ביטוח סיכוני סחר חו לטווח בינוני בגיבוי מדינת ישראל
תוספת מס'  18לפוליסה _________ )להל" :פוליסת הביטוח"(
שהוצאה ביו ________ ל _________ )להל" :המבוטח"(;
הקדמה
מדינת ישראל )להל "המדינה"( באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר ,החליטה לסייע ליצואני
ישראלי בתחו ביטוח סיכוני סחר חו לטווח בינוני ,מתו מגמה לעודד צמיחה כלכלית
ותעסוקה בישראל.
סיוע המדינה יהיה בדר של העמדת כיסוי לתקופה השנייה של הסיכו ,ככל שקיי ,לטווח בינוני,
מעבר לתקופה הראשונה של הסיכו אותה מעניקה החברה למבוטחיה ,בהיות ספקי
המעניקי אשראי ללקוחותיה.
הכיסוי הביטוחי לטווח הבינוני מוצע ליצואני כל עוד תכנית המדינה בתוק .
החברה מעניקה את הכיסוי לטווח הבינוני בגיבוי מדינת ישראל תחת התנאי שיפורטו להל
ולכתב השיפוי של המדינה לחברה.
תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.

.1

.2

הזכאות להשתתפות מבוטח במסגרת כיסוי טווח בינוני
1.1

למבוטח פוליסה תקפה לטווח בינוני אצל החברה.

1.2

המבוטח והחברה חתמו על תוספת זו.

1.3

המבוטח הוא תאגיד שהתאגד בישראל ,לבדו או ביחד ע חברות בנות שלו ,שהינ בי
בישראל ובי בחו"ל ,המשווקות עבורו תוצרת בעלת מרכיב ישראלי כפי שיפורט להל.
בחתימה על תוספת זו ,מצהיר המבוטח כי הוא עומד בתנאי זה ומתחייב לעדכ החברה
בכל שינוי במצב משפטי זה .כמו כ ידוע לו כי בעת הגשת תביעה לתגמולי ביטוח ,יהיה
על המבוטח להציג חוות דעת של רואה חשבו חיצוני המאמתת את תנאי הבעלות כאמור
לעיל ,וזאת כתנאי לזכאותו לתגמולי ביטוח בגי הכיסוי לטווח בינוני.

1.4

קונה אשר אושר בגינו כיסוי עילי לא יוכלו להיכלל במסגרת הכיסוי לטווח הבינוני כל עוד
הכיסוי העילי בתוק .

1.5

לחברה שמור שיקול דעת לאשר או לדחות בקשת המבוטח לכיסוי טווח בינוני והיא אינה
חייבת לנמק את החלטתה.

קוני שהמבוטח רשאי לבקש בגינ תוספת כיסוי לטווח בינוני
על קוני שהמבוטח רשאי לבקש בגינ תוספת כיסוי על פי תוספת זו לעמוד בכל התנאי
שלהל:
2.1

הקונה הינו מחו לישראל.

2.2

מספר ימי האשראי המוצעי לביטוח לקונה אינ עולי על  60חודשי.

2.3

במועד הגשת הבקשה לכיסוי על פי תוספת זו ,הקונה אינו נמצא בהסדר פריסת
תשלומי.

2.4

שיעור המרכיב הישראלי של מכירות המבוטח לקונה שבמסגרת הכיסוי לטווח בינוני ,לא
יפחת מ*  40%מסכו המכוסה במסגרת הטווח הבינוני .לעניי זה" ,מרכיב ישראלי" –
מחיר הטובי או השירותי אשר הוסכ בי המבוטח והקונה ,בניכוי עלויות חומרי
הגל ,החלקי ,שירותי הייעו ,התכנו וכוח האד ,ששימשו בייצור הטובי או
השירותי ושמקור מחו לישראל .שיעור המרכיב הישראלי – היחס שבי גובה המרכיב
הישראלי ובי מחיר הטובי או השירותי המכוסי במסגרת הפוליסה כמוסכ בי

המבוטח והקונה .בחתימה על תוספת זו ,מצהיר המבוטח כי כל הקוני שיבקש לכלול
במסגרת תוספת זאת ,עומדי בתנאי זה וכי ידוע לו כי בעת הגשת תביעה לתגמולי
ביטוח ,יהיה על המבוטח להציג חוות דעת של רואה חשבו חיצוני המאמתת את שיעור
המרכיב הישראלי כאמור לעיל ,וזאת כתנאי לזכאותו לתגמולי ביטוח בגי הכיסוי לטווח
בינוני.
.3

תנאי הכיסוי לטווח הבינוני
תנאי הכיסוי לטווח הבינוני ,לרבות שיעור הכיסוי ,ימי האשראי ,ההוראות שעניינ שערי
ההמרה בי מטבע המשלוח ובי דולר ארה"ב ,אקסס ,יהיו זהי לכיסוי הבסיסי בהתא
לקבוע במכסת האשראי.

.4

.5

אופ הפעלת הכיסוי לטווח בינוני
4.1

המבוטח יגיש בקשתו לקבלת כיסוי לטווח בינוני בכתב ל  TopUp2@icic.co.ilבצירו
פרטי עסקה מלאי כפי שיידרש על ידי המבטח.

4.2

ע קבלת בקשה כאמור יבצע המבטח ניתוח חיתומי ,ויוציא למבוטח החלטה במסגרת
מכסת האשראי.

תביעות וגבייה
5.1
5.2
5.3

.6

.7

.8

בעת התרחשות נזק המכוסה תחת פוליסה זו ,יש להגיש לחברה תביעת ביטוח כקבוע
בפוליסה ,לציי בטופס התביעה כי קיימת לעסקה זו תוספת כיסוי טווח בינוני ולצר
העתק של התוספת לכיסוי טווח בינוני.
על המבוטח לדווח לחברה בכתב ובאופ מיידי על סכסו מסחרי המתנהל בבית משפט
ו/או אצל בורר בי המבוטח לבי קונה שבמסגרת הכיסוי לטווח בינוני ,בהתייחס לחוב
מבוטח.
בנוס למסמכי אות יידרש המבוטח להגיש במסגרת הגשת התביעה למבטח ,יידרש
המבוטח להמציא חוות דעת של רואה חשבו חיצוני לפיה המבוטח הוא תאגיד שהתאגד
בישראל ,לבדו או ביחד ע חברות בנות שלו ,בי בישראל ובי בחו"ל ,המשווקות עבורו
תוצרת ,וכי שיעור המרכיב הישראלי של מכירות המבוטח לקונה בגינו הגיש תביעתו לא
פחת מ* .40%

העברת מידע למדינה על ידי החברה
המבוטח נות בחתימתו על התוספת את הסכמתו לחברה להעברת כל מידע ו/או נתו
מהחברה למדינה ובכלל זה נתוני הקונה נשוא החשיפה ,הדרוש למדינה בהתייחס לקוני
שהמבוטח ביקש לכלול בתוספת .בחתימה על תוספת זו מצהיר המבוטח כי אי לו ולא יהיו לו
כל טענות כנגד החברה במידה שהמדינה תעשה שימוש במידע על פי די.
כניסת הכיסוי לטווח בינוני לתוק,
7.1

התוספת לפוליסה תהיה תקפה ממועד חתימת המבוטח על התוספת ותחול על משלוחי
אשר יבוצעו החל ממועד זה ,ובתנאי שדמי הביטוח יתקבלו כהלכה.

7.2

יודגש ויובהר כי כיסוי לטווח בינוני אשר בגינו לא יעביר המבוטח את הפרמיה הנדרשת
במועד שנקבע לא יכנס לתוקפו.

7.3

בשו מקרה לא ייכנס כיסוי לטווח בינוני לתוק באופ רטרואקטיבי ,בהתייחס
לחודשי הקודמי לחודש ההצטרפות לתכנית או למשלוחי הקודמי למועד בקשת
הכיסוי לטווח בינוני לקונה ,או למשלוחי הקודמי לחודש הבקשה ,הכול כמפורט
בתוספת זאת.

סיו תוספת הכיסוי לטווח בינוני לפוליסת הביטוח
8.1

במקרה של סיו פוליסת הביטוח

א פוליסת הביטוח תובא לידי סיו ,בי א על ידי המבוטח ובי א על ידי החברה,
תסתיי מאליה ג התוספת לפוליסת הביטוח ,בכפו לאות תנאי והוראות אשר
יחולו על פוליסת הביטוח.
8.2

במקרה של סיו ההסכ בי החברה לבי המדינה
מקרה שכתב השיפוי של המדינה בגי הכיסוי לטווח בינוני ,אשר מכוחו הוצאה פוליסת
הביטוח לכיסוי לטווח בינוני ,יבוא לידי סיו ,אזי ג הפוליסה על כל נספחיה תחדל
להתקיי ממועד הביטול ואיל.

8.3

במקרה של אי תשלו דמי הביטוח באופ חלקי או מלא
החברה רשאית להביא את פוליסת הביטוח לידי סיו במקרה של אי תשלו חלקי או
מלא על ידי המבוטח של דמי הביטוח במועדי שנקבעו לתשלומ .במקרה זה סיו
התוספת ייכנס לתוק מתארי מת הודעה למבוטח.

.9

8.4

הבאת התוספת לסיו על ידי המבוטח
המבוטח רשאי להביא את פוליסת הביטוח לידי סיו על ידי משלוח מכתב ע אישור
מסירה אל החברה .סיו הפוליסה ייכנס לתוק כאשר תתקבל ההודעה.

8.5

המש -טיפול במקרה של סיו התוספת לפוליסת הביטוח
כיסוי לטווח בינוני שבתוק במועד שבו הסתיימה או בוטלה הפוליסה ,ימשי להיות
מטופל בהתא להוראות הסכ זה עד לסגירת תיק התביעות והגביות האחרו.

תיקו התוספת לפוליסת הביטוח
בכל מקרה של תיקו לכתב השיפוי של המדינה לחברה ,אשר לו השלכות על תוספת זו
לפוליסת הביטוח ,התוספת תתוק בהתא .המבוטח יקבל הודעה באמצעות הדואר על
התיקוני שנעשו .תיקוני אלה יחולו באופ אוטומטי .במקרה של אי הסכמה ,המבוטח יוכל
להביא את התוספת לידי סיו בהתא לתנאי אשר מפורטי בסעי " "8.4לעיל.

.10

העדר קשר ישיר בי המדינה למבוטח
מובהר בזאת ,כי תוספת זו אינה מקימה כל זכות לכל צד שלישי שהוא ,ובכלל זה אינה מקימה
כל זכות או יריבות למבוטח או מי מטעמו כלפי המדינה.

.11

יתר הוראות הפוליסה ימשיכו לעמוד בתוקפ.

.12

הצהרות נוספות של המבוטח
בחתימתנו על מסמ זה הננו מצהירי כי:
א .חברתנו או מי מטעמנו לא הייתה מעורבת במת שוחד בעסקה או בהסכ כלשהו הקשור
להסכ היצוא המבוטח.
ב .חברתנו אינה מופיעה ברשימת מניעת/שלילת התקשרות )" ("Debarment Listשל
הגופי הבאי World Bank Group, African Development Bank, Asian

Bank,

European Bank for Reconstruction and
.Development, Inter-American Development Bank

Development

ג .המוצרי ו/או השירותי ו/או הפרויקט נשוא הסכ היצוא עומדי בסטנדרטי
המקובלי מבחינת כללי איכות הסביבה באר הקונה ובישראל.
ידוע לנו כי במידה ולא נעמוד במי מהתחייבויות אלה ,לא נהיה זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או
שיפוי מחברתכ וכי נשיב לחברתכ כל סכו שקיבלנו שלא כדי.

.13

הגדרות
13.1
13.2

13.3
13.4

13.5

"שער דולר ארה"ב" –שער הדולר היציג האחרו שהיה ידוע במועד תשלו לפי כתב
התחייבות זה.
"יצוא" או "מבוטח"* תאגיד הרשו בישראל ,ואשר מייצא מוצרי ו/או מספק
שירותי לקוני מחו לישראל בי במישרי ובי באמצעות חברות בנות שבשליטתו
)להל "שליטה"( והמבוטחות יחד עמו אצל המבטח.
"שליטה" – כמשמעה בחוק החברות.
"המרכיב הישראלי" * מחיר הטובי או השירותי אשר הוסכ בי היצוא והקונה,
בניכוי עלויות חומרי הגל ,החלקי ,שירותי הייעו ,התכנו וכוח האד ,ששימשו
בייצור הטובי או השירותי ושמקור מחו לישראל.
"שיעור המרכיב הישראלי" – היחס שבי גובה המרכיב הישראלי ובי מחיר הטובי
או השירותי המכוסי במסגרת הפוליסה כמוסכ בי המבוטח והקונה

משמעות המונחי המופיעי בהסכ זה ושלא הוגדרו תהא זו שניתנה לה בפוליסה – א
ניתנה .בהעדר הגדרה כזו – כמשמעותה בחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  – 1981א ניתנה.

תארי: -

____/_____/2011
___________________________________
המבוטח

תארי____/_____/2011 : -
___________________________________
בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

