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 - SMART FLYביטוח צד ג‘ לרחפנים
כותרות והערות שוליים נכללות למטרות נוחות ההתייחסות בלבד ולא ייחשבו לחלק מפוליסה זו.
מילים וצירופי מילים מסוימים המשמשים בפוליסה זו הינם בעלי משמעויות מיוחדות שאותן ניתן למצוא בפרק א‘“ :הגדרות“.
המבטחת מסכימה לבטח מפני חבות הנובעת מתאונה המתרחשת במהלך תקופת הביטוח ,בכפוף לתנאי הפוליסה.

פרק א‘ ׀ הגדרות
1

תאונה

פירושה תאונה אחת או סדרת תאונות הנובעות מאירוע אחד.

2

הנאה /שימוש פרטי

פירושה שימוש למטרות פרטיות ולמטרות הנאה אך לא שימוש לצורך עסק או מקצוע ולא לצורך
שכירה ) (hireאו בעד ערך ).(reward

3

עסק

פירושו שימוש ברחפן במסגרת עבודה או במהלך פעולות בעבודה ,ולמעט שימוש מסחרי.

4

שימוש מסחרי

פירושו שימוש ברחפן לטובת צד שלישי ,בעד ערך ).(in exchange for remuneration

5

תעופה או טיסה

פירושה מרגע שהרחפן נע לצורך המראה ,או מנסה להמריא ,כל עוד הרחפן באוויר ,ועד שהרחפן
משלים את נחיתתו .הרחפן יחשב נמצא בתעופה ,כל עוד הלהבים נעים בעת מהפעלת מנועי
הרחפן ,או כתוצאה מהפעלת מנועי הרחפן ,או בשל כל תנועה אחרת של הלהבים מכל סיבה
שהיא.

6

רת"א

פירושה רשות התעופה האזרחית הישראלית.

7

רחפן

פירושו כלי טיס בלתי מאויש נהוג רדיו ,בין שהוא ממונע ובין שאינו ממונע ,אשר משקלו עולה על
 300גרם ,ואינו עולה על  25ק"ג ,המפורט במפרט של פוליסה זו.
למען הסר ספק – רחפן אינו כולל רחפן שנבנה באופן עצמאי על ידי המבוטח ,או באופן ייחודי
עבור המבוטח ,או הותאם עבור המבוטח ,או כל רחפן שנעשה בו שינוי שלא על ידי היצרן.

8

עבירה פלילית

פירושה עבירה פלילית כפי שהיא מוגדרת בסעיף  24של חוק העונשין הישראלי ;1977 ,אך לא
כולל "חטא" או "עוון" כהגדרתם בחוק העונשין.

9

מבוטח

המבוטח ששמו צויין במפרט ,וכן מפעיל של הרחפן ,וכל נושא משרה ,או עובד של המבוטח,
בפועלם במסגרת תפקידיהם או חובתיהם או עבודתם אצל המבוטח.

 10אפליקציה

אפליקצייה באמצעותה מטיס המבוטח ו/או המשתמש את הרחפן המבוטח ,ועל גביה נשמרים
נתוני ההטסה בזמן אמת כמפורט בדף הרשימה.

פרק ב‘ ׀ הכיסוי
המבטחת מתחייבת לשפות את המבוטח בעד הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם או ישלם לצד שלישי בתור פיצויים על
פי דין )לרבות הוצאות שנפסקו כנגד המבוטח( כתוצאה מנזקי גוף תאונתיים )לרבות מקרי מוות( ונזק תאונתי לרכוש שנגרם
על ידי הרחפן; למען הסר ספק פוליסה זו תכסה את השימושים המפורטים בחלק  3למפרט )מסחריים ,עסקיים ופרטיים(
בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

פרק ג' ׀ גבולות השיפוי
אחריות המבטחת בכפוף לפרק זה לא תעלה על הסכומים שפורטו במפרט ,בניכוי ההשתתפות העצמית המפורטת במפרט.
בנוסף המבטחת תשפה את המבוטח בגין עלויות והוצאות משפט שנגרמו למבוטח בגין תביעה שעשויה להיות מוגשת כנגדו
לפיצויים המכוסים בפוליסה זו ,אך לא יותר מגבול האחריות הנקוב במפרט.

פרק ד' ׀ חריגים כלליים
 .1המבטחת אינה חייבת בגין:
פציעה )לרבות פציעה שהובילה למוות( או אבדן שנגרם לנושא משרה או למי מהעובדים של
א עובדים ואחרים
המבוטח או לשותף עיסקי של המבוטח בזמן שהוא פועל במהלך עבודתו או העסקתו אצל
המבוטח ,או בשל חובה כלשהי שהוא חב למבוטח;
ב

צוות תפעולי

פציעה )לרבות פציעה שהובילה למוות( או אבדן שנגרם לאדם כלשהו )המפורט בסעיף 4
למפרט( במהלך הפעלת הרחפן;

ג

רכוש

אבדן או נזק לרכוש כלשהו השייך ל /או שהינו באחריותו ,או בחזקתו ,או בהשגחתו ,או בפיקוחו
של המבוטח; אבדן או נזק לרכוש בבעלות ,בשכירות ,בחכירה או בחזקת המבוטח או בשליטתו,
בשמירתו או בטיפולו של המבוטח.

 .2פוליסה זו אינה תקפה:
כאשר המפעיל מבצע עבירה פלילית )כהגדרתה בפוליסה זו( ,בהתאם להוראות הדין הישראלי
א בשימושים בלתי
ולהנחיות רת“א;
חוקיים
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כאשר ברחפן היה שינוי או תוספת או התאמה אשר לא בוצעה על ידי היצרן ,לרבות הוספת או
ב שינויים ברחפן
גריעת חלק מהרחפן;
ג

מפעילים לא מורשים כאשר הרחפן מופעל על ידי מפעיל שאינו מצויין בסעיף  4למפרט;

ד

גבולות גיאוגרפיים

ה

איזורי נחיתה והמראה כאשר הרחפן נוחת או ממריא או מנסה לעשות כן ממקום שאינו תואם לנחיות רת”א ,אלא אם
הדבר נגרם על ידי כוח עליון;

ו

חבות חוזית

ז

העדר השתתפות
בתשלום )non

)contractual
(liability

(contribution

כאשר הרחפן הינו מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים המפורטים במפרט ,או מחוץ לאיזור הטיסה
המוגדר באפליקציה )כהגדרתה במפרט( אלא אם הדבר נגרם עקב כוח עליון;

התחייבות או אחריות או ויתור כלשהו שהמבוטח מקבל על עצמו לפי חוזה או הסכם כלשהו;
תביעות המכוסות בכל פוליסה אחרת או פוליסות אחרות ,למעט סכומי ביטוח מעל לגבול
האחריות של הפוליסה האחרת או לפוליסות אחרות כאלה ,בין אם הוגשה תביעה בגין פוליסות
אלה ובין אם לאו ובכפוף לתנאי פוליסה זו;

ח סיכוניי מחשב
)סב“ר  /סייבר(

חבות המבוטח או הוצאות הנובעות במישרין או בעקיפין או שהושפעו או שנבעו משימוש או
הפעלה ,במטרה לגרום אבדן או נזק ,של מחשב ,מערכת מחשב ,חומרה ,תוכנה או קושחה ,או
כל או תהליך או קוד זדוני או וירוס מחשב ,כל מערכת אלקטרונית אחרת;

ט מופעים אוויריים,
אווירונאוטיקה ,או
תחרויות אוויריות

אבדן או נזק או תביעה שנגרמו כתוצאה ממופע אווירי ,אווירונאוטי ,מרוץ ,או תחרות אווירית;

י

כלי נשק

חבות או נזק או תביעה שנגרמו עקב ירי או שימוש בתחמושת או בנשק חם;

יא קרינה חשמלית או
אלקטרומגנטית

אבדן או נזק או תביעה שנגרמו בשל הפרעה או קרינה חשמלית או אלקטרומגנטית;

יב שימושים מיוחדים

לתביעות הנובעות מ -או בקשר עם לימוד או הדרכה ,אווירובטיקה ) ,(Aerobaticsציד ,דייג,
שמירה ,כיבוי אש ,הפלה ,שחרור או ריסוס של כל דבר שהוא ,או כל ניסוי שהוא;

יג

נזק צפוי

פציעה )לרבות פציעה שהובילה למוות( או אבדן או נזק או מקרה ביטוח שנגרם כאשר המבוטח
פעל ברשלנות רבתי שלוותה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות
מקרה הביטוח;

יד חבות בגין יחסי עבודה לתביעות הנובעות מכל התחייבות לה המבוטח עשוי להיות אחראי בשל פיצוי כלשהו לעובדים,
פיצויי פיטורין ,דמי אבטלה ,או חוק הטבות בשל נכות ,או כל חוק דומה;
טו הפרת זכות קניינית/
זכות לפרטיות

לתביעות:
)א( הקשורות במישרין או בעקיפין לפגיעה בזכויות קנייניות של אחרים לרבות באמצעות טיסה
מעל הקניין ,או פעולות אחרות של הרחפן; או,
)ב( הקשורות במישרין או בעקיפין לכל הפרה של חוק או זכות לקניין רוחני; או,
)ג( הקשורות במישרין או בעקיפין לפגיעה בפרטיות או הפרת זכות לפרטיות;

טז חפצים או רכיבים
נילווים

כל פגיעה לצד שלישי הנגרמת על ידי חפץ שאינו חלק בלתי נפרד מהרחפן;

יז

מלחמה ,חטיפה
וסכנות אחרות
) AVN48Bמתואם(

תביעות שנגרמו על ידי:
 .1מלחמה )אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה( ,פלישה ,פעולות של אוייבים זרים ,פעולות עויינות
)מעין מלחמתיות( ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהפכה ,התקוממות ,משטר צבאי ,הפיכה צבאית
או ניסיונות לתפיסה בכוח של השלטון.
 .2פרעות ,מהומות או שיבושי עבודה.
 .3טרור; לעניין סעיף זה "טרור" משמעו כל חבלה או פעולה מזיקה שבוצעה באלימות למטרות
פוליטיות או למטרת הפחדת הציבור או חלק ממנו ,על ידי איש או אנשים בין אם פועלים בשם
או בקשר עם ארגון כלשהו ,ובין אם לא ,וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות
הידועה בשם "אינתיפדה".
 .4כל פעולה זדונית או פעולת חבלה.
 .5עיקול ,הלאמה ,השתלטות ,הגבלה ,עיקוב ,מעצר ,ניכוס ,הפקעה לצורך זכאות או שימוש
על ידי ,או בכפוף לצו של רת"א ,או של ממשלה כלשהי )צבאי או אזרחי( או רשות ציבורית
או מקומית.
כמו כן ,הפוליסה אינה מכסה תביעות הנובעות בעת שהרחפן מצוי מחוץ לשליטתו של המבוטח,
מהסיבות המפורטות בסעיפים קטנים ) ;(5) – (1הרחפן יחשב כרחפן ששב לשליטת המבוטח
עם שובו של הרחפן התקין למבוטח – בשטח שאינו מוחרג בשל התחום הגיאוגרפי של פוליסה;

יח חריג קרינה גרעינית
) AVN38Bמתואם(

פוליסה זו אינה מכסה:
 .1אבדן או נזק לרכוש מכל סוג שהוא ,או כל נזק או חבות או הוצאה מכל סוג שהוא שנגרמו
באופן ישיר או בלתי ישיר או כתוצאה מ -או שנבעו מ-
 .2חבות מכל סוג שהוא ,הנובעת במישרין או בעקיפין ,במלואה או בחלקה ,או נובעת מ -
)א( המאפיינים הרדיואקטיביים ,הרעילים ,הנפיצים ,מאפיינים מסוכנים אחרים של מתקן
גרעיני הטעון חומר נפץ או רכיב גרעיני שלו;
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)ב( מאפיינים רדיואקטיביים או שילוב של מאפיינים רדיואקטיביים עם מאפיינים רעילים ,נפיצים
או מאפיינים מסוכנים אחרים של כל חומר רדיואקטיבי אחר במהלך ההובלה כמשא ,כולל
איחסון או טיפול משני בהם;
)ג( קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי ,או מאפיינים רעילים ,נפיצים או מאפיינים מסוכנים
אחרים ,של כל מקור רדיואקטיבי אחר כלשהו.
יט חריג רעש ,זיהום
וסיכונים אחרים

) (1פוליסה זו אינה מכסה תביעות שנגרמו באופן ישיר או עקיף על ידי ,או כתוצאה מ:
)א( רעש מכל סוג שהוא;
)ב( זיהום ) (pollution and contaminationמכל סוג שהוא;
)ג( הפרעה חשמלית או אלקטרומגנטית;
)ד( הפרעה לשימוש או מניעת שימוש ברכוש כלשהו -
אלא אם אלה נגרמו כתוצאה משריפה שנבעה מהתרסקות או התפוצצות או מקרה חירום
מתועדים במהלך טיסה שגרם לפעולה לא נורמלית של הרחפן.
) (2בנוגע לתביעות משולבות כלשהן ,המבטחת תשלם )בכפוף להוכחת אבדן או נזק ובכפוף
לגבולות האחריות של הפוליסה( למבוטח את אותו חלק של הפריטים הנזוקים הבאים אשר
עשויים להיות מוקצים ) (Allocatedלתביעות המכוסות על ידי הפוליסה:
) (iפיצויים שהושתו על המבוטח;
) (iiהוצאות הגנה והוצאות שנגרמו למבוטח במהלך הגנתו.
) (3אין באמור בחריג זה כדי לבטל כל חריג לגבי זיהום רדיואקטיבי או כל חריג אחר בפוליסה זו.

פרק ה' ׀ תנאים מוקדמים הנוגעים לכל פרקי פוליסה זו
המבוטח נדרש למלא במלואם את התנאים הבאים בטרם תהא למבטחת חבות כלשהי לשלם תשלום כלשהו על פי פוליסה
זו.
1

ציות לתקנות
ולהוראות לעניין
ניווט אווירי

2

הודעה על מקרה נזק הודעה מיידית על כל אירוע שעשוי להביא לתביעה בכפוף לפוליסה תשלח למבטחת באופן
או הודעה על הליכים המפורט במפרט .בכל מקרה של אירוע שעלול להביא לתביעה ,המבוטח:
)א( יספק פרטים מלאים בכתב על אירוע שכזה וימסור הודעה באופן מיידי על כל תביעה ויצרף
מכתבים או מסמכים כלשהם הנוגעים לה;
)ב( ימסור הודעה למבטחת על כל כתב אישום שהוגש נגדו או חקירה משטרתית או כל רשות
אחרת או חקירת סיבות מוות או כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או העמדה לדין העומדת
להתרחש;
)ג( ימסור למבטחת כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים
הנדונים בסעיף זה.

3

איסור הודאה

המבוטח יציית לכל התקנות ,הצווים וההוראות לעניין הטסה ניווט אווירי וכשירות לטיס שהוצאו
על ידי כל רשות מוסמכת ,הנוגעים להפעלה בטוחה של הרחפן ויוודא כי:
)א( הרחפן כשיר לטיסה בהתחלת כל טיסה;
)ב( כל ספרי הרישומים ) (Log Booksותיעוד אחר בנוגע רחפן ,הנדרשים על ידי תקנות או צווים
כלשהם אשר הינן בתוקף מעת לעת ,לרבות מידע הנמצא באפליקציה או במכשיר עליו היא
מותקנת ,יישמרו מעודכנים ויינתנו למבטחת או לנציגיה על פי בקשתה;
)ג( העובדים והנציגים של המבוטח מצייתים לצווים ולדרישות כאלה.

שום הודאה ) ,(Admissionתשלום ,הצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא ייעשו ולא
יינתנו על ידי המבוטח או על ידי מי מטעמו ,בלי הסכמה מראש ובכתב של המבטח.

פרק ו' ׀ תנאים כלליים לפוליסה זו
1

טיפול בתביעות

2

תחלוף /שיבוב

3

ביטול

פוליסה זו עשויה להיות מבוטלת על ידי המבטחת או המבוטח ,מכל סיבה שהיא ,במתן של
הודעה בכתב  30ימים מראש על ביטול שכזה .היה ובוטלה על ידי המבטחת ,תחזיר המבטחת
החלק היחסי ) (pro rataשל הפרמיה שטרם נוצלה .לא יהיה החזר של הפרמיה בנוגע לכל רחפן
שלגביו שולם הפסד ) (lossאו שיש לשלמו בכפוף לפוליסה זו .סעיף זה כפוף לפרמיית מינימום
אשר תצויין במפרט ,אשר לא תושב למבוטח בעת ביטול הפוליסה.

4

המחאת זכויות

פוליסה זו לא תומחה בשלמותה או בחלקה לאחר ,מבלי הסכמת המבטחת שניתנה מראש
ובכתב.

)(subrogation
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המבטחת תהא רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ליטול ולידה ולנהל בשם המבוטח את ההגנה
כלפי כל תביעה בכל עת וכל עוד ברצונה בכך ,למבטחת יהא שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול
כל ההליכים או בנגע לסידור או ליישוב כל תביעה .יחד עם זאת מוסכם כי המבטחת תעשה
כמיטב יכולתה לפעול בתאום עם המבוטח .המבטחת מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה עם
המבוטח ,במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב.
במקרה של תשלום כלשהו על פי פוליסה זו ,מסכים המבוטח לתת למבטחת את הזכות לכל
שיבוב והשבת התשלומים שביצעה המבטחת .המבוטח מסכים לחתום על כל המסמכים
הנדרשים ולעשות כל מה שיש לבצע באופן סביר כדי להבטיח זכויות אלה על מנת לאפשר
למבטחת להגיש תביעה בשמו .המבוטח מסכים לשתף פעולה באופן מלא בתביעה של המבטחת
בדיון משפטי כאמור .המבוטח מסכים שלא לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בזכות השיבוב של
המבטחת ללא הסכמתה בכתב ,בין אם ספג המבוטח הפסד שלא שופה ובין אם לאו.
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 - SMART FLYביטוח צד ג‘ לרחפנים
פוליסה זו תפורש בהתאם לדין הישראלי .לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט ייחודית.
 5הדין החל וסמכות
שיפוט
6

שני רחפנים או יותר

כאשר שני רחפנים או יותר מבוטחים בזאת ,תנאי פוליסה זו יחולו בנפרד על כל אחד מהם.

7

גבולות האחריות
במקרה של מספר
מבוטחים

על אף כיסוי של מספר מבוטחים בפוליסה זו ,בין באמצעות תוספת לפוליסה או באופן אחר,
האחריות הכוללת של המבטחת בנוגע למי מהמבוטחים או לכל המבוטחים לא תעלה על גבולות
האחריות המפורטים במפרט.

8

גישה למידע בעת
תביעה

כל מידע שנאסף על ידי האפליקציה ,יבדק ויבחן על ידי המבטחת במקרה של כל תביעה.
בנוסף לאמור לעיל ,המבוטח מחוייב לספק למבטחת כל מידע המצוי במכשיר עליו מותקנת
האפליקציה ,וברחפן עצמו.

9

תביעות שקריות
ותביעות שבהונאה

) (1בעת הגשת תביעה או טיפול בתביעה ,המבוטח:
)א( לא יסתיר מהמבוטחת במכוון או ברשלנות ,כל מידע אשר הוא יודע ,או צריך היה לדעת
כי הוא משמעותי לבחינת הכיסוי של התביעה.
)ב( לא יתן למבטחת כל מידע אשר הוא יודע שהינו שקרי ,הן ביחס לאירוע נשוא התביעה ,והן
ביחס לסכומי הנזק הנתבעים;
)ג( לא יונה בכל צורה שהיא את המבוטחת ,ולא יסתיר מהמבטחת כל הגנה הידועה לו בנוגע
לחבותו של המבוטח.
) (2בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף קטן ) ,(1רשאית המבטחת לדחות או לסרב
לשלם את כל תשלום במלואו או בחלקו בגין התביעה.
) (3במקרה המתואר בסעיף קטן )) (1ב( רשאית המבטחת:
)א( לבטל את הפוליסה מתאריך קרות האירוע נשוא התביעה )ובכללותו(;
)ב( לגבות מן המבוטח כל סכום ששולם לאחר התאריך האמור;
)ג( להשאיר בחזקתה את כל דמי הביטוח ששולמו בגין פוליסה זו;

)(AVN 100
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