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אותגילוי נ
- ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה 1 א': לוח חלק 

איםתנ סעיף  אנוש
״מגן אישי״ יסה. שם הפול 1  כללי

דף הרשימהכמפורט ב וליסה. שם בעל הפ 2 

 י כושר עבודהו או/א תנכו ו/או תצוי למקרה מוופי
נה, וכן אחד אווצאה מתאווטח כתשל המב

 ייםו/או הכיסו אליותאופציונה ותר מההרחבותי
נרכשו, בהתאם למפורט הבאים, אם אלייםאופציונה

 בדף הרשימה:
נוענוע או בקטהרחבת כיסוי לנסיעה באופ 1(
ן מלחמה וטרור פסיבייכווי לסיסהרחבת כ 2(
צהרתת ספורט מוהרחבת כיסוי לפעילו 3(
צאה ממחלה –י כושר עבודה מלא כתוי לאצופי 4(

 שראל בלבדבי
תאונה וז בבית חולים עקבצוי בעת אשפיפ 5(
יות )לא כולל טיפוליוצאות רפואשיפוי בגין ה 6(

 תאונה ניים( עקבשי
תאונה ניים עקבולי שיות טיפוצאשיפוי בגין ה 7(
תאונה צאות חילוץ עקבין הושיפוי בג 8(
נהתאוצאה מצוי חד פעמי בגין שברים כתופי9(

יסהיים בפול. הכיסו 3 

וח אחתנת ביטורט בדף הרשימה ולא יותר משכמפ יטוחתקופת הב . משך 4 

ורט בדף הרשימהכמפ  5. מועד פקיעת ההסכם

וונטילא רל יות. המשכ 6 

ידוש אוטומטיאין ח ידוש אוטומטינאים לח. ת 7 

ימים, 30 צאה ממחלה –י כושר עבודה כתוי אלכיסו
 אלא אם מפורט אחרת בדף הרשימה

 8. תקופת אכשרה

ורט בדף הרשימהכמפ  9. תקופת המתנה

ורט בדף הרשימהכמפ צמיתות ע. השתתפ 10 

וונטילא רל י הפוליסה במהלךתנא ויינש 11.
 תקופת הביטוח

 נאיםשינוי ת

ורט בדף הרשימהכמפ גובה הפרמיה 12.  פרמיות

ורט בדף הרשימהכמפ וטחובה הפרמיה למב. ג 13 

ועהפרמיה קב  14. מבנה הפרמיה

וונטילא רל י הפרמיה במהלך תקופת. שינו 15 
 יטוחהב

4 ו׳ סעיף בהתאם לפרק וליסה ע"יי ביטול הפנא. ת 16 
 וטחהמב

 נאי ביטולת

וח במלואם;ום דמי הביטתשלי-ת אא. מחמ
 ות בדיןועילות הקבב. בהתאם לע

וליסה ע"יי ביטול הפנא. ת 17 
 המבטחת

ורט בדף הרשימהוכמפ,31 פרק ג׳, סעיף צב רפואי קיים. החרגה בגין מ 18  גיםחרי

6.3 וסעיף 1.7 סעיף פרק ג׳, פרק ה׳ ים לחבות המבטחתיג. סי 19 
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 אפייניהם- ריכוז הכיסויים בפוליסה ומ 2 חלק ב': לוח 

ו ה ד ג ב  א
קיזוז

תגמולים 
 מביטוח 

 אחר

 ממשק עם
סל הבסיס

ו/או השב״ן: 
רובד ביטוחי

צורך באישור 
המבטחת 

 מראש והגוף 
המאשר

 שיפוי או 
פיצוי

תאור הכיסוי  פירוט הכיסויים
 בפוליסה

פרקים נוספים
אין ביטוח מוסף לא פיצוי  כמפורט בדף פרטי הביטוח

 ובסעיף ג׳ לפוליסה
 מוות כתוצאה

מתאונה
אין ביטוח מוסף לא פיצוי  כמפורט בדף פרטי הביטוח

 ובפרק ג׳ לפוליסה
 נכות כתוצאה

מתאונה
אין ביטוח מוסף לא פיצוי  כמפורט בדף פרטי הביטוח

 ובפרק ג׳ לפוליסה
אי כושר עבודה של
 המבוטח כתוצאה 

מתאונה
אין ביטוח מוסף לא פיצוי  כמפורט בדף פרטי

1( הביטוח ובפרק ו׳ סעיף )
 לפוליסה

אי כושר עבודה
 מלא כתוצאה 
־ממחלה – ביש

ראל בלבד )כיסוי 
 אופציונאלי – רק

אם נרכש(
אין ביטוח מוסף לא פיצוי  כמפורט בדף פרטי

2( הביטוח ובפרק ו׳ סעיף )
 לפוליסה

פיצוי בעת אשפוז
בבית חולים עקב 

תאונה )כיסוי 
 אופציונאלי – רק

אם נרכש(
יש ביטוח מוסף לא שיפוי  כמפורט בדף פרטי

3( הביטוח ובפרק ו׳ סעיף )
 לפוליסה

שיפוי בגין הוצאות
רפואיות )לא כולל 

טיפולי שיניים(
עקב תאונה )כיסוי

 אופציונאלי – רק
אם נרכש(

יש ביטוח מוסף לא שיפוי  כמפורט בדף פרטי
4( הביטוח ובפרק ו׳ סעיף )

 לפוליסה

שיפוי בגין הוצאות
טיפולי שיניים 

עקב תאונה )כיסוי 
 אופציונאלי - רק

אם נרכש(
יש ביטוח מוסף לא שיפוי  כמפורט בדף פרטי

5( הביטוח ובפרק ו׳ סעיף )
 לפוליסה

 שיפוי בגין הוצאות
חילוץ עקב תאונה

אין ביטוח מוסף לא פיצוי  כמפורט בדף פרטי
6( הביטוח ובפרק ו׳ סעיף )

 לפוליסה

פיצוי חד פעמי בגין
שברים כתוצאה 
מתאונה )כיסוי 
 אופציונאלי - רק

אם נרכש(

ובסיס ו/או השב״ן. בביטוח זה ישולמ- ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל ה ״ביטוח מוסף״
תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.

שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או ביטוח- ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי ה ״ביטוח משלים״ 
השב״ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או

 שב״ן.
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 בדן כושר עבודה:א ביטוחי נכות, לרבות 

ב  א
דברי הסבר  סעיפים לפירוט

כיסוי לזמן מילואים – לא קיים
כיסוי עקב פעולת טרור – לא קיים, אלא אם 

נרכשה הרחבה לסיכון מלחמה וטרור פסיבי, על
 ובהתאם לתנאיה 2 פי פרק ד׳ סעיף

 קיום כיסוי לזמן המילואים ו/או עקב פעולת טרור

לא קיים  שחרור מתשלום פרמיה

לא קיים  קיזוז או השתתפות בתשלומי הביטוח

אכ"ע מתאונה - אופציונלי. בתום תהליך
 ההצטרפות תובהר האופציה שנרכשה בדף 

 הרשימה

פיצוי אכ"ע חלקי

לא רלוונטי  קביעת נכות צמיתה

על פי רופא מוסמך, או על פי החלטת המוסד
 לביטוח לאומי, אם קיימת

אופן קביעת אחוז הנכות

 כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.
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6
7
9
9
9
10
12
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
18
19

 תוכן עניינים

 אמבו
גדרותה  א': פרק

הכיסוי הבסיסי  פרק ב':

 תאונהוצאה ממוות כת צוי במקרהפי

 נהתאותוצאה מצמיתה כ תנכו צוי במקרהפי

 תאונהתוצאה מכושר זמני כ יצוי במקרה אפי

חריגים כלליים לפוליסה  ג': פרק

אופציונאלי הרחבות -  פרק ד':

 נוענוע או קטנסיעה באופ הרחבת

 סיביור פכון מלחמה וטרהרחבת סי

 מוצהרת )כמפורט ברשימה( יביתלות ספורטסוי לפעיכי הרחבת

אופציונאלי כיסויים נוספים -  פרק ה':

 אל בלבדבישר וצאה ממחלה -כת אמל ניגין אי כושר זמיצוי בפ

 תאונה חולים עקב בבית צוי בעת אשפוזפי

 יים(נלי שיטיפו כולל נה )לאיות עקב תאות רפואהוצאו גיןפוי בשי

 תאונה ניים עקבטיפולי שי אותהוצ גיןשיפוי ב

 אל בלבדבישר נה -ילוץ עקב תאואות חוצגין הוי בשיפ

 תאונהוצאה מין שברים כתצוי חד פעמי בגפי

אים כללייםתנ  פרק ו':
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 א – סעיף הביטוחמבו

לבין (״המבטחת״ )להלן: בע״מ ביטוח חיםמבט נורהמ בין חוזה היא זו פוליסה
 זו פוליסהל מצורפתה ,רשימהב טיםמפור תווכתוב ידו משלח ו,ששמ ,המבוטח

נה.נפרד ממ הווה חלק בלתיומ

המידע על ובהסתמך טוח,הבי צעתבה המבטחת אל פנה והמבוטח הואיל 
חלק וויםוהמה לה, שהוגשו לוויםנ כיםובמסמ טוחהבי צעתבה מבטחתל נמסרש

 בנפרד, הוגשו אם ובין טוחהבי צעתלה צורפו אם בין זו, פוליסהמ נפרד בלתי 
,מבטחתל טוחבי דמי לשלם המבוטח ייבותהתח תמורת ,המבטחת ימההסכ

 הנקובים אחריותה גבולותל עד טוחבי ליתגמו זו בפוליסה מבוטחל לשלם 
 .רשימהב הנקובה ארע תוך תקופת הביטוחשי ,ביטוח מקרה בגין ,רשימהב
 הכלולים אות,ולהתנ יגיםלחר אים,לתנ ,העצמית השתתפותל בכפיפות אתז
 או נספח.או שיצורפו לה על–ידי תוספת ו/ או מצורפים לה, פוליסהב

.1 

.2 
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גדרותה א: פרק
ואשר ליסה,בפו מבטחתה עם המתקשר גידתא או ני-אדםב חבר האדם,- הפוליסה בעל 1.

 המבוטחים לטובת ובשקידה אמונהב פועל אשר ,הפוליסה בעלכ רשימהב נקוב שמו 
.אה מהיותו בעל הפוליסהכל טובת הנ אין לו ולא תהיה לובלבד, ו

ואשר ,וליסההפ פי על המבטחת על-ידי חובוטש ני-אדם,ב חבר או האדם- המבוטח 2.
 ליסה,הפו בעל על-ידי תלמבטח הועברו טיוופר שמו או ייךמשת הוא ליהא קבוצהה פיוןא

 נרשמו ברשימה.

יטוח בע"מ.חים בנורה מבט- מ המבטחת3.

תו,בעבוד לעסוק ,לפחות 25% של בשיעור המבוטח, של ניהזמ כושרו אי- זמני כושר אי 4.
באורח כלשהי, בצורה להם תמסרלה או ברשימה, טיםהמפור ידו, במשלח או קצועובמ

 בעבודה מועסק אינוש כינוחי מוסד של תלמיד נושהי נפגע של במקרה או קי,חל או מלא 
 לים.גיהר לימודיםל להופיע אי-כושר נה -תאוכון למועד הנ

 קיםאינם מחזי יטוח,ת מקרה הבחים שבעת קרובוטגין מור לעיל, בלי לגרוע מן האממב
 חים שבעתגין מבוטכן בו טוח,ת מקרה הבית קרויד בשכר, בע ו/או משלח בעבודה

 ני מלא תחשבכושר זמ קופת אית כי,נוחי נם תלמידי מוסדטוח הקרות מקרה הבי
חום הפגיעה או מוסד רפואיתאישור רופא מומחה ב נפגע על פיקופה בה יהיה הלת

 או למוסד רפואי או למוסד תולבי תו אותוק למיטטופל הנפגע, ר אושפז או מוכר שם 
קומי או למוסד סיעודי.שי

פיזי, אמצעי על-ידי יןבמישר נגרםה מראש, צפוי תיובל מקרי פתאומי, אירוע- אונהת 5.
ת,הבלעדי הסיבה את אחרת, סיבה בכל לותת ללא הווה,מ אשר עין,ל לויוג ניחיצו

במפורש הוחרגה אם אאל דרכים, תאונת לרבות הביטוח, למקרה יידיתוהמ הישירה 
אלימות של תוצאה שהינו אירוע כי אתבז מובהר ספק, הסר למען הרשימה. בדף 

 רבות אונותת של הצטברות אוו/ פיזי אינוש אחר ץלח כל אוו/ נפשי ץלח אוו/ מילולית 
 על-פי פוליסה זו. אונהכת א ייחשבקטנות )מיקרו-טראומות( - ל

או מהגוף, הפיזית תוהפרד בשל הגוף מאברי איבר של מוחלט ובדןא- צמיתה נכות 6.
נכות למעט הגוף, מאברי איבר של תקודיהתפ תופעול כושר של קיחל או מוחלט אובדן 

 אסתטיות. בגין צלקות 

 .מבוטחה תו שלו- מ מוות 7.

היתר: בין כוללוה נה,ממ ניפרד תיבל חלק ווהומה לפוליסה צורףהמ נספח – הרשימה8.
 תו,קופות הביטוח חילתת מועד ליסה,הפו בעל של שייםאי טיםפר ליסה,הפו מספר 
 תפות עצמית.והשת

תוספת או נספח וכל וחהביט תהצע ,הרשימה לרבות הביטוח, יתתכנ- הפוליסה 9.
ליה.צורפו א, כפי שלפוליסה

בתמורה למבטחת לשלם המבוטח ו/או הפוליסה בעל שעל הסכומים- הביטוח דמי 10.
 אי הפוליסה.לקבלת כיסוי ביטוחי על פי תנ

7 



  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

   

כוסההמ ביטוח מקרה יןבג המבטחת שתשלם פויהשי או פיצויה כומיס- הביטוח גמולית 11.
 ליסה.על-פי הפו

כוםהווה את סחי המטובי סויכי ביחס לכל צוין ברשימהום המ- הסכ סכום הביטוח 12.
ליסה זו.חי על פי פוטובי סויכי תוגין אולי של המבטח בטוח המקסימהבי

אחריות למקרהרשימה כגבולות הקובים בכומים הנ- הס אחריות המבטחת גבולות 13.
.ולתקופת הביטוח הביטוח

תוקף.טוח לנס הביביום היכ דף הרשימהקוב ביעלה על הגיל הנ- לא גיל המבוטח 14.

ת של רופאלים על פי הוראה מפורשחו לבית תוק של המבוטח- משמעו, רי אשפוז 15.
 אשפוז בבית חולים במסגרת למען הסר ספק, צופות.ות רשע 24 מוסמך לפחות 
 אשפוז לעניין הרחבה זו. א ייחשבאשפוז יום, ל

דין במדינה שבה הוא פועל, המספקשיון כורי יבל היתר- מוסד רפואי שק בית חולים 16.
 צוות של תות, יש ברשוורשומו כותת מוסמחיוידי א ביממה על שעות 24 י רפואהשירות

 גייםכירור ליםטיפוחון וציוד עבור אב תוויש ברשו מין בכל עת,חות, הזרופא אחד לפ
 אה, מוסד סיעודי שיקומי, ביתולמעט, מרפ תוח;יני חדר נומתק גןנטי רת מתקנלרבו
א באופן מקרי( מקום עבוראלאו מוסד דומה וכן מוסד המהווה ) או החלמה אההבר

 או נרקומנים. אלכוהוליסטים 

ולמעט נה שבה הוא עובד,קי המדיחו דין, על פישיון כ– רופא בעל רי א מוסמךרופ17.
איםאו מרפ איםאשונה למבוטח, ולמעט רופאדם מדרגת קרבה ר או המבוטח 
 אואלטרנטיבית ו/ אובנציונלית ו/אינם מורשים ברפואה בלתי קונאו ש מורשים 

משלימה.
דף הרשימה.צוין אחרת ב ביממה, אלא אם תשעו- 24 זמן הפעילות 18.
 ,רשימהב זו או פוליסהב חודשים,נקובה בימים או ב- תקופה ה אכשרה תקופת 19.

 אין- מקרה הביטוח אירע אשר כשבמהלכהו טוח,ועד תחילת הביילתה במתח אשר
 מקרה ביטוח בתקופת הביטוח. פוליסהאית לתשלום על-פי תנאי האחר מבטחתה
 שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח. מקרה ביטוחכ דינו תקופת האכשרה,אירע בש

מקרה החל ממועד קרות ,רשימהב רצופים, כמפורט- מספר הימים ה תקופת המתנה 20.
 א תשלם המבטחת תגמולי ביטוח.בגינם ל ,הביטוח

שינוכה מתגמולי הביטוח. רשימהכמפורט ב סכום כספי- השתתפות עצמית 21.

 1975.כים, תשל"ה-נות דרנפגעי תאופיצויים ל חוק- כהגדרתה ב אונת דרכיםת22.

תפרסםי טיקה, אף אםטיסת לסטצרכן שקבעה הלשכה המרכזיירים ל- מדד המח מדד 23.
 קומו.שיבוא במ תי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחרעל-ידי כל מוסד ממשל

טוח.קופת הביני תאריך התחלת תנה לפהמדד שפורסם לאחרו- הבסיסי המדד 24.

לי הביטוח.לום תגמותש ני- המדד שפורסם לאחרונה לפ הקובע המדד 25.
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 הכיסוי הבסיסי פרק ב: 

 אשרו הביטוח, תקופת ובמהלך הפעילות זמןב אירעה אשר ,אונהת- הביטוח מקרה 1.
 אלהמ לאחד והמיידית, הישירה, הבלעדית, הסיבה את היוותה אחר בגורם תלות אלל

 (:רשימה)אם נרכש וצוין ב
 ;מוות )1(

 ו/או:
 נכות צמיתה; )2(

ו/או:
אי כושר זמני. )3(

 אה מתאונהפיצוי במקרה מוות כתוצ 2.
ששמם טביםלמו המבטחת תשלם ,המבוטח של מותו נגרם שבו ביטוח במקרה 2.1

שיוליור- חייםב נםאי אם או המבוטח על-ידי וטביםמ קביעת ובהעדר ,רשימהב נקוב 
 מוות. למקרה רשימהקוב בנה סכום הביטוח ין, אתי דעל-פ המבוטח של 

חלקית נכות או/ו צמיתה אהמל נכות בגין ביטוח גמולית מבוטחל שולמו אם 2.2
 מבוטחה במות מבטחתה תשלם ,חלקי או מלא ,זמני כושר אי בגין או/ו צמיתה

 לבין ,מוות מקרהל ברשימה הנקוב הביטוח סכום בין ,כזה יש אם ,ההפרש את רק
 .אמורכ ו/ששולם ים/הסכום

 .מוות למקרה רשימהב הנקוב הביטוח סכום על יעלה אל הביטוח גמולית כל סך 2.3
 מתאונה אהכתוצ צמיתה נכות במקרה פיצוי 3.

תשלם (,תקיחל או מלאה) צמיתה נכות מבוטחל נגרמה שבו ביטוח במקרה 3.1
 קובנה הביטוח סכום תוךמ הצמיתה נכותה חוזיא בשיעור יצויפ למבוטח המבטחת 

 אה.ברשימה למקרה נכות צמיתה מל
 אהמל צמיתה נכות למקרה ברשימה הנקוב הביטוח סכום שבו במקרה :אגמלדו
₪, הינו  יהיה 30%, על ,למשל ,עומד שנקבע הצמיתה הנכות ושיעור 100,000

30,000 ₪ = 100,000*30%. של בסך לפיצוי המבוטח כאיז
 .בלבד אדוגמ לצרכי אמוב הסכום * 

 אי בסיס על לפיצוי המבוטח עוד איזכ יהיה אל ,הצמיתה נכותו משהתגבשה 3.2
 .מקרה ביטוח אותו עקב זמני כושר

 התגבשות מועד שלאחר התקופה בגין ,זמני כושר אי בגין שישולם סכום כל 3.3
 .נכות צמיתה בגין הסופי הפיצוי לחשבון ייזקף ,הנכות הצמיתה

 פי-על תיקבע ,הביטוח מקרה עקב מבוטחל נגרמהש הרפואית הנכות דרגת 3.4
 תוספתב אשר בלבד ׳א בחלק דוןנה מהסוג לפגיעה שנקבעו ייםנטווהרל ניםהמבח

(,עבודהלנפגעיכותנדרגתקביעת)הלאומיהביטוחנותשבתק11 נהלתק
)ז״תשטה  כדי אמורב אין ״(.אומיהל הביטוח קנותת״- ו״המבחנים״ :לןלה-1956

 למען .תקנותיו או/ו אומיהל הביטוח חוק מתוך כלשהי אההור זה פרק על להחיל
בכל ,הלאומי הביטוח קנותבת 16- ו 15 קנותת כי ,אתבז מובהר ,ספק הסר

 .דרגתה או הצמיתה הנכות קביעת לצורך ישמשו אל מקרה

9 



          
         

           
     

            
          
          
            
              

    
             

        
            

            
           

      
            

            
   

        

  
   

   

     

          
    

        
              
            

_____ 

כגון זו, בפולסה המכוסה נכות הגדרת על עונות אינןש נכויות ספק, הסר למען 
 אסתטית, אינן מכוסות. בגין צלקת נכות 

חוםבת מוסמך ארופ ידי-על הנכות דרגת תיקבע- ניםבמבח גיעההפ פורטה לא 3.5
 ,ספק הסר למען .ניםבמבח טושפור גיעותהפ ביןמ לה ומההד גיעההפ לפי ,נטיהרלוו

 ישמשו לא מקרה בכל ,הלאומי הביטוח קנותבת-16ו 15 קנותת כי ,אתבז מובהר
 .דרגתה או הצמיתה נכותה קביעת לצורך

 אגף) לאומי טוחלבי מהמוסד גם תביעהל עילה למבוטח ייתהה ,יללע לאמור בכפוף 3.6
 לאומי טוחלבי המוסד של קביעהה חייבת ,הביטוח מקרה קרות עקב (עבודה נפגעי
 על המבוססת ,טוחהבי ממקרה נובעתה המבוטח של יתהצמה נכותו שיעור לגבי

 בשל הוסף או/ו שנקבע נכות שיעור למעט ,זו לפוליסה יםהצדד את גם מבחנים,ה
 מתוך אחרת אההור כל או/ו אומיהל הביטוח לתקנות 16 או/ו 15 תקנה של יישום

 .קנותיות או/ו אומיהל הביטוח חוק
 מומחה רופא החלטת על הן תגבר ,אמורכ אומיל לביטוח המוסד קביעת כי גשיוד

 .אול אם ובין המבוטח עם תטיב אם בין ,הרלוונטי בתחום
 לביטוח בפניה תלות ללא הפוליסה במסגרת נכותל תביעה להגיש ניתן כי ,יובהר

 .אומיל
 הצדדים את ייבתהמח ,לאומי טוחלבי המוסד קביעת כי בזאת יובהר ,ספק הסר למען 3.7

 ,תאחר ועדה כל ולא בלבד עבודה לנפגעי רפואית ועדה של קביעה נההי ,לפוליסה
 ׳.כוו סיעוד ,מיוחדים תיםשירו ועדת ,תיידונ ועדת ,תכללי תנכו ועדת :תלרבו

 מקרה קרות בזמן מסוימים איברים או איבר בגין מבוטחל שהיתה צמיתה נכות 3.8
 במקרה רק ,זה כיסוי פי על הנכות שיעור קביעת בעת אהבמלו תנוכה הביטוח

 .איבר אותוב קשורה אשהי
אריתמטי חישוב יבוצע אל ,אחד ביטוח מקרה במסגרת נכויות מספר של במקרה 3.9

של חישוב דהיינו: הנכויות, של משוקלל חישוב אלא הנכות, שיעורי כל של רגיל 
 הראשונה. פגיעהה הפחתת אחרל הנותרת היתרה מתוך ייעשה נוספת פגיעה כל 

בשיעור נוספת ונכות 10% בשיעור נכות למבוטח נקבעו בו במקרה א:גמלדו
 15%, של אול 14.5% של כוללת נכות שיעור בגין לפיצוי איזכ המבוטח יהיה 5%, 

 :אהב החישוב פי על

10% 
+ 

)100%-10%( * 5% = 4.5% 

14.5% 

 אירעה מהנכויות אחת כל אשרכ יתבצע אל ,אמורכ משוקלל חישוב כי ,יובהר
 .נפרדים ביטוח מקרי במסגרת

 מתאונה אהכתוצ זמני כושר אי של במקרה פיצוי 4.
 תשלם ,מלא ניזמ כושר אי מבוטחל נגרם שבו ביטוח במקרה- אמל זמני כושר אי 4.1

 מלא כושר אי בשל שבועי פיצויכ רשימהב קובנה הסכום את מבוטחל המבטחת
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 ,המרבית התשלום לתקופת עד ,זה כושר אי תקופת נמשכת עוד כל ,לעבודה
 .תקופת המתנה ובניכוי ,להלן כמפורט

 בשיעור ,קיחל ניזמ כושר אי מבוטחל נגרם שבו ביטוח במקרה- חלקי זמני כושר אי 4.2
 קובנה כוםהס מן שיעור ,שבועי פיצויכ מבוטחל המבטחת תשלם ,לפחות 25% של

 כושר אי תקופת שכתנמ עוד כל ,לעבודה מלא כושר אי בשל שבועי יצויכפ רשימהב
 .תקופת המתנה בניכויו ,להלן כמפורט ,המרבית התשלום לתקופת עד ,זה

 תהא הביטוח לתגמולי המרבית התשלום תקופת ברשימה, אחרת צוין אם אאל 4.3
 :כדלקמן

עד המבוטח גיל אשרכ- הביטוח מקרה קרות מיום רצופים שבועות 104 )1(
 .הביטוח תחילת ביום שנה 65

65 המבוטח גיל אשרכ- הביטוח מקרה קרות מיום רצופים שבועות 52 )2(
 תחילת הביטוח. שנה ומעלה ביום

 הכיסוי ומיצוי המבטחת חבות של מרבי היקף 5.

 ,מוות :מבין אחת בגין הביטוח סכום אמלו תשלום ,זה בפרק אמורה מן לגרוע מבלי
 הפוליסה של תוקפה יפקע ,אםבהת .הפוליסה את ממצה ,זמני כושר אי או צמיתה נכות

 .פרמיה בהחזר המבוטח את מזכה אינוש אופןב
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לפוליסה כלליים חריגים ג: פרק 
או נגרם אשר ביטוח, מקרה לרבות להלן, המפורטים המקרים את מכסה אינה זו פוליסה 

אה מהם:או כתוצ במישרין או בעקיפין, על-ידי או הושפע, הוסב 
מלחמתית פעולה איבה, מעשי וחבלה, טרור מעשי פלישה, אויב, פעולת מלחמה, 1.

מרד, אזרחים, מלחמת או(,ל אם ובין מלחמה הוכרזה אם )בין מלחמתית מעין או 
או איתצב התקוממות כדין, אשל שתפסוהו שלטון או איצב שלטון מרי, מהפכה, 
אמורכ פסיבי, וטרור מלחמה סיכון הרחבת נרכשה אם יצומצם זה יגחר עממית. 

איה.ובכפוף לתנ 2 בפרק ד סעיף 
אווירית או ימית יבשתית, בטחונית, או צבאית, טרום או איתצב בפעילות השתתפות 2.

 סדיר, איצב שירות במסגרת לרבות תרגילים, ו/או אימונים לרבות א,שהו וגס מכל 
אזרחיות. אזרחי, וחברות אבטחה א קבע, משטרה, משמראים, צבשירות מילו

הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות; 3.

החוק, את להפר ניסיון או החוק על עבירה חוקית, בלתי פעולה בכל השתתפות 4.
 למעט עבירות תנועה.

גרה.השתתפות בת5.

 ניסיון לכך, פגיעה עצמית מכוונת. או איבוד לדעת 6.

כלשהי התמכרות או ,מוסמך ארופ על-ידי נרשמו אשל תרופות ו/או בסמים שימוש 7.
של המבוטח. 

או לידה, או הפלה. הריון, שמירת הריון 8.

אלית.אמוציונ וגית אוגיעה פסיכולאו פ אלימות מילולית 9.
אינהש מנועי( חד טיס בכלי טיסה )לרבות בטיסה כנוסע המבוטח של אותוהימצ10.

אינוש שיט בכלי או נוסעים להובלת ומורשה ומוכר סדיר תעופה בקו סדירה טיסה 
אוו/ שהטסתו שיט אוו/ טיס בכלי או נוסעים, להובלת ומורשה ומוכר סדיר שיט כלי 

 אינם כדין. השטתו 
איש צוות.או שיט, כבכלי טיס ו/ אותו של המבוטחהימצ11.
עיסוקו וכיו״ב, ספורט גודתאב אוו/ ספורט בקבוצת רשום איכספורט המבוטח פעילות 12.

 או השתתפות בתחרויות. כלשהו בצורה מקצוענית, של המבוטח בענף ספורט
או יותר מהפעילויות המפורטות להלן: אחתב פעילות המבוטח 13.

עזר, מנוע עם אופניים על רכיבה או אופניים שטח רכיבת :יבשתי/מוטורי-יבשתי
עפר בדרך נסיעה מוטוקרוס, טרקטורון, סוסים, על רכיבה אגווי,ס חשמלי, קורקינט 

 אגרפות,הת אבקות,הי התגוששות, וגיו(,)לס ינגסנפל ציד, סייף, גבי,רו 4X4, ברכב 
 ג׳ודו, קרטה וכיו״ב. גע,וגיהן: קרב מומנויות הלחימה לסא

מכשירים, באמצעות צלילה גלישה, צנחמ בננות״,״ ינג,אפטר קיאקים, שיט :ימי
 גלישת רוח. גלישת גלים,

: טיפוס קירות.גבהים
הכולל רגילה, ספורט פעילות לעומת וגברמ סיכון בו שיש ספורט בענפ/י פעילות 14.

 ״ספורט )להלן: וסכנה גובה מהירות אים:הב מהמרכיבים יותר או אחד כלל בדרך 
חבלים, אמצעותב למערות כניסה מצוקים, גלישת הרים, טיפוס בכללן:ו גרי״(,את

אייהוד גלישה ממונעת, אל רחיפה חופשית, צניחה אנג׳י,ב למים, מתחת פעולות 
 סקי ץ,מרו בסירת שיט ינג,סרפ קייט מים, סקי ים, אופנוע פורח, כדור באוויר, 
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 אתרשב ברשימה כמפורט אחר אתגרי ספורט וכל וגיםהס מכל מרוצים יגתנה שלג, 
.www.menoramivt.co.il:שכתובתו המבטחת של אינטרנטה

 .א נוכחות מצילאו לל טביעה בשעת שחייה במקום בלתי מורשה על-פי דין 15.

כלשהי, גרעינית מפסולת או כלשהו גרעיני מדלק אקטיבירדיו- זיהום יננת,מי קרינה 16.
 פירושה: ״בעירה״ גרעיני. דלק מבעירת או כלשהו מלחמתי גרעיני מחומר אוו/

 את עצמו. גרעיני המכלכל כלשהו של ביקוע תהליך
קנית.אמי, התפרצות וולרעידת אדמה לרבות צונ17.
מקרה בשל הכרחי הטיפול אם למעט פוריות, טיפולי לרבות כירורגי, או אירפו טיפול 18.

הביטוח.
גופני בהיזק מלווים שאינם עצבים, או מוח זעזוע נפשיות, הפרעות אוו/ רוח מחלת 19.

גלוי; 
או הסיבוכים הנובעים מהם; או ברקמת התאים פגם בעורקים מובלטים 20.
אונה המכוסה בפוליסה זו;אינם תוצאה של תפגעים תרמיים ש או מכת שמש 21.
וגיים.אינם מלווים בשינויים פתולאו עצבים, ש מיחושי שרירים 22.
עמוד של ניווני תהליך זו, בפוליסה המכוסה אונהת של אהתוצ אינםש גב אביכ23.

או סיבוכים הנובעים מהם. אופורוזיס )בריחת סידן(אוסט השדרה, 
מחלת ובקע; המפשעה תעלת תסמונת )הרניה(, שבר מין, מחלת לרבות מחלה, 24.

אם אאל במחלה, הידבקות ולרבות )סיליקוזיס(; צורנית או אמיינתית() אזבסטוזיס 
 ביטוח עסקי על הפיקוח קנותלת בכפוףאיה, ולתנ אםובהת מחלה הרחבת נרכשה 

2004. אי קודם(, התשס״ד-אות לעניין מצב רפואים בחוזי ביטוח( )הור)תנ
תוחמר או עם, בקשר או על-ידי יגרםשת נוספת, אונהת כל בשל יגרמושי ביטוח מקרי 25.

 ביטוח כמקרה ייחשבו- בסדרה אשוןהר הביטוח למקרה גרמהש אונהמהת אהכתוצ
 בגינם. א ישולמו תגמולי ביטוח נוספיםאחד, ול

או כימיים. גייםחומרים ביולו26.

אופן פעיל.ב המבוטח פרעות בהן השתתף 27.

הרחבת נרכשה אם אלא קטנוע, או אופנועב כנהג( ובין כנוסע )בין המבוטח של נסיעה 28.
בכפוף לתנאיה.ו 1 אמור בפרק ד סעיףאו קטנוע כ נסיעה באופנוע 

כי סבירות הוכחות אויומצ אם אאל מתאונה, כמוות ייחשב לא המבוטח של היעלמו 29.
מחמת ימים, 60 על העולה תקופה במשך ייעלם והמבוטח במידה או מת המבוטח
 .המבוטח יגהפל בה אונייה טביעת מחמת או נסע, בו מטוס של היעלמותו או אובדנו 

א בזמן הפעילות.שאירע של מקרה ביטוח30.

איות,רפו נסיבות מערכת של הרגיל מהלכם היה לו ממשי גורם אשר ביטוח מקרה 31.
אונה;ת מחלה או לרבות בשל לביטוח, הצטרפותו מועד לפני במבוטח אשר אובחנו 

של בתהליך או מתועדת, איתרפו חנהאב של בדרך- במבוטח״ אובחנו״ זה לעניין 
 לביטוח. ההצטרפות למועד שקדמו החודשים בששת שהתקיים מתועד אירפו אבחון 

 כדלקמן: הביטוח תקופת תחילת בעת המבוטח גיל פי על בזמן וגבלמ יהיה זה יגחר
מתחילת אחת שנה על תעלה אשל לתקופה תקף יהיה יגהחר- שנים 65 מ- פחות )1(

 תקופת הביטוח; 
65 מתחילת שנה חצי על תעלה שלא לתקופה תקף יהיה יגהחר- ויותר שנים )2(

 תקופת הביטוח.

13 

http:www.menoramivt.co.il


             
         

 
     

           
    

           
         

        
      

            
        

 
            

        
     

    

              
    

             
            
         

        
     

             
      

         

           
    

 

            

 אופציונלי() הרחבות ד: פרק 

 צוינה ההרחבה אם ורק אך ,להלן המפורטות ההרחבות מבין איזו פי על יורחב הביטוח
 שונו שלא ככל ,אותיהוהור יגיהסי ,הפוליסה תנאי לכל ובכפוף ,ברשימה מפורש אופןב

 .במפורש בהם
 (אופציונלי) קטנוע או באופנוע נסיעה הרחבת 1.

 ליסההפו תורחב 28, חריג ׳ג בפרק האמור ולמרות ,רשימהב במפורש צוין אם 1.1
 .קטנוע או אופנועב נסיעה וללכל

 תשלם ,נועקט או נועאופב המבוטח של תומנסיע וצאהכת הביטוח מקרה בקרות 1.2
 פיצויה לוםתש קופתולת לסכומים בהתאם ביטוח ליתגמו מבוטחל המבטחת

 לנהג היה מקרה הביטוח שבקרות מפורש איבתנ ,רשימהב וביםהנק המרבית
 .זה רכב לכלי תוקף בר רישיון

 זמני כושר אי בגין הביטוח לתגמולי המרבית התשלום תקופת ,זו הרחבה לגבי 1.3
 .הביטוח מקרה קרות מיום רצופים שבועות 52 אתה ,חלקי או אמל

 אופציונלי(הרחבת סיכון מלחמה וטרור פסיבי ) 2.
 כותנ או/ו וותמ למקרה סויכי לוללכ ליסההפו ורחבת ,רשימהב במפורש צוין אם 2.1

 ,מלחמה עקב מבוטחל נגרמוש ,רשימהב כמפורט ,ניזמ ושרכ אי או/ו יתהצמ
 ,מרד ,חיםאזר תמלחמ ,וטרור חבלה ימעש ,ייםנחבל פיגועים ,ויבא ולותפע
 א נטל חלקובלבד של מהפכה, ,עממית או תצבאי התקוממות ,יותאזרח ומותמה

 .אמוריםאירועים הפעיל ב
 אי או/ו צמיתה כותנ או/ו תמוו סויכיל ביחס צם בהתאם לאמור,יצומ ׳ג בפרק 1 חריג 2.2

 .שנרכש ההרחבה להיקף אםבהת ,זמני כושר
 של מתחולתו לגרוע כדי זו בהרחבה אין כי אתבז מובהר ,ספק הסר למען 2.3

 השתתפות בעת המבוטח את מכסה אינה זו הרחבה ,כלומר ׳.ג בפרק 2 גחרי
 מכל אווירית או ימית ,יבשתית ,בטחונית או ,איתצב טרום או צבאית בפעילות

 ,סדיר איצב שירות במסגרת לרבות ,תרגילים או/ו אימונים לרבות ,שהוא סוג
 .אזרחיות אבטחה וחברות ,אזרחי משמר ,משטרה ,קבע אצב ,איםמילו שירות

 שעימן במדינות אובהימצ מבוטח על חלה אינה זו הרחבה ,ספק הסר למען 2.4
 .אוטונומיהה ובשטחי מלחמה במצב אלישר מדינת אתנמצ

 כמפורט) מוצהרת ספורט לפעילות ביחס ספורטיבית לפעילות כיסוי הרחבת 3.
 (אופציונלי( )ברשימה

 לותהפעי בעת שאירע טוחבי מקרה לוללכ ליסההפו תורחב ,רשימהב במפורש צוין אם
 :כדלקמן ,הרשימה בדף שפורטה וצהרתהמ יביתהספורט

 גיה,ליסה וחרינאי הפובכפוף ליתר ת לפרק ג׳, 14ו- 12, 13 גיםחרף האמור בחרי 3.1
 מוצהרת, בכפוףטיבית ההספור לותים בפעיתורחב הפוליסה לכסות מבוטח

 לן.טים להנאים המפורלת
 לותהפעי מן המשתכר מבוטחל ביחס כי ,זה סעיף נייןלע יובהר ,ספק הסר למען 3.2
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אי הגדרת תורחב ,סףנו כעיסוק ובין חידי יסוקכע בין ,תוצהרהמ יביתהספורט
 טיביתהספור תלובפעי לעסוק מבוטחה של כושרו מידת תא גם לכלול כושר זמני 

 .תצהרהמו
 :זמני כושר אי כיסוי בגין מרבית פיצוי תקופת 3.3

 לתקופה וגבליםמ זו הרחבה לפי זמני כושר אי כיסוי בגין הביטוח גמולית
 אחרת צוין אם אאל ,הביטוח מקרה קרות מיום בלבד שבועות 52 של רצופה

 .רשימהב כמפורט ,תקופת המתנה לניכוי בכפוף ,רשימהב

15 



 

 
  

 

 

  

 

 
 

 
 

 

  

 

אופציונלי() כיסויים נוספים ה: פרק 
 אם הכיסוי הנוסף צוין באופן הביטוח יורחב לכיסויים הנוספים המפורטים להלן, אך ורק 

 אותיה.יגיה והוראי הפוליסה, חרמפורש ברשימה, ובכפוף לכל תנ

 אופציונלי(אל בלבד )ממחלה - בישר אהא כתוצאי כושר זמני מל בגין פיצוי 1.
 ני מלאכושר זמ גין איפיצוי ב לולליסה לכורחב הפו, תרשימהאם צוין במפורש ב

 כדלקמן: תוצאה ממחלה,כ
אשונה בתקופת הביטוח,המבוטח לר מחלה אשר חלה בה מקרה הביטוח - 1.1

 .אאי כושר זמני מל הגורמת לו 
ני מלא,אי כושר זמ מבוטחנגרם ל שבו במקרה ביטוח תשלום תגמולי הביטוח - 1.2

 פיצוי שבועי בשל אי כושרכ רשימהקוב בנום האת הסכ מבוטחל המבטחת תשלם 
, עד לתקופת התשלום המרבית,תקופת המתנה , בכפוף לניכויודמלא לעב

 כמפורט להלן. 
 כיסוי אחרת ברשימה, תגמולי הביטוח לפי אם צוין אתקופת פיצוי מרבית - אל 1.3

בכפוף שבועות בלבד מיום תחילת המחלה, 52 זה מוגבלים לתקופה רצופה של
 .תקופת המתנה לניכוי 

אינו הכיסוי לפי סעיף זה 7 אמור בפרק ו׳ סעיףוגרפיים - חרף האגי גבולות 1.4
 אל והשטחים המוחזקיםץ לשטח מדינת ישרבהימצאו מחו המבוטח את מכסה 

 על-ידי צה״ל.
 צוין ימים אלא אם 30 סוי זה תהיה בתכיל תקופת האכשרה אכשרה - תקופת 1.5

 חידוש טוח אויקופת הבת ייחשבו הארכת ניין סעיף זה, לאדף הרשימה. לעאחרת ב
 טוח.חילת הביכת יסההפול

 אה ממחלהאי כושר זמני כתוצ חריגים לכיסוי 1.6
 אינו אחרת, כיסוי זה אם צוין במפורש אאל יגים הכלליים בפוליסה,בנוסף לחר

 מכסה:
 אה ממחלה.כלשהי כתוצ נכות או מוות 1.
 כלשהו, לרבות ניתוח, איאה מטיפול רפוכושר עבודה שנובע ו/או כתוצ אי 2.

במחלה, לרבות ניתוחים פלסטיים וניתוחים אינו הכרחי לצורך טיפולש
 אחרים. אסתטיים 

 את או להפחית לשלול המבטחת איתאמור לעיל, רשבנוסף ומבלי לגרוע מה 3.
 אם: 1981, בכפוף לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א- גמולי הביטוח,ת
 מכוונת להחיש א, שהייתהאת רופא סיבה מספקת הורהפר לל המבוטח א()

 את החלמתו והחזרתו למעגל העבודה.
את החלמתו והחזרתו למעגל נהג בצורה העלולה למנוע המבוטח )ב(

 העבודה. 

 אופציונלי(אונה )אשפוז בבית חולים עקב ת פיצוי בעת 2.
 לים עקבחו פיצוי בעת אשפוז בבית לולליסה לכורחב הפו, תרשימהאם צוין במפורש ב

ונה כדלקמן:תא
ליםחו בבית יאושפז המבוטח ליסה,על פי פרק ב׳ לפו מקרה הביטוח אם עקב קרות 

 עד לתקופת יום אשפוז גין כלב ברשימה, מצוין, סכום המבוטחל המבטחת תשלם- 
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 .ברשימה כמפורט תקופת המתנה בניכויו ברשימה, הקבועה הפיצוי המרבית
 אופציונלי(א כולל טיפולי שיניים( )אונה )לאיות עקב תבגין הוצאות רפו שיפוי 3.

נהאיות עקב תאווהוצאות רפ ת גםליסה לכסו, תורחב הפורשימהאם צוין במפורש ב
ניים(, כדלקמן:לי שיטיפו כולל )לא 
 ידי המבוטח, הוצאו עלש הוצאות רפואיות גיןב המבוטח תשפה את המבטחת 3.1

 ובמהלך תקופת הביטוח, עד זמן הפעילותאירעה ב אשר אונהת ו עקבנדרשש
 בניכוי השתתפותו ,לסכום הביטוח המקסימלי המצוין ברשימה לעניין כיסוי זה

 .עצמית
מיון, והעברה, חדר חילוץ צאות״ - לרבות, הואיותאות רפוהוצוי זה, ״יין כיסנלע 3.2

 איים,גן, אביזרים רפולומי רנטצי ת,קואצל רופא, בדי ביקור יןוז, תשלום בגאשפ
 וכן , תרופות,א מומחה לניתוחאי שניתנה הפניית רופהכרחיים בתנ יםתוחני

 בכפוף טיביים(לים אלטרנטיפו זיותרפי,טיפול פי ת,איים )לרבוים פרא-רפוטיפול
 הוצאות טיפול אך למעט ,אלו א מומחה בדבר נחיצות טיפוליםאישור רופל

.נכות אי לקביעת אחוזיץ רפוגין ייעווהוצאות ב שיניים
אשר קיימת לגביה תקרת כיסוי זה, אית על פיאה רפובגין הוצ תגמולי הביטוח 3.3

 ניין, לעאמורדכנית כוגבלים לתקרת המחיר העמחיר של משרד הבריאות, מ
 יאות מעת לעת.ו, כפי שמפרסם משרד הברהוצאה ז

יגלהצ המבוטח , עלוככל שנרכש אם סוי זהכי הוצאות, על פי גיןוי בשיפ תביעבת 3.4
 בצירוף הסבר למי ריים,קוכים המריים או העתק של המסממסמכים מקו מבטחתל

 כום ששילם למבוטחגין הסגורם ב תואו ואישור של יים,קורכים המחו המסמנשל
 ופירוט הסיבה רייםקוכים המחו המסמבצירוף הסבר למי נשל לו אוכים אגין מסמב

 מציאם.תו להביכול יןלכך שא

 אופציונלי(אונה )אות טיפולי שיניים עקב תבגין הוצ שיפוי 4.
 ניים עקבטיפול שי תהוצאו ליסה לכסות גםתורחב הפו רשימה,אם צוין במפורש ב

 ונה כדלקמן:תא
 ידי המבוטח, הוצאו עלש נייםול שיטיפ אותהוצ גיןתשפה את המבוטח ב המבטחת 4.1

 ובמהלך תקופת הביטוח, עד זמן הפעילותאירעה ב אשר אונהת ו עקבנדרשש
 בניכוי השתתפותו ,לסכום הביטוח המקסימלי המצוין ברשימה לעניין כיסוי זה

 .עצמית
יגלהצ המבוטח , עלככל שנרכשאם ו סוי זהכי אות על פיהוצ גיןוי בשיפ בתביעת 4.2

 בצירוף הסבר למי ריים,קוכים המריים או העתק של המסמכים מקומסמ מבטחתל
 כום ששילם למבוטחגין הסגורם ב תואו ואישור של יים,קורכים המחו המסמנשל

 ופירוט הסיבה רייםקוכים המחו המסמבצירוף הסבר למי נשל לו אוכים אגין מסמב
 מציאם.תו להביכול יןלכך שא

 אופציונלי(ץ עקב תאונה - בישראל בלבד )אות חילובגין הוצ שיפוי 5.
 עקב ץ שנדרשואות חילוהוצ ליסה לכסות גםורחב הפות רשימה,אם צוין במפורש ב

 תאונה, כדלקמן:
 ידי המבוטח, הוצאו עלש ץהוצאות חילו גיןב המבוטח תשפה את המבטחת 5.1

 ובמהלך תקופת הביטוח, עד זמן הפעילותאירעה ב אשר אונהת ו עקבנדרשש
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 בניכוי השתתפותו ,לסכום הביטוח המקסימלי המצוין ברשימה לעניין כיסוי זה
 .עצמית

 נדרשו כדי לחלץ את המבוטחאות שהוצ ״ משמען,ץאות חילוהוצוי זה, ״יסיין כנלע 5.2
 ימי, ו/או אווירי, תי,חבורה יבשולהעבירו, באמצעי ת תאונהקום בו אירעה המהמ

 ליוקום אחר שאאו לכל מ תו,לבי אונה,קום שבו אירעה התהקרוב למ בית חוליםל
 הורה רופא להעבירו.

 מכל או המוטבכיסוי זה ישולם בקיזוז כל החזר שקיבל המבוטח ו/ השיפוי על פי 5.3
 גורם אחר.

 הציגל המבוטח , עלככל שנרכשאם ו סוי זהכי אות על פיהוצ גיןוי בשיפ בתביעת 5.4
 בצירוף הסבר למי ריים,קוכים המריים או העתק של המסמכים מקומסמ מבטחתל

 כום ששילם למבוטחגין הסגורם ב תואו ואישור של יים,קורכים המחו המסמנשל
 ופירוט הסיבה רייםקוכים המחו המסמבצירוף הסבר למי נשל לו אוכים אגין מסמב

 מציאם.תו להביכול יןלכך שא
אינו הכיסוי לפי סעיף זה 7 אמור בפרק ו׳ סעיףוגרפיים - חרף האגי גבולות 5.5

 אל והשטחים המוחזקיםץ לשטח מדינת ישרבהימצאו מחו המבוטח את מכסה 
 על-ידי צה״ל.

 אופציונלי(אונה )אה מתבגין שברים כתוצ פיצוי חד פעמי 6.
 גין שבר בעצמותב חד פעמי פיצוי לולליסה לכורחב הפו, תרשימהאם צוין במפורש ב

 , כדלקמן:אונהתוצאה מהגוף, כת
 גיןב ין זה,נילע ברשימה כום המפורטיצוי חד פעמי, בסיהיה זכאי לפ המבוטח 6.1

 .אונהמת אה ישירה, מיידית ובלעדיתכתוצ וףצמות הגשבר בע
 בצורתה נוילי שיגיעה בשלמות העצם, עם או בסוי זה, ״שבר״, משמעו פכי ייןנלע 6.2

 MRI.  או .C.T גן,נטלומי רצי , באמצעותא מוסמךרופ ואשר אובחן ע״י המקורית,
 אחרת, הרחבה זו במפורש אם צוין אאל בנוסף לחריגים הכלליים בפוליסה, 6.3

אה מתהליך הדרגתיכתוצ או שנגרמו למבוטח על ידי שברים אינה מכסה
 שנגרם מעצמו. מתמשך או שבר 

 למקרה למבוטח פיצוי חד פעמי נוסוי זה, הייצוי על פי כילמען הסר ספק, הפ 6.4
 ת.תאונה אחנגרמו מספר שברים ב נגרם שבר אחד או בין אם ,ביטוח
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 אים כללייםתנ :ו פרק 

 בעניין מהותי גילוי ושינוי 1.
 ואם טוחבי צעתהשל טופסבאם,חוזההתתכרי ילפנ המבטחת למבוטח ציגהה 1.1

 מבטח של תונוכונ על להשפיע כדי בו שיש נייןבע שאלה ,בכתב תאחר בדרך
 על ״( -מהותי עניין: ״לןלה) שבו תנאיםב תולכרו או ,בכלל החוזה את ותלכר ירסב

 .נהוכ מלאה תשובה בכתב ליהע להשיב המבוטח
 :היתר בין ,ייחשב ,זה טוחבי לצורך ״מהותי עניין״ 1.2

 בסיס ששימש אחר מסמך בכל או ,טוחהבי צעתבה יותכמהות צוינוש עובדות )1(
 .זו פוליסהל

 המבוטח של ביטוח טולבי לרבות ,המבוטח של וחיהביט העבר על פרטים )2(
את לבטח כלשהו מבטח של סירוב ,כלשהו מבטח ידי-על חידושו אי ,בעבר

 .מיוחדים גיםסיי או איםתנב טוחהבי ייתתנה או ,בעבר המבוטח 
 .המבוטח כוןהסי הערכת על המשפיע או החמרת הסיכון ווההמה אירוע כל )3(
 .המבוטח של ידו ומשלח צועומק )4(
 .חביבת או בספורט המבוטח של תוופעיל )5(
 .המבוטח של גילו )6(
 .זה טוחבי שייתלע שקדמו ניםהש-3ב מבוטחל שאירעו ומחלות נותתאו )7(
 קוחהפי נותלתק בכפוף המבוטח, בהם שלקה מחלה או נכות ,ניגופ מום ,ויליק )8(

)טוחבי בחוזי תנאים) ביטוח עסקי על  (,קודם רפואי מצב נייןלע הוראות( 
 או/ו טוחלבי המבוטח הצטרפות בעת רק יחול זה סעיף תת-2004. ד״התשס

 .חידושו בעת
 .זה טוחבי חוזה כריתת וםבי המבוטח של ידוע נכות אחוז )9(

 כל על ,מבטחתל בכתב המבוטח תןנש ,ובותהתש סמך על צאההו יסהולהפ 1.3
 אחרת דרך בכל או ,זו פוליסהל בסיס ששימשה הביטוח צעתבה נשאלש השאלות

 העובדות כל את לה גילה המבטחת, שהמבוטח של הנחתה סמך ועל ,תבקששנ
 .המבוטח כוןהסי הערכת צורךל יותהמהות

 לעיל אמורכ ,הביטוח חוזה כריתת לפני וכנות אותמל תשובות המבוטח ענה אל 1.4
 :אותהב אותההור יחולו-

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

 דמי את למבוטח תחזיר ,זה סעיף כוחמ הביטוח חוזה את המבטחת ביטלה )2(
וצאותה כויבני,טוחהבי טולבי שלאחר ופהתקה בעד לה ששולמו ,ביטוחה

 .מרמה בכוונת המבוטח פעל אם זולת ,המבטחת
המבטחת אין- זה סעיף מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוח מקרה קרה )3(

 דמי שבין כיחס אשהו ,יחסי בשיעור מופחתים ביטוח גמוליבת אאל חייבת
 הביטוח דמי לבין ,אמיתול המצב לפי אצלה כמקובל משתלמים שהיו הביטוח

 :אלהמ אחד בכל כליל פטורה אוהי ,המוסכמים
החמרת על למבטחת ההודעה מתן אי או החוזה כריתת לפני התשובה .א

 .מרמה בכוונת נעשו הסיכון
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מרובים ביטוח בדמי אף ,חוזה אותוב מתקשר היה אל סביר מבטח .ב
להחזר המבוטח איזכ זה במקרה .אמיתול המצב את ידע אילו ,יותר
 בניכוי ,הביטוח מקרה קרות שלאחר התקופה בעד ששילם ,הביטוח דמי
 .המבטחת אותהוצ

 ,מאלה אחת בכל ,לעיל 1.4 בסעיף האמורות לתרופות זכאית נהאי המבטחת 1.5
 :מרמה כוונתב ניתנה נהוכ מלאה תההיי שלא התשובה אם אלא
 או החוזה כריתת בשעת תולאמי המצב את לדעת ליהע היה או ידעה היא )1(

 .נהוכ מלאה הייתה לא שהתשובה לכך גרמה שהיא
 נילפ ייםלהתק חדלה נהוכ מלאה הייתה שלא תשובה נהנית שעליה העובדה )2(

 או המבטחת חבות על ,מקרהו על השפיעה שלא או ,הביטוח מקרה שקרה
 .היקפה על

 הביטוח תקופת הארכת 2.
 של בכתב הסכמה ניםטעו ,פוליסהה פי-על הביטוח של חידוש או הארכה כל 2.1

 .זו למטרה במפורש תןנתי אשר ,המבטחת
 יחודש ולא הביטוח ארךיו אל ,אמורהה הביטוח תקופת בתום כי בזאת מוצהר 2.2

 ורק אך ייעשו חידושו או הביטוח הארכת וכי ,שתיקה של בדרך לרבות ,אליומ
 ולא ,אמורכ ארכהלה או לחידוש המבטחת של בכתב מפורש אישור של בדרך

 ובמועד בצורה ,להיפך או ,מבטחתל המבוטח הציע אם אף ,אחרת דרך בכל
 .להאריכו ,כלשהם

 אחרים ודמים הביטוח דמי תשלום 3.
 ימים 28 תוך ישולמו ,מבטחתל המבוטח מן גיעיםהמ הסכומים יתר וכן וחביטה דמי 3.1

 רשימה.ב טושפור כפי אחרים במועדים או ,הביטוח ופתתק של מתחילתה
 ,לעיל כמפורט הצמדה להפרשי סףנוב- המוסכם במועד טוחהבי דמי ולמוש לא 3.2

 פסיקת לחוק 1 סעיף לפי נקבעש בשיעור ודהצמ יביתר ,גורשבפי וםלסכ תתווסף
 עבור ״יביתור הצמדה הפרשי״ ההגדרה ייןלענ-1961, א״התשכ ,צמדהוה יביתר

 מבטחתל ישולמו אשר ,בפועל נםלפירעו ועד גורהפי ותיווצרה יוםמ ,הפיגור תקופת
 .נוממ נפרד תיבל וכחלק גורשבפי הסכום של סילוקו בעת

 המבוטחמ דרשה המבטחתש לאחר ימים 15 תוך ,כאמור גורשבפי סכום שולם לא 3.3
 ימים 21 כעבור יתבטל הביטוח כי מבוטחל להודיע המבטחת איתרש- לשלמו
 .כן לפני יסולק אל יגורשבפ הסכום אם ,נוספים

 כוםהס את לסלק המבוטח חובתמ לגרוע כדי זה סעיף פי-על טוחהבי ביטולב יןא 3.4
 .המבטחת הוצאות לרבות ,האמור טוללבי שעד לתקופה ייחסהמת ,שבפיגור

 מקרה ביטוח גיןב ,הפוליסה פי-על המבוטח כויותבז יפגע לא כאמור הביטוח ולביט 3.5
 .טוחהבי טולילב קודם שאירע

 הפוליסה ביטול 4.
 תבטלי טוחהבי .מבטחתל בכתב בהודעה זו פוליסה לבטל רשאי בעל הפוליסה 4.1

 מבטחת.ל טולהבי הודעת נמסרה שבו יוםמה יםימ שלושה כעבור
 טוחהבי דמי את ליסההפו לבעל המבטחת תחזיר ,זה סעיף לפי וליסההפ בוטלה

 :אלה כומיםס בהפחתת ,ולמושש
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 לא אם לרבות ,תוקףב ליסההפו היתה שבהם ימים שבעה עד של תקופה בעד )1(
 ;תייםנהש טוחהבי מדמי - 5% וקףלת נסהנכ

 מדמי- 5% תוקףב ליסההפו היתה שבהם יםימ שבעה על העולה ופהתק בעד )2(
 החל ,ביטוח יום כל בעד תייםנהש טוחהבי מדמי 0.3% בצירוף ייםנתהש וחביטה
 .ניהשמי יוםב

 טוחהבי דמי לוםתש-אי מחמת ליסההפו טוללבי מבטחתה ויותמזכ לגרוע מבלי 4.2
קבועותה תלולעי בהתאם טוחהבי את לבטל רשאית המבטחת תהיה ,במלואם

 .דיןב
 מקרה ביטוח בגין ,הפוליסה פי-על תביעהה כויותבז יפגע לא כאמור הביטוח ולביט 4.3

 .כאמור טוחהבי לביטול קודם שאירע
 המבטחת עם המבוטח של הפעולה שיתוף חובת 5.

 נודעש לאחר מיד למבטחת כך על להודיע המבוטח על- מקרה הביטוח קרה 5.1
 תוכוז ועל המקרה תקרו על לו נודעש לאחר מיד למבטחת להודיע המוטב ועל ,לו

 .תוחובמ ניהש את משחרר מאלה מאחד הודעה מתן .הביטוח ילתגמול
 פי-על ולפעול מוסמך לרופא מיד נותלפ המבוטח על ,מקרה הביטוח בקרות 5.2

 .תיוהוראו
 לוםלתש תבבכ תביעהו מקרה הביטוח קרות על הודעה מבטחתל נמסרומש 5.3

 .חבותה לבירור הדרוש את לעשות מבטחתה על ,וחהביט יתגמול
 שנדרשו לאחר סביר זמן תוך ,מבטחתל למסור ,נייןהע לפי ,המוטב או מבוטחהעל 5.4

 ליוע- תוברשו נםאי ואם ,תחבוה לבירור הדרושים והמסמכים המידע תא ,לכך
 .להשיגם ,שיוכל ככל מבטחת,ל לעזור

 תביעה טופס גבי על בכתב תוגש ,זה פרק פי-על ביטוח ליתגמו לוםתשל תביעה כל 5.5
 ידי-על שיידרשו כיםומסמ רופא תעודת ואלי ויצורפו ,המבטחת צלא המקובל

 .המבטחת
-על להיבדק ,תהדע קולשי לפי ,לפעם מפעם המבוטחמ לדרוש רשאית המבטחת 5.6

 .חשבונה ועל המבטחת ידי-על כך לשם נהשיתמ ,ופארייד
 או חדשים אייםרפו חות״דו ,לכך שיידרש לאחר ידמ ,מבטחתל ימסור המבוטח 5.7

 בכך לעזור ליווע ,חבותה לבירור מבטחתל יםהדרוש ומסמכים מידע וכן ,נוספים
 .שיוכל ככל למבטחת

 אפשרמ היה אלה חובות וקיום ,זה בסעיף לעיל כמפורט החובות קוימו אל 5.8
 במידה אלא ,הביטוח בתגמולי חייבת המבטחת אין- חבותה להקטין מבטחתל

 :מאלה אחד בכל חולת לא זו הוראה .החובה קוימה אילו בהם חייבת שהייתה
 .קותמוצד סיבותמ באיחור קוימה או ,קוימה לא ובההח )1(
 על וכבידה ולא חבותה בירור את המבטחת מן נעומ לא איחורה או יומהק אי )2(

 .הבירור
 בירור את המבטחת מן למנוע כדי בו שהיה ,דבר במתכוון המבוטח עשה 5.9

 במידה אלא ,הביטוח בתגמולי חייבת המבטחת אין- עליה להכביד או חבותה
 .דבר אותו נעשה אל אילו בהם חייבת שהייתה

 או ,לעיל 5.9 בסעיף אמורכ דבר שנעשה או ,לעיל כמפורט חובות הופרו 5.10
 עובדות ממנה העלימו או ,כוזבות עובדות למבטחת מסרו מוטבה או מבוטחשה
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מרמה בכוונת נעשה והדבר ,המבטחת לחבות בנוגע או למקרה הביטוח געבנו
 .מחבותה המבטחת פטורה- 

 המבטחת פטורה- במתכוון מוטבה או המבוטח בידי הביטוח מקרה נגרם 5.11
 .מחבותה

 הצמדה 6.
 ,רשימהוב זו פוליסהב וביםהנק העצמית תההשתתפו וסכומי הביטוח יסכומ 6.1

 ,הבסיסי המדד בין נוייםלשי בהתאם נוישת ,הביטוח תולתקופ ביטוח למקרה
 צמודים טוחהבי כומיס היוי- חוץ במטבע וביםנק הסכומים היו .ובעהק המדד יןלב

 ,טוחהבי ליתגמו לוםתש יום ועד טוחהבי תחילת יוםמ זה במטבע שחלו ,וייםנלשי
 .ישראל בנק שמפרסם גיםהיצי יםלשער בהתאם

 ,המבוטח בקשת פי-על טוחהבי כומיבס לותהגד ויחול טוחהבי תקופת במשך אם 6.2
 כזאת הגדלה כל הווהת- המוסכם ח״למט או למדד הצמדהמ וצאהכת שלא וזאת
 או המדד יהיה להגדלה והבסיס ,לעיל צמדההה נאית לויחו ליוע ,נוסף בסיסי סכום
 .ההגדלה תוקף חילתת מועד נילפ נהלאחרו שפורסמו ,המוסכם ח״המט שער

וגרפייםגיא גבולות 7.
 את מכסה זו פוליסה ,זו בפוליסה אחר בסעיף או ברשימה אחרת הותנה כן אם אאל
 עמן מדינות למעט ,בעולם קוםמ ובכל ישראל נתמדי בתחומי טוחבי מקרה יןבג מבוטחה

 .אוטונומיהה ובשטחי מלחמה במצב אלישר מדינת אתנמצ

דין ברירת 8.
 לרבות ,ליהא בקשר או פיה-על תתביעו או דעות לוקיחי וכל הפוליסה נותפרש 8.1

 משפט ובבתי ישראל נידי פי-על ורק אך תבררוי ,הביטוחי וייסהכ תשאל עם בקשר
 .בלבד בישראל

 נותכפרש תיחשב לא זר יןד פסק כיפתא כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען 8.2
 שויותבר או/ו ליישרא משפט בבית תןניש דין כפסק ולא ,ישראל יניד לפי הפוליסה

 .בישראל המוסמכות

התיישנות 9.
 הינה זו פוליסה פי על ביטוח לתגמולי מבוטח תביעת להגשת ההתיישנות תקופת

 .לדין אםבהת

 קיזוז זכות 10.
 ,למוטב או למבוטח המגיעים הביטוח מתגמולי לקזז איתרש תהיה המבטחת 10.1

 ,המבטחת אצל אחרת פוליסה בגין לרבות ,לה חייב המבוטחש סכום כל
 .הדין אותלהור בכפוף

 שנגרם או ,אהמל צמיתה נכות ממקרה הביטוח אהכתוצ מבוטחל נקבעה 10.2
 הביטוח מתגמולי לקזז איתרש המבטחת תהיה- מקרה הביטוח עקב מותו

 מועד הגיע טרם אם גם ,הפוליסה בגין לה המגיעים הביטוח דמי יתרת את
 .הדין אותלהור בכפוף ,תשלומם
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הודעות 11.
 ליסההפו לבעל ודעהה 11.1

 הקשור בכל למוטב או/ו מבוטחל או/ו הפוליסה בעלל המבטחת של הודעה
 .מבטחתל הידוע ,רוןהאח נםמע לפי נתןתי ,פוליסהל

 וטבהמ או המבוטח ,ליסההפו בעל תלכתוב רשום בדואר שנשלח מסמך כל
 .נשלחש מיום ימים 7 תוםב נולמע נמסר לואיכ יראה ,יללע כמפורט

 הודעה למבטחת 11.2
 במען למבטחת תןנתי ,למבטחת הפוליסה בעל או המבוטח של הודעה

 ליוע ,בישראל אחר מען בכל או ,פוליסהל ותרתבכ צויןהמ ,הראשי משרדה
 לבעל הפוליסה. בכתב מבטחתה הודיעה
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