סוג כיסוי

מוות כתוצאה מתאונה.
נכות מלאה כתוצאה תאונה.
נכות חלקית מתאונה.

פיצוי נוסף במקרה של סיעוד
עקב תאונה

פרק
פרק ד
פרק ד ,סעיף . 3
פרק ד ,סעיף .4
פרק ד ,סעיף .5
פרק ה
פרק ה סעיף 3

סכום ביטוח מרבי לכיסוי

₪ 150,000
₪ 150,000
שיעור הנכות מהסכום המרבי.
80

אשפוז בבית חולים..
שירותי אחות באשפוז.

 ₪ 100החל מהיום הרביעי ועד  60ימים.
שיפוי  80%עד  ₪ 280ליום ועד  60ימים

שבר תאונתי.

פרק ז
פרק ז ,סעיף .3.1

לפי שיעור הנקוב בטבלת השברים ועד .₪ 10,000

כוויה תאונתית .

פרק ח
פרק ח ,סעיף .3.1

לפי שיעור הנקוב בטבלת הכוויות ועד .₪ 10,000

80

80
שיפוי עד  80%ועד .₪ 10,000

פרק י
פרק י ,סעיף .2.1
פרק י ,סעיף 2.2
פרק י ,סעיף .3.1
פרק י ,סעיף 13.3.

שיפוי  80%ועד . ₪ 5600

ביטוח צד ג'

פרק י" א
פרק י"א סעיף 2

שיפוי עד .₪ 25,000

הוצאות רפואיות מיוחדות

פרק י"ב
פרק י"ב סעיף 3.1

אובדן כושר מקצועי עד גיל
67
אובדן כושר תפקודי )מעל
גיל (67
היעדרות מלימודים.
שיפוי בגין הפסקת לימודים.

הוצאות הכשרה מקצועית

פרק י"ג
פרק י"ג ,סעיף .3
פרק י"ג ,על פי
סעיף .8.1
פרק י"ג סעיף 11.1
פרק י"ג ,סעיף
.11.3
פרק י"ד
פרק י"ד סעיף 1.2

80

80

שיפוי שיעור  80%עד .₪ 250
שיפוי מלא.
שיפוי מלא.

שירותי רופא פרטי.
פינוי באמבולנס.
העברה באמבולנס בין בתי
חולים
הוצאות שהייה של בן
משפחה

---

 ₪ 25,000כעבור  3חודשים ו ₪ 25,000נוספים
כעבור  12חודשים

פרק ו
פרק ן ,סעיף .2.1
פרק ן ,סעיף 2.2.

פרק ט
הוצאות רפואיות עקב תאונה פרק ט ,סעיף . 2

גיל מרבי
לביטוח
80

תנאי
חיתום
---

ללא
הגבלה

80

80
שיפוי  80%ועד  .₪ 100,000השתתפות עצמית
ראשונית בסך .₪ 2,000
פיצוי  ₪ 1,000לשבוע לאחר  21ימי המתנה.

67

פיצוי  ₪ 1,000לשבוע לאחר  60ימי המתנה.

ללא גבלה

 ₪ 200ליום למשך  60יום ואחר כך  ₪ 1000שבוע.
פיצוי בשיעור  80%ועד .₪ 12,000

21
27

שיפוי  80%ועד  12,000ש"ח

67

51

---

