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 ,עמיתים יקרים

 

במסגרת המאמץ שנעשה להרחיב את השירותים והכיסויים בתחום הבריאות 

חתמה הנהלת קרנות הסוהרים על פוליסה לביטוח , ולהתאימם לצרכי העמיתים

 ".איילון"עם חברת , תאונות אישיות לעמיתי קרנות הסוהרים ובני משפחותיהם

 

הפוליסה הינה נדבך נוסף ברמת הביטחון הבריאותי המוצעת על ידי קרנות 

, בה הפוליסה הינה ייחודית ברמת הכיסויים המוצעת. הסוהרים לעמיתיה

ומותאמות במיוחד לצרכי עמיתי קרנות , בהשוואה לפוליסות דומות במשק

 .תוך התחשבות באופי העיסוק של מרבית חברי הארגון, הסוהרים

 

אנו ממליצים לבחון ולשקול בחיוב הצטרפות לביטוח שירחיב את רמת הבטחון 

תוך ליווי מקצועי מהיר ואמין בשעות , חלילה, הרפואי גם לתחום הפגיעה מתאונות

 .הצורך

 

 

 

 ,בברכת חיים ללא תאונות

 

 

 

  

  ('גימ)ד "תג, ד חיים שמולביץ"עו            ('גימ)מ "גנ, ד משה זאבי"וע
 נשיא קרנות הסוהרים                                                        ל קרנות הסוהרים"מנכ  
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 גילוי נאות
 

 תנאים סעיף נושא
לחברי  ומחלות תאונות אישיותפוליסת ביטוח  שם הפוליסה כללי

  קרנות הסוהרים 

 קרנות הסוהרים שם בעל הפוליסה

 רובד בסיסי הכיסויים בפוליסה

  מתאונהכתוצאה  ופטירהביטוח נכות 

  פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה

 מחלה או

 ביטוח שבר כתוצאה מתאונה 

 אירוע כוויה כתוצאה מתאונה 

 הוצאות רפואיות עקב תאונה 

 שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל 

 ל"ביטוח נסיעות רפואי לחו 

 חבות כלפי צד ג 

 הרחבהרובד 

   אופיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה 

 מחלה

 פיצוי במקרה של סיעוד עקב תאונה 

  הוצאות רפואיות ושיקום לבעל אובדן כושר

 עבודה

ועד ליום  .10.00.110 החל מיום שנים 5 משך תקופת הביטוח

.0.01.1108 

 אין תנאים לחידוש אוטומטי

כל החברים אשר יגישו בקשת הצטרפות בכתב  תקופת אכשרה

יצורפו , או ילדיהם/או עבור בני זוגם ו/עבורם ו

, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום

וזכאותם לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת 

 . אכשרה כלשהי

 יש תקופת המתנה

פיצוי שבועי בגין אי  - ברובד ההרחבה א בפרק

סעיף )יום  10  - כושר עבודה עקב תאונה או מחלה

שנים יהיה זכאי לפיצוי  16מבוטח שמלאו לו ( 1.0

 (.8.0סעיף )יום  11בחלוף תקופת ההמתנה של 

פיצוי נוסף במקרה של  - ברובד ההרחבה ב בפרק

 תלאחר תקופ  - תאונהמכתוצאה מצב סיעודי 
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 (.4-.סעיפים )חודשים  01/יום 11 המתנה בת

 אין השתתפות עצמית

שינוי תנאי הפוליסה  שינוי תנאים

 במהלך תקופת הביטוח

בעל הפוליסה יהיה רשאי להודיע בכל עת למבטח 

לנהל משא ומתן כדי לערוך  על רצונו

או להאריך /ו, שיפורים בתנאי הפוליסה/שינויים

או לעדכן /ו, או לקצר את תקופת הסכם הביטוח

להנחיות או תקנות  בהתאםאת תנאי הביטוח 

להלן ) המפקח על הביטוח כפי שיהיו מעת לעת

במקרה כזה ינהלו הצדדים "(. תיקון הפוליסה"

 .משא ומתן בתום לב על תיקון הפוליסה

 גובה הפרמיה פרמיות

 גילאים
פרמיה 
 רובד א

פרמיה 
רובד 

 הרחבה
כ "סה

 פרמיה

21-35 29.00 13.52 42.52 

36-50 29.00 14.61 43.61 

51-60 29.00 18.86 47.86 

61-67 35.00 16.74 51.74 

67+ 35.00 68.39 103.39  
 15.7.13הפרמיות נכונות לפי המדד הידוע ביום  מדד הפרמיה

 .פ גיל"משתנה ע מבנה הפרמיה

שינוי הפרמיה במהלך 

 תקופת הביטוח

 .הפרמיה צמודה למדד

י "הפוליסה ע לתנאי ביטו תנאי ביטול

 המבוטחאו /בעל הפוליסה ו

קשרותו עם התבעל הפוליסה רשאי לבטל את 

הודעה בכתב ב על פי הסכם הביטוחהמבטח 

. ובכפוף לכל דין, מכל סיבה שהיא, למבטח בכל עת

יום  01ביטול הפוליסה יכנס לתוקפו לאחר 

מהמועד בו התקבלה בקשת הביטול במשרדי 

 .המבטח

הודעה בכתב בליסה ורשאי לבטל את הפ המבוטח

 .לבעל הפוליסה בכל עת וללא החזר פרמיה

מעו ביטול משל הפוליסה יטול הפוליסה על ידי בעב

 . בי כל המבוטחיםלגוליסה הפ

שמעו מ, הינו חברשביטול הפוליסה על ידי מבוטח 

ביטול הביטוח . ת זוגו/גבי בןלפוליסה גם הביטול 

ת זוגו של החבר לא יהווה ביטול הפוליסה /של בן

אלא אם ביקש זאת החבר , של מבוטח שהינו חבר

 .במפורש

י "ביטול הפוליסה ע

 המבטח

ליסה במהלך פובטח לא יהיה רשאי לבטל את ההמ

למעט במקרה , ובכפוף לכל דין, תקופת הביטוח



5 

 

מי ביטוח דלם ישלם או לא שמ ואינ המבוטחש

במקרה זה יבוטל הביטוח לאותו מבוטח . כסדרם

על פי הוראת חוק , שעבורו לא שולמו דמי הביטוח

 .חוזה הביטוח

תנאי המשכיות המוטב  המשכיות

 בביטוח

המשכיות הביטוח  למבוטחים במקרה של 

את  או עזיבת המבוטח/סיום הפוליסה ו

או במקרה של פטירתו של חבר אצל /הקבוצה ו

 .בעל הפוליסה

  

היו י תוקף הביטוח כמצוין לעיל תוםעם סיום 

רשאים המבוטחים לרכוש ביטוח תאונות 

יום מיום סיום  01 -אישיות  לא יאוחר מ

 15%בהנחה בשיעור , ההסכם או ביטולו

הוג אצל המבטח לכלל נמהתעריף שיהיה 

בכפוף לגיל המבוטח , האוכלוסייה באותה עת

כמצבו , מען הסר ספקל. בעת מימוש זכות זאת

ח הבריאותי של המבוטח בעת רכישת הביטו

הפרטי יראו את מצבו הבריאותי בעת 

והכיסוי לגבי המבוטחים , הצטרפותו לביטוח זה

לא יוגבל גם אם חלה הרעה במצבם הרפואי 

א תיגבה ל, ו כןמכ. במהלך תקופת הביטוח

ן הרעה במצב הרפואי ולא גיפרמיה נוספת ב

מובהר בזאת כי . תחול תקופת אכשרה כלשהי

יטוח ועד ק זה מתייחס לכיסויי ב"האמור בס

אם יוסיף . לסכומי ביטוח הנכללים בפוליסה זו

או יבקש להגדיל את סכומי /המבוטח כיסויים ו

יידרש , הביטוח מעבר לאלו שבפוליסה זו

המבוטח למלא הצהרת בריאות כמקובל אצל 

 .המבטח

החרגה בשל מצב רפואי  חריגים

 קודם

 חריגים כלליים קלפר 1סעיף  –קיים 

 חריגים כלליים –' פרק ג המבטחתסייגים לחבות 

 0סעיף  –' פרק ד

 4סעיף  –' פרק ו

 1א סעיף "פרק י

 01סעיף  –' רובד הרחבה פרק א
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 תמצית הכיסויים
 
 

 דברי הסבר סעיפים לפירוט
, הכיסוי הביטוחי מחוץ לגבולות ישראל

פעילות , כתוצאה מפעילות טרור

 מלחמתית או שירות מילואים

 :הכיסוי ניתן

 (.06סעיף ' פרק ב)מחוץ לשטחי מדינת ישראל  

פעילות מלחמתית או , וכן כתוצאה מפעילות טרור

 (11סעיף ' פרק א)שירות מילואים 

 לא קיים שחרור מתשלום פרמיה

 אין קיזוז תשלומי הביטוחאו השתתפות בקיזוז 

   4סעיף ' רובד הרחבה פרק א –כן  חלקי אובדן כושר עבודהפיצוי 

 .שנים מיום מקרה הביטוח .תוך  נכות צמיתהקביעת 

דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה  אופן קביעת אחוז הנכות

תיקבע על פי , ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו

המבחנים הרלוונטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון 

למעט , "(המבחנים"להלן )שבתקנות הביטוח הלאומי  

 (. 05' תק" )תקנת מקצוע"נכות בגין קביעה של אחוזי 

, הקודםסעיף הלא פורטה הפגיעה במבחנים על פי 

תיקבע דרגת הנכות על ידי רופא מומחה למקרה 

מבין הפגיעות שנקבעו , הפגיעה לפי הפגיעה הדומה לה

 .במבחנים

י "אם יתגלעו חילוקי דעות בנוגע לקביעת הנכות עפ

תעסוקתי  י רופא"תיקבע דרגת הנכות עפ, סעיף זה

 . י יועץ הביטוח"שימונה ע
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  ביטוח תאונות אישיות
 
 

 הגדרות –' פרק א

 

 :בפוליסה זו יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם

 .מ"בע לביטוח חברה  איילון   :המבטח .0

 קרנות הסוהרים: ל הפוליסהבע .1

אונות תלעריכת פוליסה , הסכם שנערך בין בעל הפוליסה לבין המבטח: הסכם הביטוח ..

, לרבות כל נספח ותוספת המצורפים לו, ובני משפחתםרי קרנות הסוהרים בחל אישיות

 .כמפורט להלן

 .אצל בעל הפוליסה חבר :חבר .4

בנות זוג החולקים /בני, ה בציבור/ות זוג יחשבו גם ידוע/כבני. חברבת זוג של /בן: בת זוג/בן .5

על  חברבכפוף להצהרה בכתב של ה, חברחיים משותפים או המתגוררים יחד עם העובד או 

 .כך

או ילדים חורגים /לרבות ילדים מאומצים כחוק ו ,בת זוג/או ילדי בן/ו חברילדי  :ילדים .1

 .10עד גיל  י חוק"עפ

 .חבר ה של/אלמן: ה/אלמן .6

ילדיהם אשר הוגשה בקשה בכתב ו, חברה של /וכן אלמן חברן או בת זוגו ב, חבר: המבוטח .8

ושמם מופיע ברשימת המבוטחים שתועבר מדי חודש על ידי בעל , לכללם בביטוח זה

 .ל בכפוף לתנאי ההצטרפות כאמור בפרק התנאים הכלליםוהכ, הפוליסה

 .מ"בע' לוטינגר ושות. ש :יועץ הביטוח .0

, או על המבוטח לשלם למבטח בגין פוליסה זו/הסכום שעל בעל הפוליסה ו:  י הביטוחמד .01

 .ביטוחה על פי תנאי הפוליסה כמפורט בהסכם

סכום המרבי לתגמולי ביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה בכל פרק או  נספח ה   :ום ביטוחסכ .00

 .שצורף לפוליסה

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ( רות וירקותיכולל פ)מדד המחירים לצרכן   :דמד .01

מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא , ל"כנאו בהעדר פרסום  ,לסטטיסטיקה

 .י המפקח  על הביטוח"עשר אוש ,המבטח בשימושאשר יהיה , במקומו

 ..110 למרץ 05 -אשר פורסם ב פברוארדד חודש מ   :מדד בסיס ..0

 .י פוליסה זו"עפ, המדד האחרון הידוע ביום תשלום כלשהו   :מדד ידוע .04

,  תקרת חבות, השתתפות עצמית, לרבות דמי הביטוח)התאמת הסכומים  :הצמדה למדד .05

התאמת הסכומים תיעשה בכל . ביחס שבין המדד הידוע לבין מדד הבסיס( תגמולי ביטוח

 .בו אושרה התביעה חודש ביום הראשון של החודש

תקופה ראשונה תחילתה בתאריך תחילת . ודשים רצופיםח 01 בתקופה ת:  ת ביטוחנש .01

 .חודשים 01והיא מתחדשת כל  ,הביטוח
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 .שעות 14יום ולילה המהווים יחדיו וברצף   :יממה .06

  .ברציפותאו חלק ממנה אשפוז למשך יממה   :יום אשפוז .08

, רעה במהלך תקופת הביטוחיכתוצאה מתאונה שאלמבוטח היזק שנגרם  :רה הביטוחמק .00

לתגמולי ביטוח על פי ת זכושר קיומו מקנה למבוטח או.ממחלה כתוצאה עבודהכושר  איאו 

 . הפוליסה

 .או נפשי פגיעה או ליקוי גופני :היזק .11

במהלכו נגרם , רע בתקופת הביטוחיבלתי צפוי וחד פעמי שא ,רוע פתאומייא  :תאונה .10

הגורם החיצוני היה הגורם שהתניע את כאשר  ,למבוטח היזק  באמצעות גורם חיצוני

בנוסף מובהר כי פגיעה  .מקרה הביטוחמהווה את הסיבה העיקרית לקרות ש, האירוע

למעט ספורט אתגרי המפורט בסעיף החריגים להלן או  ספורט , במהלך פעילות ספורט

 כתאונה יחשבמקצועני 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי פגיעה כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות 

 . י פוליסה זו"אינה בגדר תאונה עפ( מיקרוטראומה)

הפרעה במצב הבריאות או , קיום בעיה בריאותית או  ,ת לא תקינהמצב של בריאו :מחלה ..1

כל מצב לא או , הפרעה גופנית עם סימנים ותסמינים שניתן לזהותםאו , של אברי הגוף

 .תקין או כשל תפקודי של הגוף

יום מחמת היעלמות או  11לרבות היעלמותו לתקופה העולה על , מותו של המבוטח :פטירה .14

 .התרסקות מטוס או טביעת אנייה בה נסע המבוטח כנוסע מוכר

או אובדן מוחלט או  ,בר או חלק ממנו בשל הפרדתו הפיזית מן הגוףיאובדנו של א :נכות  .15

י "עפ המזכה בנכותפגיעה או , בר מאברי הגוףיחלקי של כושר פעולתו התפקודית של א

 .'בפרק דהקבועים לכך המבחנים 

המבחנים הקבועים  באמצעותשתקבע  ,נכות מלאה תמידית :צמיתה חלקית/נכות מלאה .11

ייחשב , שנים .למבוטח נכות זמנית לתקופה העולה על  המובהר כי אם נקבע .'בפרק דלכך 

  . זה פרקהדבר כנכות קבועה והמבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח על פי 

למעט שבר )פגיעה בשלמות העצם עם שינוי או ללא שינוי בצורתה המקורית   :שבר .16

 .המוכחת בצילום אבחנתי, (שבר הנגרם מעצמו –ספונטני 

 .י נגיעה באש או ברותחין"הגוף שנגרם ע צרבת בעור, פצע: כוויה .18

היוצרת ( אפידרמיס)כוויה הפוגעת מעבר לשכבת העור החיצונית  :כוויה מדרגה שנייה .10

 .שלפוחיות

 .כוויה ההורסת את מלוא עובי העור: כוויה מדרגה שלישית .1.

 (.כף היד שלא כולל אצבעות ושור)כל אחת משתי הגפיים העליונות של האדם  :יד .0.

כף הרגל , לא כולל הקרסול)ת משתי הגפיים בגוף האדם המשמשות להליכה כל אח :רגל .1.

 (.ואצבעות כף הרגל

לא כולל עצמות האף והשיניים אשר תחשבנה כעצם  ,כל עצמות הגולגולת והפנים :גולגולת ...

 .אחת

 .כל עצמות האגן אשר תחשבנה עצם אחת : אגן .4.
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, המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן חלקי או מלא את כושרו לעבוד -עבודה אובדן כושר  .5.

הכושר לעבוד , לתקופה העולה על תקופת ההמתנה, נשלל ממנו, תאונה או מחלה עקבאם 

תאונה שבגינה  או מחלהאותה במקצוע או בעיסוק האחרון בהם עסק בסמוך לפני מועד 

 .ו לפני קרות מקרה הביטוחמעבודתו או עיסוקאו מלא נבצר ממנו לעבוד באופן חלקי 

המתחילה לגבי כל מבוטח מתאריך קרות מקרה     ,תקופת זמן רציפה: תקופת המתנה .1.

(. ככל שצוינה)ומסתיימת בתום התקופה שצוינה , הביטוח כמצוין בכל פרק או נספח

זכאותו תחל בתום . במהלך תקופת ההמתנה לא יהיה זכאי בעל הפוליסה לתגמולי ביטוח

 .תקופת ההמתנה ובתנאי שנמצא במצב מזכה במועד זה

   ,קום בו הוא פועלבמאי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות וסד רפומ :ת חוליםבי .6.

מחלקות בתי חולים שיקומיים וסיעודיים ולרבות  ,בית חולים כלליכ, ל"בחו אושראל בי

 (.הבראה/בית החלמה)להוציא מוסד שהוא גם סנטוריום , שיקום בבית חולים

משרד הבריאות   על ידי , רופא אשר הוכר כמומחה בתחום רפואי מסוים :הפא מומחרו .8.

י הרשויות המוסמכות לכך על פי דין במדינה הרלוונטית בה ניתן "או ע/ו ,במדינת ישראל

 .השירות

 .כולל השטחים המוחזקים על ידי ישראל, דינת ישראלמ  :ראליש .0.

 .נת ישראלימקום או מדינה מחוץ למד כל: ל"חו .41

אשר הוכר כזה על ידי הרשויות המוסמכות  בת זוגו של המבוטח/בן : בן משפחה קרוב .40

 .אחות, אח, בת, בן, אם, אב ,ה בציבור המתגורר עימו/לרבות ידוע ,בישראל

, בו שוהה המבוטח למטרת חופשה, כל  אתר שאינו ביתו של המבוטח :אתר טיול או נופש .41

  . נופש או טיול בישראל

 .0080 –א "מק חוזה הביטוח תשחו: ק הביטוחחו ..4
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 תנאים כלליים אשר חלים על כל רובדי הביטוח –' בפרק 

 

 היקף הביטוח .1

 רובד בסיסי .1.1

  כאמור בפרק ד ,מתאונהכתוצאה  ופטירהנכות ביטוח'. 

 כאמור בפרק  ,מחלה או הפיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונ

 .'ה

 ןכאמור בפרק  ,ביטוח שבר כתוצאה מתאונה'. 

 זכאמור בפרק  ,כתוצאה מתאונה יהכוו אירוע'. 

 חכאמור בפרק  ,הוצאות רפואיות עקב תאונה'. 

 טכאמור בפרק , שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל'. 

  יכאמור בפרק , ל"חולביטוח נסיעות רפואי'- 

 א"כאמור בפרק י, חבות כלפי צד ג. 

 רובד הרחבה 0.1

  כאמור בפרק , מחלה או פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה

 .'א

  כאמור בפרק ב, במקרה של סיעוד עקב תאונהפיצוי. 

 כאמור בפרק ג, הוצאות רפואיות ושיקום לבעל אובדן כושר עבודה.- 

 

 ההצטרפות לביטוח .2

 אופן ההצטרפות לביטוח  1.0

לרובד הבסיסי או לרובד או ילדיהם  /ובנות זוגם /בניאו /וים חברההצטרפות 

 .מראש חברהה מפורשת בכתב  של על פי הסכמ ,הינה וולונטרית הרשות 

 

 ההצטרפות לכל אחד מרבדי הביטוח אופן 1.1

אשר יגישו בקשת הצטרפות בכתב עבורם  יםחברהכל  1.1.0

יצורפו ללא צורך במילוי  ,או ילדיהם/וזוגם עבור בני או /ו

זכאותם לתגמולי ביטוח לא ו ,הצהרת בריאות וחיתום

  .תהיה כרוכה בתקופת אכשרה כלשהי

מוטלת על מבוטח לפי תנאי פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי  ( א) 1.1.1

 :מאלה  חובה אחת 

או , דמי ביטוח, במועד תחילת תקופת הביטוח, לשלם (0)

, לרבות אם גבייתם חלה לאחר אותו מועד, חלק מהם

למעט לעניין ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי לפי 

 ;לחוק עובדים זרים( ג)ד0סעיף 
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תשלום אחר בשל הפוליסה לביטוח לשלם מס או  (1)

 ;קבוצתי

אלא על פי הסכמתו , לא יצרפו המבטח לאותו ביטוח                                         

ואם המבוטח הוא ילדו , אשר תועדה, המפורשת מראש

המבטח רשאי  –או בן זוגו של חבר בקבוצת המבוטחים 

לדו או לצרפו לאחר שניתנה הסכמת אותו חבר לצירוף י

 .בן זוגו

חול על פוליסה לביטוח בריאות ילא  לעיל( א)האמור בסעיף  ( ב)

קבוצתי שתחודש לתקופה נוספת אצל אותו מבטח או אצל 

 :אם התקיימו תנאים אלה, מבטח אחר

בתוקף לגבי קבוצת  ההייתהפוליסה הקבוצתית  (0)

 ;המבוטחים שלוש שנים לפחות לפני מועד חידושה

בין באותם תנאים , חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה (1)

תוך שמירה על רצף ביטוחי לגבי , ובין בתנאים שונים

שהיה בתוקף עד מועד וסכום ביטוחי כיסוי ביטוחי 

החידוש ושנכלל בפוליסה הקבוצתית לאחר אותו 

שמירת  –" שמירה על רצף ביטוחי", לעניין זה; מועד

פואי קודם ובלא הרצף בלא בחינה מחודשת של מצב ר

 .תקופת אכשרה

 

הודעה , ימים לפני מועד תחילת הביטוח 1., המבטח ימסור לכל מבוטח 2.2.2

הימים שלאחר מועד  01אם במהלך . בכתב הכוללת את תנאי פוליסה זו

יבוטל , תחילת הביטוח הודיע המבוטח למבטח על ביטול הביטוח

ה תביעה ובלבד שלא הוגש, הביטוח לגביו החל ממועד תחילת הביטוח

 01למימוש זכויות לפי הפוליסה זו בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת 

 . הימים כאמור

 החובה הקבוצתי הבריאות לביטוח ההצטרפות במועד מבוטח על חלה 1.1.4

 המועד לאחר גבייתם תחל הפוליסה תנאי לפי אשר, ביטוח דמי לשלם

 בעל שאינו הביטוח דמי את שמשלם למי המבטח ימסור, האמור

; הביטוח דמי של הגבייה תחל שבו המועד בדבר בכתב הודעה, הפוליסה

 למועד שקדמו החודשים שלושת במהלך למבוטח תימסר כאמור הודעה

 .האמור הגבייה

ישלח המבטח , חלה על מבוטח חובה לשלם דמי ביטוח או חלק מהם 1.1.5

, העתק מהחוזה שבין המבטח ובין בעל הפוליסה, לפי דרישתו, למבוטח

 .ימים מן המועד שהתקבלה בו בקשת המבוטח 1.בתוך 
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 תוקף הביטוח ..

באחד בחודש העוקב לחודש  ,לגבי כל אחד מהמבוטחים ,הביטוח יכנס לתוקפו 0..

 .בו הוגשה בקשת ההצטרפות

בין , לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, המבטח ימסור עם תחילת תקופת הביטוח 1..

 ,העתק פוליסה, לתקופה נוספתובין במועד חידוש הביטוח , בהצטרפותו לראשונה

דף פרטי ביטוח וכן מסמכים נוספים שיורה  , טופס גילוי נאות לפי הנחיות המפקח

למעט הארכת תקופת הביטוח בלא  -"חידוש ביטוח", לעניין זה. עליהם המפקח

לתקופה שאינה עולה על שלושה , שינוי בדמי הביטוח ובתנאי הכיסוי הביטוחי

ם משא ומתן בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש שבמהלכה מתקיי, חודשים

 .הביטוח לתקופה נוספת

 ביעותת .4

המבוטח יודיע , על פי כל דין, מבלי לפגוע בזכויות המבוטח על פי פוליסה זו 4.0

על מנת לאפשר למבטח , למבטח על מקרה הביטוח מהר ומוקדם ככל האפשר

 . לברר את חבותו ולטפל בתביעה

את כל הפרטים והמסמכים הרפואיים המתייחסים המבוטח ימסור למבטח  4.1

והכול אם מסמכים אלה  ,ומסמכים הדרושים למבטח לבירור חבותו, לתביעתו

המבוטח  כמו כן. או ביכולתו להשיג אותם/ו ,מצויים ברשותו של המבוטח

 (.אם נדרש לעשות כן)יחתום על כתב ויתור סודיות רפואית 

ם הנדרשים ניתן למצוא באתר ביעה והמסמכיפרטים על אופן הגשת הת

 .בעל הפוליסה יחברלהייעודי 

או לגבי , ימי עבודה על החלטתו לגבי התביעה 04המבטח ישיב למבוטח תוך  ..4

במקרים דחופים . הצורך במסמכים נוספים הדרושים לו לשם בירור חבותו

 .יטופלו הפניות באופן מיידי

בדיקת אמיתות העובדות מבטח יהיה זכאי לנהל על חשבונו כל חקירה לשם ה 4.4

ובלבד , ולבדוק את המבוטח על ידי רופא מטעמו, המשמשות יסוד לתביעה

או עלולה לגרום לו היזק /ו, שהבדיקה אינה מסכנת את בריאותו של המבוטח

ומקום ביצועה של הבדיקה יהיה במרחק סביר , או אינה בדיקה פולשנית/רפואי ו

ככל הניתן במין הרופא הנובעים  ותוך התחשבות, מבוטחהממקום מגוריו של 

 .מטעמי דת או צניעות

מובהר בזאת כי המבטח יהיה מנוע מלטעון כי הוא פטור מתשלום תגמולי  4.5

מכיוון שמצבו הרפואי של , או הופחתה חבותו לתשלום תגמולי ביטוח ,ביטוח

או  מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם למועד קרות מקרה הביטוח הינו המבוטח

 .רם לקרות מקרה הביטוחהינו הגו
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  תגמולי ביטוח 5

הנוגעים כל המסמכים ימי עבודה ממועד קבלת  04תוך  ותגמולי הביטוח ישולמ 5.0

 .אותם ביקש המבטח כדי לברר את חבותו, לאותה תביעה במשרדי המבטח

 הגשת קבלות למבטח 5.1

כגון הוצאות רפואיות עקב )לגבי פרקי הפוליסה המבוססים על שיפוי  5.1.0

מבוטח הששלום תגמולי ביטוח ישירות למבוטח מותנה בכך ת( תאונה

 . המציא למבטח קבלות מקוריות המאשרות ששילם את התשלום בפועל

ביטוח  או אם הן נדרשות לשם קבלת תגמולי, במקרה של אובדן הקבלות 5.1.1

יהיה המבוטח רשאי להגיש למבטח , ן או מגורם אחר"במסגרת השב

או מי מטעמו בדבר /המבוטח ורוף הצהרת יהעתקים של הקבלות בצ

ההחזר  סכוםאו אישור לגבי /ו, אובדן הקבלות או לגבי השימוש בהן

 .לפי העניין, ן או מגורם אחר"שהתקבל מהשב

 פטירת מבוטח ..5

תגמולי הביטוח למוטבים הקבועים בטופס ישלם המבטח את , פטר מבוטחנ

נו של לעיזבובהעדר קביעת מוטבים ישולמו תגמולי הביטוח . ההצטרפות

 .על פי צו קיום צוואה או על פי צו ירושה, המבוטח או ליורשיו

   

 לגבי פרקי הפוליסה המקנים שיפוי זכות שיבוב כלפי צד שלישי 6

לרבות זכות )טוח גם זכות שיפוי כלפי צד שלישי יייתה למבוטח בגין מקרה הבה       1.0

מכוח חוזה שלא , (ן"או תכנית השב/שיפוי במסגרת חוק הבריאות הממלכתית ו

ובשיעור , עוברת זכות זו למבטח מעת ששילם למבוטח תגמולי ביטוח, ביטוח

ומבלי לפגוע בזכות המבוטח לגבות תחילה מצד שלישי שיפוי  ,התגמולים ששילם

 .מעל לתגמולי ביטוח שקיבל על פי פוליסה זו

ו עלי, קיבל המבוטח מהצד השלישי שיפוי שהיה מגיע למבטח על פי סעיף זה       1.1

 . להעבירו למבטח

או פעולה אחרת של המבוטח הפוגעת בזכות שעברה , ויתור, בכל מקרה של פשרה      ..1

בסכום שלא יעלה בכל מקרה על הסכום עליו ויתר  עליו לפצותו בשל כך, למבטח

 .ועל התגמולים אותם קיבל מן המבטח, המבוטח

זכותו של המבטח  ממנו לשם מימוש המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש      1.4

 .כאמור

לא יחולו אם מקרה הביטוח הוא תוצאה של מעשה זה  הוראות סעיףמובהר כי        1.5

 .או מעבידו שהינו קרוב של המבוטחבידי אדם  ,ו מחדל שלא בכוונהא/ו

 

 זכאות לתגמולי ביטוח במסגרת פוליסה אחרת 6

הביטוח עד כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי , לחוד, המבטח יהיה אחראי 6.0

במקרה של תגמולי ביטוח מסוג פיצוי  לגובה התקרה הקבועה בפוליסה הקבוצתית
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אף אם היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות בעד מקרה ביטוח גם לפי , 

 .פוליסה לביטוח בריאות אחרת בין אצל אותו מבטח ובין אצל מבטח אחר

יישאו , שיעור הנזק שנגרםבפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם ל 6.1

לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח , המבטחים בנטל החיוב בינם לבין עצמם

 .הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח

   

 מדהצה 8

ומי הביטוח ודמי הביטוח שיש סכלרבות , כל הסכומים הנקובים בפוליסה זו 8.0

 יויה, או המבוטח הכול פי העניין/לשלם על פי תנאי הפוליסה על ידי המבטח ו

 .מודים למדדצ

י היחס שבין המדד הידוע האחרון אשר פורסם לפני "ישוב הצמדה יעשה עפח 8.1

, טח לגבי תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוחבמועד התשלום בפועל על ידי המ

 .לבין המדד הבסיסי של הפוליסה, י תשלום דמי הביטוחבוטח לגבהמידי -או על

מועד התשלום לעניין פוליסה זו הינו המועד הנקוב בהמחאה או מועד ההעברה  ..8

   .לפי העניין, הבנקאית

 

 טול הפוליסה על ידי המבטחבי 0

, ובכפוף לכל דין, חליסה במהלך תקופת הביטופובטח לא יהיה רשאי לבטל את ההמ

במקרה זה יבוטל . מי ביטוח כסדרםדלם ישלם או לא שמ ואינ המבוטחה שלמעט במקר

 .על פי הוראת חוק חוזה הביטוח, עבורו לא שולמו דמי הביטוחהביטוח לאותו מבוטח ש

 

 .או המבוטח/טול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה ובי 01

 עם המבטח על פי הסכם הביטוח קשרותוהתרשאי לבטל את  בעל הפוליסה 01.0

ביטול . ובכפוף לכל דין, מכל סיבה שהיא, בכתב למבטח בכל עתהודעה ב

יום מהמועד בו התקבלה בקשת הביטול  01הפוליסה יכנס לתוקפו לאחר 

 .במשרדי המבטח

וללא  בכל עתלבעל הפוליסה הודעה בכתב ב ליסהורשאי לבטל את הפ המבוטח 01.1

 .החזר פרמיה

 . בי כל המבוטחיםלגוליסה הפמעו ביטול משבעל הפוליסה יטול הפוליסה על ידי ב ..01

ת /ןב גבילפוליסה גם השמעו ביטול מ ,חברהינו שביטול הפוליסה על ידי מבוטח  01.4

מבוטח  שללא יהווה ביטול הפוליסה  חברהזוגו של  ת/בן שלביטול הביטוח . זוגו

 .במפורש חברהאלא אם ביקש זאת , חברשהינו 

 

 או הפסקתו /תום הביטוח ו 00

מבין המועדים  המוקדםתום תקופת הביטוח עבור כל אחד מהמבוטחים יהיה לפי  00.0

 :הבאים

 .למבטחבעל הפוליסה יום תום תקופת הסכם הביטוח שבין  00.0.0
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 . אצל בעל הפוליסהחברותו היום האחרון בחודש בו סיים המבוטח את  00.0.1

על הפסקת , בחודש בו הודיע המבוטח למבטח בכתב היום האחרון ..00.0

 .הביטוח לגביו

למבטח  ת/המבוטח ה/היום האחרון בחודש בו הודיע –בת זוג/לגבי בן 00.0.4

לרבות סיום יחסי שותפות של " גירושין"לעניין זה . יה/בכתב על גירושיו

  .ידועים בציבור –תא משפחתי בין בני זוג 

לפני תום תקופת הביטוח כאמור  מבוטחלא תפקע לגבי  זו פוליסה מובהר כי   00.1

 אם , ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה עד תום תקופת הביטוח ,00סעיף ב

 .פוליסה זובשל  המבוטחדמי ביטוח בעד  המבטח קיבל 

 

 המשכיות 01

או עזיבת המבוטח את /ו למבוטחים במקרה של סיום הפוליסה המשכיות הביטוח  01.0

 . או במקרה של פטירתו של חבר אצל בעל הפוליסה/ו הקבוצה

 

היו רשאים המבוטחים לרכוש ביטוח י הביטוח כמצוין לעיל תום תוקףעם סיום 

 בשיעורבהנחה , יום מיום סיום ההסכם או ביטולו 01 -לא יאוחר מ תאונות אישיות 

בכפוף לגיל , באותה עתיה יאצל המבטח לכלל האוכלוסהוג נמהתעריף שיהיה  15%

המבוטח בעת כמצבו הבריאותי של , מען הסר ספקל. המבוטח בעת מימוש זכות זאת

, רכישת הביטוח הפרטי יראו את מצבו הבריאותי בעת הצטרפותו לביטוח זה

והכיסוי לגבי המבוטחים לא יוגבל גם אם חלה הרעה במצבם הרפואי במהלך 

ן הרעה במצב הרפואי ולא גיא תיגבה פרמיה נוספת בל, ו כןמכ. תקופת הביטוח

ק זה מתייחס לכיסויי "מובהר בזאת כי האמור בס. תחול תקופת אכשרה כלשהי

או /ואם יוסיף המבוטח כיסויים . סכומי ביטוח הנכללים בפוליסה זועד לביטוח ו

יידרש המבוטח למלא , מעבר לאלו שבפוליסה זויבקש להגדיל את סכומי הביטוח 

 .הצהרת בריאות כמקובל אצל המבטח

 

 דמי הביטוח .0

כמפורט בהסכם הפרמיות החודשיות בשקלים חדשים עבור כל מבוטח הינן  0..0

י "הפרמיות הינן עפ. אשר מצורף לפוליסה זו" גילוי נאות"ב והמופיעות ,הביטוח

 .יהיו צמודות למדדו .05/6/110 -אשר פורסם ב .110  יוני מדד

חודשים מיום תחילת ההסכם  01כל ,יותאמו אחת לשנהדמי הביטוח לכל מבוטח  1..0

 :חה הבאהסעל פי הנו

 החודשים האחרונים 01 ךפרמיות שנגבו במהלמ  65%= תוצאות יוגדרו כדלהלן
 

 תביעות ששולמו בפועל   פחות
 

 IBNRתביעות תלויות  ותביעות    פחות 
 

 .דמי הביטוח יעלו בשיעור שיאפס את התוצאה שהוגדה לעיל, אם התוצאה שלילית
 .מדמי הביטוח שהתקבלו אצל המבטח  65%סך  -ההכנסות 
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ל  למבוטח בגין מקרי ביטוח עלות תביעות ששולמו בפוע  -הוצאות

 ,שאירעו בתקופת החישוב

 (תלויות)תביעות שהוגשו למבטח וטרם יושבו במלואם 

 (.IBNR)תביעות שאירעו בתקופת ההתחשבנות וטרם הוגשו למבטח 

( המונה)אם המנה המתקבלת מחלוקת ההוצאות  -אופן החישוב

 .קבלתתוכפל הפרמיה במנה המת( אחד) 0גדולה מ ( המכנה)בהכנסות 

יובהר כי בכל מקרה כי שיעור עדכון דמי הביטוח בכל אחד ממועדי 

מסך דמי הביטוח שהתקבלו אצל  11%ההתחשבנות לא יעלה על 

 .המבטח עובר למועד ההתחשבנות

תקופה רציפה שתחילתה במועד " תקופת התחשבנות"לעניין סעיף זה 

 01מתחילת ההסכם וכן בכל  חודשים 01המסתיימת , תחילת ההסכם

 .לפני מועד ההתחשבנות חודשים עוקבים

 יובהר כי כל ההוצאות וההכנסות יוצמדו למדד הנכון ליום מועד ההתחשבנות
 

 
 

 תקופת הביטוח 04

לבעל  0.01.1108. ועד .0.00.110 חודשים החל מ 11 תקופת ביטוח זו הינה 04.0

ת ונוספביטוח  ותלתקופת הביטוח והפוליסה שמורה הזכות להאריך את תקופ

יום לפני  01ובתנאי שהודיע על כך למבטח בכתב לפחות  , חודשים כל אחת 11לש

אין מנגנון התאמת פרמיה בכל תקופת  .הקודמת מועד תום תקופת הביטוח

 .הביטוח

ימסור , שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחייחול  כלשהוא במועד אם  04.1

הודעה , ימים לפני מועד תחילת השינוי 1., המבוטחיםהמבטח לכל יחיד בקבוצת 

  .בכתב הכוללת פירוט של אותו שינוי

לרבות העברת חובת תשלום דמי  -" שינוי בדמי הביטוח"סעיף זה לעניין זה 

ולמעט שינוי , במלואה או בחלקה או הרחבתהמבעל הפוליסה למבוטח הביטוח 

ו שינוי בדמי הביטוח בשל א ,בדמי הביטוח בשל הצמדתם למדד שנקבע מראש

 .פוליסההמצורפת לדמי הביטוח  מעבר בין קבוצות גיל כפי שפורט בטבלת

למעט הארכת תקופת הביטוח לתקופה שאינה  -" שינוי בתנאי הכיסוי הביטוחי"

המבטח לבעל שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין , עולה על שלושה חודשים

 .על חידוש הביטוח לתקופה נוספת הפוליסה

שלא על פי הסכמה  או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח חודש הביטוחם א ..04

 11במהלך  והודיע המבוטח למבטח או לבעל הפוליסה המבוטחמפורשת של 

על ביטול , לפי העניין, הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי

לפי , השינוייבוטל הביטוח לגביו החל במועד חידוש הביטוח או במועד  ,הביטוח

ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי הפוליסה בשל מקרה ביטוח , העניין

 .הימים כאמור 11רע בתקופת ישא



17 

 

לא תחודש הפוליסה הקבוצתית במועד , 51-בקבוצה מ המבוטחיםפחת מספר  04.4

 .לפי המוקדם, פקיעתה או בתום תקופת הביטוח

 

 ערעור על החלטת המבטח  05

 תביעתו של המבוטחדחיית         05.0

מסיבה , אם דחה המבטח את תביעתו של המבוטח במלואה או בחלקה 05.0.0

תקופת הזכאות , חילוקי דעות באשר לשיעור הנכות: לדוגמה) רפואית

יעביר המבטח את התביעה , (אבחנה לשבר וכדומה, לפיצוי שבועי

בטרם ישיב למבוטח על , מטעם יועץ הביטוחלטיפולו של רופא אמון 

 . החלטתו

לטתו של רופא האמון תחייב את המבטח ותחשב לכל דבר ועניין חה 05.0.1

 .כהחלטתו של המבטח בעניין התביעה

מסיבה  , אם דחה המבטח את תביעתו של המבוטח במלואה או בחלקה ..05.0

מפירוש נוסח הפוליסה ובנושאים שאינם בסמכות  אלא , שאינה רפואית

עץ הביטוח  יעביר המבטח את התביעה לטיפולו של יו,  רופא האמון

 . לטתוחבטרם ישיב למבוטח על ה, י בעל הפוליסה"אשר ימונה ע

בין אם , בטח יעביר ליועץ את כל החומר הנוגע לתביעה המצוי בידיומה 05.0.4

אמצעות בהחומר נמסר על ידי המבוטח ובין אם הגיע לידיו שלא 

 .המבוטח

לקבלה או , יועץ הביטוח יהיה מוסמך לדון עם המבטח לגבי התביעה 05.0.5

 .לדחותה

ותחשב לכל דבר ועניין  ,לטתו של היועץ תחייב את המבטחחה 05.0.1

ליועץ האפשרות , למען הסר ספק .כהחלטתו של המבטח בעניין התביעה

 אםמובהר כי . לתביעה₪  11,111להכריע כבורר בלעדי עד סכום של 

והיועץ סבור כי יש מקום להפעיל שיקול , התביעה גבוהה מסכום זה

אף אם , תועלה הפנייה לועדת ערר, לערער על קביעת המבטח/דעת

 .המבוטח עצמו לא פנה

כדי למנוע  רופא האמוןאו /אין בהחלטת היועץ ו, למען הסר ספק 05.0.6

 .על פי כל דין, מהמבוטח לפנות לערכאות שיפוטיות למיצוי תביעתו

 ועדת ערר       05.1

המבוטח לפנות לוועדת ערר רשאי יהיה  ,05.0ק "בנוסף לאמור  בס 05.1.0

על פי תנאי לבין המבטח לגבי זכאותו בינו במקרה של חילוקי דעות 

 .הפוליסה

בהתאם , לקבלה או לדחותה, דת הערר תהיה מוסמכת לדון בתביעהוע 05.1.1

 .לתנאי הפוליסה

בר ועניין ותחשב לכל ד ,לטתה של הוועדה תחייב את המבטחחה ..05.1

 .כהחלטתו של המבטח בעניין התביעה
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נציג , נציג מטעם המבטח: עדת הערר תורכב משלושה נציגים כדלקמןו 05.1.4

 . מטעם בעל הפוליסה ויועץ הביטוח

ימים  1. -א יאוחר מל עדת הערר תתכנס לדון בתביעות שהוגשו אליהו 05.1.5

 .מן היום בו הוגשה אליה תביעה

, חבריהביעה בשל חילוקי דעות בין בתעדה החלטה וקיבלה הו אאם ל 05.1.1

 חבריואם הייתה המחלוקת בין , בהסכמה רופא מומחה חבריהימנו 

מומחה אחר בתחום לו נוגעת , הוועדה נוגעת לעניין שאינו רפואי

יובהר כי "(. המומחה"להלן בסעיף זה )הוועדה  חבריהמחלוקת בין 

 .י המבטח"שכרו של המומחה ישולם ע

מכן  רולאח, הוועדה חברייעה וישמע את עמדות ומחה יבחן את התבמה 05.1.6

כהחלטת  ןייהחלטתו של המומחה תחשב לכל דבר וענ. היכריע בתביע

 .ועדת הערר

או הועדה כדי למנוע /אין בהחלטת המומחה ו, למען הסר ספק 05.1.8

 .על פי כל דין, מהמבוטח לפנות לערכאות שיפוטיות למיצוי תביעתו

 

 ועדת חריגים 01

. לוועדת חריגים על סמך נימוקים שיפורטו על ידו בכתביוכל לפנות  המבוטח 01.0

, למבטח רסבפנייתו לוועדה החריגים יצרף המבוטח את כל המסמכים אותם מ

 . חומר שיידרש על ידה כלויעביר לוועדה 

נציג מטעם בעל הפוליסה ויועץ , עדת החריגים תורכב מנציג מטעם המבטחוו 01.1

 . הביטוח

 .והחלטותיה יתקבלו ברוב קולות חבריההוועדה תקיים את דיוניה בנוכחות כל  ..01

להגדיל את גובה תגמולי הביטוח תהיה הוועדה מוסמכת , אם נקבעה למבוטח נכות 01.4

 ,במקרה של נכות מלאה וצמיתה ,מסכום הביטוח המרבי 1%.שלא יעלה בשיעור 

י "אשר הוכרה עותו לזכאמעבר  או שיקומיים/שירותים רפואיים וקבלת לצורך 

 .המבטח

ועדת החריגים תהיה מוסמכת לקבוע כי במקרה ביטוח שלגביו ייקבעו בוודאות  01.5

לצורך , מסכום הביטוח המרבי 15%ישלם המבטח מקדמות עד לגובה , אחוזי נכות

המבטח יקזז את המקדמות מהתשלום . או שיקומיים/מימון שירותים רפואיים ו

 .האמוןה תסתמך הוועדה על חוות דעתו של רופא בקביעת. הסופי שישולם למבוטח

 

  גבול אחריות המבטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל    06

מוצהר ומוסכם כי ביטוח זה מכסה את המבוטח בכל שעות היממה בהימצאו בארץ או    

  .ל"בחו

 נויים בפוליסהשי  08

לנהל משא ומתן כדי  בעל הפוליסה יהיה רשאי להודיע בכל עת למבטח על רצונו 08.0

או להאריך או לקצר את תקופת /ו, שיפורים בתנאי הפוליסה/לערוך שינויים
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או לעדכן את תנאי הביטוח בהתאם להנחיות או תקנות המפקח /ו, הסכם הביטוח

במקרה כזה ינהלו "(. תיקון הפוליסה"להלן ) על הביטוח כפי שיהיו מעת לעת

 .ליסההצדדים משא ומתן בתום לב על תיקון הפו

או לגבי העלויות הכרוכות /לא הגיעו הצדדים להסכמה לגבי התיקון המבוקש ו 08.1

אף אם טרם , יהיה בעל הפוליסה רשאי להביא את הסכם הביטוח לסיומו, בכך

ימים לפני מועד  01למבטח  עבירשיבהודעה בכתב , חלפה במלואה תקופת הביטוח

 .סיום הסכם זה על פי ההודעה

, ח חל שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחיבמהלך תקופת הביטואם  ..08

בתקנת )במועד חידוש ביטוח הבריאות הקבוצתי או במהלך תקופת הביטוח 

ימים לפני מועד  1., מבוטחימסור המבטח לכל , (מועד תחילת השינוי –משנה זו 

  -לעניין זה . הודעה בכתב הכוללת פירוט של אותו שינוי, תחילת השינוי

מהמבוטח לרבות העברת חובת תשלום דמי הביטוח  -" שינוי בדמי הביטוח"            

ולמעט שינוי בדמי הביטוח בשל , במלואה או בחלקה או הרחבתה ,למבטח

או שינוי בדמי הביטוח בשל מעבר בין קבוצות גיל  ,הצמדתם למדד שנקבע מראש

 .דמי הביטוח שנכללה בפוליסה כפי שפורט בטבלת

למעט הארכת תקופת הביטוח לתקופה שאינה  -" בתנאי הכיסוי הביטוחי שינוי" 

חברי להמבוטח שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין , עולה על שלושה חודשים

   .על חידוש הביטוח לתקופה נוספת קרנות הסוהרים

שלא על פי הסכמה  ,במהלך תקופת הביטוח הביטוח שונו תנאיחודש הביטוח או  08.4

 11במהלך , או לבעל הפוליסהוהמבטח הודיע למבטח , המבוטחמפורשת של 

על ביטול , לפי העניין, הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי

במועד חידוש הביטוח או יבוטל הביטוח לגביו החל , לגבי אותו מבוטח הביטוח

ה תביעה למימוש זכויות לפי ובלבד שלא הוגש ,לפי העניין ,השינוימועד ב

 .הימים כאמור 11רע בתקופת יהפוליסה בשל מקרה ביטוח שא

 

  חובת בעל פוליסה  00

הצהרה והתחייבות כי לעניין , לפני תחילת תקופת  הביטוח, בעל הפוליסה ימסור למבטח

ולא  ,וכי אין לו, היותו בעל  פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד

 .כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה ,תהיה לו

 

 מיסים והיטליםגבייה  11

, המבטחעל י דין ישיר "או יחולו עפ/וסים ממשלתיים ואחרים החלים יממובהר בזאת כי 

ללא זכות קיזוז מהמבוטח או י המבטח "ישולמו ע, ובין אם לאוהפוליסה בין אם בגין 

, ות סעיף זה כדי לשלול מן המבטח זכותאעוד יובהר כי לא יהיה בהור .מבעל הפוליסה

 .יהיה זכאי לפי כל דין ןלה, תרופה או סעד כלפי המבוטח
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 תיישנותה 10

, ישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח על פי פוליסה זויופת התתק

תקופת התיישנות למקרה , האמור למרות .שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח נההי

 .של נכות מתאונה  תמנה מהמועד בו גובשה הנכות

 

 וק הביטוח ח 11

על פוליסה זו בכל אותם עניינים אשר לא ו יחול 0080 -א"ראות חוק הביטוח התשמהו

 .עצמה ההוסדרו בפוליס

 

 ודעותה .1

הודעה שתישלח . על כל שינוי בכתובתו במכתב רשום לבעל הפוליסההמבוטח להודיע  על

תחשב כהודעה שנמסרה , על ידי מבטח לכתובת האחרונה הידועה לו של המבוטח

  .הלכהמבוטח כל

 

 שונות 14

, בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה 14.0

 .ולהיפך

, לבין בעל הפוליסה נושבי מההסכםהעתק , לפי דרישתו המבטח ישלח למבוטח 14.1

 .ימים מן המועד שהתקבלה בו בקשת המבוטח  1.תוך 

לבין הוראות כל פרק או ( תנאים כלליים)במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה  ..14

או אם תהיה אי בהירות לגבי הפירוש הנכון של הוראה , בין כל פרק אחד למשנהו

 .יפורש הדבר לטובת המבוטח, כלשהי
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 חריגים כלליים -'פרק ג
 

 

כל ב, גין מקרה ביטוחב ולא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח ,לא יהיה אחראיבטח המ .0

או הינם כתוצאה מאחד או יותר מהאירועים /או שנגרמו ו/אחד מהמקרים שלהלן ו

 :הבאים

  כתוצאה ממחלה  מוות 0.0

 מחלה תכוסה כי יובהר, נגרמה כתוצאה מתאונהשלא ו ,כתוצאה ממחלה נכות 0.1

 -הביטוח תקופת במהלך שארעה מתאונה נבעה שהמחלה קבע מומחה רופא אם

, תהליכים גרעיניים, קרינה או זיהום רדיו אקטיביים, קרינה יונית או גרעינית 1.1

 .בעירת דלק גרעיני, חומר גרעיני או פסולת גרעינית

 .שבהן השתתף המבוטח, התקהלות אסורה ושביתות, התפרעות 1.1

רופא  אלכוהול או סמים או תרופות שלא נרשמו על ידיפעולה תחת השפעה של  1.1

 .מוסמך

 .פעולה פלילית של המבוטח 1.4

אלא אם כן נעשה הדבר לצורך , מעשה שבו המבוטח העמיד עצמו מדעת לסכנה 1.1

 .הצלת נפשות

 .או נסיעה כאיש צוות בכלי טיס כלשהו, נסיעה בכלי טיס שאינו מורשה כחוק 1.6

, למען הסר ספק. בקבוצת ספורטפעילותו של המבוטח כספורטאי רשום  1.1

לא , ספורט חוגיהשתתפותו של המבוטח במסגרת הליגה למקומות עבודה 

 .תיחשב כפעילות במסגרת קבוצת ספורט

גלישה , טיפוס הרים בעזרת מדריכים וחבלים, פעילותו של המבוטח בציד 1.1

מקצועני השתתפות במרוצי תחרות , מטר 13צלילה לעומק העולה על , מצוקים

 לעניין מקצוענית כתחרות יחשבו לא עממיים מרוצים כי יובהר יהםלמינ

 .גלישה או דאייה באוויר, צניחה . זו פוליסה

מקרה הביטוח הינו תוצאה ישירה של טיפול רפואי או ניתוח למעט אם הטיפול  1.1

 . י פוליסה זו"או הניתוח נדרש עקב תאונה כהגדרתה עפ

העולים על סכום הביטוח כמצוין בכל מבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח ה 1.13

 .פרק לפי העניין

לא , שה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותוע 1.11

 . יהיה המבטח חייב בתגמולי הביטוח

 

 

 :סייג בשל מצב רפואי קודם .1

מקרה ביטוח המבטח לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח בגין   1.1

שהגורם העיקרי לו היה  , לפי העניין, ק א ו ב "בתקופות המצוינות בס שארע 

דהיינו מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו . מהלך רגיל של מצב רפואי קודם
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, לעניין זה. לרבות בשל מחלה או תאונה, במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח

של אבחון בדרך של אבחנה רפואית מתועדת או בתהליך  –" אובחנו במבוטח"

. רפואי מתועד שהתקיימו בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח

י גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח "חריג זה יהיה מוגבל בזמן עפ

 :כדלקמן

החריג יהיה  –שנים  61 -היה גילו של המבוטח בעת הצטרפותו פחות מ .א

 .הביטוח תתקף לתקופה של שנה אחת מתחילת תקופ

החריג יהיה תקף  –שנים או יותר  61של המבוטח בעת הצטרפותו היה גילו  .ב

 .לתקופה של חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח

חריג או סייג למצב רפואי קודם לא יחול על בעיה רפואית עליה נשאל המבוטח  1.1

 . ככל שנשאל עליה בשאלון החיתום הרפואי

רפואי מסוים עליו סייג לחבות המבטח או לגבי היקף הכיסוי הביטוחי בשל מצב  1.1

י "יהיה תקף לתקופה שצוינה ע, הצהיר המבוטח בשאלון החיתום הרפואי

אם לא צוינה תקופה יהיה הסייג תקף לכל חיי . המבטח בדף פרטי הביטוח

 .הפוליסה

לאחר התקופות הנקובות יובהר כי חריג או סייג למצב רפואי קודם לא יחול  1.4

המבטח יהיה מנוע מלטעון כי וכי , ייןלפי הענ, לעיל 1.1ק א ו ב אשר בסיף "בס

, או הופחתה חבותו לתשלום תגמולי ביטוח, הוא פטור מתשלום תגמולי ביטוח

מכיוון שנכותו או פטירתו של המבוטח הינו מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם 

 .למועד קרות מקרה הביטוח או הינו הגורם העיקרי לקרות מקרה הביטוח

 

או האחרים הניתנים למבוטח /השירותים הרפואיים ו יבטאחראי ל ינואהמבטח  ..

או לכל אדם זולתו /ל נזק שיגרם למבוטח וכהמבטח אינו אחראי ל. במסגרת ביטוח זה

או עקב מעשה מחדל /ו, שירותים ינבאופן ישיר או עקיף עקב בחירתו של המבוטח בנות

 .ירותיםש ןשל נות
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 מתאונה כתוצאה  ופטירהנכות ביטוח – 'דפרק 

 מקרה הביטוח .1

 :מקרה הביטוח הינו אחד מאלה

 .הביטוח תקופת במהלך שאירעה תאונה עקב המבוטח של פטירתו 1.0

ובתנאי  רעה במהלך תקופת הביטוחיאונה שאעקב ת, נכותו הצמיתה של המבוטח 1.1

 .שנים מקרות מקרה הביטוח .גובשה במהלך אשר לרבות החמרתה , שהנכות

 

 מועד קרות מקרה הביטוח ..

 .מועד קרות מקרה הביטוח לגבי מקרה נכות מתאונה הינו המועד בו אירעה התאונה

 .מועד קרות מקרה הביטוח לגבי פטירתו של המבוטח הינו המועד בו אירעה התאונה

 סכום הביטוח במקרה של פטירה כתוצאה מתאונה .4

ישלם המבטח למבוטח או למוטב או , במקרה ביטוח שבו מת המבוטח כתוצאה מתאונה

 .₪ 051,111ליורשי המבוטח או למבצעי צוואתו סכום בגובה של 

 

 סכום הביטוח במקרה של נכות מלאה צמיתה .5

סכום הביטוח , שנה 15לגבי מבוטח שבמועד קרות מקרה הביטוח טרם מלאו לו  5.0

  .₪ 051,111הינו  ( נכות צמיתה 011%)המרבי בגין נכות מלאה צמיתה 

סכום הביטוח , שנים 15גילו מעל לגבי מבוטח שבמועד קרות מקרה הביטוח  5.1

 .₪ 65,111הינו  ( נכות צמיתה 011%)המרבי בגין נכות מלאה צמיתה 

 

 סכום הביטוח במקרה נכות חלקית צמיתה .1

ישלם המבטח למבוטח תגמולים בשיעור , נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתהאם  1.0

למקרה של נכות  .סכום הביטוח הנקוב בסעיף מתוך   ,למבוטח נקבעההנכות ש

 .מלאה וצמיתה

או יותר יהיה זכאי  65%מובהר ומוצהר כי אם נקבעה למבוטח נכות בשיעור של  1.1

 .לעיל .למלוא סכום הביטוח כמפורט בסעיף 

 

 חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה .6

אירע למבוטח מקרה ביטוח שבגינו נגרמו למבוטח  ביטוחהאם במהלך תקופת  6.0

 אחוזי הנכות שנקבעו ישוקללו ,מספר פגיעות שכל אחת מהן מזכות באחוזי נכות

שיעור . נקבעו עבור הפגיעות הנוספותעם אחוזי הנכות שעבור הפגיעה הראשונה 

ו הנכות שנקבע אחוז לבין שיעור 011ההפרש שבין  צמיתה יחושב מתוך הנכות ה

 .ר הפגיעות האחרותעבו

אירע למבוטח מקרה ביטוח שבגינו נקבעו למבוטח  ביטוחהאם במהלך תקופת  6.1

, ולאחר מכן אירע מקרה ביטוח נוסף שבגינו נקבעו אחוזי נכות, אחוזי נכות

עם אחוזי הנכות עקב מקרה הביטוח הראשון  אחוזי הנכות שנקבעו ישוקללו



24 

 

עקב מקרה הביטוח צמיתה הנכות שיעור ה. נקבעו עקב מקרה ביטוח הנוסףש

באירוע נכות שנקבע אחוז לבין שיעור ה 011מתוך ההפרש שבין  יחושב השני 

 .הראשון

קללו אחוזי הנכות ולא יש, אם נקבעה למבוטח נכות לפני מועד תחילת הביטוח ..6

אלא אם הנכות שנקבעה לפני , הללו עם אחוזי הנכות שייקבעו במסגרת ביטוח זה

 . וח מתייחסת לאותו איבר שנפגע במהלך תקופת הביטוחמועד תחילת הביט

להם היה מובהר כי המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין אחוזי נכות  6.4

 כמו כן לא יהיה זכאי  .טרם הצטרפותו לביטוח, על פי תנאי פוליסה זו, זכאי

לתגמולי ביטוח בגין נכות עקב תאונה שאירעה טרם הצטרפותו של המבוטח 

 .או עקב מחלה שאובחנה אצל המבוטח טרם הצטרפותו לביטוח, לביטוח

לא יהיה זכאי עוד  ,י המבטח"משנקבעה למבוטח נכות צמיתה חלקית או מלאה ע 6.5

 פרק כמפורט ב, לפיצוי על בסיס אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח

  .פיצוי שבועי עקב תאונה

 ונקבעה, תאונה עקב שבועי פיצוי  פרקב כמפורטשולם למבוטח פיצוי שבועי  אם 6.1

 השבועי הפיצוי סכומי ינוכו, ביטוח מקרה אותו עקב צמיתה נכות למבוטח

 .הצמיתה הנכות עבור הביטוח מסכום ששולמו

 התשלום ממועד חודשים 11 ותוך, תאונה נכות עקב פיצוי למבוטח שולם אם 6.6

 מסכום ששולם הפיצוי סכום ינוכה, ביטוח מקרה אותו עקב המבוטח נפטר

 .פטירה למקרה הביטוח

או בגין כל מקרי הביטוח /מובהר כי סך תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח אחד ו 6.8

לא יעלו על תקרת חבותו המרבית של  ,רעו במהלך תקופת הביטוחישא, יחד

 .לעיל 1המבטח כמצוין בסעיף 

 

 קביעת הנכות הרפואית הצמיתה .8

על פי פוליסה המכוסה דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח  8.0

תיקבע על פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון שבתקנות , זו

תקנת "למעט קביעה של אחוזי נכות בגין  ,("המבחנים"להלן ) הביטוח הלאומי 

ל פוליסה זו הוראה אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל ע(. 05' תק" )מקצוע

 .כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו

קבע דרגת הנכות על ידי רופא ית, 8.0לא פורטה הפגיעה במבחנים על פי סעיף  8.1

 .מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים, מומחה למקרה הפגיעה לפי הפגיעה הדומה לה

דרגת הנכות תיקבע , י סעיף זה"פיתגלעו חילוקי דעות בנוגע לקביעת הנכות עאם 

המבטח ישא בעלות שכר טרחתו . י יועץ הביטוח"רופא תעסוקתי שימונה ע י"עפ

 .של הרופא התעסוקתי
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בטח לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב המ, בנוסף לחריגים הכלליים המצוינים בפרק ג  .0

או /או שנגרמו ו/כל אחד מהמקרים שלהלן וב, גין מקרה ביטוחב לשלם תגמולי ביטוח

 :כתוצאה מאחד או יותר מהאירועים הבאיםהינם 

אלא אם רופא מומחה קבע שהמחלה נבעה , או נכות כתוצאה ממחלהמוות  0.0

יובהר כי הדבקות מנגיף או וירוס לא  .מתאונה שארעה במהלך תקופת הביטוח

 .ייחשב כתאונה על פי פוליסה זו
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  מחלה או עקב תאונה פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים -'הפרק 

 

 : מקרה הביטוח .0

 .תאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוחאו  מחלה עקב  מבוטח בבית חוליםהאשפוזו של 

המבוטח יהיה זכאי . מובהר כי המועד הקובע הוא המועד בו אושפז המבוטח לראשונה

 .לתגמולי ביטוח אם המועד בו אושפז לראשונה התקיים במהלך תקופת הביטוח

 

  תגמולי הביטוח .1

 מחלה אוכתוצאה מתאונה  ,מבוטח אשר אושפז בבית חולים כללי או בבית חולים שיקומי

יהיה זכאי לפיצוי של ,  ימים 4לתקופה רציפה העולה על שאירעה במהלך תקופת הביטוח ,

 .ימים 11ולתקופה מרבית בת  ,לכל יום אשפוז ח"ש 110

 

 אשפוז חוזר ..

יחושבו  ,יותר מפעם אחת בגין אותו מקרה ביטוח המבוטח אושפז חודשים .במהלך אם 

האשפוז בין שתי תקופות אם . תה זו תקופה אחת רצופהיכאילו הי שתי תקופות האשפוז

 .אזי האשפוז ייחשב כתקופת אשפוז חדשה, חודשים 01-מ  חלפו יותרהנוסף 

 

 

 

 

 



27 

 

 כתוצאה מתאונהביטוח שבר  -'ופרק 

 

 מקרה הביטוח .1

חודשים מיום  .תוך , רעה במהלך תקופת הביטוחיתאונה שאשבר הנגרם כתוצאה מ

 "(.שבר תאונתי"להלן . )שקרתה

 מועד קרות מקרה הביטוח .2

 .המועד בו אירעה התאונה אשר היוותה את הסיבה העיקרית לשבר אצל המבוטח

  חישוב תגמולי הביטוח לשבר תאונתי .2

מתוך סכום ביטוח , המבטח ישלם למבוטח את שיעור הפיצוי כמצוין לצד האיבר 0..

  . 01,111₪ -השווה  ל

 שיעור הפיצוי איבר שיעור הפיצוי איבר
גוף חולייתי  –חוליה 

 (למעט עצם הזנב)
למעט )קשת חולייתית  –חוליה  011%

 (עצם הזנב
.5% 

 01% שורש כף היד 011% אגן 

למעט האף )גולגולת 
 (והשיניים

 01% קרסול 011%

 01% עצם הזנב 51% (כל צלע ועצם בחזה)חזה 

עצם הבריח ועצם )כתף 
 (השיכמה

 %. כף יד ואצבעות  51%

 %. כף רגל ואצבעות 5%. יד 

 %. אף 5%. רגל 

 

יחוברו סכומי , נשברה יותר מעצם אחת כתוצאה מאותו אירוע שבר תאונתי  אם 1..

 ,מתוך לוח הפיצויים( י שיעורו מסכום הביטוח המלא"כל שבר יחשב עפ)הביטוח 

 .0..בסעיף ובלבד שסכום הביטוח הכולל לא יעלה על סכום הביטוח כמצוין 

לדוגמא מספר שברים )מובהר כי אם עקב תאונה נגרמו מספר שברים באותו איבר  ...

יהיה זכאי המבוטח לפיצוי אחד כאילו , (ביד או שבר במספר אצבעות באותה כף יד

 .נגרם שבר אחד בלבד

המבוטח לפיצוי עבור שבר באותו  היה זכאימובהר כי במהלך תקופת הביטוח י 4..

 .ולא יהיה זכאי לתגמול נוסף בגין שבר חוזר באותו איבר, איבר פעם אחת בלבד

או בגין כל מקרי הביטוח /מובהר כי סך תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח אחד ו 5..

לא יעלו על תקרת חבותו המרבית של  ,רעו במהלך תקופת הביטוחישא, יחד

 .0.. המבטח כמצוין בסעיף 

 זהלפרק סייג מיוחד  .4

 .פרק זה אינו מכסה מקרה של שבר הנגרם מתהליך הדרגתי מתמשך
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 אירוע כוויה כתוצאה מתאונה - 'זפרק 

 

  מקרה הביטוח .1

חודשים מיום  .תוך , כוויה הנגרמת כתוצאה מתאונה שאירעה  במהלך תקופת הביטוח

 "( .כוויה תאונתית"להלן . )שקרתה

 מועד קרות מקרה הביטוח  .2

 .המועד בו אירעה התאונה אשר היוותה את הסיבה העיקרית לכוויה אצל המבוטח

 חישוב תגמולי הביטוח לכוויה תאונתית .2

מתוך סכום ביטוח , המבטח ישלם למבוטח את שיעור הפיצוי כמצוין לצד חומרת הכוויה 0..

 .₪ 01,111 -השווה  ל

היקף הכוויה ביחס 

 לשטח פני הגוף

– שיעור הפיצוי 

 כוויה מדרגה שנייה

כוויה  –שיעור הפיצוי 

 מדרגה שלישית

011%-18% 51% 011% 

16%-11% 41% 81% 

00%-01% .1% 11% 

0%-4.5% 01% 11% 

 

או בגין כל מקרי הביטוח /מובהר כי סך תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח אחד ו 1..

לא יעלו על תקרת חבותו המרבית של  ,רעו במהלך תקופת הביטוחישא ,יחד

 .0..המבטח כמצוין בסעיף 

 

  



29 

 

  הוצאות רפואיות עקב תאונה –' חפרק 

 הוצאות רפואיות עקב תאונה .1

 מקרה הביטוח   0.0

 .טיפול רפואי שקיבל המבוטח עקב תאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח 

 תגמולי ביטוח   0.1

מהוצאותיו בגין שירותים  %18המבוטח יהיה זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 

חודשים  14במהלך  .לכל מקרה ביטוח₪  01,111ועד לסך ושירותי שיקום , רפואיים

 .ממועד שבו אירעה התאונה

 שירותים רפואיים ..0

 ניתוחים, בדיקות אבחון, פינוי רפואי ממקום התאונה: שירותים רפואיים לעניין פרק זה

טיפולי , או טיפולים מחליפי ניתוח/ו( לרבות ניתוחים קוסמטיים הנדרשים עקב התאונה)

אביזרים , טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים ברפואה משלימה, פיזיותרפיה ושיקום

וכן הוצאות הנדרשות  על פי הוראת רופא מומחהאו כל טיפול רפואי אחר /ו, רפואיים

 .של המבוטח בנסיעה לצורך קבלת הטיפולים בהתאם למצבו הרפואי
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 שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל -' טפרק 

 

 מקרה הביטוח .0

בעת שהותו באתר נופש או טיול , מצבו הרפואי של המבוטח כתוצאה ממחלה או תאונה

 .בישראל

 

 ביטוחזכאות לתגמולי  .1

אשר ניתנו למבוטח , יות  עבור הטיפולים והשירותים המפורטים להלןוהמבטח ישא בעל

 .כתוצאה ממקרה הביטוח

 הוצאות שירותי רופא פרטי 1.0

בגין הוצאות עבור שירותי  81%המבוטח יהיה זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 

רופא  י"או ע, אבחון או טיפול רפואי שניתן במוקד רפואי הסמוך לאתר הנופש

לכל מקרה ₪  151ת המבטח לא תעלה על והשתתפ. פרטי שהוזמן לאתר הנופש

 .ביטוח

 הוצאות חדר מיון  1.1

המבטח ישא במלוא ההוצאות בהן חויב המבוטח בגין שירותים רפואיים שניתנו 

 .בחדר מיון בבית חולים אליו פנה בעת שהותו באתר נופש בישראל

  פינוי והעברה לבית חולים ..1

במלוא ההוצאות עבור שירותי העברה או פינוי באמבולנס או בכלי המבטח ישא 

הזכאות לפינוי תהיה  .ממקום שהותו של המבוטח אל בית החולים, תחבורה אחר

 י חוק הבריאות הממלכתי "לאחר מיצוי הזכאות עפ

 העברה מבית חולים אחד לאחר 1.4

מאתר  המבטח ישא במלוא עלויות העברתו של המבוטח מבית חולים אליו פונה

באמצעות כלי תחבורה יבשתי או , אל בית חולים אחר לצורך טיפול רפואי, הנופש

לעניין סעיף זה תאום . הכול ובתנאי שההעברה תואמה מראש עם המבטח ,וויריא

ומתן , מראש משמעותו הודעה למבטח מראש לקבלת אישור לביצוע העברה

, למרות האמור. רותאפשרות למבטח להסדיר את התשלום במישרין עם נותן השי

, במקרה של צורך בטיפול רפואי דחוף עקב סכנה לחיי המבוטח או החמרה במצבו

מובהר כי הזכאות להעברה מבית חולים  .לא יהיה חייב המבוטח בהודעה מראש

 .י חוק הבריאות הממלכתי"אחד לאחר תהיה לאחר מיצוי הזכאות עפ

 הוצאות העברה ושהייה של קרוב משפחה 1.5

אם בעת שהותו באתר הנופש אושפז המבוטח בבית חולים עקב מקרה  1.5.0

מבני משפחתו הקרובים  אחדיהיה , שעות 14לתקופה העולה על , ביטוח

זכאי להחזר ( ות/אח, ילדו של המבוטח, בעל, אישה, הורים)של המבוטח 

, חה לבית החוליםפעבור הוצאות תחבורה מביתו של בן המש 81%בשיעור 

 .הייה בבית מלון הסמוך לבית החוליםאו הוצאות ש/ו
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הזכאות להשתתפות המבטח על פי סעיף זה הינה בתנאי שבית החולים  1.5.1

 .מ מביתו של בן המשפחה"ק 61מצוי במרחק העולה על 

השתתפות המבטח בגין הוצאות העברה ושהייה של בן זוג כאמור בסעיף  ..1.5

 .₪ 5,111זה לא יעלו על 

 

ח לתגמולי ביטוח הינם לאחר מיצוי זכאותו במסגרת מובהר ומוצהר כי זכאותו של המבוט ..

 .חוק הבריאות הממלכתי
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 ל"ביטוח נסיעות רפואי לחו – 'יפרק 

 

 

 10של  מרביתלתקופת נסיעה , ל "על פי פרק זה מבוטח יהיה זכאי לביטוח נסיעות לחו .0

 .ימים כל אחת

 . הרחבה להריון וספורט אתגרי, הביטוח יכלול החמרה למצב קיים  .1

 

 .הביטוח לא יכלול ביטוח נכות או מוות מתאונה ..

 

ספורט חורף ואיתור חילוץ יהיה חייב המבוטח בתשלום נוסף על פי , עבור הכיסוי לכבודה .4

 .התעריף הנהוג אצל המבטח באותה עת

 

 .נסיעתומבוטח יהיה חייב להפעיל הביטוח טרם  .5

 

י "ע ההאוכלוסייתנאי הביטוח הינם כמפורט בפוליסה הרחבה ביותר המוצעת לכלל 

 .המבטח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 חבות כלפי צד שלישי – א"יפרק 

 חבות כלפי צד שלישי .1

עד לסכום הנקוב בטבלת המבטח ישפה את המבוטח בגין חבות חוקית כלפי צד שלישי 

ואשר  ,נזק גוף או רכוש אשר אירעו בתקופת הביטוחעבור , לכל מבוטחתגמולי הביטוח 

 .י פקודת הנזיקין"בגינם חב המבוטח לצד שלישי עפ

  סכום הביטוח

לרבות השתתפות בהוצאות , סכום הביטוח המרבי בגין חבות החוקית לצד ג של המבוטח

 .₪ 15,111משפטיות סבירות לא יעלה על 

 

 חבות כלפי צד שלישי -סייגים לחבות המבטח   .1

לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי הינה  חביטולא ישולמו תגמולי              

 :או נובעות במישרין או בעקיפין מהן ,חבות מהחבויות להלן

חבות . המבוטח  חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של , חבות מעבידים 1.1

 עקב 

 .בלתי חוקיאו מעשה , מעשה זדון, מעשה מכוון 1.1

 .אחריותו המקצועית של המבוטח 1.1

 .ן ומקרקעין"או בעלות על נדלחבות עקב בעלות או חזקה  1.4

 .בכלי טיס או בכלי שיט, או שימוש בכלי רכבבעלות  1.1

 .שימוש בנשק , בצלילה, חבות כתוצאה מעיסוק בטיפוס הרים 1.6
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 רובד הרחבה 

 
 מחלה אותאונה עקב  בגין אי כושר עבודה פיצוי שבועי - 'אפרק 

  

 הגדרות לעניין פרק זה  .0

  .או יותר משעות העבודה 65%אי יכולתו של המבוטח לעבוד בשיעור   -"אי כושר מלא" 

השבועות טרם   01ממוצע שעות עבודה השבועיות שעבד המבוטח ב  - "שעות עבודה" 

 .קרות מקרה הביטוח

 16הינו מבוטח שטרם מלאו לו  6עד  0בסעיפים  ין הכיסויימבוטח לענ-"מבוטח"

 שנים 16הינו מבוטח שמלאו לו  8יף עין הכיסוי על פי סימבוטח לענ.שנים

 מקרה הביטוח .1

מבוטח כתוצאה מתאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח או האי כושר עבודה זמני של 

 .כתוצאה ממחלה

 פיצוי שבועי במקרה של אי כושר מלא ..

למבוטח אי כושר מלא לעבודה כתוצאה מתאונה או מחלה ישלם במקרה שבו נגרם 

 .לשבוע₪  111המבטח למבוטח פיצוי של 

 פיצוי שבועי במקרה של אי כושר חלקי  .4

במקרה שבו נגרם למבוטח אי כושר חלקי זמני לעבודה כתוצאה מתאונה או  4.0

לדוגמה . ישלם המבטח פיצוי שבועי באופן יחסי לפגיעה בכושר עבודתו, מחלה 

יהיה זכאי לפיצוי שבועי , משעות העבודה 51%אם המבוטח אינו מסוגל לעבוד 

אם המבוטח  .כושר מלא זמני לעבודה-מסכום הפיצוי בגין אי 51%בשיעור של 

יהיה זכאי לפיצוי שבועי בשיעור של , משעות העבודה 15%אינו מסוגל לעבוד  

 .כושר מלא זמני לעבודה-מסכום הפיצוי בגין אי 15%

לא יהיה זכאי לפיצויים עקב , 15%כי אם נפגע כושרו של העובד פחות מ  מובהר 4.1

 .אי כושר חלקי זמני לעבודה

שנים שבמועד קרות מקרה הביטוח  61מובהר בזאת כי מבוטח שטרם מלאו לו  ..4

יהיה זכאי לפיצוי שבועי , (לרבות שעיסוקו בניהול משק ביתו)לא היה מועסק 

י רופא תעסוקתי כי המבוטח מרותק "בחלוף תקופת ההמתנה רק אם נקבע ע

להלן . )לביתו ברוב שעות היממה ועקב כך אינו יכול לעסוק בכל עבודה שהיא

 "(. בעל אי כושר עבודה מוחלט"

וחזר לעבוד במשרה חלקית אצל , אם הוכר המבוטח כבעל אי כושר עבודה מלא 4.4

, או רווחתמורת תגמול , בעיסוקו או בעיסוק אחר,  מעבידו או אצל מעביד אחר

זכאותו לתגמולי ביטוח תהיה בכפוף . יהיה זכאי לפיצוי בגין אי כושר חלקי

 .4.1ק "להיקף שעות העבודה שנבצר ממנו לעבוד וכמפורט בס
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 המועד הקובע .5

יהיה המועד הנקוב באישור המחלה שניתן , המועד הקובע לצורך חישוב תגמולי הביטוח

   .י רופא מוסמך"ע

 תקופת המתנה  .1

, יום רצופים 10של המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לאחר תקופת המתנה  1.0

שלאחר קרות   11-לאמור החל מהיום ה, במהלכם היה המבוטח באי כושר עבודה

 חמקרה הביטו

ותוך , מובהר כי אם בתקופת ההמתנה היה המבוטח באי כושר זמני ושב לעבודתו 1.1

יראו , כושר עקב אותו מקרה ביטוחימי עבודה חזר להיות  באי  1.תקופה של עד 

 .את שתי תקופות אי הכושר כתקופה רציפה אחת לעניין חישוב ימי ההמתנה

 .תקופת הפיצוי לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה .6

מבוטח יהיה זכאי לפיצוי השבועי בחלוף תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת  6.0

או עד תום החודש בו , (שנים .קרי ), שבועות 051אך לא יותר מתקופה , אי הכושר

בין שהפיצוי השבועי  הוא על בסיס , לפי המוקדם מביניהם, שנים 16מלאו לו 

 .דן חלקי או  מלא של כושר עבודהאוב

שנים  16אם זכאי המבוטח לפיצוי שבועי בגין אי כושר עבודתו ומלאו למבוטח  6.1

ייקבעו על  פי התנאים תבחן זכאותו של המבוטח מחדש וזכאותו לתגמולי ביטוח 

 . להלן 8הקבועים בסעיף 

 אובדן כושר עבודה כתוצאה מסיבוכי הריון או לידה ..6

מבוטחת אשר הוגדרה כבעלת אובדן כושר עבודה כתוצאה מסיבוכי הריון 

 1ולא יותר מתקופת פיצוי בת , לתקופת רציפה העולה על תקופת ההמתנה

 . חודשים

 אי כושר חוזר 6.4

ימים מיום הפסקת תשלום הפיצוי  01ותוך , פיצוי שבועיאם שולם למבוטח 

כאמור חזר המבוטח למצב אי כושר בשל אותה תאונה או מחלה אשר בגינה כבר 

 .לא יהיה חייב בתקופת המתנה נוספת, קיבל פיצוי שבועי

 .שנים 61זכאות לפיצוי למבוטח שמלאו לו  .8

יום  11של ת ההמתנה שנים יהיה זכאי לפיצוי בחלוף תקופ 16מבוטח שמלאו לו  8.0

  .נקודות על פי מבחן התלות של הביטוח הלאומי 1.5אם נמצא זכאי לפחות  

בחינת זכאותו של מבוטח לפיצוי שבועי כאמור הינה בין אם המבוטח היה זכאי  8.1

ובין אם ( לעיל 6.0על פי התנאים המצוינים בסעיף )שנים  16לפיצוי לפני שמלאו 

 .שנים 16לאחר שמלאו לו זכאותו לפיצוי נקבעה לראשונה 

 1.1 סעיף פי על לפיצוי זכאי אינו שנים 61 לו מלאו שלא מבוטח כי בזאת מובהר ..8

 .לעיל
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 הגשת תביעה .0

יצרף המבוטח את כל המסמכים הנדרשים למבטח , בעת הגשת התביעה למבטח 0.0

לרבות מסמכים רפואיים ואישור מרופא מומחה אשר הבעיה הינה , לברור חבותו

במקרה והמבוטח )ואישור מהמעביד על היעדרות מהעבודה , מומחיותובתחום 

 (.הינו שכיר

רשאי המבטח , מלא או חלקי, במקרה ובו הוגדר המבוטח כבעל אי כושר עבודה 0.1

להיבדק על ידי רופא תעסוקתי , לפי שיקול דעתו, לדרוש מהמבוטח מפעם לפעם

את לצורך קביעת וז, שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו של המבטח

הכל ובתנאי שהבדיקה תיערך בבית המבוטח או במרפאה  . תקופת אי הכושר

 .מ ממקום מגוריו של המבוטח "ק 41שבמרחק שלא עולה על 

 סייגים לחבות המבטח .01

המבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בגין תאונה או מחלה אשר אירעה  01.0

 .כושר עבודה מהמבטחבתקופה בה  קיבל המבוטח תגמולי ביטוח עבור אי 

המבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בגין אי כושר עבודה שהיה קיים במועד  01.1

 .הצטרפות המבוטח לביטוח

   ביטוח עבור ילדי חבר .00

יהיה זכאי  ל או שרות לאומי"שטרם התגייס לשרות חובה בצהילדו של מבוטח  00.0

שאירעה במהלך  מתאונה או מחלהכתוצאה  פיצוי בגין היעדרות מלימודיםל

ח ליום  לכל יום "ש 111זכאי לפיצוי בסך   המבוטח יהיה , תקופת הביטוח

ימי חופשה וחגים לא )יום  11.להיעדרות ועד  10 -החל מהיום ה, היעדרות מלא

 (. יחשבו במניין ימי היעדרות לצורך הפיצוי

ולא , שנים 16ילדו של מבוטח הלומד במוסד להשכלה גבוהה וטרם מלאו לו  00.1

לאחר תקופת , יהיה זכאי לתגמולי ביטוח, מועסק במועד קרות מקרה הביטוח

 . לעיל ..4בגין אובדן כושר עבודה על פי התנאים הקבועים בסעיף , ההמתנה

שנים  16אם ילדו של מבוטח שטרם מלאו לו , לעיל 00.1ק "בנוסף לאמור בס ..00

יום  11על  הלומד במוסד להשכלה גבוהה נעדר מלימודיו במשך תקופה העולה,

ועקב מצבו הרפואי הפסיק את לימודיו יהיה זכאי להחזר עבור שכר הלימוד 

 . ₪ 01,111ולא יותר מסכום של , ששולם למוסד
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 פיצוי נוסף במקרה של מצב סיעודי כתוצאה תאונה -פרק ב

 

 מקרה הביטוח .0

 .רעה במהלך תקופת הביטוחישא מצבו הסיעודי של המבוטח עקב תאונה

 :מצב סיעודילעניין פרק זה 

רעה במהלך תקופת ימצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה מתאונה שא

 51%לפחות )אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי  אשר בגינו הוא, הביטוח

הפעולות בלבד כשאחת מהן  1מתוך  1או , הפעולות הבאות 1מתוך  .של לפחות , (מהפעולה

 :הינה אי שליטה על הסוגרים

יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה  :לקום ולשכב .1

 .או ממיטה/כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו, או לקום מכסא/ו

או לפשוט /יכולתו העצמאית של המבוטח ללבוש ו :להתלבש ולהתפשט .2

או להרכיב חגורה /ובכלל זה לקרנות הסוהרים ו, פריטי לבוש מכל סוג

 . או גפה מלאכותית/רפואית ו

, להתרחץ באמבטיה בעל הפוליסהיכולתו העצמאית של  :להתרחץ .2

כולל פעולת הכניסה והיציאה , להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת

 . לאמבטיה או למקלחת

יכולתו העצמאית של המבוטח להזין את גופו בכל דרך או  :לאכול ולשתות .4

לאחר , (ולא אכילה בעזרת קשית, כולל שתייה בעזרת קשית)אמצעי 

 . שהמזון הוכן עבורו והוגש לו

יכולתו העצמאית של המבוטח לשלוט על פעולת  :לשלוט על סוגרים .5

אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר . או פעולת השתן/המעיים ו

או , משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן

על ייחשבו כאי שליטה , שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם

 . סוגרים

ביצוע פעולה . יכולתו העצמאית של המבוטח לנוע ממקום למקום :ניידות .6

או /או במקל ו/תוך העזרות בקביים ו, זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת

לא תחשב , או באביזר אחר כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני/בהליכון ו

יתוק למיטה ר, אולם. כפגיעה ביכולתו העצמאית של בעל הפוליסה לנוע

 . ייחשב כאי יכולתו של בעל הפוליסה לנוע, או שימוש בכסא גלגלים

 

 מועד קרות מקרה הביטוח .1

 .המועד בו אירעה התאונה אשר היוותה את הסיבה העיקרית למצבו הסיעודי של המבוטח
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 תגמולי הביטוח ..

לבעל במקרה שבו הפך , לעיל' בנוסף לתגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח על פי פרק א

ה לאחר תקופ₪  15,111צורך סיעודי עקב תאונה ישלם המבטח למבוטח פיצוי  בסך 

ובמהלכה , אשר מתחילה במועד בו נקבע כי המבוטח כבעל צורך סיעודי יום 11 המתנה בת

 01לאחר תקופה של ₪  15,111וסכום נוסף בסך .היה המבוטח במצב סיעודי באופן רצוף 

ובמהלכה היה המבוטח במצב , המבוטח כבעל צורך סיעודיבמועד בו נקבע כי חודשים 

 .סיעודי באופן רצוף

  חוזרת תביעה .4

 ויציאתו המבוטח של במצבו שיפור עקב הסיעוד גמלת את לשלם המבטח הפסיקאם 

הפסקת התשלומים חזר המבוטח להיות בעל צורך  מועדחודשים מ 01תוך וב, סיעודי ממצב

 המתנה בתקופת צורך ללא סיעודי למצב חזר בומיום  הסיעוד גמלתישלם המבטח , סיעודי

 .נוספת
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 הכשרה מקצועית לבעל אובדן כושר עבודההוצאות  –' גפרק 

 

 

 מקרה הביטוח 0.0

שהחלה במהלך , לימודי הכשרה מקצועית למבוטח בעל אובדן כושר עבודה מלא

 .תקופת הביטוח

 תגמולי הביטוח 0.1

, חודשים  1הוגדר המבוטח כבעל אובדן כושר עבודה מלא לתקופה לתקופה העולה על 

עבר יעוץ בגין הכוונה ₪  01,111ועד  81%יהיה זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 

 . להכשרה מקצועית מתאימה מקצועית ועלות
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 הצהרת בריאות

 01או לחברים חדשים בקרנות שהצטרפו לאחר (  0.0.1104למצטרפים לאחר ה ) 

 ימים ממועד תחילת העסקתם

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1ילד  1ילד  1ילד  בת זוג/בן חבר 
ת או סבלת /ה סובל/האם את

 (X -סמן ב) -מ
 לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן

 5ב  C.V.A.,TIA אירוע מוח
 שנים אחרונות 

          

האם הנך סובל מפגיעה בשריר 
 הלב

          

או גידול סרטני מחלה ממארת 
 5-ב (למעט סרטן עור מקומי)

 השנים האחרונות 

          

או  האם עברת השתלה בעבר
  שתלההידוע לך על צורך ב האם 

          

ת בביצוע /האם הינך מוגבל
אחת או יותר מהפעולות 

להתלבש , לקום ולשכב: הבאות
, להתרחץ ולהתגלח, ולהתפשט

לשלוט על  ,לאכול ולשתות
 ללכת, הסוגרים

          

, ניוון שרירים, מחלת פרקינסון
ניוון , ניוון מערכת עצבים

, טרשת נפוצה, עיוורון, רשתית
דמנציה או תהליך , אלצהיימר

   דמנטי

          

 65%נכות שנקבעה בשיעור 
  ומעלה

          

התלויה באינסולין  חולה בסכרת
עם פגיעה באיברי מטרה 

 (  גפיים, כלי דם, עיניים)
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 :יחול חריג מצב קיים כדלקמן, ל"ידוע לי לגבי מצב רפואי קודם אשר לגביו לא נשאלתי במסגרת הצהרת הבריאות הנ
במקרה ביטוח שהגורם לו היה , שנה לא יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי במשך שנה מיום תחילת הביטוח 15 -שגילו פחות מ מבוטח

 שנה או יותר לא יהיה זכאי לכיסוי 15מבוטח שגילו , מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח
 .ביטוחי במשך חצי שנה בגין מקרה ביטוח

 
 

 
 

 ת הזוג/חתימה בן     _____________ה /חתימה החבר     _____________יך תאר


