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הרחבות מיוחדות עבור יקבי בוטיק

• הרחבה לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים בעת הימצאו מתחת
לכיפת השמיים מוגבל לסך  20%מסכום הביטוח למלאי.
• כיסוי לנזקי נוזלים והתבקעות :מוגבל ל  .$ 250,000הכיסוי חל גם על אבקה.
• הרחבה לתסיסה ,התחממות עצמית או בעירה עצמית של מלאי תירוש ,יינות
ומשקאות חריפים המאוחסנים במכלים ,ו/או בחביות בתהליך הייצור וההבשלה.
הכיסוי מוגבל ל  10%מסכום הביטוח ולא יותר מ .$ 25,000
• התמוטטות מדפים :ו/או חביות עד לסכום של  ₪ 500,000למקרה ביטוח ולתקופה.
• כיסוי ייחודי לנזק עקיף למלאים הכולל קלקול מוצרים בתהליך ו/או מוצרים
מוגמרים ו/או חומרי גלם המוחזקים במקום המבוטח לרבות במקרר ,בחדר
קירור או ארון קירור או במרתף כתוצאה מנזק לרכוש אחר מבוטח ו/או מדחייה
או הפסקת תהליך הייצור ו/או משינוי טמפרטורה ,ו/או שינוי בלחות או שיבוש
או הפסקת פעולת מערכות מיזוג האוויר או הקירור במקום בו מוחזק המלאי או
הסחורה הנ"ל בתנאי שנגרמו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על פי פוליסה
זו .הכיסוי מוגבל ל  25%מסכום הביטוח של המלאי או לסך של  ,$ 100,000הנמוך
מביניהם.
• מלאי הצהרתי  -ההגדרה כוללת:
• "סחורות המוחזקות באחסון לצורך מכירה ,מוצרים בתהליך ,חומרי גלם או
תוצרת גמורה ,לרבות אך לא מוגבל לאספקה ארוזה .ענבים בצורים או ענבים
שעברו תהליך מעיכה ,יין או נוזל בתהליך ,יין או נוזל בתהליך כלשהו של תסיסה,
יין או נוזל מבוקבק ויין או נוזל חביות.
• "יין" – ייחשב כל מוצר או משקה המטופל אצל המבוטח ,בין אם עונה להגדרה
המקצועית של יין ובין אם לאו.
• "ערך שוק" הינו מלאי מכל סוג שהוא הניתן לקנייה ומכירה בשוק סחורות בו
נקבעים מחירי סחורות בין מוכרים לקונים ,מאותו הסוג ומאותה האיכות.
• "מלאי מבוקבק"  -יין או מוצרי יין אחרים ,בין אם עונים להגדרה המקצועית כיין
ובין אם לאו:
 .iבבקבוק או
 .iiשאינם בבקבוק אך:
 .1בלתי ניתנים להחלפה בסוג או באיכות.
 .2אשר במהלך העסקים הרגיל של המבוטח יהיו מבוקבקים ובהיותו של
המבוטח יצרן או מעבד.

• "יין בחבית" – יין המצוי אצל המבוטח בהיותו יצרן או מעבד אשר אינו מוגדר כיין
מבוקבק.
• קביעת ערך הרכוש המבוטח:
בגין חומרי גלם כולל ענבים בהיותם באולם הייצור לצורך התחלת הייצור,
וחומרי אריזה – עלות הרכישה מחדש במועד הקובע.
בגין מוצרים בתהליך בכל שלביו עד היות המוצר מוצר מוגמר בבקבוקים –
ערך המכירה במועד הקובע.
• זיהום של יין או אלכוהול :אבדן או נזק ליין או למשקה אלכוהולי אחר הכלול
ברכוש המבוטח החל מהיותו בתהליך ייצור ראשוני ועד סיום תהליך ההבשלה,
שנגרם כתוצאה מזיהום או קלקול של המוצר ואשר ארע עקב חדירה בלתי צפויה
של חומרים או גופים זרים או בלתי כשירים בעת תהליך מהילה או ערבוב או
שפיה .מוגבל לסך של  10%מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מה .$ 25,000
• פיצויים בשל הפרת התחייבות חוזיות לרכישת יבולים :ההרחבה מוגבלת לסך של
 $ 10,000או הסכום ששילם המבוטח בפועל הנמוך מביניהם.
• בריחת יין  -הפוליסה תכסה בריחה ו/או נזילה של יין השייך למבוטח ו/או מוחזק
על ידי המבוטח בנאמנות ו/או בקונסיגנציה ו/או מכח הסכם.
היעדר פעולה בשבתות ובחגי ישראל
במקרה של אבדן או נזק שיארע באחד מחגי ישראל או מועדי ישראל ,בזמנים
ובמועדים שבהם אסורות פעולות כלשהן על-פי ההלכה ,לא יטען המבטח להיעדר
פעולה להקטנה או לצמצום הנזק מצד המבוטח ובלבד שהיקב מחזיק בתעודת
הכשר שהוצאה על-ידי מי שמוסמך לתיתה .במקרה כזה ישלם המבטח את האבדן
או הנזק המבוטח על-פי תנאי הפוליסה בניכוי השתתפות עצמית בשיעור של 10%
מגובה האבדן או הנזק ולא פחות מ₪ 27- 30,000-

הרחבות נוספות ייעודיות

• בביטוח שבר מכני  -קלקול סחורה בקירור
• סחורה בהעברה
• צד ג' – עבור מרכז מבקרים

