תוספת לביטוח טרו משלוחי
תוספת מס'  11לפוליסה מס' ____) ____ -G-להל" :פוליסת הביטוח"(;
שהוצאה__________בע"מ )להל" :המבוטח"(
.1תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.
.2בכפו לאמור בתוספת זו ובמכסת האשראי לביטוח טרו משלוחי ,תחול פוליסת
הביטוח על תהלי הייצור של המשלוחי לקוני מיוחדי כהגדרת להל ,ובלבד
שתקופת הייצור כמבואר להל חלה בתקופת הביטוח הקבועה בנספח א' ,נספח תנאי
מיוחדי לפוליסה ,כפי שישתנה מעת לעת )להל" :נספח א'"(.
בתוספת זו תהיה למונחי הבאי המשמעות המופיעה לציד או המשמעות שניתנה לה
בפוליסה לפי העניי:

הקוני המיוחדי/
הקונה המיוחד

הקוני שהחברה הסכימה לבקשת המבוטח לבטח בביטוח טרו
משלוחי והוציאה בגינ מכסת אשראי מיוחדת לביטוח טרו
משלוחי.

טרו משלוחי

התקופה בה נער המבוטח לייצור ו/או יצר את המשלוחי לקוני
המיוחדי ובלבד שתקופה זו תתחיל לאחר שהמבוטח קיבל הזמנה
ו/או הסכ לייצור ו/או למכירה )להל" :ההזמנה"( ,ולא מוקד מ-
 15יו מהמועד שבו פנה המבוטח בבקשה לחברה לקבלת החיסוי
לביטוח טרו משלוחי ותסתיי ביו ביצוע הייצוא או בקרות
סיבות ההפסד כמפורט להל ולא יאוחר מהמועד המצוי במכסת
האשראי )בתוספת זו – "תקופת הייצור"(.

סיבות ההפסד

הסיבות המפורטות בסעיפי  ,3.1.1ו  3.2.9 – 3.2.1לפוליסה ,ביטול
מכסת האשראי לקונה המיוחד על ידי החברה וכ ביטול ההזמנה על
ידי קונה ציבורי כהגדרתו בפוליסה מסיבות שאינ מפורטות
בהזמנה כמאפשרות את ביטולה.

סכו ההפסד

סכו ההפסד על פי תוספת זו יהיה :סכו עלויות הייצור כהגדרת
להל ,שהוציא המבוטח לצור ייצור הסחורות בהתא להזמנה עד
מועד קרות סיבות ההפסד כהגדרתו בתוספת זו או מועד ביצוע
הייצוא ,לפי המועד המוקד מבי השניי.

א .סכו עלויות הייצור
ההוצאות הישירות שהוציא המבוטח בקשר ע יצור הסחורות לקונה המיוחד בתקופת
הייצור.
נעשו עלויות הייצור במטבע שונה משקל חדש יחושב ההפסד לפי השער היציג של מטבע
ההוצאה ביחס לשקל ביו ההוצאה.
ב .בשו מקרה לא יהיה סכו ההפסד ,על פי הוראות תוספת זו ,גדול מסכו מכסת
האשראי )בגי משלוחי יצוא( כפי שנקבעה לקונה המיוחד במסגרת הפוליסה או סכו
מכסת האשראי המיוחדת שנקבעה לקונה המיוחד במסגרת תוספת זו לפי סכו מכסת
האשראי ,הנמוכה מבי השתיי )להל" :הסכו שנקבע במכסת האשראי"( או גדול
מהסכו שהוכיח המבוטח כהפסד ,לאחר הפחתת הניכויי המפורטי בסעי קט ג'
להל )להל" :סכו ההפסד המוכח"(.

למע הסר ספק ,מובהר בזאת כי בי הסכו שנקבע במכסת האשראי לסכו ההפסד המוכח,
ייקבע הסכו הנמו מבי השניי.
ג .מסכו ההפסד ינוכו הניכויי הבאי:

סעי1 $

.1

כל סכו שהקונה היה זכאי לקזז או לתבוע בתביעה שכנגד ביחס לאי קיו או
קיו לקוי של ההסכ ע"י המבוטח.

.2

שווי הסחורות או חלקי הסחורות וכ חומרי הגל שייצר היצוא עד קרות מקרה
הביטוח ,על פי קביעת שמאי או על פי המחיר שנית לקבל עבור ,הגבוה מבי
השניי.

.3

כל סכו שהמבוטח קיבל מהקונה המיוחד על חשבו ההזמנה ,לפני או אחרי
קרות אחד מאירועי הביטוח.
ההתקשרות
תמורת דמי הביטוח ששולמו על ידי המבוטח על פי הוראות תוספת זו ובתנאי
שהמבוטח יקיי את כל תנאי הפוליסה ,מכסת האשראי ויתר התנאי והחובות
על פי תוספת זו ,מסכימה החברה לשל למבוטח פיצוי בגי ההפסד שנגר
למבוטח בקשר לייצור בישראל של הסחורות לקונה המיוחד בתקופת הייצור ,א
ההפסד נגר על ידי אחת מסיבות ההפסד שנוצרו בתקופת הייצור.

סעי2 $

דמי ביטוח ודיווחי על ידי המבוטח

א.

המבוטח מתחייב לדווח על עלויות הייצור בתקופת הייצור לגבי משלוחי עובר לתחילת
הייצור.

ב.

המבוטח מתחייב לשל דמי ביטוח מראש לגבי עלויות הייצור בתקופת הייצור
כהגדרתה לעיל.
אי תשלו דמי הביטוח במועד ו/או תשלו דמי ביטוח לגבי עלויות בסכו נמו& ע"י
המבוטח משחררת את החברה מאחריותה על פי תוספת זו ,כדי הסכו שלגביו לא
שולמו דמי הביטוח.
המבוטח ידווח לחברה על קרות הארוע שגר להפסד מייד לאחר קרות הארוע שגר
להפסד המחוסה.

ג.

סעי3 $

חלק ההפסד המשתל

כאשר הייצוא מבוצע לאחת הארצות המנויות בנספח ב' לפוליסה ,כפי שישתנה מעת לעת
)להל" :נספח ב'"( חלק ההפסד המשתל על פי תוספת זו יהיה  90%מסכו ההפסד המוכח
כהגדרתו בתוספת זו או  90%מהסכו שנקבע במכסת האשראי כמפורט בסעי ב' לעיל ,לפי
הנמו& מביניה.

סעי4 $

מועד תשלו התביעה

א.

בגי עילת חדלות פרעו של הקונה כמוגדר בסעי  .3.1.1לפוליסה ובכפו לאמור בפוליסה,
מועד תשלו התביעה יהיה מיד לאחר שחדלות הפרעו התרחשה.

ב.

בכל העילות האחרות המחוסות על פי תוספת זו ,ובכפו לאמור בפוליסה ,מועד תשלו
התביעה יהיה כדלקמ:

כאשר הייצוא מבוצע לאחת מהארצות המדורגות א ,ב ,בנספח ב' – ארבעה חודשי לאחר
קרות הארוע שגר להפסד המחוסה.
כאשר הייצוא מבוצע לאחת מהארצות המדורגות ג ,ד ,בנספח ב' – שישה חודשי לאחר
קרות הארוע שגר להפסד המחוסה.
ג.

כל האמור לעיל בתנאי שהמבוטח הוכיח את ההפסד לחברה כמפורט בחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א .1981

סעי5 $

בדיקת ההפסד

נטל ההוכחה של התביעה הינו על המבוטח ועל חשבונו .המבוטח מתחייב לשת פעולה ע החברה
או מי שימונה מטעמה ,בבדיקת ההפסד ,החברה תהא רשאית בעצמה ו/או באמצעות אחרי,
לרבות רו"ח ועו"ד שתמנה לש כ ,לבדוק את ההוכחות להפסד שנגר למבוטח .לש עריכת
בדיקה כאמור ,ימציא המבוטח ,א החברה תדרוש זאת ,את מאזני המבוטח ,דו"ח ניהול הוצאות
הייצור ,לרבות ההוצאות הקבועות והמשתנות ,פרוט עלויות הייצור ,וכל מסמ נוס שהחברה
תדרוש ביחס להסכ המחוסה ו/או להוכחת ההפסד.
סעי6 $

מטבע תשלו התביעה

ההפסד ישול ע"י החברה בשקלי חדשי.
סעי7 $

חריגי

הוראות תוספת זו לא יחולו בכל אחד מהמקרי הבאי:
א.

במקרה שבו המבוטח לא קיבל את כל האישורי ליצור ו/או יצוא המוצר לקונה המיוחד
הדרושי על פי הדי באר ,הקונה ו/או בישראל.

ב.

במקרי המפורטי בסעיפי  3.3.1ו  4.2לפוליסה.

ג.

במקרי בה הופסק תהלי היצור מסיבות התלויות במבוטח ו/או ספקיו ו/או קבלני
המשנה שלו ,לרבות שביתה או השבתה.

ד.

במקרי בה הסכי המבוטח לשינוי מהותי בתחולת העבודה על פי ההזמנה ,שינוי
במועדי האספקה על פי ההזמנה ,שינוי בתמורת ההזמנה או שינוי במועדי תשלו
התמורה ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

סעי8 $

הוראות שונות

כל יתר הוראות הפוליסה יעמדו בתוקפ.
תארי:
_____________________________________
ב.ס.ס.ח  1החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

