
יוצאי  לסיכונים  חשופים  פרטיים,  ואוספים  מוזיאונים  גלריות, 

ציורים,  דוגמת:  שברשותם,  הערך  יקרת  התכולה  בזכות  דופן 

בעלי  נדירים  וחפצים  שטיחים  פסלים,  צילומים,  תחריטים, 

בביטוח חפצי אמנות,  הבינלאומי  הניסיון  וכספי.  היסטורי  ערך 

יהלומים ודברי ערך, הביא את פלתורס ביטוח להציע לקהל זה 

תכנית ביטוח Fine Art מיוחדת.

PelArt תכנית ביטוח Fine Art ייחודית ואטרקטיבית במיוחד, 
המותאמת ליצירות ולחפצי אמנות במוזיאונים, גלריות, תערוכות 

בזמן  ביטוחי  כיסוי  מעניקה  הביטוח  תכנית  פרטיים.  ואוספים 

הימצאותם באתרים המבוטחים או כשהם נודדים בעולם.

Subsidiary of Migdal Group

pelart@pel-ins.com ,03-7537007 :ליצירת קשר

PelArt
 תכנית ביטוח Fine Art המובילה
במוזיאונים, גלריות ואוספים פרטיים



Subsidiary of Migdal Group

pelart@pel-ins.com ,03-7537007 :ליצירת קשר

* כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה אשר יגברו בכל מקרה של סתירה

PelArt מעניקה לגלריות, מוזיאונים ואוספים פרטיים, כיסוי 
ביטוחי רחב במסגרת פוליסת כל הסיכונים הכוללת, בין היתר:

כיסוי להעברות, משלוחים ותערוכות  ›
כיסוי בגין רעידת אדמה  ›

הוצאות פינוי הריסות  ›
מתן זכות למבוטח לרכישת רכוש שהושב לחברה לאחר נזק  ›

הגנה בפני הליכים משפטיים המוגשים נגד המבוטח בטענה לחבותו   ›
החוקית כשומר על פריט כלשהו

שיפוי בגין הוצאות נוספות ו/או נלוות להקטנת נזק לאחר מקרה   ›
הביטוח, לרבות שחזור פריט במקרה של נזק חלקי

הרחבות נוספות בנוסף לגבול אחריות בפוליסה וללא 
השתתפות עצמית:

הוצאות שחזור מסמכים עד 15,000 $   ›
הוצאות רישום מלאי לאחר נזק מכוסה עד 15,000 $  ›

“פרס למוצא הישר” בעקבות אובדן או גניבה )כפוף למגבלות החוק(  ›
תשלום עלויות שירות מכבי-אש במקרה ביטוח עד 25,000 $   ›

תשלום בגין מילוי מחדש של מערכות גילוי אש לאחר הפעלתם עד   ›
25,000 $ לתקרית

PelArt נותנת מענה גם להשלמת הכיסוי הביטוחי 
לסיכונים נוספים:

מבנה העסק כבעלים או כשוכר  ›
כיסוי בגין אובדן הכנסות  ›

ביטוח צד שלישי  ›
ביטוח חבות מעבידים  ›

ביטוח כספים ו/או נאמנות   ›
ציוד אלקטרוני  ›

ביטוח סייבר  ›

כל אלה ועוד בהתאמה אישית לצרכיך, לדרישותך
ולאור אופי הפעילות והסיכון.


