מכסות בשיקול דעת עצמי )יש(
תוספת מס'  7לפוליסה מס' ) XXXלהל" :פוליסת הביטוח"(
שהוצאה ל ) XXXלהל" :המבוטח"(;
.1

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.

.2

בכפו לאמור להל ,יהיו המשלוחי אשר נשלחו לקוני ו/או השרותי שסופקו לקוני
)להל" :המשלוחי"( כהגדרת בסעי  3להל משלוחי מחוסי על פי פוליסת
הביטוח ,ללא צור& בקבלת מכסות אשראי מאת החברה ובתנאי שנשלחו בתקופת
הביטוח הקבועה בנספח א' נספח תנאי מיוחדי כפי שישתנה מעת לעת )להל" :נספח
א'"( ,וזאת בכפו וכמפורט בנספח א' )להל" :הסדר Self Discretionary Limit
ובקיצור ("S.D.L" :ובכפו לתנאי המצטברי הבאי:
א .חלפה למעלה משנה מאז יו תחילת פעילותו המסחרית של הקונה ועד ליו
אספקת המשלוח ו/או השרות המחוסה הראשו ,אל קונה זה.
למע הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל מקרה ,קונה שהינו פעיל מסחרית במש&
תקופה הנופלת משנה איננו מחוסה על)פי הפוליסה.
ב.

הקונה ו/או בעליו ו/או חברות הקשורות לקונה ו/או למי מבעליו אינ ולא היו
מעורבי במצב של חדלות פרעו ,כמוגדר בסעי  3.1.1לפוליסה.
לעניי ,סעי קט זה יהיו "בעלי הקונה" מי שמחזיק ב)  51%ומעלה ממניות
הקונה.
למע הסר ספק ,תוספת זו אינה חלה על מכירות ו/או אספקת שרותי לכונסי
נכסי ו/או למנהלי שמונו לקוני אשר התקיי לגביה הסיכו של חדלות
פרעו כאמור בסעי 3.1.1 #לפוליסה.

ג.

יתרת החוב המכסימלית של הקונה לא תעלה על סכו מכסת האשראי בשק"ד
עצמי כמצויי בנספח א' במקו המתאי ש לפי העניי.

ד.

ליצוא אי מידע שלילי אודות הקונה ו/או בעליו הנוגע לכושר הפרעו ו/או להחזר
החובות שלה.

ה .תנאי האשראי של המשלוחי המחוסי במסגרת תוספת זו לא יעלו על  180יו.
.3

קוני כאמור לעיל ולהל לא יהיו קוני אשר לגביה נתקבלה ע"י החברה בכל עת
שהיא ,החלטה כלשהי בנוגע למכסת אשראי ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,קוני שנדרשו ואושרו ו/או נדחו ו/או בוטלו לגביה מכסות אשראי ו/או קוני
שנתבקשו ואושרו לגביה מכסות אשראי בסכומי נמוכי מאלו שנתבקשו.
מובהר בזאת כי הסדר ה)  S.D.Lלא יחול לגבי קוני שבכל עת שהיא ,דחתה החברה
בקשה למכסת אשראי לגביה או בכל עת שהיא ,ביטלה החברה מכסת)אשראי
לגביה.

.4

כאשר תוספת  S.D.Lנקבעת על פי דרוג מדינות ו/או שמות מדינות כמפורט בנספח א',
מובהר כי:
א .ס& כל האחריות המקסימלית של החברה בגי משלוחי לכל הקוני עליה יחול
הסדר ה)  S.D.Lלא יעלה על הסכו הקבוע בנספח א'.
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ב.
.5

אחוז החיסוי )במידה ושונה מהפוליסה( וסכו המכסה בשקול דעת לקונה מסויי
בהסדר ה)  S.D.Lהינו כקבוע בנספח א'.

כאשר תוספת  S.D.Lחלה על מכירות ו/או אספקת שרותי שבי החברות הבנות,
המפורטות בנספח א' ,לקונה ,מובהר כי:
א .ס& כל האחריות המקסימלית של החברה בגי משלוחי לכל הקוני הקשורי ע
חברות הבת כמפורט בנספח א' ,עליה יחול הסדר ה)  S.D.Lלא יעלה על הסכו
הקבוע בנספח א'.
ב .אחוז החיסוי )במידה ושונה מהפוליסה( וסכו המכסה בשקול דעת לקונה מסויי
בהסדר ה)  ,S.D.Lהינו כקבוע בנספח א'.
כאשר נושא המבוטח באקסס לגבי מכסות בהסדר  S.D.Lמובהר כי:

.6

לגבי מכסות אשראי בהסדר ה)  , S.D.Lישא המבוטח בהפסד ראשו מצטבר בהתא
ובכפו לאמור בנספח א' )להל" :אקסס"( ,ובהתא לאמור להל:
א .מחוייבות החברה לתשלו על)פי פוליסה זו תיכנס לתוקפה רק כאשר אותו חלק
מסכו ההפסד שהחברה מתחייבת לשל ,כאמור בנספח א' ,עולה על סכו
האקסס ,כמפורט בנספח א' והיא תחול על אותו סכו עוד בלבד.
ב.

כל סכו שייגבה בחזרה ע"י המבוטח או החברה במקרה של הפסד שהחברה נשאה
בו עפ"י סעי  5לפוליסה ייוחס לאותו חלק הפסד בו נשאה החברה עד לכיסויו
המלא ,ויחולו עליו הוראות סעי  17לפוליסה ,בשינויי המחויבי כלהל .סכומי
נוספי שייגבו כאמור יעמדו לזכות המבוטח.

ג.

כל סכו שייגבה בחזרה ע"י המבוטח או החברה כאמור בסעי  17לפוליסה ,לגבי
הפסד בו נשא המבוטח לבדו יזק לחשבו האקסס ויחזיר אותו לקדמותו בשיעור
השווה לסכו שנגבה כאמור.

ד.

המרת האקסס למטבע המכירה תעשה על פי השערי היציגי של הדולר ומטבע
המכירה ביו קביעת האקסס על פי התארי& הנקוב בנספח א' בהתא לפרסומי
בנק ישראל.

ה .לצור' תוספת זו בלבד ,לעניי חישוב ההוצאות המשפטיות בה נושאת החברה
כאמור בסעי 8 #לפוליסה ,לא ילקח בחשבו חלק ההפסד בו נושא המבוטח לבדו.

תארי':
______________________________________
ב.ס.ס.ח ) החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

