להלן השינויים בביטוח תאונות אישיות החל מ/02/121/10-
נושא
תקופת ביטוח

לפני הרפורמה
עד גיל 80.
לא ניתן לבטל למבוטח באמצע תקופה

אחרי הרפורמה
שנתיים.
בתום שנתיים ,חברת הביטוח רשאית שלא לחדש את
הביטוח.

מבנה פרמיה
הגדרת תאונה

קבועה לכל תקופת הביטוח
חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד ,כתוצאה מאירוע פתאומי
חד פעמי ובלתי צפוי מראש ,הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין ,המהווה ללא

בכל מקרה ,נדרשת הסכמת המבוטח לחידוש הביטוח.
הפרמיה עשויה להתעדכן בכל מועד חידוש של הפוליסה
אירוע פתאומי שקרה בכל מקום בעולם ,שלא תוכנן על
ידי המבוטח וגרם לו לקרות מקרה ביטוח אשר מכוסה

תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית

בפוליסה ,למעט מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה ישירה

לקרות מקרה הביטוח .למען הסר ספק ,אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של

ממחלה.

פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות לא יחשבו כ"תאונה".

מוות מתאונה

במוצר הקיים בהראל ,לאחר  3שנות וותק ,סכום הביטוח גדל ב00%. -

נכות מתאונה

הפיצוי נקבע לפי טבלה

שברים וכוויות

קיים כיסוי

ימי אשפוז
ימי החלמה

לא כולל אשפוז במוסד שיקומי וסיעודי

קיים כיסוי
הפיצוי הינו על בסיס תקנות ביטוח לאומי ומחושב
כמכפלה של השיעור שנקבע בסכום הביטוח
קיים כיסוי
כולל אשפוז במוסד שיקומי וסיעודי

פיצוי ניתוח אורתופדי

קיים בהרחבה לנכות תעסוקתית (מותנה ברכישה נוספת) לתקופה של עד 3
שנים
קיים כיסוי

לא קיים לפי החוזר

שיפוי ניתוח פלסטי

קיים כיסוי

לא קיים לפי החוזר

סיעוד מתאונה

קיים כיסוי

לא קיים לפי החוזר

קיים כיסוי

לא קיים לפי החוזר

הוצאות נלוות
לאשפוז – אחות,
פיזיותרפיה ,רפואה
משלימה ,פיזיותרפיה,
פסיכולוג לילד לאחר
אירוע קשה ועוד

קיים בכיסוי הבסיסי לתקופה של עד  3חודשים בלבד

השגנו הנחה ותנאים מיוחדים ללקוחות קידמה בין היתר כדלקמן:

 בפרק תאונות אישיות לא תהיה תוספת מקצועית לכל חיי הפוליסה רכיב מוות מתאונה כולל הטבה למתמידים! הגדלת סכום הביטוח ב  05%לאחר  3שנות ותק ביטול חריג לרכב דו גלגלי  -יש צורך לרכוש ביטול חריג רק לנהג! קיים כיסוי לספורט מקצועני לילדים עד גיל ( !81למעט אתגרי) כיסוי רחב לפעילות ספורט כגון ריצת מרתון ! איש ברזל ! (כל עוד שעיסוק זה אינו עיסוקו העיקרי של המבוטח) השתתפות בהוצאות ניתוח פלסטי עד !₪ 050555 פיצוי בגין ניתוח עקב פגיעה אורתופדית – כתף ברך או קרסול! כיסוי לאופניים חשמליים ללא תוספת פרמיה!להלן פרמיות לאחר ההנחה המיוחדת ל 3-שנים.
גיל כניסה
0-18
21-30
30-40
40-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-73

פרמיה
חודשית
₪20
₪25
₪25
₪30
₪35
₪41
₪52
₪67
₪95

להצטרפות ופרטים ניתן לפנות לטלפונים:
קידמה משרד  - 50-1058858ניתן גם להשאיר פרטים בווצאפ 50-1058858
יערית  0 593-0870980ליאל  0 505-9955053אלמוג  0 500-3008710ליאת 500-3006070

