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פוליסה לביטוח תאונות אישיות

פוליסה זו היא חוזה

בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ - )להלן: "המבטח"(

לבין המבוטח ששמו מפורש ברשימה )להלן: "המבוטח"(

הפוליסה נוסחה בלשון זכר, בכל מקום בו צוין לשון זכר יש להתייחס כאילו צוין גם לשון נקבה בהתאם לעניין.

מבוטח נכבד,

נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה.

אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה 

למשרדנו בצירוף הערותיך.
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פוליסה לביטוח תאונות אישיות
מבוא

הואיל והמבוטח, אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו, פנה אל המבטח בהצעה 
חתומה על ידו, המהווה יסוד לחוזה זה וחלק בלתי נפרד ממנו על מנת לבטח עצמו מפני הסיכונים המפורטים ברשימה, אם 
יארעו לו במשך תקופת הביטוח, ושילם או התחייב לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמציא למבטח אמצעי תשלום 

שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח,
על כן מעידה פוליסה זו לרבות דף הרשימה, הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת כפי שצורפו או יצורפו אליה, כי בכפוף לכל 
התנאים, הסייגים וההוראות שבפוליסה ישלם המבטח למבוטח או לבאי כוחו החוקיים או למוטבים, ששמם נקוב ברשימה, 
תגמולי ביטוח בהתאם למקרה הביטוח, כהגדרתו בכל פרק ופרק, ובלבד שהתאונה או המחלה שבעקבותיה אירע מקרה 
הביטוח קרתה בתקופת הביטוח. זאת, בגבולות סכומי הביטוח המפורטים ברשימה או בפוליסה ועד גבול אחריות המבטח.

תוקף הפוליסה
חבות המבטח נקבעת אך ורק בהתאם לתנאי הפוליסה, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  1.1

הביטוח,  המפקח על  והוראות  החוזרים  הצווים,  התקנות,  החוקים,  פירושו:  התחיקתי  ההסדר 
לרבות החוקים שהוזכרו בפוליסה, כפי שיחולו מעת לעת, אשר יסדירו את התנאים החלים על 

המבוטח והמבטח, בפוליסה זו.

בכפוף 1.2 הביטוח  תחילת  כיום  הביטוח  פרטי  בדף  הקבוע  מהיום  החל  תיכנס לתוקף  הפוליסה 
דמי  את  שניתן לגבות מהם  אמצעי תשלום  וקבלת  הביטוח  דמי  התחייבות לתשלום  לקבלת 

הביטוח, ובכפוף לאמור בפרק זה על סעיפיו הקטנים. 

התקבלה הצעת ביטוח בכתב, לרבות הצעה הכוללת הצהרת בריאות, יחולו התנאים כדלהלן: 1.3
1.3.1. תנאי הכיסוי הביטוחי ייקבעו בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח האמורה, ואולם אם המבטח 
דחה את הצעת הביטוח, לא יהיה תוקף לפוליסה ולא יחול כיסוי ביטוחי, כאמור בסעיף 
1.4.3 להלן, או אם הציע המבטח הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, יחול הכיסוי הביטוחי בהתאם 

להצעתו הנגדית של המבטח, כאמור בסעיף 1.4.4 להלן;
1.3.2. שולמו למבטח כספים על חשבון דמי הביטוח, לפני שהמבטח החליט על קבלת המועמד 
הסכים  לא  הביטוח.  לעריכת  המבטח  כהסכמת  הכספים  קבלת  תיחשב  לא  לביטוח, 
ישיב את הכספים ששולמו לו על חשבון דמי הביטוח בצירוף  המבטח לעריכת הביטוח, 

הפרשי הצמדה וריבית כדין.
1.3.3. דחיית ההצעה לביטוח כולה או חלקה: המבטח יהא רשאי, בתוך המועדים כאמור בסעיף 
1.4.5 להלן, עד שישים ימים מהמועד הרלוונטי, לפי העניין, להודיע למבוטח על אי קבלתו 
ובתנאי שלאחר  לכיסוי מלא או לחלק מהכיסויים הביטוחיים, כמפורט בהצעה לביטוח, 
מועד הודעה זו לא ייגבו מהמבוטח דמי ביטוח נוספים. המבוטח יוכל לבחור להמשיך את 
הפוליסה לגבי חלק מהכיסויים הביטוחיים או לבטל את הפוליסה ובמקרה זה לא ייגבו דמי 
ביטוח נוספים והמבטח יחזיר למבוטח את דמי הביטוח ששולמו במלואם, במידה והפוליסה 
הביטוח  לדמי  שנרכשו.  הביטוחיים  לכיסויים  בהתאם  בחלקם,  או  לתוקף,  נכנסה  לא 

המוחזרים, כולם או חלקם, כאמור, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין.
1.3.4. הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי מטעם המבטח: המבטח רשאי, תוך המועדים כאמור בסעיף 
1.4.5 להלן, עד שישים ימים מהמועד הרלוונטי, לפי העניין, לחזור למבוטח בהצעה נגדית 
לכיסוי ביטוחי. המבוטח יתבקש לאשר את תנאי ההצעה הנגדית וזאת בתוך 60 ימים מהיום 
שבו הועברה אליו ובמהלך 60 ימים אלו יחולו תנאי הביטוח על פי ההצעה הנגדית. אישר 
המבוטח את תנאי ההצעה הנגדית לכיסוי ביטוחי בתוך המועד כאמור, יהיו תנאי הכיסוי 
הביטוחי בהתאם להצעה הנגדית. במקרה זה, ישלח המבטח למבוטח רשימה מעודכנת 
תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העדכון. לא אישר המבוטח את ההצעה הנגדית בתוך 
תיחשב  כאמור,  המועד  בתוך  תנאיה  את  לאשר  סירובו  על  הודיע  ו/או  כאמור  המועד 
הפוליסה כחסרת תוקף והמבוטח אינו זכאי לכל כיסוי מכוחה. המבטח יחזיר למבוטח 

את דמי הביטוח ששולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
1.3.5. דחיית ההצעה לביטוח או חזרה למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי תבוצע לכל היותר 
עד שישים ימים מיום קבלת התחייבות לתשלום דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלום שניתן 
למבוטח  המבטח  פנה  אם  או  המבטח  ידי  על  הראשונים  הביטוח  דמי  את  מהם  לגבות 
ימים מיום קבלת התחייבות לתשלום דמי הביטוח  נתונים, עד שישים  בבקשה להשלמת 
וקבלת אמצעי תשלום שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח הראשונים על ידי המבטח. אם 
המבטח לא דחה את ההצעה לביטוח, ולא חזר למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, או 
אם הודיע למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי ההצעה לביטוח בתוך המועדים כאמור, לא 
יהא המבטח רשאי לשנות את התנאים הקבועים בהצעה לביטוח עד תום תקופת הביטוח;
1.3.6. מקרה ביטוח שקרה בתוך המועדים כאמור: קרה מקרה הביטוח בתוך המועדים כאמור 
בפרק זה, והמבטח לא הודיע למבוטח על דחיית ההצעה לביטוח ולא הציע לו הצעה נגדית 
לכיסוי ביטוחי, יחול על מקרה הביטוח הכיסוי הביטוחי בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח 
לגבי  המבטח  אצל  הקיימות  החיתום  הוראות  לפי  אם  ואולם  המבטח,  אצל  שהתקבלה 
הביטוח הצעת  דחיית  למבוטח על  מודיע  המבטח  היה  דומים  מאפיינים  בעלי  מבוטחים 
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או היה מציע למבוטח הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי - לא יהיה לפוליסה זו תוקף ולא יחול 
למבוטח על  מודיע  היה  שהמבטח  )במקרה  כלל,  ביטוחי  כיסוי  ביטוח  מקרה  אותו  על 
ניתן לפי הצעתו הנגדית של המבטח,  דחייה כאמור(, או שיחול הכיסוי הביטוחי שהיה 

לפי העניין;

תקופת 1.4 לתום  ועד  הביטוח  תקופת  במשך  בתוקף  תהיה  המבטח  חבות  לעיל,  לאמור  בכפוף 
הביטוח ועבור מקרה ביטוח שקרה במשך תקופת הביטוח בלבד. כל הצעה להארכה או לשינוי 

של תקופת הביטוח טעונה הסכמת המבטח מראש ובכתב.

 פרק א' - ביטוח תאונות אישיות 
               הכיסוי לגבי פרק זה בלבד תקף בכל העולם, למעט במדינות האויבות לישראל

הגדרות  1
תאונה, אשר אירעה למבוטח בתקופת הביטוח, אשר בלי תלות בגורם אחר, היוותה את הסיבה מקרה הביטוח

הישירה והבלעדית לאחד מאלה:
א. מותו של המבוטח או נכותו הצמיתה - 

או
ב. אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו המפורט ברשימה, או 

להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח מלא או באורח חלקי, וזאת בשיעור של25% לפחות.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מקרה ביטוח שהינו תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ 
נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו פיסי, לא ייחשב כמקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה ולא יכוסה 
קטנות  תאונות רבות  של  מהצטברות  הנובעת  מלאה(  או  )חלקית  נכות  זה.  פרק  על-פי 
נופל בהגדרת  , גם אם כל מקרה כשלעצמו  )מיקרו טראומות( לא תחשב כמקרה ביטוח 

מקרה הביטוח.

מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם מדד
ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, ולרבות כל מדד רשמי אחר שיבואו במקומו, בין שהוא בנוי על אותם 
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין שלא. במקרה שיוחלף המדד במדד אחר כאמור, תקבע 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבין המדד האחר למדד.

משמעה: אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן קבוע מוחלט או חלקי של כושר נכות צמיתה
פעולתו הפונקציונלית של אבר מאברי הגוף.

משמעה: נכות מלאה תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.נכות מלאה צמיתה

משמעה: נכות חלקית תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.נכות חלקית צמיתה

מי שהוסמך לעסוק ברפואה על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל, לרבות פסיכולוג או רופא מוסמך
פסיכיאטר בעל תואר MD ולרבות מי שהוסמך על ידי השלטונות במדינה בה הוא פועל במקצועו, 
כמומחה בתחום רפואי מסוים ומחזיק במספר רישיון מומחה, ולמעט רופאים או מרפאים מורשים 

או שאינם מורשים, ברפואה בלתי קונבנציונאלית ו/או אלטרנטיבית ו/או משלימה.

אירוע פתאומי, מקרי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש שנגרם במישרין ובאופן בלעדי על ידי אמצעי תאונה
פיסי חיצוני וגלוי לעין, שאירע במשך תקופת הביטוח.

שצוינו תקופת המתנה הימים,  לאחר  ומסתיימת  הביטוח  מקרה  קרות  במועד  המתחילה  רציפה,  זמן  תקופת 
זכאי לתשלום תגמולי  המבוטח  יהיה  לאחריה  שרק  ברשימה,  או  זה  בפרק  כתקופת המתנה 

הביטוח.
סייגים לחבות המבטח  2

ביטוח זה אינו מכסה מוות, נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או יותר מאירועים אלה:

מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרפואי הרגיל של מצב רפואי קודם, שאירע למבוטח א.
בתקופת הביטוח.

הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת  פירושו:  קודם,  רפואי  מצב 
לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית 
למועד  שקדמו  החודשים  בששת  שהתקיים  מתועד,  רפואי  אבחון  של  בתהליך  או  מתועדת, 

ההצטרפות לביטוח.
חריג זה יחול בכפוף להוראות הבאות:

)1( היה גיל המבוטח פחות מ – 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או 
שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח.
)2( היה גיל המבוטח מעל ל – 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או 
שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.
)3( נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי 
ויהיה תקף  ברשימה,  יפורט  זה  וסייג  חבותו  היקף  את  לסייג  רשאי  המבטח  יהיה  קודם, 

לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.
)4( הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי הקודם 
בדף פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב 

רפואי קודם.
)5( אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי מלאה לגבי מצב רפואי קודם.



פוליסה לביטוח תאונות אישיות

5 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת נובמבר 2015   300203017

ניסיון לכן, טרוף הדעת, אלכוהוליזם, שימוש בסמים, שימוש בתרופות שלא ב. איבוד לדעת או 
שבר  רופא,  מרשם  ללא  מרקחת  בבתי  הנמכרות  תרופות  למעט  מוסמך,  רופא  ע״י  נרשמו 
)מלבד אם הטפול נעשה הכרחי  )הרניה(, או סיבוכים הנובעים מהם. טיפול רפואי או כירורגי 
עקב מקרה ביטוח הנכלל בביטוח זה(, מחלה כלשהי לרבות מחלת מין, אלא אם נרכש ביטוח 
לעצמו  גרם  שהמבוטח  גופנית  חבלה  לתנאיו,  ובכפוף  ברשימה,  במפורש  כך  וצוין  מחלות 

במתכוון, הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות.

)1( תאונה שארעה למבוטח עקב שירותו הצבאי בסדיר או בקבע.ג.
או בפעילויות  או בפעילויות צבאיות  )2( תאונה שארעה למבוטח בעת השתתפות בתרגילים 
מלחמתיות כלשהן בהיותו בשירות מילואים או שירות טרום צבאי או בזמן שירותו כמתנדב 

במשמר האזרחי.

הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה כדין ד.
או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו, אלא אם נמצא המבוטח בתור נוסע בכלי טייס בקו 

תעופה סדיר ומוכר.

המערב ה. אחר  ספורט  או  סכנה  בחובו  הנושא  ספורט   - אתגרי  בספורט  המבוטח  השתתפות 
מהירות, גובה, סכנה:

נהיגת מרוצים מכל הסוגים לרבות מרוץ סוסים, טריאתלון, מוטוקרוס, יבשתי/מוטורי-יבשתי
היאבקות, התאגרפות או קרב מגע מכל סוג שהוא, ציד, רוגבי, רכיבה על 

סוסים, ספורט חורף הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח.
אופנוע ים, סקי מים, רפטינג, מצנח גלישה.גלישת גלים, שייט קיאקים, ימי

בננה, צלילה תוך שימוש במיכלי אויר או גז דחוס, צלילה חופשית, שחיה 
או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות, קייט סרפינג.

צניחה, צניחה חופשית, רחיפה ממונעת ובלתי ממונעת, גלישה ודאייה אווירי
באוויר. 

מצוקים, גבהים גלישת  מדריך/ים,  בעזרת  ו/או  חבלים  בעזרת  הרים  טיפוס 
סנפלינג, באנג'י, טיפוס קירות.

www.fnx.co.il :רשימת ענפי הספורט תעודכן מעת לעת על פי הרשימה המופיעה באתר החברה

ספורט ו. בענף  המבוטח  של  עיסוקו  ספורט,  בקבוצת  רשום  כספורטאי  המבוטח  של  פעילותו 
כלשהו בצורה מקצוענית השתתפותו בתחרויות כלשהן. )לעניין זה "ספורט בצורה מקצוענית" 
הינו פעילות ספורט אשר מהווה את עיסוקו העיקרי של המבוטח, בין שיש שכר כספי בצידה ובין 

שאין(.

הזדעזעות המח או העצבים כשאינה מלווה בהיזק גופני גלוי.ז.

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה פלילית, למעט עבירה על חוקי התנועה.ח.

נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו או טרקטורון. למרות האמור בחריג זה, אם צוין במפורש ט.
ברשימה ונרכשה הרחבה זו, ובכפוף לתנאיה, יבוטל חריג זה.

מקרה ביטוח שנגרם בתקופת הביטוח כתוצאה מאי כושר, בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח י.
מכוח פוליסה זו .

מפסולת יא. או  כלשהו  גרעיני  מדלק  רדיואקטיבי  זיהום  או  מיננת  קרינה  מלחמתי,  גרעיני  חומר 
גרעינית כלשהי, מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד - "בעירה" תכלול תהליך כלשהו 

של בקוע גרעיני המכלכל עצמו.

מלחמה, פלישה, פעולות אוייב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה יב.
ובין אם לא הוכרזה(, מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, 
מרי מרידה, מהפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב 

של מצור, שביתה או השבתה אלימה.
חריג זה יחול בגין מקרה הנגרם או הקשור בכל פעולה שנעשתה לשם מניעה, דיכוי או השתלטות 

על פעולות כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים.
זה - "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות  לצורך סייג 
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר 

עם ארגון כלשהו.

התפרעות שבה השתתף המבוטח.יג.

במשך תקופה יז. המבוטח  ייעלם  כן,  אם  אלא  מתאונה  כמוות  ייחשב  לא  המבוטח  של  היעלמו 
העולה על 90 יום, מחמת אובדנו או העלמו של מטום שהמבוטח נסע בו או מחמת טביעה של 

אניה שהמבוטח הפליג בה.
תשלום תגמולי הביטוח  3

במקרה ביטוח בו נגרם מותו של המבוטח, ישלם המבטח למוטב ששמו נקוב ברשימה - ובהעדר מוותא.
הנקוב ברשימה למקרה  - את סכום הביטוח  ליורשיו החוקיים  ידי המבוטח,  מוטב על  קביעת 
מוות, ויפקע תוקף פוליסה זו. אולם למרות האמור לעיל, אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה 
ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה, או נכות חלקית צמיתה, ישלם המבטח במותו 
של המבוטח רק את ההפרש, אם נותר, שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם 

כאמור בגין נכות צמיתה.
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במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה, בסעיף ח' להלן נכות מלאה צמיתהב.
ובכפוף לתנאיו,ישלם המבטח למבוטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה 

וצמיתה.

במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתה, כהגדרתה בפרק זה, בסעיף ח' להלן נכות חלקית צמיתהג.
ובכפוף לתנאיו, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח, 

עקב מקרה הביטוח, מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה.

חישוב תגמולי הביטוח ד.
לנכות צמיתה

משנקבעה למבוטח נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר 
זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום ששולם בגין תקופה שלאחר התגבשות הנכות 

כאמור ייזקף לחשבון הפיצוי בגין נכות צמיתה.

חישוב תגמולי הביטוח ה.
לאי כושר לעבודה

1. תקופת ההמתנה לאי כושר מלא זמני ולאי כושר חלקי זמני תהיה בת 8 ימים )שבעה ימים 
בתוספת יום קרות מקרה הביטוח(, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

2. אי כושר מלא זמני - במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא לעבודה ישלם המבטח 
למבוטח את הסכום הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מתום 

תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, וזאת בכפוף לפוליסה זו.
נפגע  אלא אם  ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה  זמני - לא  אי כושר חלקי   .3

כושרו של המבוטח לבצע עבודתו בשיעור העולה על 25%.
לו  ישלם   25% על  העולה  בשיעור  לעבודה  בכושרו  הגבלה  זמן  לתקופת  למבוטח  נקבעה 

המבטח פיצויים שבועיים כשיעור אי-כושרו באחוזים ממכפלת סכום הפיצוי המשתלם 
עוד  וכל  ההמתנה  תקופת  מתום  החל  לעבודה,  זמני  מלא  כושר  אי  בגין  זו  פוליסה  פי  על 

נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, וזאת בכפוף לפוליסה זו.
4. התאריך הקובע לקרות מקרה הביטוח ולתקופת התשלום

רופא  בתעודת  צוין  כתאריך שבו  הביטוח  מקרה  קרות  תאריך  ייחשב  זו  פוליסה  לצורך  א. 
מוסמך, שנמסרה למבטח, וחישוב תקופת ההמתנה יתחיל ממועד זה.

ב. התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה )2( ו- )3( לעיל, בין בנפרד ובין 
ביחד, בין שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני מלא של כושר עבודה, ובין שהוא על 

בסיס אובדן זמני חלקי של כושר עבודה, לא תעלה על תקופה של:
)1( 104 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו מקרה ביטוח כאשר ג׳ל 

המבוטח, ביום קרות מקרה הביטוח, נמוך מ- 65 שנים מלאות.
גיל  ביטוח, כאשר  אותו מקרה  בגין  מיום קרות מקרה הביטוח,  52 שבועות רצופים   )2(

המבוטח, ביום קרות מקרה הביטוח, 65 שנים מלאות או יותר.
ג. קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים 
)כהגדרתם ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי-כושר 
לעבודה הנובעת חד-משמעית מאותו מקרה ביטוח, לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה 
נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה, בתנאי שרופא 
זו. תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי  מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית 

תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו כשיר לעבודה.
ביטוח עקב  קיבל המבוטח תגמולי  לא  בהן  כי התקופות  בזאת,  מובהר  למען הסר ספק 
התשלום,  תקופות  במניין  תיחשבנה  לא  הביטוח,  מקרה  קרות  בשל  עבודה  כושר  אובדן 

המנויות בסעיף קטן ב' לעיל.

1. בקרות מקרה הביטוח, על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול על פי הוראותיו.בדיקות רפואיותו.
2. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב כמפורט בסעיף 5 לתנאים הכלליים לפוליסה, 

ובכפוף לתנאיו )סעיף תביעות וחובת שיתוף פעולה(.
3. המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להיבדק על ידי רופא שיתמנה 

לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו.

היקף מירבי של חבות ז.
המבטח על פי פרק 

א'

הביטוח  סכום  למלוא  המגיעים  ביטוח  יותר תגמולי  או  אחד  ביטוח  מקרה  המבטח עקב  שילם 
הנקוב ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה - הגבוה מבין שני הסכומים - וזאת מבלי 

לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה - יפקע תוקף פוליסה זו.

קביעת הנכות ח.
הרפואית

1. דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו תיקבע על ידי רופא 
מטעם המבטח ועל חשבונו ותיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון 
נכות לנפגעי  )קביעת דרגת  11 שבתקנות הביטוח הלאומי  א' אשר בתוספת לתקנה  בחלק 
עבודה( תשט״ז - 1956, להוציא תקנות 15 ו – 16 )להלן בסעיף זה ״המבחנים״(. אין בקביעת 

נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.
2. לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א’ אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח 
הלאומי, תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך מטעם המבטח לפי הפגיעה הדומה לה, מבין 

הפגיעות שנקבעו במבחנים.
ביטוח  במקרה  אחד  מאיבר  יותר  נפגע  או  איבר  באותו  פגיעות  מספר  אירעו  בו  במקרה  א.   .3
אחד, או שנפגע אותו איבר במקרה ביטוח נוסף, תחושב הנכות הצמיתה באופן משוקלל, 
כדלקמן: אחוזי הנכות כתוצאה מפגיעה באיבר אחד ינוכו ממאה אחוז )להלן: "הבסיס"(. 
אחוזי הנכות באיבר נוסף יוכפלו בבסיס )להלן: "הנכות השנייה"( ויתווספו לאחוזי הנכות 
הקיימים, וכן הלאה. אולם, בכל מקרה לא יקבעו למבוטח אחוזי נכות מעבר ל – 100%.

דוגמת המחשה: 
כתוצאה ממקרה ביטוח אחד נגרמו למבוטח שתי פגיעות: נכות ראשונה עקב פגיעה ביד 

בשיעור 20% ונכות שניה ברגל בשיעור 30%.
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הבסיס לחישוב לאחר ניכוי הנכות ביד הינו כדלקמן:
.100% - 20% = 80%

ניכוי הנכות הראשונה, באחוזי  יוכפל הבסיס, שנותר לאחר  לצורך חישוב הנכות ברגל, 
הנכות השנייה:

80% X 30% = 24%
התוצאה - הנכות המשוקללת לנכות ביד וברגל:

20% + 24% = 44%
ב. אם נפגע איבר נוסף במקרה ביטוח נוסף או שנפגעו איברים נוספים במקרי ביטוח נוספים, 
שמקרי  ובלבד  הקודם,  הביטוח  למקרה  סיבתי  קשר  ללא  הביטוח,  תקופת  במהלך 
הנכות החלקית הצמיתה  בגין  הביטוח  יחושבו תגמולי  בזה,  זה  אינם תלויים  הביטוח 

החדשה ללא קשר לנכות הקודמת להלן:
הנכות החדשה באיבר החדש נקבעה ל 20%

.100,000* 20% = ₪ 20,000
ג. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל תגמולי הביטוח בגין נכות חלקית צמיתה לא יעלו בכל 

מקרה על הסכום הנקוב ברשימה לנכות מלאה צמיתה.
4. היתה למבוטח עילה לתביעה עקב קרות מקרה הביטוח גם מהמוסד לביטוח לאומי כתוצאה 
מתאונת עבודה בלבד, תחייב הקביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח 
ובלבד שניתנה במסגרת ההתיישנות  הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו, 

הקבועה בחוק.
למען הסר ספק מובהר בזאת , כי אין מניעה לבירור תביעת המבוטח מכח פוליסה זו בכל 
תקופת  חלפה  שטרם  ובלבד  התבררה,  טרם  לאומי  במוסד לביטוח  התביעה  אם  גם  עת, 

ההתיישנות לפי הפוליסה.
המלא  הביטוח  לסכום  מוגבלת  צמיתה  לנכות  שגרם  ביטוח  מקרה  בגין  המבטח  אחריות   .5
של  המלאה  הצמיתה  נכותו  אחת עקב  בבת  שישולם  בין  צמיתה,  לנכות  ברשימה  הנקוב 
המבוטח ובין שישולם בחלקים, בעקבות מספר תביעות לנכות צמיתה חלקית. כאשר יגיע 
סכום התשלומים שעל המבטח לשלמם לסכום הביטוח המלא הנקוב ברשימה בגין נכות 

צמיתה, יפוג תוקפו של כיסוי זה.
מוצהר ומוסכם בזה למניעת כל ספק, כי קביעת המוסד לביטוח לאומי, שתחייב את הצדדים 
לפוליסה זו תהיה אך ורק הקביעה הרפואית שתעשה על פי המבחנים כאמור בס״ק 1 לעיל, 
וכי לא תחול על תוספות כלשהן שתיקבענה על ידי המוסד לביטוח לאומי מעבר לקביעה 
את  תחייבנה  לא  למבחנים,  שמחוץ  כאלה  תוספות  המבחנים.  פי  על  הנעשית  הרפואית 

הצדדים לפוליסה.

בגין מקרה הביטוח סכום העולה על סכום הביטוח המופיע תנאים מיוחדיםט. יהיה חייב לשלם  המבטח לא   .1
הביטוח  לכלול תגמולי  מבלי  וזאת  צמיתה,  נכות  בגין  פיצוי  או  מוות  בגין  כפיצוי  ברשימה 

ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה.
2. מבלי לגרוע מחבות המבוטח להוכחת מקרה הביטוח, על המבוטח להוכיח למבטח את אחוז 

הנכות שהוא תובע בגינו ואת היות הנכות זמנית או צמיתה.

הרחבים לפרק א' - תאונות אישיות
הכסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים שלהלן הינו בתוקף אך ורק אם צויין ההרחב במפורש ברשימה, תמורת פרמיה 
מתאימה בגינו, ובכפוף לכל תנאי הפוליסה, סייגיה והוראותיה לרבות ״סייגים לחבות המבטח״ בפרק א’, אלא אם שונו 
במפורש על ידי הרשום בהרחב. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באי רכישת הרחב/ים כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה 

הבסיסיים.
סיכון מלחמה פסיבי  1

א' א. פי פרק  אישיות על  מורחב הכיסוי לביטוח תאונות  פי בקשת המבוטח  כי על  בזה,  מוסכם 
לעיל לכלול גם מקרה ביטוח עקב סיכוני מלחמה פסיביים. זאת בתנאי שהמבוטח לא ישתתף 
בפעולות כלשהן הקשורות בסיכונים המנויים בסעיף זה. למען הסר ספק, חריג 2 )ג'( לחריגי 

הפוליסה, חל על הרחב זה.
סיכוני מלחמה פירושו: מקרה ביטוח שייגרם במישרין או בעקיפין על ידי מלחמה, פלישה, פעולות 
הוכרזה(,  לא  ובין אם  הוכרזה  אם  )בין  פעולות מלחמה  פעולות מסוג  או  איבה  זר, מעשי  אויב 
מרידה,  מרי,  עממית,  או  צבאית  התקוממות  מרד,  וטרור,  חבלה  פעולות  אזרחים,  מלחמת 
מהפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, 
שביתה או השבתה אלימה וכל מקרה הנגרם או הקשור בכל פעולה שנעשתה לשם מניעה, דיכוי 

או השתלטות על פעולות כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים.
טרור פירושו: שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את 

הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו .

הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או נוטל חלק פעיל ב.
בכל אירוע כאמור שבגינו ייגרם מקרה הביטוח .

אירע מקרה ביטוח המכוסה על פי הרחב זה, ישלם המבטח תגמולי ביטוח בסכומים הנקובים ג.
מפורשות ברשימה לענין הרחב זה.

במקרה בו נקבעו סכומי פיצוי מיוחדים להרחב זה, לא תעלה אחריות המבטח בכל מקרה על ד.
סכומי הפיצוי המיוחדים המתייחסים להרחב זה כפי שצויינו במפורש ברשימה.
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התקופה בגינה ישלמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי ה.
זמני, בין נפרד ובין ביחד, לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו 

מקרה ביטוח.
נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון  2

בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק א’ ״תאונות אישיות״ - כתוצאה מנסיעה של המבוטח א.
ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון, ישלם המבטח תגמולי ביטוח בהתאם לסכומי הפיצוי הנקובים 
בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה הביטוח היה לנהג הרכב רשיון נהיגה בר תוקף  ברשימה, 

לכלי הרכב אותו נהג, כנדרש על פי דין.

במקרה בו נקבעו סכומי פיצוי מיוחדים להרחב זה לא תעלה אחריות המבטח בכל מקרה על ב.
סכומי הפיצוי המיוחדים המתייחסים להרחב זה כפי שצויינו במפורש ברשימה.

התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי ג.
זמני, בין בנפרד ובין ביחד לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח ,בגין אותו 

מקרה ביטוח.

חריג 2)ט'( ל"סייגים לחבות המבטח" בפרק א' בטל ומבוטל.ד.

פיצוי כפול  3
בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק א' "תאונות אישיות", שכתוצאה ממנו המבוטח יאושפז  א.

בבית חולים, ישלם המבטח בגין אי כושר זמני לעבודה של המבוטח בין מלא ובין חלקי, סכום 
כפול מן הסכום המצויין ברשימה, כל עוד המבוטח מאושפז בבית החולים ועד לתקופת האשפוז 

המרבית, שצוינה ברשימה.

תקופת הפיצוי המירבי על פי כסוי זה לא תעלה על תשעים ימים, אלא אם צוין במפורש אחרת ב.
ברשימה.

הוצאות רפואיות  4
אינן  אשר  רפואיות,  הוצאות  למבוטח  ייגרמו  ממנו  שכתוצאה  אישיות",  "תאונות  א'  בפרק  כאמור  הביטוח  מקרה  בקרות 
משולמות על ידי קופת חולים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, שרותי רווחה או חברת ביטוח כלשהי, ישופה המבוטח 
בגין הוצאותיו עד לגבול האחריות המצוין ברשימה. השיפוי בגין הוצאות אלה ישולם למבוטח כנגד הצגת קבלות מתאימות 

למבטח להוכחתן, וכפוף להשתתפות עצמית, כמפורט ברשימה.

 פרק ב' - ביטוח מחלות - במדינת ישראל בלבד 
               ביטוח אי כושר זמני מוחלט בשל מחלות

מוסכם בזה כי על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הכיסוי לפי פרק זה בתוקף רק אם הדבר צויין במפורש ברשימה 
ושולמה פרמיה נפרדת בגינו.

הגדרות  1
מחלה אשר חלה בה המבוטח בתקופת הביטוח הגורמת לו אי כושר זמני מוחלט לעבוד בעבודה מקרה הביטוח

כלשהי ומרתקת אותו לביתו או לבית חולים או לבית מרפא כתוצאה ישירה ובלעדית מאותה 
מחלה.

הכסוי לפי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בהמצאו מחוץ לשטח מדינת ישראל. מדינת ישראל גבולות גאוגרפיים
פירושו: מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה. שטחי ישובים ישראליים ושטח בסיסים ו/או 
עמדות צה"ל בתחומים שבאחריות הרשות הפלסטינית ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה 

זו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שטחי האוטונומיה לא ייחשבו כמדינת ישראל.

ושניים תקופת פיצוי מירבית חמישים  של  או מצטברת  רצופה  מוגבלים לתקופה  זה  פרק  פי  הביטוח על  א. תגמולי 
שבועות בלבד מיום מתום תקופת ההמתנה, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.

ב. קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך, שהמבוטח כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים 
)כהגדרתם ברשימה(, ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי-כושר 
ביניים שבה  אותה תקופת  ביטוח, לא תחשב  מאותו מקרה  חד-משמעית  הנובעת  לעבודה 
נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה. תגמולי הביטוח 
למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא מוסמך, שהמבוטח אינו 

בכושר מלא לעבודה, כמוגדר בסעיף מקרה הביטוח בפרק זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התקופות בהן לא קיבל המבוטח תגמולי ביטוח עקב אובדן 
המנויות  במניין תקופות התשלום,  לא תיחשבנה  הביטוח,  קרות מקרה  בשל  עבודה  כושר 

בסעיף קטן א' לעיל.

יום תחילת המחלה ייחשב אך ורק כאותו יום שבו צוינה תחילתה בתעודת רופא מוסמך שנמסרה התאריך הקובע
למבטח, כראיה לאותה מחלה. 

תקופת האכשרה לכל המחלות היא 30 יום מתחילת הביטוח. תקופת אכשרה
תחילת  במועד  תחילתה  אשר  בחודשים,  או  בימים  הנקובה  פירושה: תקופה,  אכשרה  תקופת 
הביטוח, וכאשר במהלכה אירע מקרה הביטוח, אין המבטח אחראי לתשלום על פי תנאי פרק 
זה בתקופת הביטוח. מקרה ביטוח, שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני 

תחילת תקופת הביטוח.

שצוינו תקופת המתנה הימים,  לאחר  ומסתיימת  הביטוח  מקרה  קרות  במועד  המתחילה  רציפה,  זמן  תקופת 
תגמולי  זכאי לתשלום  המבוטח  יהיה  לאחריה  שרק  ברשימה,  או  זה  בפרק  המתנה  כתקופת 
הביטוח. תקופת ההמתנה לכיסוי ביטוחי על פי פרק זה תהיה ארבע עשר ימי המחלה הראשונים, 

אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה.
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חריגים לביטוח מחלות  2
ביטוח זה אינו מכסה:

מחלה שהמבוטח חלה בה בתקופת האכשרה. אולם לעניין סעיף קטן זה לא תחשב הארכת א.
תקופת הביטוח או חידוש הפוליסה כתחילת הביטוח.

שאירע ב. קודם,  רפואי  מצב  של  הרגיל  הרפואי  מהלכו  היה  לו  ממשי  גורם  אשר  ביטוח  מקרה 
למבוטח בתקופת הביטוח. 

הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת  פירושו:  קודם,  רפואי  מצב 
לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה   רפואית 
למועד  שקדמו   החודשים  בששת  שהתקיים  מתועד,  רפואי  אבחון  של  בתהליך  או  מתועדת, 

ההצטרפות לביטוח.
חריג זה יחול בכפוף להוראות הבאות:

)1( היה גיל המבוטח פחות מ – 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או 
שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח.
)2( היה גיל המבוטח מעל ל – 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או 
שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.
)3( נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי 
ויהיה תקף  ברשימה,  יפורט  זה  וסייג  חבותו  היקף  את  לסייג  רשאי  המבטח  יהיה  קודם, 

לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.
)4( הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי הקודם 

ברשימה, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם.
)5( אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי מלאה לגבי מצב רפואי קודם.

מוות או נכות כלשהי כתוצאה ממחלה.ג.

מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהוליזם, תרופות שלא נרשמו ד.
על ידי רופא מוסמך, למעט תרופות הנמכרות בבתי מרקחת ללא מרשם רופא, מחלת מין, שבר 

)הרניה(.

מחלה שנגרמה בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מהריון או מלידה.ה.

מחלה שנגרמה בין במישרין ובין בעקיפין מתהליך ניווני של עמוד השדרה.ו.

טרוף הדעת או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית.ז.

מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין על ידי או כתוצאה מחומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת ח.
גרעיני.  גרעינית כלשהי, מבעירת דלק  גרעיני כלשהו או מפסולת  זיהום רדיואקטיבי, מדלק  או 

למטרת סעיף זה בלבד – בעירה תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני, המכלכל עצמו .

מלחמתית ט. פעילות  או  איבה  פעולות  זר,  אויב  פעולות  פלישה,  אזרחים,  מלחמת  מלחמה, 
)בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה(, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או 
עממית,מרי, מרידה, מהפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי 

או מצב של מצור, שביתה או השבתה אלימה.
חריג זה יחול בגין מקרה הנגרם או הקשור בכל פעולה שנעשתה לשם מניעה, דיכוי או השתלטות 

על פעולות כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים.
לצורך סייג זה, - "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות 
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר 

עם ארגון כלשהו .

פרק ג' - תנאים כלליים )תנאים החלים על כל פרקי הפוליסה(
הצמדת סכומי הביטוח  1

סכומי הביטוח הקבועים ברשימה במטבע שקלי יהיו צמודים למדד וישתנו בהתאם לשינויים בין א.
המדד, שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות 

מקרה הביטוח.

לפי בקשת המבוטח, ובהסכמת המבטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה ותצוין ברשימה, יוצמדו ב.
וישתנו בהתאם  - המט"ח המוסכם(  )להלן  מוסכם  חוץ  יציג של מטבע  הביטוח לשער  סכומי 

לשינויים שחלו בשער המט"ח המוסכם מיום תחילת הביטוח ועד יום תשלום תגמולי הביטוח.

וזאת שלא ג. פי בקשת המבוטח,  הביטוח על  הגדלות בסכומי  יחולו  הביטוח  אם במשך תקופת 
כתוצאה מהצמדה למדד או למט"ח המוסכם תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו 
המוסכם  המט"ח  שער  או  המדד  יהיה  להגדלה  והבסיס  לעיל,  שפורטו  ההצמדה  תנאי  חלים 

שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.
גילוי ושינוי בענין מהותי  2

אחרת א. בדרך  ואם  ביטוח  הצעת  של  בטופס  אם  החוזה,  כריתת  לפני  למבוטח  המבטח  הציג 
בכתב, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או 
לכרותו בתנאים שבו )להלן: "עניין מהותי"(, על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.
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בהצעה ב. שנשאל  כל השאלות  בכתב על  המבוטח,  שנתן  הוצאה על סמך התשובות  הפוליסה 
הנחתו של המבטח  ועל סמך  כפי שנתבקש  בכל דרך אחרת,  או  זו  לפוליסה  בסיס  ששימשה 

שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח, כאמור בסעיף 2)א'( לעיל – ג.
יחולו ההוראות הבאות:

)1( המבטח רשאי, תוך 30 ימים מהיום שנודע לו על כך, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל 
את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח.

יחזיר למבוטח את דמי הביטוח, ששולמו  )2( ביטל המבטח את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה, 
לו בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח 

בכוונת מרמה. לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו.

בתגמולי ד. אלא  חייב  המבטח  אין  זה,  סעיף  מכוח  החוזה  שנתבטל  לפני  הביטוח  מקרה  קרה 
ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו 

לפי המצב לאמיתו, לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
)1( התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה למבטח על החמרת הסיכון נעשו בכוונת 

מרמה.
)2( מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב 
לאמיתו. במקרה זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח, ששילם בעד התקופה שלאחר קרות 

מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח.

שלא ה. התשובה  אם  אלא  מאלה,  אחת  בכל  זה  בסעיף  האמורות  זכאי לתרופות  אינו  המבטח 
הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

)1( המבטח ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך 
שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה.

)2( העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה 
הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה.

הנושאים המפורטים להלן ייחשבו כעובדות מהותיות לצורך ביטוח זה, ובלבד שהמבוטח נשאל ו.
עליהם בהצעת הביטוח:

1. עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו .
2. תיאור ו/או שינוי בעיסוקו, מקצועו ומשלח ידו של המבוטח.

3. פעילותו של המבוטח בספורט אתגרי או תחביב אתגרי, כפי שמוגדר בסעיף 2)ה'( לפרק א'. .
4. מצב בריאותו של המבוטח, לרבות מום גופני, נכות או מחלה שלקה בהם המבוטח.

5. פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח, לרבות ביטול ביטוח של המבוטח בעבר, אי חידושו 
על ידי מבטח כלשהו, סירובו של מבטח אחר לבטח את המבוטח או התניית הביטוח על ידי 

מבטח כזה בתנאים מיוחדים.
6. תאריך לידתו של המבוטח.

7. תאונות ומחלות שאירעו למבוטח בשלוש השנים האחרונות.
שינוי מקצוע או עיסוק  3

המקצוע והעיסוק של המבוטח, כמפורט בהצעה הינם תנאי מהותי לביטוח זה ולהערכת הסיכון א.
או  שינוי המקצוע  אלה. במקרה של  נתונים  היתר, על סמך  בין  נקבעו,  הביטוח  ודמי  המבוטח 
יותר משהיו בעת עריכת ביטוח  או בעיסוק מסוכנים  יעסוק המבוטח במקצוע  או אם  העיסוק, 
זה – חייב המבוטח להודיע למבטח בכתב על השינוי, המקצוע או העיסוק הנוסף, כאמור, בתוך 

21 יום ממועד השינוי .

הודיע המבוטח למבטח על שינוי, כאמור, יהיה המבטח רשאי לקבוע תנאי ביטוח חדשים, לרבות ב.
תוספת או הפחתה בדמי הביטוח, והכול בהתאם להוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי 
מבוטחים בעלי מאפיינים דומים, ובכפוף לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 )להלן: "החוק"( 

ולהסדר התחיקתי.

לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמו דמי הביטוח המתאימים כפי שנקבעו ע"י המבטח, תקטן ג.
חבות המבטח באופן יחסי בכפוף להוראות החוק.

יהיה ד. זה,  ביטוח  עריכת  או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת  שינה המבוטח את מקצועו  אם 
המבוטח זכאי להחזר דמי ביטוח ממועד ההודעה. זאת, בתנאי שדמי הביטוח, קודם לכן, כללו 

תוספת עקב העובדה שהמבוטח עסק במקצוע או עיסוק, שיש בהם סיכון גבוה מהרגיל.
תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  4

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם, א.
כמפורט ברשימה.

לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, ב.
הכל לפי הנקוב ברשימה.

אם דמי הביטוח ישולמו במלואם ע"י המבוטח בתוך 28 יום מתחילת הביטוח, ינוכו דמי האשראי ג.
המצוינים ברשימה.

ביום ד. היציג  השער  לפי  בשקלים  הביטוח  דמי  ערך  יהיה  ארה"ב  בדולר  הביטוח  דמי  צוינו  אם 
התשלום.
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לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל, ניתן יהיה לשלמם במועדים אחרים עליהם ה.
הוסכם במפורש, כדלקמן: 

כנקוב  אשראי,  דמי  לרבות  הצמדה,  הפרשי  בתוספת   – בשקלים  הנקובה  פוליסה  לגבי   )1(
ברשימה, עבור תקופת האשראי, שיחושבו מיום תחילת הביטוח, וישולמו למבטח בעת סילוק 

כל חלק מדמי הביטוח. ההצמדה הינה למדד הידוע ביום תחילת הביטוח.
)2( לגבי פוליסה הנקובה בדולר ארה"ב – לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק מדמי הביטוח, 
לרבות דמי אשראי, כנקוב ברשימה, עבור תקופת האשראי, שיחושבו מיום תחילת הביטוח, 

וישולמו למבטח בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח.

לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם, יישא הסכום שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה כמפורט ו.
לעיל, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור, כמפורט ברשימה, ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על 
שיעור הריבית המרבי בהתאם לחוק הריבית, התשי"ז–1957 ובכפוף להסדר התחיקתי. הפרשי 

ריבית אלה ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור, וכחלק בלתי נפרד ממנו.

ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב ז. תוך חמישה עשר  לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור 
ימים   21 כעבור  יתבטל  הביטוח  כי  למבוטח  בכתב  המבטח להודיע  רשאי  לשלמו,  מהמבוטח 
נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה 
בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב 

לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס ח.
לתקופה שעד לביטול האמור - וכן את הוצאות המבטח.

ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שארע קודם ט.
לביטול הביטוח.

תביעות וחובת שיתוף פעולה  5
קרה מקרה ביטוח, על המבוטח או המוטב, לפי העניין, להודיע ללא דיחוי למבטח ולציין בהודעה א.

את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר הפוליסה. אם ניתנה הודעה בעל פה – תינתן הודעה 
בכתב למבטח, סמוך ככל האפשר לקרות מקרה הביטוח. על המבוטח או המוטב, לפי העניין, 
למסור למבטח את המסמכים המקוריים הדרושים לשם בירור התביעה, כולל ויתור על הסודיות 
הרפואית. נדרש המבוטח להמציא מסמכים מקוריים לקופת החולים, בה הוא מבוטח, או לכל 
כדי  אין באמור לעיל  ימציא המבוטח למבטח את ההעתקים ממסמכים אלה.  מוסד ממלכתי, 

לגרוע מחובת המבוטח להמציא למבטח מסמכים מקוריים, ככל שיתאפשר.

כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על גבי טופס תביעה, שיומצא למבוטח ב.
על פי בקשתו למבטח, ויצורפו אליו כל המסמכים הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח. 

כל המידע והמסמכים, כנדרש על ידי המבטח, להוכחת מקרה הביטוח, יומצאו לו על ידי המבוטח ג.
או על ידי נציגיו האישיים החוקיים, או על ידי המוטב, ועל חשבונם. אם המידע והמסמכים אינם 

ברשותם, עליהם לעזור למבטח, ככל שיוכלו, להשיגם.

על המבוטח לאפשר לרופא מטעם המבטח לראות ולבדוק אותו בכל זמן מתקבל על הדעת.ד.

או המוטב, לפי העניין להוכיח למבטח את קרות מקרה הביטוח, לרבות הוכחת ה. על המבוטח 
או  המלא  הזמני,  הכושר  אובדן  ואת  תמידית  או  זמנית  הנכות  סוג  הנתבע,  הנכות  אחוז  מוות, 

החלקי.

לא קוימה חובה לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר להקטין חבותו של המבטח, אין הוא ו.
חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה. הוראה זו לא תחול בכל 

אחת מאלה:
1( החובה לא קוימה, או קוימה באיחור, מסיבות מוצדקות.

2( אי קיומה או איחורה לא מנע מהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין ז.
המבטח חייב בתגמולי ביטוח, אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

הופרה חובה לפי סעיף זה, או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ח.
ממנו עובדות בנוגע לחבותו, והדבר נעשה בכוונת מרמה- פטור המבטח מחבותו.

המועד לתשלום תגמולי הביטוח וחישובם  6
תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 יום מהיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע וכל המסמכים הדרושים א.

לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מיום שהיו בידי 
והם  )א'( לחוק   23 בסעיף  כאמור   , חבותו  הדרושים לבירור  והמסמכים  המידע  מלוא  המבטח 

ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד או שער המט״ח המוסכם לפי הענין, שפורסם ב.
לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד או שער המט״ח המוסכם לפי הענין, שפורסם 

לאחרונה לפני התשלום למבוטח

לתגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – ג.
1961, מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 
1981 מתום שלושים ימים מיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע וכל המסמכים הדרושים לבירור 

חבותו.
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מקדמות ע"ח תגמולי ביטוח  7
עלתה תקופת אי כושר לעבודה על 30 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח, יהיה המבוטח זכאי א.

לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים ימים על חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהמבטח עקב 
מקרה הביטוח

סכומים ששולמו למבוטח מכח סעיף קטן א' לעיל, ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים כשישולמו.ב.

תשלום ג. מיום  המוסכם,  המט״ח  לשער  או  למדד  המקדמה  הצמדת  תוך  ייעשה  הניכוי  חישוב 
המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.

זכות קיזוז  8
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח, שישלם למבוטח או למוטב, כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, בין שחובו מתייחס 
לפוליסה זו ובין לאחרת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבטח לקיזוז מתגמולי הביטוח את יתרת דמי הביטוח המגיעים 

לו בגין פוליסה זו גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
ביטול הפוליסה )ביטול הביטוח(  9

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו א.
ובלבד שההודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות 3 ימים לפני התאריך בו יתבטל 

הביטוח.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן 
בו היה הביטוח בתוקף בשיעור של 10% ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו, בו הייתה 
הפוליסה בתוקף, בתוספת שיעור של 10% מדמי הביטוח, שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת 
הביטוח והיתרה תוחזר למבוטח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה 

בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח, כאמור.

כדי ב. בביטול הביטוח, כאמור,  אין  החוק.  בכפוף להוראות  הפוליסה  את  רשאי לבטל  המבטח 
ביטול  שעד  לתקופה  המתייחס  שבפיגור  הסכום  את  למבטח  לשלם  המבוטח  מחובת  לגרוע 

הביטוח.

ימים מיום ביטול הפוליסה, ג. ייעשה תוך 30  ו-ב'  החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א' 
ייקבע לפי השינויים שחלו במדד, או בשער המט״ח המוסכם, מהמדד או משער  סכום ההחזר 
ועד המדד או שער המט״ח  המט״ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח 

המוסכם שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח.
ההתיישנות  10

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. הייתה עילת התביעה נכות 
שנגרמה למבוטח מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה 

הביטוח.
קביעה בלתי חוזרת של מוטב  11

קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת של המבטח, מראש ובכתב.
הארכת תקופת הביטוח  12

כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו, בכפוף להסדר 
התחיקתי לגבי חידוש הפוליסה.

גבולות גאוגרפיים  13
כוחו של הביטוח יפה בהימצא המבוטח בכל מקום בתבל, למעט מדינות אויב, כמשמען בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז - 
1977, )להלן: "מדינות אויב"(, אלא אם כן הותנה אחרת ברשימה או בפרק זה או אחר של הפוליסה. למען הסר ספק מובהר 
בזאת כי ביטוח מחלות בפרק ב' לעיל, אם נרכש, לא יחול על המבוטח בהימצאו מחוץ לשטח מדינת ישראל, ותחול עליו 

הגדרת גבולות גיאוגרפיים, כאמור בפרק זה.
הודעות  14

הכתובת א. לפי  בדואר  תישלח  לפוליסה  הקשור  בכל  למוטב  או  למבוטח  המבטח  של  הודעה 
המעודכנת הידועה למבטח באותו מועד, כפי שנמסרה בכתב מטעם המבוטח. בהעדר הודעה 
בכתב מטעם המבוטח של שינוי מענו, ייחשב כמענו האחרון הידוע למבטח המען הרשום ברשימה.
בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב המבוטח או המוטב, לפי העניין, להודיע על כך למבטח בכתב. 
לכתובת  המבטח  ידי  על  שתישלח  הודעה  השינוי,  על  למבטח  המוטב  או  המבוטח  הודיע  לא 

האחרונה הידועה לו של המבוטח או המוטב, תיחשב כהודעה שנמסרה כהלכה.

קיבל המבטח מהמבוטח או המוטב הודעה על מינוי סוכן ביטוח מטעמו, וציין את המינוי בדף פרטי ב.
הביטוח, ייחשב סוכן הביטוח שצוין, כאמור, כשלוח של המבטח לעניין מתן הודעות מהמבוטח, 
או המוטב למבטח, למעט במקרים המפורטים להלן, לגביהם, יש למסור אך ורק הודעה בכתב 

למשרדי המבטח:
)1( תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה זו.

)2( בקשה לביטול פוליסה זו.
כל  הביטוח,  סוכן  מינוי  ביטול  הודעה על  קיבל  או שהמבטח  כאמור,  ביטוח,  סוכן  לא התמנה 
אחר,  אדם  כל  ידי  על  או  המוטב  או  המבוטח  ידי  על  למבטח  הנמסרות  וההצהרות  ההודעות 
צריכות להימסר בכתב אך ורק במשרד המבטח המרכזי, כמפורט בדוח"ות השנתיים שנשלחו 

למבוטח או למוטב בגין פוליסה זו או באתר האינטרנט של המבטח או בפרסומיו.
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כל ההודעות וההצהרות של המבוטח או המוטב אל המבטח יוגשו למבטח בכתב וכל המסמכים ג.
גבי  על  המופיעה  כתובתו  פי  על  הראשי,  במשרדו  ורק  אך  למבטח  בכתב  יימסרו  או  יישלחו 
הפוליסה או בכתובת אחרת שעליה יודיע המבטח בכתב למבוטח מזמן לזמן )אם יודיע(. בכל 
מקרה של שינוי כתובת לצורך משלוח הודעות, כאמור, ישלח המבטח הודעה מתאימה או יפרסם 

בשני עיתונים נפוצים את כתובתו החדשה.

כל שינוי בפוליסה זו, או בתנאיה, ייכנס לתוקפו רק אם המבטח הסכים לכך בכתב ורשם רישום ד.
מתאים על כך ברשימה.

תחולת החוק  15
על פוליסה זו יחול חוק חוזה הביטוח תשמ״א - 1981 )להלן: "החוק"(. 

דין ושיפוט  16
פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד.א.

כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו אך ורק באחד מבתי המשפט ב.
בישראל ועל פי הדין בישראל.
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חלק א' לוח 1 - ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה

פוליסה לביטוח תאונות אישיות – מהדורת 111/2015. שם הפוליסהכללי

פרק א': מוות עקב תאונה2. הכיסויים בפוליסה 
נכות צמיתה עקב תאונה

אי כושר זמני לעסוק במקצוע
הרחבות לפרק א'*:

נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון*
סיכון מלחמה פאסיבי*

כפל פיצוי באי כושר זמני בתקופת אשפוז*
כיסוי הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופת חולים, 

מוסדות נוספים ומבטחים נוספים*
פרק ב': ביטוח מחלות*

*בהתאם לכיסויים שרכש המבוטח בפוליסה

ממועד תחילת הביטוח ועד שנה כמפורט בדף הרשימה3. משך תקופת הביטוח

4. תנאים לחידוש 
אוטומטי

אין חידוש אוטומטי

לפרק ב' לפוליסה - 30 ימים 5. תק' אכשרה

במקרה של אי כושר זמני- 8 ימים, אלא אם צוין אחרת ברשימה6. תק' המתנה
במקרה של מחלה 14 ימים, אלא אם צוין אחרת ברשימה.

עצמית 7. השתתפות עצמית השתתפות  בנוסף:  לעיל  כמפורט  ההמתנה,  תקופת  ימי 
ידי  על  מכוסות  שאינן  רפואיות  הוצאות  בהרחבת  ברשימה  כנקוב 

קופת חולים, מוסדות נוספים ומבטחים אחרים.

8. שינוי תנאי פוליסה שינוי תנאים
במהלך תקופת 

הביטוח

אין

דמי 9. גובה הפרמיהפרמיות וסכומי הביטוח כמפורט ברשימה.  בהתאם לרשימת הכיסויים 
הביטוח צמודים למדד.

פרמיה קבועה10. מבנה הפרמיה

11. שינוי הפרמיה  
במהלך תקופת 

הביטוח

של  ובמקרה  ביטוח  וסכומי  כיסויים  הגדלת  ביקש המבוטח  אם  רק 
שינוי מקצוע לרמת סיכון גבוהה יותר מכפי שהוצהר ברשימה  

12. תנאי ביטול הפוליסה תנאי ביטול
על ידי המבוטח

בכל עת בהודעה בכתב למבטח. המבטח ישאיר לעצמו דמי ביטוח 
המקובלים לתקופות קצרות בשיעור 10% ממלוא דמי הביטוח בגין 
כל חודש או חלקו בו הייתה הפוליסה בתוקף, בתוספת שיעור של 

10% מדמי הביטוח, שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח.

13. תנאי ביטול הפוליסה 
על ידי המבטח

בהתאם לחוק. 

14. החרגה בגין מצב חריגים
רפואי קיים

יש, בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח( 
)הוראות לעניין מצב רפואי קודם(, התשס"ד – 2004.

15. סייגים וחריגים לחבות 
המבטח

יש. בסעיף 2 לפרק א' ובסעיף 2 לפרק ב'. סומנו בצבע נפרד.

16. כיסוי למילואים או 
לפעולות טרור

לא. ניתן לרכוש הרחבת כיסוי מלחמה פסיבי, כהרחבה 2 לפרק א'/
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תנאיםסעיףנושא

17. שחרור מתשלום סעיפים נוספים
פרמיה

לא

18. קיזוז או השתתפות 
בתשלומי הביטוח

לא

תיקבע על ידי רופא מוסמך בציון הרלוונטי לפגיעה הגופנית בהתאם 19. קביעת נכות צמיתה
לטבלת מבחני הנכות של המוסד לביטוח לאומי, מכוח חלק א' אשר 
בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות 
לנפגעי עבודה(, תשט"ז – 1956 , להוציא תקנות 15 ו – 16 ובהתאם 

לפרק א' לפוליסה.
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חלק ב' - תמצית הכיסויים ומאפייניהם

פירוט הכיסויים 
תיאור הכיסויבפוליסה

 שיפוי 
 או 

פיצוי

 ממשק עם 
 סל הבסיס 
 ו/או השב"ן: 
רובד ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
 מביטוח 

אחר

 

פיצוי במקרה של מות המבוטח כתוצאה מתאונה, מוות כתוצאה מתאונה
לסכום  בהתאם  לפוליסה  א'  בפרק  כמפורט 
הקבוע ברשימה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט 

מדינות אויב.

איןמוסףפיצוי

נכות צמיתה מלאה 
או חלקית כתוצאה 

מתאונה

נכות מלאה  ביטוח שבו נגרמה למבוטח  במקרה 
צמיתה, ישלם המבטח למבוטח את סכום הביטוח 
וצמיתה,  מלאה  נכות  למקרה  ברשימה  הנקוב 
בו  ביטוח  במקרה  לפוליסה.  א'  בפרק  כאמור 
ישלם  צמיתה,   חלקית  נכות  למבוטח  נגרמה 
אחוז  בשיעור  ביטוח   תגמולי  למבוטח  המבטח 
הביטוח,  מקרה  עקב  למבוטח,  שתיקבע  הנכות 
מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של 
העולם,  בכל  חל  זה  כיסוי  וצמיתה.  מלאה  נכות 

למעט מדינות אויב.

איןמוסףפיצוי

אי כושר זמני מלא או 
חלקי מתאונה 

פיצוי לתקופה מוגבלת במקרה בו נגרם אי כושר 
מתאונה,  כתוצאה  למבוטח  חלקי  או  מלא  זמני 
אי  ששיעור  ובלבד  לפוליסה,  א'  בפרק  כמפורט 
ביטוח  במקרה   .25% על  עולה  החלקי  הכושר 
ישלם  שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא לעבודה 
ברשימה  הנקוב  הסכום  את  למבוטח  המבטח 
החל  לעבודה,  כושר מלא  אי  כפיצוי שבועי בשל 
מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת 
אי הכושר. נקבעה למבוטח לתקופת זמן הגבלה 
בכושרו לעבודה, בשיעור העולה על 25%, ישלם 
אי-כושרו  כשיעור  שבועיים  פיצויים  המבטח  לו 
באחוזים במכפלת סכום הפיצוי המשתלם על פי 
החל  פוליסה זו בגין אי כושר מלא זמני לעבודה, 
מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת 
 104 על  לא תעלה  התשלום  הכושר. תקופת  אי 
שבועות מיום קרות מקרה הביטוח למבוטח שגילו 
ביום קרות מקרה הביטוח מתחת ל-65 שנים, ולא 
תעלה על 52 שבועות למבוטח שגילו ביום מקרה 
הביטוח מעל 65 שנים. כיסוי זה חל בכל העולם, 

למעט מדינות אויב.

איןמוסףפיצוי

הרחבת נסיעה ברכב 
מנועי דו גלגלי או 

טרקטורון

צמיתה  נכות  למוות,  ביטוח  תגמולי  תשלום 
או  מלא  זמני  כושר  לאובדן  או  מלאה  או  חלקית 
או  גלגלי  דו  מנועי  ברכב  מנסיעה  כתוצאה  חלקי 
טרקטורון, כאמור בהרחבה 1 לפרק א' לפוליסה. 
התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב 
זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי זמני, 
52 שבועות  על  לא תעלה  ביחד,  ובין  בנפרד  בין 
אותו  בגין  הביטוח,  מקרה  קרות  מיום  רצופים 
למעט  העולם,  בכל  חל  זה  כיסוי  ביטוח.  מקרה 
מדינות אויב. הכיסוי: בתנאי מפורש שבעת קרות 
מקרה הביטוח היה לנהג הרכב רשיון נהיגה בר 

תוקף לכלי הרכב אותו נהג, כנדרש על פי דין.

איןמוסףפיצוי

הרחבת סיכון מלחמה 
פסיבי

צמיתה  נכות  מוות,  בגין  ביטוח  תגמולי  תשלום 
או  מלא  זמני  כושר  אובדן  או  מלאה  או  חלקית 
חלקי אם נגרמו למבוטח כתוצאה מסיכון מלחמה 
א'  פרק  להרחבות   2 בהרחבה  כמפורט  פסיבי, 
ביטוח  ישלמו  תגמולי  בגינה  התקופה  לפוליסה. 
ובגין  זמני  מלא  כושר  אי  בגין  זה  הרחב  פי  על 
לא  ביחד,  ובין  נפרד  בין  זמני,  חלקי  כושר  אי 
תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה 
חל  זה  כיסוי  ביטוח.  מקרה  אותו  בגין  הביטוח, 

בכל העולם, למעט מדינות אויב.

איןמוסףפיצוי
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פירוט הכיסויים 
תיאור הכיסויבפוליסה

 שיפוי 
 או 

פיצוי

 ממשק עם 
 סל הבסיס 
 ו/או השב"ן: 
רובד ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
 מביטוח 

אחר

 

הרחבת כפל פיצוי לאי 
כושר במקרה אשפוז 

עקב מקרה ביטוח 

במקרה בו אושפז המבוטח עקב תאונה המכוסה 
הנקוב  הפיצוי  סכום  יוכפל  זו,  פוליסה  פי  על 
חלקי  או  מלא  זמני  כושר  אי  למקרה  ברשימה 
א'  פרק  להרחבות   3 בהרחבה  כאמור  לעבודה, 
עוד המבוטח מאושפז בבית  כל  לפוליסה. זאת, 
החולים, ועד לתקופת האשפוז המרבית, שצוינה 
זה  פי כסוי  ברשימה. תקופת הפיצוי המרבי על 
לא תעלה על תשעים ימים, אלא אם צוין במפורש 
אחרת ברשימה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט 

מדינות אויב.

איןמוסףפיצוי

כיסוי הוצאות רפואיות 
שאינן מכוסות על ידי 

קופת   חולים, מוסדות 
נוספים ומבטחים 

נוספים

בקרות מקרה הביטוח כאמור בפרק א' "תאונות 
אישיות" שכתוצאה ממנו ״גרמו למבוטח הוצאות 
קופת  ידי  על  משולמות  אינן  אשר  רפואיות, 
הביטחון,  משרד  לאומי,  המוסד לביטוח  חולים, 
ישופה   כלשהי,  ביטוח  חברת  או  רווחה  שרותי 
האחריות  לגבול  עד  הוצאותיו  בגין  המבוטח 
המצוין ברשימה. השיפוי בגין הוצאות אלה ישולם 
כנגד הצגת קבלות מתאימות למבטח  למבוטח 
כמפורט  עצמית,  וכפוף להשתתפות  להוכחתן, 
ברשימה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות 

אויב.

ישמוסףשיפוי

פיצוי לתקופה מוגבלת במקרה בו נגרם אי כושר ביטוח מחלות
זמני מוחלט למבוטח כתוצאה ממחלה, כמפורט 
ישולמו תגמולי  בה  התקופה  לפוליסה.  ב'  בפרק 
 52 על  תעלה  לא  המחלות,  כל  בגין  הביטוח 
צוין  לא  אם  הביטוח,  מקרה  קרות  מיום  שבועות 

אחרת ברשימה. כיסוי זה חל בישראל בלבד.

איןמוסףפיצוי

ביטוח תחליפי – ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן. בביטוח זה ישולמו 
תגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(.

ביטוח משלים – ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או לשב"ן. כלומר: ישולמו 
תגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.

ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח 
"מהשקל הראשון".

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.
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