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תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.
בכפוף לאמור להלן ,תחול פוליסת הביטוח גם על המכירות ו/או אספקת השרותים שבין
חברת בת/חברות הבת ו/או חברה שלובה/חברות שלובות ו/או חברה קשורה/חברות
קשורות של המבוטח כמפורט בנספח א' תנאים מיוחדים לפוליסה ,כפי שישתנה מעת לעת
)להלן" :נספח א'"( )להלן" :חברת הבת"( לקונה/קונים הסופי/הסופיים שבוצעו בתקופת
הביטוח הקבועה בנספח א' ובתנאי שקיימת מכסת אשראי תקפה לגבי קונים אלו.
הקונה/הקונים הסופי/הסופיים של כל אחת מחברות הבת יקראו להלן" :הקונה הסופי".
אחריות החברה ,על פי פוליסת הביטוח ,ככל שהדבר נוגע למכירות המוצרים בין חברת הבת
לקונה הסופי תיכנס לתוקפה רק לאחר מסירת הסחורה והוצאת חשבונית מחברת הבת
לידי הקונה הסופי ,על פי הסכם המכירה שביניהם ותסתיים מיד לאחר העברת התמורה
מהקונה הסופי לחברת הבת.
ככל שהדבר נוגע לאספקת שרותים בין חברת הבת לקונה הסופי ,אחריות החברה על פי
פוליסת הביטוח תיכנס לתוקפה רק לאחר מתן השרות והוצאת חשבונית מחברת הבת לידי
הקונה הסופי ,על פי הסכם המכירה שביניהם ותסתיים מיד לאחר העברת התמורה מהקונה
הסופי לחברת הבת.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אחריות החברה על פי פוליסת ביטוח זו לא תחול על
העברת תמורות היצוא מחברת הבת אל המבוטח.
ככל שהדבר נוגע למכירת סחורות ו/או אספקת שירותים באמצעות חברה קשורה ,אחריות
החברה על פי תוספת זו תחול בכפוף לכך שהמבוטח ישיג המחאת זכויות מוחלטת ובלתי-
מותנית מאת החברה הקשורה ,לפיה תמחה החברה הקשורה למבוטח את מלוא זכויותיה
כלפי הקונה הסופי ,לקבלת התמורות בגין הסחורות שנשלחו ונמסרו ו/או השרותים
שסופקו לקונה הסופי כאמור לעיל.
בכל מקום בו מופיע בפוליסת הביטוח "המבוטח" ,יש לקרוא "המבוטח ו/או חברת הבת",
הכל לפי הענין ובשינויים המחוייבים.
למרות האמור בסעיף  5לעיל ,אחריות החברה על פי פוליסת הביטוח לתשלום תגמולי
ביטוח הינה כלפי המבוטח בלבד.
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