כיסוי עילי ) (Top Up Coverלביטוח אשראי בישראל
תוספת מס'  19לפוליסה _________ )להל" :פוליסת הביטוח"(
שהוצאה ביו ________ ל _________ )להל" :המבוטח"(;
הקדמה
מדינת ישראל באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר ,החליטה לסייע ליצואני ישראלי
בתחו ביטוח סיכוני סחר חו לטווח קצר ,החל משנת  2009במסגרת העמדה של כיסוי עילי ) Top
 (Up Coverמעבר לכיסוי הבסיסי שהחברה מעניקה למבוטחי ,בהיות ספקי המעניקי אשראי
ללקוחותיה.
המדינה מייחדת את התכנית ליצואני בלבד .מתו מגמה לסייע ג לספקי בשוק המקומי ולא
רק ליצואני במציאת כיסוי ביטוחי גבוה יותר ללקוחות מסוימי ,עלה בידי בססח לרתו
לתכנית זאת מבטחי משנה מובילי בעול ,אשר מוכני לקחת על עצמ את סיכוני האשראי
בתנאי זהי לאלו של הממשלה.

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.

.1

.2

הזכאות להשתתפות מבוטח במסגרת תוספת כיסוי עילי
1.1

למבוטח פוליסה תקפה אצל החברה.

1.2

המבוטח והחברה חתמו על תוספת זו.

1.3

המבוטח שיל פרמיה בגי $מכסות האשראי בגינ $קיבל כיסוי עילי.

קוני שהמבוטח רשאי לבקש בגינ תוספת כיסוי עילי
על קוני שהמבוטח רשאי לבקש בגינ תוספת כיסוי עילי לעמוד בכל התנאי שלהל:$

.3

2.1

קיימת למבוטח מכסת אשראי תקפה של החברה בגי $הקונה )להל" :$הכיסוי הבסיסי"(.

2.2

מספר ימי האשראי לקונה אינו עולה על  365ימי.

2.3

במועד הגשת הבקשה לכיסוי עילי הקונה אינו נמצא בהסדר פריסת תשלומי.

החרגות קוני
תוספת זאת לא תחול לגבי סוגי הביטוח הבאי:

.4

3.1

ערבויות מכל סוג שהוא

3.2

ביטוח עלויות ייצור ומקדמה

3.3

מכסות אשראי בשקול דעת עצמי של המבוטח)(S.D.L.

גובה הכיסוי העילי

4.1

המבוטח רשאי לבקש להפעיל את הכיסוי העילי לגבי כל הקוני או חלק ,המכוסי
במסגרת הכיסוי הבסיסי וזאת לפי שיקול דעתו ,א מצא שבהתייחס לקוני אלו הכיסוי
הבסיסי של החברה אינו מספק והוא מעוניי $להגדילו.

4.2

המבוטח רשאי לבקש להגדיל את הכיסוי הבסיסי באמצעות הכיסוי העילי בשיעור
המפורט להל $ביחס לסכו הכיסוי הבסיסי התק* ,אשר נית $בגי $קונה כדלקמ:$
4.2.1

הפעלת תוספת של  10%ביחס לכיסוי הבסיסי או

4.2.2

הפעלת תוספת של  20%ביחס לכיסוי הבסיסי או

4.2.3

הפעלת תוספת של  30%ביחס לכיסוי הבסיסי או

4.2.4

הפעלת תוספת של  40%ביחס לכיסוי הבסיסי או

 4.2.5הפעלת תוספת של  50%ביחס לכיסוי הבסיסי.
על א* האמור לעיל מובהר כי בהתייחס לחשיפות בשוק המקומי ,סכו הכיסוי העילי
המרבי הינו מיליו $שח ,אלא א כ $הודיעה החברה למבוטח על שינוי המגבלה כאמור
בכתב.
4.3

מובהר כי הכיסוי הבסיסי לצור קביעת סכו הכיסוי העילי ,מבוטא במכסת האשראי
התקפה למבוטח ללא תוספת כלשהי ,בא קיימת למבוטח.

4.4

סכו הכיסוי העילי ישתנה מעלה או מטה באותו מועד שבו יחול שינוי בכיסוי הבסיסי
ובאופ $יחסי לכיסוי הבסיסי.

4.5

הכיסוי העילי יתבטל באותו מועד שבו החברה תבטל את הכיסוי הבסיסי בהתא לקבוע
בפוליסה.

4.6

המבוטח יוכל לרכוש כיסוי עילי לקונה פע אחת במהל רבעו $קלנדרי.

4.7

הגדלה או הקטנה של התוספת ביחס לכיסוי הבסיסי לא יוכלו להיעשות במהל הרבעו,$
אלא ברבעו $אחר.

4.8

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

.5

תנאי הכיסוי העילי
תנאי הכיסוי העילי ,לרבות שיעור הכיסוי וימי האשראי ,יהיו זהי לכיסוי הבסיסי
בהתא לקבוע במכסת האשראי.

.6

אופ הפעלת הכיסוי העילי
6.1

המבוטח יגיש בקשתו לקבלת כיסוי עילי ברבעו $קלנדרי מסוי ,עד ה .10לחודש הראשו$
ברבעו $הקלנדרי.

6.2

במסגרת הבקשה יעביר המבוטח לחברה רשימת קוני עבור הוא מעוניי $לרכוש כיסוי
עילי .רשימה זו תישלח על ידי המבוטח לתא דואר אלקטרוני שכתובתו:
 DomesticTopUp@icic.co.ilבקוב אקסל ,במבנה קבוע על פי המידע המצוי$
בנספח המצ"ב

6.3

תוק* מכסת הכיסוי העילי שתגיע לחברה כאמור עד ה 10.בחודש הראשו $ברבעו $יהיה,
א אושרה על ידי החברה ,מתחילת הרבעו $הקלנדרי.

6.4

במקרי חריגי המבוטח יהא רשאי להגיש בקשה ג לאחר ה 10.בחודש הראשו $של
הרבעו $הקלנדרי ,א במקרה זה – תוקפו של הכיסוי העילי ,א אושר על ידי החברה,
יהיה מיו הבקשה.

.7

.8

.9

6.5

על בסיס רשימת הקוני שעבור התבקש כיסוי עילי ,החברה תפיק רשימה של קוני
מאושרי .רשימה זו תשלח למבוטח בדואר אלקטרוני חתו דיגיטלית .למבוטח יינת$
כיסוי עילי באותו רבעו $רק בגי $קוני המצויי ברשימה זו.

6.6

מובהר כי הכיסוי העילי לכל קונה שבמסגרת תוספת זאת תק* לגבי משלוחי בתקופת
הרבעו $הקלנדרי בלבד וכי בא המבוטח מעוניי $בהמש הכיסוי העילי לאותו קונה ,עליו
לכלול את הקונה בבקשתו לכיסוי עילי ברבעו $העוקב.

פרמיית הכיסוי העילי
7.1

בגי $הכיסוי העילי המועמד לרשות המבוטח על ידי מבטחי המשנה ,המבוטח יחויב,
באמצעות החברה בפרמיית ביטוח בשיעור של  0.15%לחודש .

7.2

הפרמיה תיגבה מדי רבעו $ותחושב כמכפלת סכו הכיסוי העילי בשיעור הפרמיה
החודשית שפורטה לעיל כשהיא מוכפלת בשלושה חודשי חיוב:

7.3

המבוטח יהיה חייב בתשלו פרמיה בגי $רבעו $מלא ,ג בעד כיסוי עילי שתחילתו
באמצע רבעו $וג בעד כיסוי עילי אשר בוטל או הופסק ,באופ $מלא או חלקי ,במהל
הרבעו .$היה ועלה הכיסוי הבסיסי במהל הרבעו $לא יחויב המבוטח בתשלו פרמיה
נוספת בגי $הכיסוי העילי .למע $הסר ספק ,ירד הכיסוי הבסיסי במהל הרבעו ,$המבוטח
לא יהיה זכאי להפחתת הפרמיה בהתא

7.4

דמי הביטוח בגי $הכיסוי העילי ,כאמור לעיל ,אינ חלק מדמי הביטוח בגי $הכיסוי
הבסיסי לצור כל סעי* בפוליסת הביטוח על נספחיה המתייחס לדמי הביטוח ,לרבות
חישוב דמי ביטוח מינימאליי.

7.5

התשלו יתבצע לא יאוחר מ 14.ימי ממועד הפקת החיוב שישלח על ידי החברה ו/או
במועד חיוב על פי מס"ב .יודגש כי תשלו כאמור מהווה תנאי לכיסוי העילי ולזכאות על
פיו.

7.6

החברה תהיה רשאית לקזז כל סכו שהמבוטח חייב בגי $התוספת הנדונה ,מכל סכו
שמגיע למבוטח מאת החברה בקשר לפוליסת הביטוח או לתוספת לפוליסת הביטוח.

7.7

במידה וקיי למבוטח חוב פרמיה בגי $הכיסוי העילי ו/או הבסיסי ,רשאית החברה
לשיי כל תשלו המגיע לה על פי החלטתה הבלעדית.

7.8

למע $הסר ספק ,מובהר כי חיובי הפרמיה ודמי הרישו הרגילי לחברה בגי $הכיסוי
הבסיסי ,יהיו על מלוא סכו המכירה ובכלל זה ג על מכירות מעבר לסכו מכסת
האשראי על פי הקבוע בפוליסה ונספחיה.

חיובי הנהלת חשבונות
8.1

חיובי בגי $הכיסוי העילי יופקו בתעודת חיוב נפרדת בש "חיוב בגי $כיסוי עילי "

8.2

תעודת "חיוב בגי $כיסוי עילי " תשלח למבוטח יחד ע תעודת החיוב הרגילה במידה
ויהיו בה שורות רישו לכיסוי עילי.

8.3

החיוב יהיה נקוב בדולר אמריקאי וישול בדולרי או בשקל חדש על פי שער הדולר
היציג במועד התשלו.

שימוש בכיסוי העילי לצורכי מימו
המבוטח רשאי לעשות שימוש בכיסוי העילי )לרבות בתגמולי הביטוח אשר משולמי
לפיו( לצרכי מימו $בדומה לכיסוי הבסיסי.

.10

תקרת אחריות מרבית לכיסוי העילי
10.1

תגמולי הביטוח אשר ישתלמו למבוטח על פי הכיסוי העילי ,לא יחשבו כתגמולי ביטוח
לצור תקרת אחריות מרבית של המבוטח על פי הפוליסה.

.11

תביעות וגבייה
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

.12

בעת התרחשות נזק המכוסה בתוספת כיסוי עילי ,יש להגיש לחברה תביעת ביטוח אחת
לשני סוגי הכיסוי הביטוחי כקבוע בפוליסה ,לציי $בטופס התביעה כי למבוטח תוספת
כיסוי עילי ולצר* העתק של התוספת לכיסוי עילי.
על המבוטח לדווח לחברה בכתב ובאופ $מיידי על סכסו מסחרי המתנהל בבית משפט
ו/או אצל בורר בי $המבוטח לבי $קונה שבמסגרת הכיסוי העילי ,בהתייחס לחוב מבוטח.
במקרה של תביעת תגמולי ביטוח של המבוטח ,יעשה שימוש בכיסוי העילי רק א
הכיסוי הבסיסי אינו מכסה באופ $מלא את ס החוב ברוטו לפי החשבוניות המכוסות.
שלילת זכאותו של המבוטח לתגמולי ביטוח בגי $כיסוי בסיסי שוללת מאליה את זכאותו
לקבלת תגמולי בגי $הכיסוי העילי.
החברה והמבוטח יטפלו בגביית החוב אשר מכוסה במסגרת הכיסוי העילי ,באותה דר
בה ה מטפלי בגביית חובות אשר מכוסי על ידי שכבת הכיסוי הבסיסי.
תגמולי הביטוח אשר מתייחסי לכיסוי העילי ,כאמור לעיל ,אינ חלק מתגמולי הביטוח
בגי $הכיסוי הבסיסי לצור כל סעי* בפוליסת הביטוח על נספחיה המתייחסי לתגמולי
ביטוח.

העברת מידע למבטחי המשנה
המבוטח נות $בחתימתו על התוספת את הסכמתו לחברה להעברת כל מידע ו/או נתו$
מהחברה למבטחי המשנה ובכלל זה נתוני הקונה נשוא החשיפה ,הדרוש למבטחי המשנה
בהתייחס לקוני שהמבוטח ביקש לכלול בתוספת .בחתימה על תוספת זו מצהיר המבוטח כי
אי $לו ולא יהיו לו כל טענות כנגד החברה במידה ומבטחי המשנה יעשו שימוש במידע על פי
די.$

.13

.14

כניסת הכיסוי העילי לתוק-
13.1

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

13.2

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

13.3

בשו מקרה לא ייכנס כיסוי עילי לתוק* באופ $רטרואקטיבי ,בהתייחס לחודשי
הקודמי לחודש ההצטרפות לתכנית או למשלוחי הקודמי למועד בקשת הכיסוי
העילי לקונה ,או למשלוחי הקודמי לחודש הבקשה ,בכול כמפורט בתוספת זאת.

13.4

הכיסוי העילי מוענק למבוטח לתקופה של רבעו $קלנדרי,

סיו תוספת הכיסוי העילי לפוליסת הביטוח
14.1

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.

14.2

במקרה של אי תשלו דמי הביטוח עבור הכיסוי הביטוחי המשלי באופ חלקי או
מלא
החברה רשאית להביא את התוספת לפוליסת הביטוח לידי סיו במקרה של אי תשלו
חלקי או מלא על ידי המבוטח של דמי הביטוח בגי $הכיסוי העילי במועדי שנקבעו
לתשלומ .במקרה זה סיו התוספת ייכנס לתוק* מתארי מת $הודעה למבוטח.

14.3

הבאת התוספת לסיו על ידי המבוטח

המבוטח רשאי להביא את התוספת לפוליסת הביטוח לידי סיו על ידי משלוח מכתב ע
אישור מסירה אל החברה .סיו התוספת ייכנס לתוק* כאשר תתקבל ההודעה .סיו
התוספת אינו מביא את פוליסת הביטוח של המבוטח לידי סיו.
המש .טיפול במקרה של סיו התוספת לפוליסת הביטוח

14.4

כיסוי עילי שבתוק* במועד שבו הסתיימה או בוטלה התוספת לפוליסה ,ימשי להיות
מטופל בהתא להוראות הסכ זה עד לסגירת תיק התביעות והגביות האחרו.$

.15

העדר קשר ישיר בי המבוטח לבי מבטחי המשנה
15.1

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 מבטחי המשנה

.16

יתר הוראות הפוליסה ימשיכו לעמוד בתוקפ.$

.17

הגדרות
17.1

"בקשה לרכישת כיסוי עילי ) – "(Top Up Coverבקשה של המבוטח לבטח אותו
בכיסוי עילי ). (Top Up Cover

17.2

"כיסוי עילי ) – "(Top Up Coverסכו מכסת האשראי הנוס* ,מעל סכו הכיסוי
הבסיסי ,שאושר על ידי החברה למבוטח לגבי קונה מסוי בשיעור של ,20% ,10%
 40% 30%או .50%

17.3

"מכסת האשראי הבסיסית" " /כיסוי בסיסי"– מכסת האשראי התקפה על פי
הפוליסה של החברה שהוצאה למבוטח.

17.4

"רבעו קלנדרי" – תקופה של  3חודשי בטוח במסגרת הכיסוי העילי ) Top Up
 (Coverהמתחילה ב 1 .ב ינואר – 1 ,באפריל ב 1 .ביולי וב –  1באוקטובר כל שנה.

17.5

"שער דולר ארה"ב" – שער הדולר היציג האחרו $שהיה ידוע במועד תשלו לפי
תוספת זו.

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: .

______________
___________________________________
המבוטח

תארי_______________ .

___________________________________
בססח  החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

