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1-800-35-2001 

  03-7569586 פקס:

 
והרחבות  פוליסה קבוצתית לתאונות אישיות –תמצית תנאי הביטוח 

 קרנות הסוהרים ובני משפחותיהם - לאכע כתוצאה מתאונה או מחלה

 י הפוליסהטתמצית פר – 1לוח 

 תנאים סעיף
 ובני משפחותיהםפוליסת ביטוח תאונות אישיות לחברי קרנות הסוהרים   שם הפוליסה

 קרנות הסוהרים שם בעל הפוליסה

 רובד בסיסי הכיסויים בפוליסה

  פרק ד' – כתוצאה מתאונה ופטירהביטוח נכות 

 פרק ה' – סיעודי כתוצאה מתאונהמצב  פיצוי עקב 

  פרק ו' –פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה 

 פרק ז – ביטוח שבר כתוצאה מתאונה 

 פרק ח' – אירוע כוויה כתוצאה מתאונה 

 פרק ט' – הוצאות רפואיות עקב תאונה 

 פרק י' – חבות כלפי צד ג 

 רובד הרחבה

   בהתאם לדרגת אי הכושר ו/או ריתוק  מחלה אופיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה

 ומעלה 21רלוונטי מגיל כיסוי זה פרק י"א  –לבית 

הפוליסה אינה מכסה את 

המבוטח במקרים הבאים 

 )חריגים בפוליסה (

 , לרבות חריג מצב רפואי קודםחריגים כלליים –פרק ג' 

 8סעיף  –פרק ד' 

 4סעיף  –פרק ז' 

 3פרק י' סעיף 

 11סעיף  –רובד הרחבה פרק י"א' 

יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין אחוזי נכות שנקבעו לו טרם הצטרפותו מובהר כי המבוטח לא 

 6.4לביטוח כמפורט בפרק ד' בסעיף 

מובהר כי המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין נכות עקב תאונה שאירעה טרם 

הצטרפותו לביטוח , או עקב מחלה שאובחנה אצלו טרם הצטרפותו לביטוח כמפורט בפרק ד' 

 6.4בסעיף 
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חודשים ממועד התשלום  12מובהר כי באם שולם למבוטח פיצוי בגין נכות עקב תאונה, ותוך 

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

 6.5פטירה כמופרט בפרק ד' סעיף 

אחרי כמה זמן מקרות מקרה 

הביטוח אהיה זכאי לתגמול 

 *)המתנה(

 .ימים 4 –במקרה של אשפוז 

 ימים. 60 –במקרה של סיעוד 

 :ברובד מורחב פרק י"א 
 יום 21 –עקב תאונה במקרה 

 יום 60 -עקב מחלה  במקרה 

 תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא רק בסופה. –*תקופת המתנה 
 

 השתתפות עצמית. 20% -  2.2כמפורט בפרק ו' סעיף  השתתפות עצמית

 השתתפות עצמית. 20% -הוצאות רפואיות עקב תאונה  – בפרק ט' כמפורט 

פרמיה  גילאים עלות הביטוח
 רובד א

פרמיה 
רובד 

 הרחבה

סה"כ 
 פרמיה

3-20 25 --------- 25 

21-35 44 13.5 57 

36-50 44 14.60 58.10 

51-60 44 18.90 62.40 

61-67 50 16.70 65.70 

67+ 50 68.40 117.40 
 משתנה לפי גיל  *פרמיה

 מחירי הביטוח למוצר זה נכונים למועד פרסומם.

 12365 2018ליולי  15 -שפורסם ב –מדד 

 
 

 תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה – 2לוח 
 

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
 
 
 
 
 

מה הסכום המקסימאלי 
 שניתן לתבוע

 

אחרי כמה 
זמן מקרות 

מקרה 
הביטוח 

אהיה זכאי 
לתגמול 
 )המתנה(

השתתפות 
 עצמית

 רובד בסיס
ביטוח פטירה 

 עקב תאונה
מבוטח עקב תאונה פיצוי עקב פטירת ה

 שאירעה במהלך תקופת הביטוח
150,000 ₪ 

 
  

ביטוח לנכות 
 צמיתה ומלאה 

 עקב תאונה

צמיתה במקרה של נכות מלאה ו
ירעה במהלך עקב תאונה שא נכות(100%)

 ישולמו תגמולי ביטוחתקופת הביטוח 

 65מבוטח שטרם מלאו לו 
 ₪ 150,000 –שנה 

שנה  65מבוטח שמלאו 
 50%שיעור של ב -ומעלה  

מסכום הביטוח הנקוב 
 ₪ 75,000דהיינו 

  

ביטוח לנכות 
חלקית צמיתה 

 עקב תאונה

במקרה שנגרמה למבוטח נכות חלקית 
עקב תאונה, ישולמו תגמולי ביטוח צמיתה 

בשיעור הנכות שנקבעה מתוך סכום 
 3הביטוח המירבי כנקוב בסעיף 

 
 
 

אחוז הנכות כפול סכום 
הביטוח לדוגמא: אם 

נכות, אזי  12%נקבעה 
שיעור התשלום יהיה : 

150,000*12% =18,000  ₪ 
 

  



---------------------------------------------
במקרה שנגרמה למבוטח נכות חלקית 

או  75%עקב תאונה, בשיעור של צמיתה 
יותר ישולמו תגמולי ביטוח מלאים כנקוב 

 4בסעיף 

---------------------------- 
 65מבוטח שטרם מלאו לו 

 ₪ 150,000 –שנה 
שנה  65מבוטח שמלאו 

 50%שיעור של ב -ומעלה  
מסכום הביטוח הנקוב 

 ₪ 75,000דהיינו 
במקרה פיצוי 

של מצב 
סיעודי 

כתוצאה 
 מתאונה

 260לשבוע ועד ₪  600 פיצוי בגין מצב סיעודי כתוצאה מתאונה
 שבועות

  ימים 60

פיצוי יומי בגין 
אשפוז בבית 

חולים עקב 
 תאונה 

אשפוז בבית חולים פיצוי יומי בגין 
תאונה שארעה במהלך תקופת כתוצאה מ

 .הביטוח 
ההמתנה, הפיצוי יינתן החל מתום תקופת 

הלך תקופת האשפוז בגין כל יום אשפוז במ
 .כמפורט בפוליסה

--------------------------------------------- 
בנוסף יהיה זכאי המבוטח להוצאות עבור 

 שירותי סיוע ע"י אחות או כח עזר

לכל יום אשפוז ₪  200
 60ולתקופה מרבית בת 

 ימים.
 
 

---------------------------- 
לכל ₪  320ום של עד סכ

יום אשפוז ולתקופה 
 ימים 60בת  מרבית

 ימים 4
 
 
 
 

------------- 
 ימים 2

 

20% 
 
 
 
 

----------- 
20% 

ביטוח שבר 
כתוצאה 
 מתאונה

פיצוי בגין שבר שנגרם למבוטח כתוצאה 
 90מתאונה שהנזק בגינו התהווה בתוך 

התאונה, תגמולי  ימים לאחר תאריך
השיעורים הביטוח ישולמו על פי הטבלה ו

המפורטים עבור האיברים ברשימה 
 .כמפורט בפוליסה

תקרת   - 67ל למבוטח עד גי
ולפי ₪  10,000הפיצוי עד 

 שיעור הנזק והאיבר
 -ומעלה   68למבוטח בן 

 ₪ 5,000תקרת הפיצוי עד 
 .ולפי שיעור הנזק והאיבר

  

 יהכוואירוע 
כתוצאה 
 מתאונה

לכוויה מדרגה שניה או שלישית פיצוי 
תאונה שגרמה למבוטח מ שארעה כתוצאה

ימים לאחר תאריך התאונה  90בתוך 
רט בטבלה בפוליסה לכוויה תאונתית כמפו

 ) נזק מכוויה (

לפי שיעור ₪,  10,000עד 
 היקף הכוויה

  

הוצאות 
רפואיות עקב 

 תאונה

עקב טיפול או שירות שקיבל המבוטח 
 :תאונה שארעה במהלך תקופת הביטוח

 .בדיקות אבחון 

  הוצאות ניתוח ואשפוז)לרבות
הנדרשים עקב  םניתוחים קוסמטיי

התאונה( ו/ או טיפולים מחליפי 
 ניתוח .

 .טיפולי פיזיותרפיה 

  טיפולים ברפואה משלימה 

 םאביזרים רפואיי 

 טיפולים פסיכולוגים 

 עקב התאונה םטיפולים דנטליי 

לכל ₪  10,000 עד סכום של
וזאת במהלך מקרה ביטוח 

ממנו מועד מהחודשים  24
 ארעה התאונה.

 
 

 20% 

חבות כלפי צד 
 שלישי

 שיפוי בגין חבות חוקית כלפי צד שלישי ,
בתקופת  ועבור נזק גוף או רכוש אשר אירע

הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד 
 שלישי עפ"י פקודת נזיקין

 ₪ 25,000עד לסך של 
 
 
 
 

 

  



 רובד הרחבה   

פיצוי שבועי 
בגין אי כושר 

כתוצאה מלא 
ממחלה ו/או 

 תאונה

או  75%)עקב אי כושר מלא שבועי  פיצוי 
של המבוטח כתוצאה מתאונה או יותר( 

מחלה, אשר תחילתה בתקופת הביטוח 
 :בפרק י"א כמפורט  הנוכחית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ובמצב של  21מבוטח שגילו מעל
 אי כושר מלא 

 
 ובמצב של  21שגילו מעל  מבוטח

וקיבל  אי כושר מלא ומרותק לביתו
חודשים, יהיה  24תגמולי ביטוח במשך 

 זכאי לתגמולים נוספים

  אם זכאי המבוטח לפיצוי שבועי
שנים,  67בגין אי כושר מלא ומלאו לו 

תבחן זכאותו מחדש וזכאותו לתגמולי 
ביטוח תקבע על פי התנאים הקבועים 

 בלבד למבוטח המרותק לביתו

  אובדן כושר עבודה כתוצאה
 -מסיבוכי הריון או לידה 

מבוטחת שהוגדרה כבעלת אי 
כושר מלא כתוצאה מסיבוכי 

הריון ,לתקופה רציפה העולה על 
תקופת ההמתנה,  ועד מועד 

 הלידה .

  אי כושר עבודה למבוטח שאינו
מבוטח שטרם מלאו לו  - מועסק

שנים ולא היה מועסק ובתנאי  67
 מרותק לביתו.שהינו 

 

שנים  5ועד לשבוע ₪  600
 בפוליסה .  לפי המפורט 

 67ולא יותר מגיל 
 

תום תוקף הכיסוי על פי 
התנאים הקבועים לאי 
כושר מלא יסתיים לכל 

המאוחר בחודש האחרון בו 
 שנים. 67 –מלאו למבוטח 

יובהר כי לא ישולם כפל 
פיצוי אם המבוטח הינו 
בעל אי כושר מלא וגם 

 לביתומרותק 
 

 24ועד מקסימום ₪  600
 .67ולא יותר מגיל  חודשים

 
 36 -לשבוע ל₪  600

 67חודשים נוספים ועד גיל 
מבוטח יהיה זכאי לפיצוי 

השבועי כל עוד נמשכת 
תקופת הריתוק לבית אך 

לא יותר מתקופה מצטברת 
)לרבות תקופת אי הכושר 

שנים(,  67בטרם מלאו לו 
 600שבועות בגובה  260בת 
 לשבוע₪ 

 
 

 

עקב תאונה 
 יום 21 –

עקב מחלה  
 יום  60 -

כמפרט 
 4בסעיף 

 בפרק י"א

 

שבועי  פיצוי
עבור מבוטח 

שהינו תלמיד 
 או סטודנט

שטרם מלאו לו ו 21מגיל סטודנט מבוטח 
, הלומד במוסד להשכלה גבוהה ונעדר  27

ימים ועקב כך  60לתקופה מעל מלימודיו 
 הפסיק את לימודיו

לתקופה ועד  לשבוע₪  600
 שבועות 52מרבית של 

 ₪  12,000עד לתקרה של 

 ימים 60
 
 
 
 

 

20% 

 חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה.  הערות
 הכול בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגה החתומים בין בעל הפוליסה והמבטח

 
 


