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על  שמותקנת  אחרת  תוכנה  או לכל  ההפעלה  למערכת  לרבות  נזק לתוכנה  או  16.5.2 עלות 
המחשב.

16.5.3 אביזרי8 נלווי8 למחשב בי: א8 מורכבי8 על המחשב או חיצוניי8 אליו.

פרק 17 – החזר דמי השתתפות עצמית לרכב /רכב קרווא: אחוד שכור בחו"ל בהתא8 לחוזה ההשכרה

הרחבה נו)פת זו הינה בתוק/ בתנאי שנרכשה על ידי המבוטח וצוינה במפורש בד/ פרטי הביטוח. מוצהר ומו)כ' כי הרחבה 
זו כפופה לכל תנאי הפולי)ה הב)י)ית, לרבות חריגיה ו)ייגיה ולמעט נושאי' המו)דרי' מפורשות בהרחבה זו. בכל מקרה 

של )תירה בי; הוראות הפולי)ה הב)י)ית לבי; הוראות הרחבה זו יחולו הוראות ההרחבה.

17.1.1 חוזה ההשכרה: חוזה בי; המבוטח לבי; חברת השכרת הרכב/רכב קרווא; בחו"ל.הגדרות17.1

17.1.2 המבוטח: המבוטח אשר שמו נקוב בחוזה ההשכרה ע' חברת ההשכרה. 

לרכב  שיגר'  נזק  או  גניבה  בגי;  בהוצאה  המבוטח  של  חלקו  עצמית:  השתתפות  דמי   17.1.3
בהתא' לחוזה ההשכרה.

17.1.4 רכב: רכב פרטי או מ)חרי (שאינו רכב דו גלגלי) שמשקלו אינו עולה על 3.5 טו;.

17.1.5 רכב קרווא: אחוד: קרווא; ממונע ואחוד שמהווה רכב בפני עצמו ולמעט קרווא: נייד שנגרר 
על ידי רכב.

המבטח ישפה את המבוטח עבור דמי השתתפות העצמית בה' המבוטח נשא או עליו לשאת, מקרה הביטוח17.2
רכב  או  הרכב  גניבת  לרבות  קרווא;,  לרכב  או  לרכב  שאירע  לרכוש  תאונתי  נזק  של  במקרה 
הקרווא; או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב או ברכב קרווא;, בעת היותו 
שכור ע"י המבוטח מחברת ההשכרה לשימושו בחו"ל למטרות חברתיות , פרטיות ו/או לנ)יעות 

במהלG ע)קי' ואשר אירעו במהלG תקופת הביטוח להרחבה זו, כנקוב בד/ פרטי הביטוח. 

בקרות מקרה הביטוח ישל' המבטח תגמולי ביטוח פע8 אחת בלבד בהתא' לתקופת הביטוח התחייבות המבטח17.3
יותר  ולא  הביטוח  פרטי   Dבד נקובה  ואשר   $  2,000 של   HIל עד  המבוטח  הכי)וי שבחר  וגובה 
מ)כו' ההשתתפות העצמית בה' נשא המבוטח או שעליו לשאת בפועל בהתא' לתנאי חוזה 

ההשכרה, ובכפו/ לתנאי וחריגי הפולי)ה הב)י)ית והרחבה זו.

בנוDI לIייגי8 והחריגי8 בפוליIה הבIיIית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישל8 תגמולי ביטוח חריגי17.48
לפי הרחבה זו, בגי: תביעה/ות הנובעת/ות באופ: ישיר ו/או עקיD מכל אחד מהמקרי8 הבאי8 או 

שארעה במהלכ8 או בהקשר אליה8:

17.4.1 נזק תוצאתי מכל Iוג שהוא.

17.4.2 שימוש ברכב כאשר לנהג לא היה רישיו: תקD לארK האירוע.

במקרה שבארK האירוע אי: צורH ברישיו: נהיגה תקD לכלי הרכב הרלוונטי, יינת: כיIוי על 
פי תוכנית זו רק א8 למבוטח היה רישיו: ישראלי תקD ו/או רישיו: בינלאומי תקD לIוג כלי 

הרכב שבו נהג המבוטח.

17.4.3 בעיה מכאנית ברכב, נזק לצמיגי8, שמשות ומראות למעט א8 ניזוקו כתוצאה מאירוע 
תאונתי.

17.4.4 שימוש ברכב בניגוד למוIכ8 בחוזה ההשכרה.

17.4.5 נהיגת המבוטח או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת Iמי8.

17.4.6 שימוש ברכב למטרות תחרות מכל Iוג שהוא.

17.4.7 מעשה זדו: ו/או מעשה פלילי שנעשה ע"י השוכר ו /או הנהג. 

17.4.8 שימוש ברכב שלא בכביש Iלול וייעודי לשימוש כל Iוגי הרכב.

 פרק 18 – הוצאות בגי: החמרה בחו"ל בלתי צפויה של מהלH הריו: שגרתי עד שבוע 32 בחו"ל של
                מבוטחת שגילה עד 46 שני8

הרחבה נו)פת זו הינה בתוק/ בתנאי שנרכשה על ידי המבוטח וצוינה במפורש בד/ פרטי הביטוח. מוצהר ומו)כ' כי הרחבה 
זו כפופה לכל תנאי הפולי)ה הב)י)ית, לרבות חריגיה ו)ייגיה ולמעט נושאי' המו)דרי' מפורשות בהרחבה זו. בכל מקרה 

של )תירה בי; הוראות הפולי)ה הב)י)ית לבי; הוראות הרחבה זו יחולו הוראות ההרחבה.

בחו"ל מקרה הביטוח18.1 רפואי  טיפול  המחייבת קבלת  במבוטחת  שגרתי  הריו;   Gמהל של  צפויה  בלתי  החמרה 
במהלG תקופת הביטוח.

בקרות מקרה הביטוח ישל' המבטח תגמולי ביטוח עפ"י הפרקי' וה)עיפי' הבאי' בלבד ועד התחייבות המבטח18.2
לתקרת גבול האחריות לכל אחד מה' הנקובה ביח) לכל אחד מהפרקי' ו/או ה)עיפי' בפולי)ה 

הב)י)ית ועד )G של 250,000 $ למקרה ביטוח.

פרק 2 - הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל.

פרק 3 - הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל. 

)עי/ 5.1 - החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח. 

)עי/ 5.2 - הוצאות הט)ת מלווה למקו' אשפוזו של המבוטח בחו"ל.

)עי/ 5.3 - העברת גופה.

מובהר בזאת כי במIגרת התחייבויות המבטח הכיIוי הנו ג8 להוצאות לידה מוקדמת, טיפול או 
אשפוז של פג או וולד והטIה רפואית של המבוטחת ו/או הפג ו/או הוולד.

בנוDI לIייגי8 והחריגי8 בפוליIה הבIיIית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישל8 תגמולי ביטוח חריגי18.38
לפי הרחבה זו, בגי: תביעה/ות הנובעת/ות באופ: ישיר ו/או עקיD מכל אחד מהמקרי8 הבאי8 או 

שארעה במהלכ8 או בהקשר אליה8:

18.3.1 הפלה יזומה.


