשת ______________________________________________________
)שיקרא להלן" :המבוטח"(
שכתובתו לצרכי פוליסה זו היא

_______________

הואיל

)להל":המבוטח"( פנה אל בססח – החברה הישראלית לביטוח
ו
אשראי בע"מ )להל" :בססח"( בבקשה להוציא פוליסת מסגרת למת ערבויות,
אשר מכוחה יוצא מעת לעת נספח ערבות לטובת מוטב בלתי חוזר ,ששמו נקוב
בנספח ערבות ולטובתו ניתנה הערבות )להל" :מוטב בלתי חוזר"(  ,והכל
בהתא להגדרות ולתנאי המפורטי להל;

והואיל

ובססח הסכימה להוציא את פוליסת המסגרת למת ערבויות בהתא לתנאי
המפורטי להל .

לפיכ מוסכ בי הצדדי לפוליסה זו כדלקמ:

.1

פוליסת מסגרת למת ערבויות והנפקת ערבויות
1.1

פוליסה זו הינה פוליסת מסגרת למת ערבויות ,בהתא לה תוציא בססח ,מעת
לעת ,בהתבסס על בקשת המבוטח ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,נספח ערבות
לטובת מוטב בלתי חוזר.
"ערבות/יות" בפוליסה זו משמע התחייבות בססח לתשלו של סכו המפורט
בנספח ערבות ,למוטב בלי חוזר בגי אי ביצוע התחייבות חוזית ,אשר נת המבוטח
למוטב בלתי חוזר והמפורטת בנספח הערבות .התחייבות בססח כאמור ,היא
בהתא לתנאי המפורטי בנספח ערבות.

1.2

לבקשת המבוטח ,אשר תוגש לבססח בנוסח המצ"ב כטופס בקשה לערבות ,תנפיק
בססח ,בהתא לשיקול דעתה הבלעדי ,נספח ערבות לטובת מוטב בלתי חוזר,
בהתא לתנאי שיסוכמו בי בססח למבוטח בגי כל נספח ערבות ,מעת לעת.

1.3

"נספח ערבות" בפוליסה זו משמע נספח המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת מסגרת
למת ערבות אשר יוצא מעת לעת על ידי בססח ,לאחר שפוליסת המסגרת תכנס
לתוקפה  ,ובו מפורטי תנאי הערבות למוטב בלתי חוזר .

1.4

תנאי להנפקת נספח ערבות כלשהוא והיכנסו לתוק' הוא תשלו של דמי הביטוח
על ידי המבוטח ,קוד תחילת תקופת הערבות ובשיעור שייקבע על ידי בססח,
אלא א נקבע אחרת בי בססח למבוטח .

.2

.3

האירוע הביטוחי
2.1

האירוע הביטוחי הינו אי בצוע התחייבות חוזית של המבוטח כלפי מוטב בלתי
חוזר ,המפורטת בנספח ערבות.

2.2

בססח מתחייבת לשל את סכו הערבות למוטב בלתי חוזר לאחר דרישתו
ממנה ,בהתקיי האירוע הביטוחי כאמור לעיל ,ובכפו' לתנאי נספח ערבות.

תנאי כלליי
3.1

פוליסה זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה ללא אישור בססח מראש ובכתב.

3.2

בתו תקופת הפוליסה הנ"ל תואר( תקופת הפוליסה באופ אוטומטי ,לתקופה
של שנה נוספת .האמור לעיל יחול ,בשינויי המחויבי ,ג ע תו השנה הנוספת
הנ"ל ,וחוזר חלילה.

3.3

כל צד יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות על פי פוליסה זו בכל עת וזאת בהודעה
מוקדמת של  30יו שתינת בכתב על ידי מסירת הודעה לצד השני.

3.4

כל הודעה הנשלחת על ידי מי מהצדדי לפוליסה זו תחשב כנתקבלה  72שעות
לאחר שנשלחה בדואר ,או ביו השלחה +א נשלחה בפקסימיליה או בדואר
אלקטרוני ובתנאי שלשולח קיי אישור לשליחת ,בתארי( השליחה .

3.5

חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981 +חל על פוליסה זו.

תארי:
בססח  +החברה הישראלית לביטוח אשראי

